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ĐẠI LỄ CẦU SIÊU và HÁT CHO QUÊ HƯƠNG 

Kính bạch chư tôn thiền đức 

Kính gởi: Quý Thiện nam, Tín nữ Phật tử, đồng hương 

Kính thưa liệt quý vị, 

Lễ Vu Lan là lễ tri ân và trả ơn. Ơn đức Phật đã khai sáng chân lý cho chúng sanh, ơn 

sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ơn quê hương, ơn chư anh linh đã vị quốc vong thân, ơn 

người vượt biển và ơn sự bảo bọc, che chở của quốc gia đã cưu mang chúng ta trong những 

năm tháng xa quê nhà. 

Trong ý nghĩa trả ơn ấy và để cho ngày đại Lễ Vu Lan được thập phần viên mãn, 

Chùa Hồng Danh cung thỉnh chư tăng: Việt Nam, Tây Tạng, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ… 

quang lâm chứng minh chú nguyện cho những trọng ân.  Đặc biệt cầu siêu cho chư hương 

linh thân yêu của chúng ta được siêu sanh Tịnh độ.   

Cũng để kỷ niệm mùa Vu Lan năm nay, Chùa Hồng Danh long trọng tổ chức chương 

trình văn nghệ “Hát Cho Quê Hương” để hướng về nguyện cầu cho đất nước Việt Nam được 

tự do. “Đại Lễ Cầu Siêu và Hát Cho Quê Hương” được tổ chức tại: 

Yerba Buena High School 

1855 Lucretia Ave. San Jose, CA 95122 

Vào lúc: 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 26 tháng 8 năm 2012 

ĐT liên lạc: (408) 449-5399 

Email: chuahongdanh@yahoo.com  www.hongdanh.org 

Với niềm cảm xúc thiêng liêng của ngày Đại Lễ Vu Lan báo hiếu, chúng tôi trân trọng 

kính mời quý thiện nam, tín nữ Phật tử và đồng hương tham dự lễ Vu Lan cùng hiệp lực cho 

đại lễ Cầu siêu và hướng về đất nước Việt Nam.  

Nguyện cầu cho tất cả quý đồng hương Phật tử luôn sống an lành trong tình thương 

bao la của Cha Mẹ.   

Trân trọng, 

 

 

 Tỳ Kheo Thích Quảng Thường 
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