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      Thư Mời 
 

 Kính gửi : Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và toàn thể 

 đồng hương Phật Tử tại Nhật cũng như khắp nơi trên thế giới. 
 

 Trích yếu :  V/v kính cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời quý vị quang lâm  Tỉnh Kanagawa, 

 Nhật Bản tham dự Đại Lễ Khánh Thành  (đợt I) chùa Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 

 năm 2012 (Thứ Sáu đến Chủ Nhật) 
 

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  Phật 

 Kính bạch quý Ngài. 

 Kính thưa quý vị. 
 

 Qua bao nhiêu năm tháng đợi chờ, đến năm nay, người Phật Tử Việt Nam tại Nhật Bản thật sự đã 

có được một ngôi chùa kiến trúc theo kiểu Á Đông, hài hòa giữa hai nền văn hóa Nhật - Việt. Đây chính 

là nhờ sự gia hộ của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp và chư Thánh Chúng, đặc biệt gần 

nhất là chư vị Tôn Túc người Nhật cũng như đồng bào Phật Tử Việt Nam tại Nhật đã tận tâm đóng góp, 

cúng dường công sức cũng như tịnh tài suốt trong những năm tháng qua; nên mới được thành quả như 

vậy. 

 Ngoài ra những chuyến hoằng pháp của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu; đã 

được chư Tôn Đức hoan hỷ tán trợ và cũng đã kêu gọi quý Phật Tử tại các địa phương nơi mình cư ngụ 

quyên góp tịnh tài để giúp cho Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản kiến tạo thành một ngôi chùa. Công đức 

ấy thật là vô lượng vô biên, nói sao cho hết những niềm tri ân và niệm ân đến quý Ngài và Quý vị. 

 Nay duyên lành đã đầy đủ, chúng tôi sẽ cử hành Đại Lễ Khánh Thành (đợt I) từ ngày 2 đến ngày 4 

tháng 11 năm 2012 (theo chương trình đính kèm). Vậy kính mong chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật 

Tử nhín chút thời gian vàng ngọc quang lâm chứng minh hộ niệm cũng như tham gia Đại Lễ nầy, thật là 

một vinh hạnh cho bổn tự của chúng tôi. 

 Xin chấp tay cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc và cầu nguyện cho quý Ngài pháp 

thể khinh an, chúng sinh dị độ; đồng thời cầu nguyện cho bửu quyến của quý Đạo Hữu Phật Tử được vạn 

sự hanh thông, kiết tường như ý. 

 Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

 Nay kính 

 

        Trụ trì chùa Phật Giáo Việt Nam 

             tại Nhật Bản. 

 

 

 

         Hòa Thượng Thích Minh Tuyền 

 

 
Ghi chú : Xin quý Ngài và quý Phật Tử báo trước ngày giờ đến (những phái đoàn từ ngoại quốc) để chúng tôi lo phuơng tiện 

đón tiếp cũng như chỗ cư ngụ. 

* Xin quý vị Phật Tử đồng hương gửi tên tuổi người còn (để cầu an) và người mất (để cầu siêu trong trai đàn chẩn tế) về chùa 

càng sớm càng tốt để dâng sớ cầu nguyện. 


