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Chùa 

 

THÀNH KÍNH NI�M ÂN 

Thành kính ni�m ân ch� tôn Tr��ng Lão Hòa Th�	ng, ch� Th�	ng T
a, ��i �c T�ng-Ni cùng 
toàn th� ��ng bào Ph�t T�, các c� quan chính quy�n Pháp và các �oàn th� kh�p n�i trên th� gi�i. 

       Bagneux ngày 29/08/2013 

Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t. 

Ng��ng B�ch Quý Ngài 

Kính th�a Quý V�, 

Trong su�t hai tu�n l	, k
 t� ngày 8 tháng 8 (mùng 2 tháng 7) cho �n ngày 21 tháng 8 n�m 2013 (nh�m 
ngày R�m tháng b�y n�m Quý T�), khi Tôn S� c�a chúng con/chúng tôi viên t�ch t�i Ph�n Lan và sau �ó kim 
quan ���c cung th�nh v� Pháp ngày 13 tháng 8.2013 và ���c an trí t�i chùa Khánh Anh - Evry. 

T� ngày viên t�ch cho �n ngày L	 Trà T�, Quý Ngài và Quý V� kh�p n�i trên th gi�i �ã �i�n tho�i, g�i E-
Mail, tràng hoa, t�nh tài ho�c thân lâm phúng ving Giác Linh Hòa Th��ng Tôn S� c�a chúng con/chúng tôi là : 

C� Hòa Th�	ng Thích Minh Tâm 

Sinh ngày 18 tháng 1 n�m 1940 

�ã an nhiên th� t�ch t�i Turku, Ph�n Lan vào ngày 8.8.2013 

Th� th
 75 tu�i ; g�m 64 ��o l�p và 46 h� l�p 

Trong th�i gian tang l	, chúng con/chúng tôi �ã �ón tip, cung nghinh không d��i 3.000 l��t ng��i �n 
��a c�ng nh� cung t�ng kim quan trong bu�i l	 Trà T�, �n t� kh�p n�i các châu l�c.  �c bi�t là ch� tôn �!c 
trong GHPGVNTN Liên Châu, �ã th
 hi�n rõ tinh th�n c"ng tr� �ó. Chúng con/chúng tôi không bit th�a th�nh gì 
h�n là kính mong Quý Ngài và Quý V� hoan h# c�m thông cho nh$ng thiu sót trong lúc cung nghinh c�ng nh� 
trong vi�c t! s% cúng d��ng.  &ng th�i c�ng kính mong Quý  �o H$u và Quý Ph�t T' t�i Âu Châu nói riêng và 
kh�p n�i trên th gi�i nói chung hoan h# cho nh$ng s% thiu sót ngoài ý mu�n và xin thành th�t ni�m ân t(t c� 
ch� Tôn  !c c�ng nh� toàn th
 Quý V�. 

Thay m�t GHPGVNTN Âu Châu 

Hòa Th��ng Thích Tánh Thi�t      Hòa Th��ng Thích Nh�  i
n 

Phó Ch� T�ch H   i�u Hành     T�ng Th� Ký  

GHPGVNTN Âu Châu.       GHPGVNTN Âu Châu 

       

 

��i Di�n Môn �� Pháp Quy�n 

T� Kheo Thích Qu�ng  �o      T� Kheo Ni Thích N$ Qu�ng Tr�m 

 
       &ng kh
 th� 


