
CỘNG ÐỒNG PHẬT GIÁO MIỀN NAM CALIFORNIA 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI PHẬT ÐẢN LIÊN CHÂU - PL 2555 

CHÙA LIÊN HOA 

9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841 – U.S.A.  - Tel.: (714) 636-7725 

 

THƯ MỜI 

 

Tham dự Chương Trình Lễ Hội Phật Ðản Liên Châu PL 2555 - 2011 
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Kính gởi: ___________________________________________________ 

 

Ðức Phật thị hiện nơi đời vì tánh đức Từ Bi, vì hạnh nguyện độ sinh mà ban vui cứu khổ. Ban 

vui là để con người có được một đời sống an bình, tự do, hạnh phúc và cứu khổ là để giải trừ những 

bất công, nô lệ, giai cấp thống trị và kỳ thị giữa người với người. Ðức Phật dạy: “Trong Thánh 

Pháp Luật của Như Lai không có giai cấp vì tất cả mọi người đều có dòng máu cùng đỏ và nước 

mắt cùng mặn.” Ðây chính là tinh thần bình đẳng được tôn trọng trong ý thức cao cả nơi Phật pháp. 

Cũng trong ý nghĩa trên, mùa Phật đản lại về, tất cả chúng ta bằng tâm nguyện chân thành, 

bằng tấm lòng quý kính, đều hướng vọng về quê hương Việt Nam thân yêu cùng chấp cao đôi tay 

cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được thanh bình và vẹn toàn lãnh thổ. Dân tộc Việt Nam phải 

được tự do, dân chủ và nhân quyền. 

Thay mặt Ban Tổ Chức, thành tâm kính mời quý Hội đoàn, Ðoàn thể người Việt quốc gia, quý 

cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương đồng bào Phật tử hoan hỷ đến tham dự Chương trình 

Lễ Hội Phật Ðản Liên Châu, PL 2555 được tổ chức tại: 

Anaheim Convention Center - Hội Trường Arena 

800 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802 

Vào lúc   2:00 giờ chiều, chủ Nhật, ngày 01 tháng 05 năm 2011 

(nhằm ngày 29 tháng 03 năm Tân Mão) 

 

Sự hiện diện đông đảo của toàn thể quý vị là góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng 

sinh an lạc.  

Thành tâm kính chúc quý vị cùng bửu quyến Vô Lượng Cát Tường. 

 

Chùa Liên Hoa, ngày 10 tháng 03 năm 2011 

Trưởng Ban Tổ Chức, 

 

 

 

 

Sa Môn Thích Chơn Thành 


