
 
 
 
 
 
                
                                                                                                                                  Ngày 8 tháng 8, 2015    

Thơ Mời Dự Lễ Vu-Lan 

Phật Lịch 2559 (2015 DL) 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 

     Vu Lan là mùa báo hiếu tri ân, là dịp để những người con nhớ đến ơn sanh thành dưỡng dục sâu dầy 

của cha mẹ. Theo truyền thống, nhân mùa Vu-Lan Thắng Hội năm nay, để tạo thiện duyên cho thiện tín, 

đồng bào Phật tử được dịp báo đáp trọng ân, hồi hướng phước báo cho ông bà, cha mẹ, Chùa Linh-Sơn 

Austin sẽ tổ chức lễ cầu nguyện vào ngày Chủ-Nhật 23 tây tháng 8, 2015 (nhằm ngày 10 tháng 7 âm 

lịch năm Ất Mùi) tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX (4604 Duval Rd.), theo chương trình dưới đây: 

 10g30 sáng: Khai lễ tụng kinh Vu-Lan Bồn - Thuyết giảng về ngày Vu-Lan 

         Lễ gắn Bông Hồng Cài Áo. 

        Cúng chư hương linh thờ tại Chùa 

 12g00 trưa:     Lễ Trai Tăng mùa Vu-Lan 

 12g30 trưa :    Cơm chay thân mật        

 2g00 trưa:       Tụng Kinh Báo Ân Phụ Mẫu 

        Dâng sớ cầu siêu 

 4g30 chiều:     Thí thực cô hồn - Hoàn Mãn 

 

      Kính mời quý vị hoan hỷ nhín chút ít thời giờ quý báu về chùa tham dự buổi lễ và đốt nén tâm hương 

để cầu nguyện cho thân quyến còn tại thế được bình an, người quá vãng được siêu thăng, thế giới hòa 

bình, nhân sinh an lạc. Cầu nguyện cho quý vị thiện căn tăng trưởng, vạn sự kiết tường. 

 

Nam Mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát, Tác ñåi ChÙng Minh 
 

      ChÙng Minh          TM Ban T° ChÙc 

                       
        Tÿ-Kheo                    Minh-Hånh  
    Thích Trí-Huệ                   NguyÍn H»u ñiŠn 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các mẫu sớ cầu siêu xin gởi về Chùa Linh-Sơn, 4604 Duval Rd., Austin, TX78727  trước ngày 

22 tây tháng 8, 2015 để ban thơ ký kịp thời làm danh sách. 

 

 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 
4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998, (512) 241-1672 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 
http://www.linhsonaustin.org 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

Chùa Linh-Sơn 


