ChÜÖng trình cûa 3 ngày t‰t MÆu-TuÃt:

Thanh Long T¿
The Culture of Golden Heart
Association

LÍ Giao ThØa:
ThÙ Næm, ngày 15 tháng 2 næm 2018
11:00 tÓi - Tøng kinh Sám hÓi cuÓi næm
- L©i chúc mØng ÇÀu næm
Mùng m¶t T‰t:
ThÙ Sáu, ngày 16 tháng 2 næm 2018
10:30 sáng - Khai kinh Di L¥c (thÜ®ng sanh)
7:00 tÓi - Khai kinh Di L¥c (hå sanh)
Mùng hai T‰t:
ThÙ Bäy, ngày 17 tháng 2 næm 2018
10:30 sáng - Khai kinh Ph°-Môn
7:00 tÓi - Trì Chú ñåi Bi
Mùng ba T‰t:
Chû NhÆt, ngày 18 tháng 2 næm 2018
10:30 sáng - Kinh TÎnh-ñ¶, cúng thí th¿c (hÆu
ÇiŒn)
7:00 tÓi - Kinh DÜ®c SÜ B°n NguyŒn
Mùng tám T‰t:
ThÙ Sáu, ngày 23 tháng 2 næm 2018
7:00 tÓi - Khai Çàn DÜ®c SÜ
(tøng tr†n 7 ngày)
R¢m ThÜ®ng Nguyên:
ThÙ Sáu, ngày 2 tháng 3 næm 2018
7:00 tÓi - B‰ Kinh DÜ®c-SÜ - thÌnh Çåi hÒng
chung

3803 Fuqua St.
Houston, TX 77047
Phone: (713) 733-0403
H¶i TrÜªng (832) 512-8502
www.culturegoldenheart.org

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Kính thÜa toàn th‹ Çåi chúng,
Mùa Xuân låi vŠ, vån vÆt xinh tÜÖi, nÄy mÀm sinh l¶c, muôn thú hÜ§ng vŠ s¿ Ãm áp cûa khí xuân
và lòng ngÜ©i hân hoan chào Çón m¶t chu kÿ m§i cûa T‰t Nguyên ñán tinh nguyên.
NgÜ©i con PhÆt vui xuân cho m¶t vÆn mŒnh m§i trong tinh thÀn cÀu Çåo an lành, lÍ tøng sám hÓi
giäi nghiŒp, vun Ç¡p niŒm tØ qua nh»ng l©i chân thành mØng nhau tu°i m§i. ñÒng cäm nhÆn Çåo
PhÆt mÆt thi‰t trong s¿ sÓng h¢ng ngày Ç‹ tìm s¿ an trø cûa tâm hÒn, và thÃy tÌnh giác. ñÜ®c nhÜ
vÆy, thì s¿ bi‰n Ç°i cûa th©i gian, không gian, hay nh»ng chÜ§ng ngåi cûa vô thÜ©ng không còn ngæn
trª nh»ng tÃm lòng Çang hÜ§ng vŠ niŠm vui giäi thoát, và Çó chính là mùa xuân miên viÍn, mùa xuân
Di-l¥c trong lòng ngÜ©i con PhÆt.
TrÜ§c thŠm xuân MÆu-TuÃt 2018, Thanh-Long Çåo tràng xin ngÜ«ng chúc ChÜ Tôn ÇÙc pháp th‹
khinh an, Çåo quä viên thành. Xin kính chúc quš PhÆt-tº, quš ÇÒng hÜÖng cùng gia quy‰n an khang
thÎnh vÜ®ng, niŒm lành nhÜ š.
Kèm theo Çây là t© s§ hÒi-hÜ§ng. Xin qúy vÎ gªi s§ vŠ chùa trÜ§c ngày 20/2/2018 DÜÖng LÎch
Ç‹ tránh s¿ thi‰u sót ho¥c trÍ nãi. M†i tin tÙc xin liên låc vŠ sÓ ÇiŒn thoåi (713) 733-0403 ho¥c (832)
512-8502.

Nam-mô ñÜÖng lai hå sanh Di-L¥c Tôn VÜÖng PhÆt.

