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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng,
Hoa sen lại nở rộ, mùa Phật-Đản trở về với người con Phật.
Từ hơn 2550 năm về trước, Đức Phật đã ra đời mang ánh sáng chân lý ban rãi khắp cỏi ta bà đem nhân loại ra khỏi tăm tối
bằng con đường giác ngộ, con đường của từ-bi, hỷ-xả, của bình đẳng, yêu thương và tha thứ.
Vì chúng ta, những đứa con thân yêu dại khờ mà Phật phải thị hiện đến cỏi kham nhẫn này qua hình ảnh một vị Thái Tử đầy
quyền uy, danh vọng, vợ đẹp con xinh, nhưng lại bỏ tất cả để đi tìm con đường giải thoát ra khỏi luân hồi đến bờ giải thoát.
Những chân lý đó là cả một kho tàng vô giá, vô tận mà chúng ta không bao giờ lãnh thọ hết được.
Hôm nay đây, trong không khí trang nghiêm hân hoan của mùa Phật-Đản, là người con Phật, chúng ta hãy lắng đọng tâm tư,
nhớ lại lời dạy của đấng Từ phụ, tự nhìn lại chính mình để chỉnh đốn, sửa sai. Hãy bỏ qua đi những lừa dối, ganh tị, những bon
chen hằng ngày. Xin đến với nhau bằng sự chân thật, lòng yêu thương, tha thứ bình đẳng để người người được an lạc, xã hội
ngày một hoàn hảo hơn.
Thanh-Long đạo tràng long trọng cử hành lễ Phật-Đản vào lúc 7:00 tối, thứ bảy ngày rằm tháng 4 năm Bính-Thân, nhằm
ngày 21 tháng 5 năm 2016. Kính mong Qúy Phật tử cùng vân tập đến đạo tràng góp lời cầu nguyện cho một thế giới hòa bình,
người người đều an lạc.
Thanh-Long đạo tràng xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, đạo hạnh viên mãn, và mãi là ngọn hải đăng
soi đường cho chúng sanh trong đêm tối.
Kính chúc Qúy Phật-tử luôn an lành trong ánh từ quang của Chư Phật.
Kèm theo Çây là t© s§ hÒi-hÜ§ng. Xin qúy vÎ gªi s§ vŠ chùa trÜ§c ngày 11 tháng 5 næm 2016 Ç‹ tránh s¿ thi‰u sót ho¥c trÍ
nãi. M†i tin tÙc xin liên låc vŠ sÓ ÇiŒn thoåi (713) 733-0403 hoặc (832) 512-8502.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

