Thông Báo
Lớp Học Việt Ngữ
Niên học 2013-2014
Khai Giảng ngày chủ nhật
(06-9-2013) lúc 10 giờ AM
Niên học 2012-2013 đã trôi qua,Trường
Việt Ngữ Viên Thông cám ơn các giáo
viên đã hết lòng hướng dẫn dạy dỗ các
em. Cám ơn cha mẹ đã hết lòng khuyến
khích các em siêng năng đến trường học
để nuôi dưỡng cội nguồn văn hóa Việt
Nam ,đạo đức truyền thống trong mỗi
em.
Tại lớp học Việt Ngữ Viên Thông, ngoài
việc dạy học Việt ngữ, các em còn được
hướng dẫn cách phát triển đồng bộ về mặt
tâm lý, đạo đức và tài năng để các hạt
giống trí tuệ và từ bi nẩy mầm tốt tươi
trong tâm thức.
Những học sinh cũ , xin phụ huynh gởi
phiếu ghi danh sớm để tiện việc sắp xếp
lớp.
Riêng học sinh mới sẽ được thi xếp lớp
trong ngày khai giảng.
Vì số chỗ dành cho học sinh mới có giới
hạn nên xin phụ huynh vui lòng ghi danh
sớm .
Mọi thông tin xin liên lạc về:
 Chùa Viên Thông: (281) 829-0816
 SC Viên Anh & SC Viên Hoà
(832)638-1453

Tri Ân Công Đức
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý vị
Chúng tôi xin tri ân công đức của quý Phật tử đã
hết lòng ủng hộ sự kiến tạo ngôi Viên Thông Ni
Tự tại vùng Northwest Houston.
Sau hơn 7 năm Chư Ni và Phật tử nỗ lực cùng
nhau chung tay, chung lòng tự xây dựng, nay
ngôi Tam Bảo Viên ThôngTự đã gần bước vào
giai đoạn hoàn tất. Nhưng những món nợ chùa
mượn trong quá trình xây dựng để mua vật liệu
cũng đã dần dần đáo hạn. Để có ngân quỹ trả nợ,
đồng thời mua thêm vật liệu để hoàn tất công
trình, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm hùn
phước, cúng dường, ủng hộ tiệc chay gây quỹ
cho ngôi chùa sớm được hoàn thành .
Buổi thanh trai hùn phước này được tổ chức ngay
tại khuôn viên ngôi Tân Viên Thông Tự như là
một sự tri ân của Chư Ni và Phật tử của Viên
Thông Tự đối với tất cả các tấm lòng đã hướng
về việc xây dựng Viên Thông Tự bằng mọi nguồn
năng lực chân thiện vô giá, đó là : sức lực, tâm
lực và tài lực.

HÌNH ẢNH VIÊN THÔNG TỰ

Chánh Địện Viên Thông

Thanh Tâm Đường

Tiệc Chay Gây Quỹ
Thứ Bảy 12 Tháng 10- 2013. Lúc 6:00 PM
Tại Khuôn viên Tân Viên Thông Tự
17355 Groeschke Rd , Houston, TX 77084
Dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Ni
với sự góp mặt của:
Ca sĩ Khánh Ly , MC: Ca sĩ Giáng Ngọc
ca sĩ Phạm Tuấn Ngọc
và Ban văn nghệ Viên Thông Tự
Mọi chi tiết xin liên lạc :
Chùa: (281) 829-0816
Chị Đức Hạnh: (713) 777-8743
Chị Diệu Hiền: (713) 859-9209

Lớp Học Việt Ngữ
Dưới sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát,
chư vị Hộ pháp, Thiện thần cùng sự phát
tâm góp phần công đức của quý Phật tử,
ngôi già lam Viên Thông Tự sẽ sớm hoàn
thành để có thêm nhiều sinh họat tu tập và
phụng sự. Nguyện đem những công đức
này xin hồi hướng đến quý Phật tử thân tâm
an lạc , phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa
thuận, con cháu hiếu hiền, sở cầu như ý.

Thư Mời Tham Dự

Lễ Vu Lan
Ngày Chủ Nhật, 11 - 08 - 2013
Trân trọng kính mời chư tôn đức
Tăng Ni, quý Phật tử đến tham dự Đại
Lễ Vu Lan được tổ chức tại Viên
Thông Tự vào ngày chủ nhật 11
tháng 08 năm 2013 (Nhằm ngày
mồng 5 tháng 7 Âm lịch).
 

Chương Trình Đại Lễ Vu Lan
9:30 sáng : Lễ quy y Tam Bảo
10:00 sáng : Pháp Thoại Vu Lan
11:00 sáng : Chánh Lễ Vu Lan,
Lễ Cài Bông Hồng

Lễ Vu Lan 2013
và

Khai Giảng Lớp Học
Việt Ngữ

Viên Thông Tự
Tel (281) 829-0816
www.VienThongtu.org

email: vienthonghouston@yahoo.com

Đặc biệt, trong lễ “Bông Hồng cài áo”
ngày Vu Lan, hoa hồng với những
màu sắc khác nhau sẽ là một biểu
tượng, gợi nhắc cho những người
con đang giong ruổi trên đường đời
trở về chăm sóc và vun bồi hạt giống
thương yêu để có thể cầu nguyện cho
các bậc cha mẹ đã quá vãng hay còn
hiện tiền. Sẽ rất hạnh phúc cho
những ai được cài lên áo một hoa
hồng tươi thắm vì nó biểu hiện người
con này đang có được diễm phúc khi
còn có sự hiện diện của các đấng
sanh thành trong cuộc đời. Kết thúc
chương trình, kính mời quý Phật tử
dùng bữa cơm chay thân mật tại trai
đường.

Lễ Khai Kinh
Báo hiếu mùa Vu Lan
 7: 30 tối: Thứ bảy ngày 20- 07 -2013
(nhằm mồng 13 tháng 6 âm lịch)

Khai Đạo Tràng Vu Lan –
Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 Đạo tràng Sám Hối Thuỷ Sám và đạo tràng
Địa Tạng – Cầu nguyện Báo Hiếu Phụ Mẫu
Trọng Ân sẽ được trì tụng theo thời khóa
cho đến Rằm tháng Bảy.
 Đạo tràng Vu Lan dâng đèn cúng Phật,
tên người cầu nguyện sẽ được viết trên
đèn. Đèn được thắp sáng trong mỗi thời
khóa tu trì, nương nhờ thần lực của Chư
Phật, chư Bồ Tát soi sáng khiến người cầu
nguyện phát triển được tình yêu thương trí
tuệ trong tự thân để chuyển hóa những
chướng ngại , phiền muộn vượt thoát bệnh
tật, khổ đau ngay trong đời sống hiện tại
này. Đồng thời, chư hương linh cửu huyền
thất tổ, đa sanh phụ mẫu cùng liệt vị cô
hồn, tử sĩ cũng nương vào sự hồi hướng
tu tập từ bi mà cảm nhận được Phật lực
gia trì siêu sanh Tịnh Độ. Mong quý Phật
tử sắp xếp thời gian để gieo duyên lành
tham dự.

 Phiếu cầu an và cầu siêu quý vị có
thể gởi về chùa trước để được cầu
nguyện trong đạo tràng Sám Hối,
Đạo tràng Địa Tạng và Đạo Tràng Vu
Lan

