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THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI LỄ TẤT NIÊN &     

LỄ HIỆP KỴ CHƯ HƯƠNG LINH KÝ TỰ 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa Quý Đồng Hương và Phật Tử xa gần thân mến! 

 

Thời gian trôi qua đã gần hết năm Đinh Dậu. Cũng như hằng năm, vào những 

ngày cuối tháng 12 Âm lịch (Tháng Chạp), Chùa Niệm Phật có tổ chức một buổi 

lễ Tất Niên để tổng kết lại những Phật sự của một năm cũ đã qua và nêu lên những 

chương trình sinh hoạt cho một năm mới sắp đến. Cũng trong dịp này chúng tôi 

xin chân thành tri ơn đến tất cả quý Đồng hương, Phật tử đã hết lòng hộ trì Tam 

Bảo trong suốt năm qua. Đồng thời trong Lễ Tất Niên cũng là Lễ Hiệp Kỵ Hương 

Linh (tức Lễ cúng cơm cuối năm) cho tất cả các hương linh quá vãng hiện đang thờ 

tại chùa. Do vậy nên chúng tôi cũng xin thông báo đến tất cả những thân nhân có 

hương linh phụng thờ tại chùa Niệm Phật, hoan hỷ cùng về tham dự buổi lễ cuối 

năm đặc biệt nầy vào lúc 10 giờ 30 trưa Chủ Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018 

(nhằm 26 tháng Chạp năm Bính Thân). 
 

Kính thông báo và trân trọng kính mời toàn thể quý Đồng hương, Phật tử và quý 

thân hữu, nhín chút thì giờ cùng về tham dự lễ và cùng dùng bữa cơm chay Tất 

Niên đạm bạc với chùa vào ngày giờ nêu trên. 

Kính chúc tất cả quý vị cùng gia quyến luôn luôn an lành trong ánh hào quang của 

mười phương chư Phật. 
 

 

 

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát… Ma ha tát                                              

Chùa Niệm Phật 
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