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THƯ MỜI 
THAM DỰ LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN 

CHÙA NIỆM PHẬT – KỶ NIỆM ĐỆ TAM CHU NIÊN & KHÓA TU HỌC 

DO HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC TỊNH HƯỚNG DẪN 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật                                                                                      .                           

Kính thưa quý đồng hương, Phật tử xa gần. 

Duyên lành Tam bảo dựng xây 

Đồng hương Phật tử cùng thầy phát tâm 

Nay tròn kỷ niệm ba năm 

Tri ân công đức nhiệt tâm hộ trì 

Chùa Niệm Phật hội đủ duyên lành, đã được thành lập tại thành phố St. Paul tiểu bang Minnesota 

vào năm 2015. Thời gian ba năm trôi qua, đã đánh dấu một bước khởi đầu trên con đường phục vụ 

đạo pháp nhân sanh và duy trì văn hoá dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Tuy nhiên, Chùa Niệm Phật 

trước đây vốn là một building củ kỷ và nhỏ hẹp nên không đủ điều kiện phục vụ cho các Phật tử về 

sinh hoạt trong các ngày lễ lớn hay các khóa tu học. Do vậy mà Chùa cố gắng xoay sở trùng tu lại. 

Nay nhờ hồng ân Tam bảo, Hộ pháp gia hộ cùng nguyện lực của chư Tôn đức và sự nhiệt tình phát 

tâm hộ trì Tam bảo của tất cả quý đồng hương, Phật tử xa gần nên nhân dịp kỷ niệm đệ tam chu 

niên, Chùa sẽ làm lễ động thổ khởi công xây dựng lại Chánh điện mới. Cũng trong dịp này, Chùa 

có tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp trong ba ngày dưới sự chứng minh, thuyết giảng của Hòa 

Thượng Thích Phước Tịnh, Ngài là một vị giảng sư uyên thâm, một bực Thầy Giáo thọ khả kính 

từ Tu viện Lộc Uyển California và Chư Tôn Đức Tăng đến từ các tiểu bang. 

Trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử dành chút thì gian quý báu về chùa đông đủ để tham 

dự Khóa Tu Học Phật Pháp trong hai ngày Thứ 6 Thứ 7 (15, 16/ 06/ 2018) và Lễ động thổ, khởi 

công xây dựng chùa mới vào sáng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 06 năm 2018, (nhằm ngày mùng 04 

tháng 05 Âm Lịch năm Mậu Tuất). 
Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho bổn tự chúng tôi trên bước đường phụng sự 

đạo pháp và góp phần cầu nguyện cho chánh pháp trường tồn và chúng sanh an lạc. Nguyện cầu 

cho tất cả quý đồng hương Phật tử và gia đình được vạn sự an lành dưới ánh Từ quang của mười 

phương chư Phật. 

NAM MÔ THÀNH TỰU TRANG NGHIÊM CÔNG ĐỨC PHẬT 
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