
 
 

Kính thưa Quý đồng hương Phật tử 

Hằng năm vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, người con Phật khắp nơi trên thế giới 
hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là bậc đạo 
sư đã khai nguồn giác ngộ lưu truyền ánh sáng từ bi và trí tuệ cho nhân loại suốt hơn 
hơn 26 thế kỷ qua. 

Trong hoàn cảnh đai dịch Covid 19, suốt 2 năm qua, cả thế giới đã bọc phát nhiều đợt 
dịch tạo ra sự khủng hoảng cho con người và làm tê liệt toàn xã hội. Hiện tại, Chính phủ 
Victoria đã cho phép chúng ta sinh hoạt trở lại bình thường, nhưng điều kiện ở sinh hoạt 
trong nhà và ngoài trời vẫn cần phải giữ khoảng cách an toàn nửa mét, một số nơi cônng 
cộng vẫn phải mang khẩu trang và vào cửa phải scan “check in barcode” hoặc ghi danh 
số phone vào sổ ở bàn tiếp tân. 

Để tỏ lòng thành kính tri ân đức Phật, chùa Hoa Nghiêm sẽ tổ chức buổi lễ Phật Đản lần 
thứ 2645 như sau. 

Chủ Nhật 23/5/2021 (nhằm 12/4 Tân Sửu) 

                     11.00 am  Khóa lễ Chánh Thức (có chương trình riêng) 

                     12.30 pm Phật tử Thọ trai 

Thứ Tư  26/5/2012 (Rằm Tháng Tư) 

                     11.00 am Cúng chư Hương linh thờ tại chùa 

                     6.00 pm   Lễ quy Y Tam Bảo 

Thay mặt chùa Hoa Nghiêm, chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử nhín 
chút thời giờ quý báu về chùa tham dự  buổi lễ. Mọi chi tiết xin liên lạc Văn phòng chùa 
Hoa Nghiêm 9548 2215. Cầu nguyện chư Phật gia hộ quý vị và gia đình đươc an toàn và 
an lành trong mùa dịch bệnh. 

Trân trọng kính thông báo 

 
Sa Môn Thích Thiện Tâm  - Trụ trì Chùa Hoa Nghiêm 
 

Thông báo thay Thư Mời 
Lễ Phật Đản lần thứ 2645  


