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Buổi Họp Đầu Năm 2021 
 

Buổi họp đầu năm 2021 nhằm triển khai Phật sự tại Chùa Viên Minh.  
 
Vì vẫn còn hạn chế tập trung nên Thầy chỉ thông báo cho 6 Phật tử 

nam về họp. Mong quý Phật tử thông cảm. Buổi họp diễn ra lúc 10:00 và kết 
thúc 16:00 cùng ngày 06.03.2021. 
  

Chứng minh: Thượng Toạ Trụ Trì.  
Thư ký: Thiện Thành. 
Thiết kế 3D tường rào: Thiện Hổ.  
Dự án NLMT và Wärmepumpe: Thánh Giác và Thiện Thành. 
Chạy ống sưởi: Thiện Giác và Đồng Sanh. 
Điện và Internet: Anh Minh. 
 
Phật sự 2021 như sau: 
 

1. Dự án lắp điện nặng lượng mặt trời (đang hỏi hợp đồng). 
2. Dự án lắp nước nóng thông qua máy bơm nhiệt (Wärmepumpe) 
đang hỏi hợp đồng). 

3. Lắp ống nước sưởi ở tầng hầm, trên gác, nhà bếp và lối đi thông 
qua nhà kho thực phẩm. 

4. Thay đổi bồn rửa tay công cộng nam và nữ. 
5. Lắp điện và internet dưới hầm. 
6. Những ngày huân tu Pháp Hoa tất cả nam Phật tử đều vào cộng 

tu (nghỉ làm việc). 
 

Thưa quý Phật tử, 
Chương trình khánh thành Chùa Viên Minh vào tháng 8. 2022 sẽ được 

dời vào tuần đầu tháng 8 năm 2024. Lý do: vì đoạn đường trước chùa sẽ 
được làng Nebikon nới rộng theo dự án. Nhân dịp này, chùa sẽ xin giấy phép 
xây dựng tường rào và cổng tam quan. 
 

Ngoài công việc họp bàn theo dự tính sẽ thực hiện trong năm nay, Phật tử 
Thiện Giác còn đưa ra đề tài thảo luận: "Hãy nói những ưu và khuyết điểm 
của việc ứng xử với gia đình trong thời gian homeoffice". Một đề tài 
dường như ai nấy cũng đều quan tâm và được các Phật tử nam thảo luận rất 
sôi động. Các anh là Phật tử nên đã ứng dụng Phật pháp trong lúc này thật 
lợi lạc cho bản thân và gia đình. Như lời tâm sự của Phật tử Thánh Giác: 
"Lúc này chúng con làm việc tại nhà cũng đúng giờ và đủ giờ như ở công 



	 2	

ty, con và vợ đã tranh thủ thời gian đi bách bộ mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ 
kể cả trời mưa tuyết đổ. Hai chúng con cùng thảo luận Phật pháp nên 
thời gian trôi qua rất nhanh và chúng con thật sự trân quý những giây 
phút ấy bên vợ". Phật tử Thiện Thành thì có cách riêng: " Chăm chỉ làm 
việc trong một căn phòng một mình với chiếc máy laptop và có thời gian 
yên tĩnh như Thầy đã từng nhập thất"....và các Phật tử khác cũng đã có 
cách sinh hoạt như thế trong cơn khủng hoảng của đại dịch toàn cầu này. 
Cuộc sống của quý Phật tử an vui và hạnh phúc. 

 
Mến chúc quý Phật tử nam chùa Viên Minh thân tâm thường an lạc và 

luôn là những bờ vai vững chắc giữa gia đình bảo bọc yêu thương. 
 
Chùa Viên Minh 

 

 


