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Nebikon, ngày 27.07.2021 

Thư Mời  

Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính gởi quý đồng hương Phật Tử, 

Thưa quý vị, 

 

Trong các kinh điển Phật giáo, Đức Phật đã từng dạy cho chúng sanh về sự báo hiếu 

Phụ Mẫu nhân ngày chư tăng mãn hạ tự tứ, rằm tháng bảy như sau:  

 

- Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng và kính 

ngưỡng Tam Bảo.  

- Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. - Nếu cha mẹ theo điều 

ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện.  

- Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến.  

 

Nếu làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không 

những được an vui trong hiện tại mà còn gieo trồng phước lành trong tương lai. 

 

Để tưởng nhớ và đáp đền công ơn cao cả ấy trong muôn một. Chùa Viên Minh tại 

Thuỵ Sĩ tổ chức lễ Vu Lan - Báo Hiếu  

 

Vào lúc: 09:30.  

Ngày Chủ Nhật 22/08/2021. (xem chương trình).  

Tại Chùa Viên Minh. Im Winkel 9. CH-6244 Nebikon / LU. 

  

Chùa Viên Minh trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử dành chút thì giờ về 

tại bổn tự để tham dự Lễ Vu Lan - Báo Hiếu, cầu an, cầu nguyện dịch bệnh Corona chóng 

qua mau và cầu siêu cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu và chư hương linh thờ tại Chùa 

Viên Minh siêu sanh miền lạc quốc. 

 

Xin kính chúc quý gia đình cùng bửu quyến sức khoẻ dồi dào và cung dưỡng phụ 

mẫu hiện tiền bằng tất cả an lạc trong mùa hiếu hạnh năm 2021. 

 

Trân Trọng kính mời, 

 

Chùa Viên Minh 

 

 


