
    PAGODE VIÊN MINH 

      Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz 

 

   

 
Im Winkel 9                                  Tel.: +41 (0) 41 281 32 52 
CH-6244 Nebikon/LU  Fax: …………………….. 

Konto-Nr.: 60-41-2 Luzerner Kantonalbank AG, 6003 Luzern  Web: www.vienminh.ch 

IBAN: CH32 0077 8010 7521 0940 5   Mail: pagodevienminh@gmail.com

  
  

Nebikon, 20.11.2022 

Thư Mời 
 

V/v: Tham dự tiệc tất niên 2022 và khoá lễ niệm Phật tại chùa Viên Minh - Thuỵ sĩ. 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Thưa quý Đạo hữu, Phật tử, 

 

Thời gian thấm thoát trôi mau. Mỗi ngày một tờ lịch được gỡ đi. Thoạt nhìn lại năm 2022, chỉ còn 

hơn 1 tháng nữa sẽ khép lại. Trong ngần ấy tháng qua, biết bao nhiêu Phật sự tại chùa Viên Minh đã hoàn 

thành viên mãn như: 

 

- Dự án lắp lò sưởi mới,  

- Lót gạch phòng kho để bàn ghế,  

- Giao lưu đoàn kết với các sắc tộc tại làng Nebikon,  

- Trình dự án hàng rào và cổng tam quan, 

- Các ngày Đại lễ: Tết, Phật Đản, Vu Lan và Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. 

- Tu học định kỳ hai tuần một lần. 

- Đón tiếp hơn 100 em học sinh trường tiểu học Dagmersellen 

- Sinh hoạt định kỳ của GĐPT Thiện Trí. 

- Từ Thiện, Học Bổng và số Phật sự khác…. 

Tất cả Phật sự trên đều nhờ vào lòng tịnh tín và sự nỗ lực tu tập của Cộng đồng Phật tử nên mỗi 

ngày một thăng hoa. 

Năm sắp hết, chùa Viên Minh tổ chức buổi tiệc tất niên và vía đức Phật A Di Đà cũng là ngày giỗ 

tổ Huệ Viễn. 

Địa điểm:  Chùa Viên Minh. Im Winkel 9. CH-6244. Nebikon/LU 

Thời gian:  lúc 10:00 đến 16:00 Thứ bảy, ngày 10/12/2022 

09:00: - Ban Trai Soạn chuẩn bị. 10:00: Niệm Phật A Di Đà - Cúng ngọ - Buổi tiệc tất niên 

Xin quý Phật tử ghi danh số người dự tiệc để Ban Trai Soạn chuẩn bị chu đáo. Xin 

liên lạc ghi danh qua: E.mail: pagodevienminh@gmail.com hoặc các số điện thoại: 

Phật tử Thiện Minh (anh Minh): 0793451022 

Phật tử Thiện Thành (anh Tâm): 0794777416 

Phật tử Thiện Ý (chị Triệm): 0791716528 
Phật tử Thiện Hoa (chị Vân): 0762207700 
Kính mời quý Đạo hữu, Phật tử về chùa tham dự buổi tiệc chay và gặp gỡ cộng đồng Phật tử cùng 

nhau niệm Phật hiệu A Di Đà, để cầu nguyện cho thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc. 

 

Kính chúc quý vị cùng gia quyến thân tâm an lạc. 

 

Trân trọng, 

Chùa Viên Minh 
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