
 Khánh Anh - Bản tin tháng 1/2003 - trang 16 
10/2013 

Phiếu Hội Thiện Đặc Biệt Cứu Nguy 
 

Phật tử : .............................................................................................................. pháp danh (nếu có) : ............................................  

Địa chỉ hiện tại: ................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................... Tél : .......................................... e-mail : ................................................  

- Xin phát tâm cho m ượn Hội Thi ện đặc bi ệt 2000 Euros  (hoặc nhiều hay ít hơn) :  .................................................................  

 Xin hoàn trả lại mỗi tháng 500 Euros (hoặc nhiều hay ít hơn) :  ..............................................................  

kể từ tháng 1/2014 (hay chậm hơn) :   .........................................................................................  

- Xin phát tâm cúng dường xây cất chùa Khánh Anh mới bằng số tịnh tài là :  ......................................................................  

  

10/2013 

Bữa cơm xã hội tất niên 27/10/2013 
(gây quỹ gắn hệ thống cửa chống lửa (coupe-feu) tại chùa Khánh Anh mới ở Evry ) 

phi ếu tr ả lời - coupon de réponse  (xin gạch chéo vào ô nào thích hợp - Mettez une croix dans la bonne case) 

Ông, Bà, Cô - Mr, Mme, Mlle :  ...........................................................................................................................................................  

Địa chỉ - Adresse : ............................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................... Tél : .......................................... e-mail : ................................................  

 Sẽ tham dự Bữa cơm Xã Hội ngày 27/10/2013. Xin gởi theo đây chi phiếu : .......................... cho :  .......................người 
(12 người một bàn) 

 Rất ti ếc không thể tham dự, nhưng xin ủng hộ Bữa cơm Xã Hội với số tiền là :  ................................................  

- Xin phát tâm cúng d ường xây c ất chùa Khánh Anh m ới bằng số tịnh tài là :  ........................................................  

  

10/2013 

Phiếu cúng dường xây cất chùa Khánh Anh mới 
Cửa chống lửa, Cửa sổ, Tháp, tượng Địa Tạng, Quan Âm và Cổng Tam quan... 

Phật tử : .............................................................................................................. pháp danh (nếu có) : ............................................  

Địa chỉ : .............................................................................................................................................. Tél : ....................................  

Cúng dường gắn hệ thống sưởi gaz  :  .......................................................... E-mail : .....................................  
Cúng dường cửa chống lửa (coupe-feu) :   ------------------------------------ (mỗi bộ 900 euros) 

Cúng dường thang máy (32 ngàn Euros)  :  --------------------------------------  
Xin phát tâm cúng dường đúc tượng Địa Tạng :  -------------------------------------------- tượng Quan Âm :  ---------------------  

 tháp Địa Tạng :  ------------------------------------- tháp Quan Âm :  ------------------------ 

Xin phát tâm cúng d ường cổng Tam quan :  --------------------------------------- tường rào chùa :  --------------------- 

Xin hồi hướng công đức pháp thí để : 
Cầu An cho : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

hay Cầu Siêu cho :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


