
Khóa Tu H ọc Phật Pháp Âu Châu K ỳ thứ 21 
tại Carlsbourg (B ỉ quốc) từ ngày 06.08 - 16.08.2009 

Bagneux 25/03/09 

Trích yếu: V/v kêu g ọi ủng hộ Gạo, thực ph ẩm...cho Khóa Tu H ọc Phật Pháp Âu châu k ỳ thứ 21 

Nam Mô Công ðức Lâm Bồ Tát tác ñại chứng minh 

Kính bạch chư Tôn ðức, 

Kính thưa quý Chùa, quý Hội, Tiệm, quý Bác cùng quý phật tử, 

Hằng năm, vào mùa hè Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu thường tổ chức 
Khóa Tu Học Phật Pháp dành cho tứ chúng khắp mọi nơi vân tập về ñạo tràng niệm Phật, tụng 
kinh bái sám, tọa thiền, tu học giáo lý Phật ðà, trao ñổi những sinh hoạt Phật sự. Cũng như mọi 
năm luân lưu mỗi nước, năm nay hội ñủ nhân duyên Khóa Tu H ọc Phật Pháp Âu Châu K ỳ thứ 
21 sẽ ñược tổ chức trong 10 ngày k ể từ ngày 06.08 ñến 16.08.2009, tại khuôn viên tr ường 
học "INSTITUT SAINT JOSEPH" Avenue Arthur Tagnon 1 - 6850 Carlsbourg - Belgique do 
Thượng Tọa Thích Thông Trí - Chùa V ạn Hạnh (Hòa Lan)  ch ịu trách nhi ệm Trưởng Ban t ổ 
chức cùng v ới bà con ph ật tử ở hai nước B ỉ - Hoà Lan và các n ơi ñồng hỗ trợ. 

ðể giúp ñỡ một phần gánh nặng cho Ban tổ chức Khóa tu học giáo lý, xin thành tâm kêu gọi 
chư Tôn ðức, quý Chùa, quý Hội, quý Tiệm, quý Bác và quý vị ñồng hương phát tâm ủng hộ mỗi 
người một bao gạo (1 bao tr � giá 30€ ) hoặc thực phẩm hay tài chánh... cho Khóa Tu Học Phật 
Pháp kỳ thứ 21 ñược thành tựu. 

ðức Phật dạy : "Nhơn thân nan ñắc, di ệu ñạo nan c ầu" . Thân người khó ñược, chánh 
pháp khó gặp. ðây quả là sự bố thí lợi lạc vô cùng trân quý. Nhờ hồng ân của chư Tôn ðức ban 
bố, cũng như sự phát tâm ñóng góp, công quả, cúng dường vật lực, tài lực và nhân lực của tứ 
chúng mà Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 21 chắc chắn sẽ vượt qua khỏi những khó 
khăn. Hầu giúp cho mỗi học viên chúng ta gặt hái ñược nhiều thành quả mong muốn trên con 
ñường Tu Học. 

Thành tâm nguyện chư Phật, chư Bồ Tát thường gia bị cho quý vị thân tâm thường an lạc, 
mọi sự ñều như ý nguyện. 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. 

Thành tâm kêu gọi, 

ðặc trách Ban Văn Phòng cho Khoá học kỳ 21 tại Carlsbourg - Bỉ 
 

Tỳ Kheo Thích Quảng ðạo 

               

Phiếu Ủng Hộ Gạo - Thực Phẩm Khóa Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 21 

Phật tử tên là : ...........................................................................................................................  

ðịa chỉ hiện tại : .........................................................................................................................  

.................................................................................................Tél : ..........................................  

- Xin phát tâm ủng hộ tịnh tài ............. (m�i bao g �o tr � giá 30€ ) 

Nh�ng v � nào không tham gia ñư�c, xin �ng h	 G�o ñ
 góp ph �n chia s � vi Trư�ng Ban t � ch�c. 

Xin liên lạc về : Chùa Khánh Anh : Tél : 01.46.55.84.44 // E-mail : thich.quangdao@free.fr 



21è séminaire d'étude et de pratique du Bouddhisme en 
Europe à Carlsbourg (Belgique) du 06.08 au 16.08.20 09 

Bagneux, le 25/03/2009 

 

Objet : Appel d'aide pour le 21è séminaire d'étude et de pr atique du Bouddhisme en Europe  

 

Vénérables, 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

Chers amis Bouddhistes, 

Tous les ans, la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe a l'habitude 
d'organiser un séminaire d'étude et de pratique du Bouddhisme, à l'occasion duquel tous les 
bouddhistes des pays européens se réunissent pour prier, réciter les sutras, pratiquer, méditer, 
étudier l'enseignement du Bouddha et aussi pour un échange amical sur leurs activités dédiées au 
Dharma. Chaque année, le séminaire a lieu dans un pays différent, et cett e année, pour son 
21è anniversaire, il sera hébergé par la Belgique d u 6 au 16 aoủt 2009 à l'institut Saint 
Joseph, Avenue Arthur Tagnon 1 - 6850 Carlsbourg. C e séminaire sera présidé par le 
vénérable Thich Thông Tri, Supérieur de la pagode V an Hanh (Pays Bas) , qui sera aidé par 
des Bouddhistes des deux pays, Belgique et Pays Bas . 

Pour alléger les charges du comité organisateur, nous faisons appel à votre générosité : 
faites un don d'un sac de riz chacun (équivalent à 30€ ), de nourriture ou une aide financière. 

Le Bouddha a dit "Il est malaisé d'obtenir une vie humaine, et diffi cile de rencontrer le 
Dharma authentique" . Grâce à votre aide précieuse, à la générosité, les dons et les travaux 
bénévoles de chacun d'entre vous, nous allons pouvoir mener à bien le 21è séminaire d'étude et 
de pratique du Bouddhisme en Europe. Si le séminaire se déroule sans entrave, les pratiquants 
pourront étudier avec un esprit tranquille, et obtenir ainsi les réalisations escomptées sur leur 
chemin du Dharma. 

Avec nos sincères remerciements et nos prières. 

 

Bikkhu Thich Quang Dao 

Responsable du sécrétariat 

               

Fiche de contribution d'un sac de riz - de nourritu re pour le Séminaire 

Nom et Prénom..........................................................................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................  

.................................................................................................Tél............................................ . 

 

- Offrande en argent ............... .(le prix d'un sac de riz est de 30€ ) 
 

Si vous ne pouvez pas participer au séminaire, nous  vous saurions gré de contribuer à 
l'achat d'un sac de riz pour aider le comité organi sateur. 

Veuillez contacter : Pagode Khanh Anh : Tél : 01 46 55 84 44 // E-mail : thich.quangdao@free.fr 


