
Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t Âu Châu 
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe 

Association Bouddhique 
Chùa 

Khánh Anh 
Lá Th� th� nh�t v� Hành H�	ng Úc Châu 

nhân l
 Hi�p K� L�ch �i T� S� L�n th� 6 

(t�c Ngày V� Ngu�n l�n th� 6) 

Nam Mô B�n S� Thich Ca Mâu Ni Ph�t 

Kính g�i ch� Tôn ��c T�ng Ni 

Kính g�i các Chùa, các T� Vi�n, 

 Quý bà con Ph�t t	 g
n xa trong trong vùng Âu Châu 

(��ng thông báo ��n ch� Tôn ��c T	ng Ni và bà con Ph�t t
 � các châu l�c khác) 

Kính b�ch ch� Tôn ��c 
Kính th�a quý v�, 

Nh� ã loan báo sau L
 Hi�p K� L�ch �i T� S� l�n th� 5 (t�c Ngày V� Ngu�n 5) t�i 
chùa Thi�n Minh (Lyon Pháp quc) : n�m nay (2012) l
 Hi�p K� L�ch �i T� S� l�n th� 6 (t�c 
Ngày V� Ngu�n 6) s� ��c t� ch�c t�i Úc Châu. Và giáo h�i các Châu khác s� t� ch�c các phái 
oàn hành h��ng �n Úc d� l� “gi� T�” �ng th�i tham quan danh lam th�ng c�nh và sinh ho�t 
Ph�t s� c�a Ch� T�ng Ni và bà con Ph�t t	 t�i x� s� Kangoroo. 

Vào 
u n�m nay, GHPGVNTN h�i ngo�i t�i Úc ��i L�i và Tân Tây Lan ã chính th�c 
thông báo l
 Hi�p K� L�ch �i T� S� l�n th� 6 (t�c Ngày V� Ngu�n 6) s� ��c t� ch�c vào 
nh�ng ngày 16, 17 và 18/11/2012 t�i Chùa Pháp Hoa (thành ph Adelaide Nam Úc) theo �a ch� 
nh� sau : 

20 Butler Ave. Pennington, SA 5013 Australia. Tél : 08.8447 8477. 

�� y�m tr� tinh th
n Giáo H�i Úc Châu trong ngày Hi�p K� ch� T�, Giáo h�i Âu Châu 
�ng ra t� ch�c m�t phái oàn hành h��ng Úc Châu hai tu
n l� t� ngày 12/11/2012 �n ngày 
25/11/2012 qua ba �a i�m : Melbourne, Adelaide và Sydney. Kh�i hành ngày th� hai 
12/11/2012 �n Melbourne 14/11, t� 14 �n 16/11 tham quan Melbourne, 16/11 �n 19/11 tham 
d� gi� T� và tham quan Adelaide, t� 20/11 �n 24/11 th�m vi�ng Sydney. T i 24/11 kh�i hành 
t� Sydney lúc 21 gi� tr� v! các �a ph��ng Âu Châu trong ngày ch� nh�t 25/11/2012. 

�� có th�i gian chu"n b� và nh#t là $t vé máy bay càng s%m càng ��c giá h�, Giáo h�i Âu 
Châu xin kêu g&i ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph�t t	 trong vùng Âu Châu nên ghi tên ngay 
bây gi�, tr�%c tiên ch� nói v! giá vé máy bay mà thôi. Các chi phí khác (khách s�n, xe bus…) s� 
còn th�i gian s�p x�p và cho bi�t sau. 

Giá vé kh� h�i, k� c� các chuy�n bay trong n�i �a Úc Châu :  

Ch� T�ng Ni : 1.293 Euro. 
Ph�t t	 : 1.393 Euro. 



Giá này còn hi�u l�c cho �n cu i tháng 3/2012. Hãng máy bay này c'ng có các chuy�n bay 
kh�i hành trong ngày 12/11/2012 t�i các phi tr��ng khác � Âu Châu, ngoài Paris, là Frantfurt, 
Berlin, Munchen (��c), London (Anh), Bruxelles (B�), Genève (Th�y S�). Có ngh(a là ch� v� 
T�ng Ni và bà con Ph�t t	 kh)i c
n ph�i t�p trung v! Paris mà có th� kh�i hành t� �a ph��ng 
c�a mình hay m�t phi tr��ng nào g
n nh#t.  

T#t c� g$p nhau � 1 phi tr��ng trung chuy!n t�i m�t x� Á Châu r�i �i chung m�t chuy�n 
bay �n Melbourne (Úc) chi!u t i ngày 13/11/2012 (lúc �ó Úc Châu vào th�i ti�t mùa hè). 

V�y kính thông báo s%m nh#t �n Ch� Tôn ��c T�ng Ni và bà con Ph�t T	 trong vùng Âu 
Châu ��c bi�t và n�u có quy�t �nh, thì nên ghi tên ngay t� bây gi�. Xin liên l�c v! chùa Khánh 
Anh qua các email (khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr) tel : (0033) 
146558444 và fax : (0033) 147355908. Xin ghi úng tên ghi trong passeport và ngày tháng n�m 
sanh. Các chi ti�t khác s� còn thì gi� nói ti�p trong các lá th� sau.  

Danh sách s� kh�i ch� Tôn �c t�ng ni Vi�t Nam t�i Âu Châu tham gia phái oàn “hành 
h��ng, hi�p k� Úc Châu 2012” g�m có : 

Ch� Hòa Th��ng : Thích Minh Tâm, Thích Tánh Thi�t, Thích Nh� �i�n. 

Ch� Th��ng T&a : Thích Tâm Hu�, Thích Qu�ng Hi�n, Thích Nguyên L�c, Thích Thông Trí, 
Thích Qu�ng ��o. 

Ch� ��i ��c : Thích Nguyên Hùng, Thích Pháp Quang, Thích Viên Giác. 
S� Bà : B�o Quang. 

Ch� Ni S� : TN Di�u Ph��c (chùa Linh Th�u), TN Minh Hi�u, TN Di�u Tr�m. 
Ch� S� Cô : TN Nh� Quang, TN Tâm Nghiã… và kho�ng 10 �o h�u Ph�t t	 ã ghi danh 

(còn ti�p). 

Kính mong ch� tôn �c t�ng ni và bà con Ph�t t	 trong vùng Âu Châu, sau khi nh�n ��c 
tin t�c này, xin liên l�c g#p v! chùa Khánh Anh � ghi danh k�p th�i cho danh sách máy bay. M&i 
chi ti�t khác, xin h*n “lá th� hi�p k�” s  2. Kính chúc ch� tôn �c T�ng Ni pháp th� khinh an, 
chúng sanh d� � và toàn th� Ph�t t	 nam n� b� ! tâm kiên c , �t ��c th�ng duyên � hoàn 
thành Ph�t s�.  

Nam Mô Công ��c Lâm B� Tát Ma Ha Tát. 

 

Bagneux, ngày 08/03/2012 

 

 

 

Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 

TM Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th ng Nh�t Âu Châu 
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