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Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 1 vӅ Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 23 - 2011
tҥi Wieselburg - Áo
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính báo tin ÿӃn Chѭ Tôn Ĉӭc và toàn thӇ phұt tӱ xa gҫn : Ĉã tìm ÿѭӧc ÿӏa ÿiӇm ÿӇ tә chӭc
Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ 23 tҥi nѭӟc Áo (Autriche - Austria) tӯ ngày 22/7 ÿӃn
31/7/2011.
Ĉây là mӝt ÿӏa ÿiӇm dùng ÿӇ triӇn lãm (Messe) gӗm 11 căn nhà (Hall), tӯ nhӓ nhӭt cӣ 500m2 cho
ÿӃn lӟn nhӭt 2.200m2. Tәng diӋn tích cho Khóa hӑc sӱ dөng tính chung vào khoҧng 12.964m2. Vӟi mӝt
diӋn tích nhѭ thӃ là quá lӟn, quá dѭ. Nhѭng vҩn ÿӅ ÿһt ra khá nһng, ÿó là thiӃt kӃ và phân chia phòng ӕc
ÿӇ sӱ dөng : Nào là Chánh ĈiӋn, các phòng hӑc và phòng ngӫ chѭ Tăng Ni, cǊng nhѭ phòng ngӫ cho
Nam Nӳ cѭ sƭ, cho lӟp trҿ cǊng nhѭ lӟp lӟn tuәi và Gia Ĉình Phұt Tӱ. Quan trӑng nӳa là nhà bӃp và
phòng ăn lӟn. Vì nhà bӃp cho 5.000 ngѭӡi ÿi xem triӇn lãm không thӇ giӕng mӝt nhà bӃp phҧi cung ӭng
mӛi ngày 3 bӳa cho 500 hӑc viên tҥi chӛ trong mӝt Khóa tu hӑc 10 ngày nhѭ chúng ta. Ngoài ra, còn phҧi
có ÿҫy ÿӫ các phòng vӋ sinh, phòng tҳm...
Bӣi vұy mà tҩt cҧ ÿӅu phҧi ÿѭӧc sҳp xӃp lҥi, tә chӭc lҥi cho thích nghi vӟi các Khóa tu hӑc Âu châu
tӯ trѭӟc ÿӃn nay. ViӋc này ÿòi hӓi nhiӅu thӡi gian ÿӇ chuҭn bӏ trѭӟc và nhҩt là nhiӅu ngѭӡi (có kinh
nghi͏m) ÿӭng ra ÿôn ÿӕc lên kӃ hoҥch ÿӇ kêu gӑi bà con tiӃp tay công quҧ hӛ trӧ thӵc hiӋn.
Ĉó là công viӋc trong nhӳng ngày tháng tӟi cӫa Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng tӯ quý thҫy ÿӃn chѭ phұt
tӱ tҥi Áo cǊng nhѭ vùng phө cұn nѭӟc Áo nhѭ Ĉӭc, Thөy Sƭ... sӁ ÿѭӧc kêu gӑi tiӃp tay hӛ trӧ.
Thành phӕ này có tên là Wieselburg nҵm trên xa lӝ A1 tӯ Munchen (Ĉͱc) ÿӃn Vienna (Thͯ ÿô
n˱ͣc Áo). Nѫi này cǊng có xe lӳa ÿi ngang qua. Trҥm xuӕng là ga Wieselburg, ÿi bӝ ÿӃn Khóa hӑc chӯng
5 phút. NӃu ÿi máy bay ÿӃn Khóa hӑc thì sӁ xuӕng 2 phi trѭӡng Vienne và Linz. Cҧ 2 phi trѭӡng ÿӅu
cách nѫi tә chӭc Khóa hӑc vào khoҧng 100km.
Ĉó là ÿҥi cѭѫng vài nét vӅ nѫi tә chӭc Khóa tu hӑc Âu châu KǤ thӭ 23 tҥi nѭӟc Áo tӯ ngày 22/7
ÿӃn 31/7/2011. Nhӳng chi tiӃt khác (v͉ ÿ˱ͥng b͡, xe lͷa, xe nhà...), chúng tôi sӁ lҫn lѭӧt loan báo trong
nhӳng bҧn tin kӃ tiӃp.
Ĉӏa chӍ nѫi ÿây là : Messe Wieselburg
3250 Wieselburg
Volksfestplatz 3
Austria
ĈiӅu ÿáng nói là thӡi gian tӯ 22/7 ÿӃn 31/7/2011 rҩt thích hӧp cho các sinh hoҥt phұt sӵ năm nay ӣ
Âu châu, vì nӃu trӉ hѫn, sӁ "ÿͭng" phҧi sinh hoҥt Chiêm bái Phұt Ngӑc và Ĉҥi lӉ Vu Lan, thѭӡng rҩt bұn
rӝn tҥi các tӵ viӋn. Tuy thӃ vүn còn gһp mӝt trӣ ngҥi là vào thӡi gian nói trên, các trѭӡng hӑc ӣ vùng nam
Ĉӭc chѭa vào dӏp nghӍ hè. Nên lӟp trҿ cǊng nhѭ phө huynh chѭa hoàn toàn ÿѭӧc "t do". Nhѭng mӝt sӕ
phө huynh khi nghe tin này "nguy͏n" sӁ tìm cách khҳc phөc.
Nhân ÿây xin có lӡi tán thán công ÿӭc quý thҫy và phұt tӱ xa gҫn ÿã hѭӣng ӭng lӡi "kêu cͱu" tìm
trѭӡng cӫa chúng tôi mà ÿã "phát hi͏n" ÿѭӧc nhiӅu nѫi, nhѭng rҩt tiӃc không ÿáp ӭng vӟi thӡi gian nêu
trên hoһc giá quá cao hay ÿiӅu kiӋn sinh hoҥt khó khăn, nên không ÿѭӧc chӑn làm nѫi tә chӭc Khóa tu

hӑc cho kǤ 23 này. Tuy kǤ này chѭa ÿѭӧc chӑn, nhѭng kính thѭa chѭ Tôn Ĉӭc, và quý ÿҥo hӳu ÿã phát
tâm tìm chӛ, xin "phát" luôn cho nhӳng năm kӃ tiӃp. HiӋn nay chúng ta ÿã có 2011, tә chӭc tҥi
Wieselburg - Áo. 2012, tҥi Birmingham - Anh quӕc.
Còn lҥi 2013, 2014, 2015, chѭa có nѫi nào ÿӭng ra. Vì thӃ xin chѭ Tôn Ĉӭc và bà con phұt tӱ xa
gҫn nӃu tìm thҩy nѫi nào thích hӧp xin cho Ban ĈiӅu Hành Khóa tu hӑc Âu châu biӃt, chúng tôi sӁ ÿӃn
thăm. Và, nӃu thuұn duyên, sӁ ghi trѭӟc cho các năm kӃ tiӃp ÿӇ khӓi vҩt vҧ chҥy tìm kiӃm khҳp nѫi nhѭ
hiӋn nay.
Nhҩt là nhӳng nѭӟc chѭa tӯng tә chӭc Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu lҫn nào hay là nhӳng nѭӟc
ÿã tә chӭc rӗi mà lâu quá chѭa có dӏp trӣ lҥi.
KӃt thӭc bҧn tin ngҳn sӕ 1 này xin nhҳc lҥi thӡi gian tә chӭc Khóa tu hӑc : tӯ 22/7 ÿӃn 31/7/2011.
Ĉӏa ÿiӇm : Wieselburg, Áo. Chi tiӃt này giúp chѭ ÿҥo hӳu có thӇ sҳp xӃp lҩy ngày nghӍ (n͇u ÿi làm, m̿c
dù bây giͥ cǊng h˯i tr͋ r͛i). Thӭ ÿӃn, nӃu ÿã quyӃt ÿӏnh ÿi dӵ Khóa hӑc, thì còn ÿӫ thӡi gian ÿӇ giӳ chӛ
máy bay giá hҥ (mua càng sͣm, càng ÿ˱ͫc h̩) tӯ ÿӏa phѭѫng cӫa mình ÿӃn nѫi Khóa tu hӑc.
Thӡi gian ÿӇ mua vé máy bay tӯ 21/7 ÿӃn 31/7/2011 (Ho̿c mu͙n ÿ͇n sͣm h˯n hay v͉ mu͡n h˯n
tùy ý). Chúng tôi xin thông báo sѫ lѭӧc nhѭ sau : (quý ÿ̩o hͷu có th͋ tìm thêm). Tӯ Anh quӕc ÿӃn, có
thӇ ÿi bҵng hãng Ryonair xuӕng phi trѭӡng Linz. Tӯ Na Uy có máy bay các hãng Norwegian, Austrian
xuӕng phi trѭӡng Vienna. Thөy ĈiӇn : các hãng Austrian, Tirolean Airways. Ĉan Mҥch : các hãng
Austrian, Air Berlin, Niki Luftfahrt. Ĉӭc quӕc, tӯ các phi trѭӡng Dusseldorf, Frankfurt, Dormund,
Berlin ÿӅu có ÿѭӡng bay giá hҥ ÿӃn Vienna. Hòa Lan, hãng Austrian. Phҫn Lan, Air Berlin. Tӯ
Bruxelles, hãng Austrian, Thөy Sƭ, tӯ Zurich và tӯ Basel, hãng Niki Fly ÿӃn Vienna. Tҥi Pháp, tӯ phi
trѭӡng Charles de Gaulle ÿӃn Vienna, trong thӡi gian nói trên, nӃu chúng ta mua trѭӟc, ngay bây giӡ,
vӟi hãng Austrian chӍ có 58¼ mӝt vòng. Các ÿӏa phѭѫng khác trong nѭӟc Pháp nhѭ tӯ Lyon, Marseille,
Strasbourg... có thӇ tìm ÿѭӡng bay giá hҥ qua internet ÿӇ giӳ vé trѭӟc theo thӡi gian nói trên, hoһc dài
hѫn hay ngҳn hѫn tùy ý.
Sau khi quyӃt ÿӏnh và giӳ chӛ máy bay xin liên lҥc vӅ quý thҫy trong ÿӏa phѭѫng cӫa mình ÿӇ ghi
vào danh sách hӑc viên ÿi dӵ. Hoһc liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh tҥi Pháp qua ÿiӋn thoҥi và e-mail :
khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr ÿӇ biӃt thêm chi tiӃt.
Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng sӁ sҳp xӃp phѭѫng tiӋn ÿӇ ÿón rѭӟc quý vӏ hӑc viên tӯ xa ÿӃn bҵng phi cѫ
tҥi các phi trѭӡng Vienna và Linz ÿѭa vӅ ÿӏa ÿiӇm khóa hӑc.
Vӟi chѭ phұt tӱ tҥi Áo : Xin phә biӃn rӝng rãi tin tӭc Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ 23
này tә chӭc tҥi Wieselburg và kêu gӑi bà con dành thӡi gian tham dӵ Khóa tu hӑc Phұt Pháp cǊng
nhѭ ÿóng góp công quҧ cho Khóa hӑc, vì lҫn ÿҫu tiên mӟi tә chӭc tҥi ÿӏa phѭѫng cӫa mình. Nhҩt là
quý ÿҥo hӳu ÿã có tham dӵ các Khóa tu hӑc trѭӟc ÿây cǊng nhѭ quý ÿҥo hӳu ÿã tӯng tham gia sinh hoҥt
các Phұt sӵ tҥi Áo tӯ các năm 1980 tӟi bây giӡ. Xin hãy hӃt lòng vұn ÿӝng hӛ trӧ cho Khóa tu hӑc Phұt
Pháp Âu châu KǤ thӭ 23 tҥi Wieselburg ÿѭӧc thành công viên mãn. Thұt là công ÿӭc vô lѭӧng vô biên.
Xin kính lӡi thăm viӃng ÿӃn tҩt cҧ và cҫu chúc an lành trong năm mӟi ÿӇ hӝ trì cho Khóa tu hӑc Phұt
Pháp tҥi Áo vào mùa hè năm nay 2011. A Di Ĉà Phұt.
Các chi tiӃt khác sӁ loan báo trong các e-mail kӃ tiӃp.
Bagneux, ngày 18/01/2011
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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