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Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 3 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 23 - 2011
tҥi Wieselburg – Áo Quӕc
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính bҥch Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni.
Kính thѭa Quý Ĉҥo hӳu.
KӇ tӯ khi Bҧn tin ngҳn thӭ nhҩt vӅ Khóa Tu Tӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 23 gӣi ÿi ngày 18/1/2011,
tính ÿӃn nay gҫn tròn 2 tháng. ChӍ trong mӝt thӡi gian ngҳn ngӫi này, mà công tác phә biӃn và chuҭn bӏ ÿã tiӃn
ÿѭӧc mӝt bѭӟc khá xa. Ĉó là nhӡ sӵ tích cӵc hә trӧ cӫa Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni và bà con phұt tӱ xa gҩn, nhҩt là
trong vùng Âu châu, và ÿһc biӋt là tҥi nѭӟc Áo. Chúng tôi xin tóm tҳt lҥi mӝt vài nét nhѭ sau :
- Trѭӟc hӃt vào cuӕi tuҫn 12/2/2011, Thѭӧng Tӑa Thích Thông Trí, Trѭӣng ban Tә Chӭc ÿã ÿӃn Linz
(Áo) hѭӟng dүn buәi lӉ Phұt cҫu an ÿҫu năm, và sau ÿó thuyӃt trình vӅ Khóa tu hӑc Phұt Pháp Âu châu KǤ thӭ
23 tҥi Áo. Bà con phұt tӱ ViӋt Nam tҥi ÿây hӃt sӭc hoan hӍ, tӵ nguyӋn tham gia gánh lҩy mӝt phҫn viӋc cӫa Ban
Tә Chӭc, nhҩt là vӅ Trai Soҥn. Hôm sau chӫ nhұt 13/2 thҫy vӅ Vienna dӵ buәi văn nghӋ TӃt cӫa bà con ÿӗng
hѭѫng ViӋt Nam. Tҥi ÿây, thҫy cǊng thăm viӃng và loan báo vӅ Khòa tu hӑc 23 ÿӗng thӡi kêu gӑi bà con tham
gia Khóa hӑc cǊng nhѭ tiӃp tay công quҧ. Tӯ ÿó, tin tӭc loan truyӅn khҳp nѫi trên nѭӟc Áo. NhiӅu Phұt tӱ liên
lҥc vӅ chùa Khánh Anh hӓi thăm ÿӇ biӃt có thӇ làm ÿѭӧc gì ÿӇ hӛ trӧ cho Khóa tu hӑc kǤ này. Mӝt sӕ khác,
nhân ÿӑc thҩy trong bҧn tin ngҳn sӕ 2 có nói ÿӃn ngày cҫu nguyӋn 10.4.2011 tҥi Vienna. Mӑi ngѭӡi xin ÿәi lҥi
ngày thӭ bҧy 2.4.2011 ÿӇ có thӇ tә chӭc luôn mӝt buәi văn nghӋ vào tӕi hôm ÿó gây quӻ Tӯ ThiӋn ÿóng góp
phҫn nào cho Khóa hӑc KǤ 23 này. Ĉây là mӝt sáng kiӃn rҩt tích cӵc ÿáng ÿѭӧc hoan nghênh. Bӣi vұy, xin ÿәi
lҥi nhѭ sau ÿӇ quý ÿҥo hӳu và ÿӗng hѭѫng ViӋt Nam xa gҫn ÿѭӧc rõ, nhҩt là bà con ӣ Áo.

Ngày lӉ Phұt cҫu nguyӋn thӭ bҧy 2/4/2011
ÿӏa ÿiӇm : Hӝi trѭӡng Haus der Begenung
Heilignestadte Str 155 - A-1190 Wien - AUSTRIA
Giӡ cҫu nguyӋn : bҳt ÿҫu 14 giӡ

ThuyӃt trình và kiӋn toàn Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng : 15 giӡ - 17 giӡ.
Văn nghӋ : 18 giӡ 30 ÿӃn 23 giӡ (có ch˱˯ng trình riêng).
Chѭ Tôn Ĉӭc sӁ ÿӃn chӭng minh buәi lӉ : Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm (Chùa Khánh Anh, Paris,
Pháp), Hòa Thѭӧng Thích Tánh ThiӋt (Chùa Thi͏n Minh, Lyon, Pháp), Thѭӧng Tӑa Thích Nguyên Lӝc (Chùa
V̩n H̩nh, Nantes, Pháp), Thѭӧng Tӑa Thích Thông Trí (Chùa V̩n H̩nh, Hòa Lan), Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Tӏnh
(Tam B̫o T, Moss, Na Uy), Ĉҥi Ĉӭc Thích Viên Giác (Chùa Ĉôn H̵u, Tromheim, Nauy) và chѭ vӏ tӯ Ĉӭc
quӕc…
Vұy xin trân trӑng kính mӡi bà con phұt tӱ, và ÿӗng hѭѫng tҥi Áo cǊng nhѭ vùng phө cұn dành chút thӡi
giӡ tham gia ÿông ÿҧo vào ngày cҫu nguyӋn và buәi văn nghӋ gây quӻ Tӯ ThiӋn nói trên ÿӇ góp phҫn thành tӵu
cho Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 23 này.
Riêng các Phұt tӱ tҥi Áo có thӇ vӅ thăm viӃng quý thҫy tҥi NiӋm Phұt Ĉѭӡng vào tӕi thӭ sáu và sáng thӭ
bҧy 2/4/2011. Ban Tә Chӭc buәi lӉ cҫu nguyӋn 2/4/2011 nhӡ loan báo ÿӃn quý phұt tӱ vӅ dӵ lӉ tҥi Hӝi Trѭӡng :
chӍ ÿem phҭm vұt dâng cúng Tam Bҧo. Còn phҫn thӭc ăn chiӅu ÿã có Ban Tә Chӭc chuҭn bӏ trong phҫn gây
quӻ cӫa buәi văn nghӋ rӗi, khӓi phҧi mang theo.
- VӅ phҫn bà con phұt tӱ ӣ các nѭӟc khác trong vùng Âu châu ÿang xúc tiӃn viӋc ghi danh, nhҩt là mua
vé máy bay.

Bà con phұt tӱ ӣ Anh quӕc cho biӃt ÿã "quen" vӟi hãng máy bay Ryonair tӯ lâu rӗi. Năm nay, ÿi Áo, chӍ
có máy bay Ryonair ÿһc biӋt hҥ cánh xuӕng Linz (Áo) gҫn ÿӏa ÿiӇm Khóa hӑc. Do ÿó, "phe ta" yên chí cӭ "tͳ
tͳ" sӁ tính. Nhѭng xin thѭa coi chӯng mùa hè "h͇t ch͟" lҥi ÿôi khi tăng giá bҩt ngӡ. Nên lo sӟm thì hѫn. Tҥi
vùng Birmingham, nghe ÿâu, Thѭӧng Tӑa Trө Trì Thích Phѭӟc HuӋ ÿã hoãn lҥi viӋc rѭӟc Phұt ngӑc. Vұy xin
bà con ӣ ÿây "h͛ hͧi" ghi tên và giӳ chӛ sӟm càng nhiӅu càng tӕt. Tҥi vùng Thӫ ÿô Luân Ĉôn (Anh qu͙c),
nhӳng bà con phұt tӱ ÿã tӯng tham dӵ các Khóa tu hӑc trѭӟc ÿӅu có ý muӕn tiӃp tөc ÿi Khóa hӑc năm nay ӣ Áo,
nhѭng ÿӃn giӡ này vүn chѭa mua vé, giӳ chӛ gì cҧ. Xin nhҳc bà con nên lo ngay tӯ bây giӡ, vì tình hình này, giá
vé có thӇ thay ÿәi bҩt thѭӡng. NӃu gһp trӣ ngҥi trong viӋc mua vé giӳ chӛ máy bay, có thӇ liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu
Trҫn Mӻ LӋ (s͙ ÿi͏n tho̩i di ÿ͡ng : 07.80.053.6705) sӁ lo liӋu giúp cho.
Tҥi Na Uy, có các ÿѭӡng bay Austrian và nhҩt là Norweigen, bà con ta quen thuӝc lҳm. Quý Thҫy ӣ ÿây
cho biӃt, giá khӭ hӗi khoҧng 150¼. Nhѭng chӍ mӟi ghi tên hѫn 20 ngѭӡi. Phҫn lӟn còn do dӵ. Vұy hãy quyӃt
ÿӏnh nhanh ÿӇ ÿѭӧc "ch͟ t͙t". Bà con có thӇ mua qua Internet. NӃu chѭa quen cách này, có thӇ liên lҥc vӟi Ĉҥi
Ĉӭc Thích Viên Tӏnh (ÿi͏n tho̩i di ÿ͡ng s͙ 48.09.92.67), nhӡ sҳp xӃp mua giùm cho. Có ngѭӡi e ngҥi sӧ
"ÿͭng" phҧi thӡi gian Phұt ngӑc vӅ Na Uy. Xin thѭa : Phұt ngӑc vӅ Na Uy tӯ 4/8/2011 còn Khóa tu hӑc bӃ
giҧng vào ngày 31/7/2011. Tҥi Ĉan Mҥch, tӯ Copenhagen có ÿѭӡng bay Austrian trӵc tiӃp ÿӃn Vienna vӟi giá
khӭ hӗi là 1000Dk (tͱc kh̫ng 120¼) vӟi ÿiӅu kiӋn mua ngay bây giӡ. Quý ÿҥo hӳu có thӇ mua qua internet.
NӃu gһp khó khăn, xin liên lҥc vӟi Ĉҥi Ĉӭc Thích Pháp Quang (ÿi͏n tho̩i di ÿ͡ng s͙ : 22.75.99.53) nhӡ lo
liӋu cho. HiӋn giӡ có khoҧng 20 ngѭӡi ÿã mua vé rӗi. Bà con phұt tӱ ӣ Thөy ĈiӇn có thӇ ÿi tӯ phi trѭӡng cӫa
ÿӏa phѭѫng mình ӣ ÿӃn Vienna. Hay qua Ĉan Mҥch, lҩy ÿѭӡng bay tӯ Copenhagen ÿӃn Vienna, nhѭ trên ÿã nói.
Tҥi Phҫn Lan, sӕ bà con hӑc viên ÿi dӵ Khóa Tu Hӑc năm nay ÿѭӧc biӃt tӯ 15 ÿӃn 20 vӏ ÿã ghi tên ÿi theo
ÿѭӡng bay cӫa hãng Lufthansa vӟi giá 156¼ khӭ hӗi, nӃu mua ngay lúc này. Bà con có thӇ mua qua Internet.
NӃu gһp khó khăn, xin liên lҥc vӟi ÿҥo hӳu Hҥ Trình (s͙ ÿi͏n tho̩i di ÿ͡ng : 04.43.14.41.27. E-mmail :
hatrinh75@yahoo.com). sӁ lo liӋu giúp ÿӥ cho. Tҥi Hòa Lan và BӍ, có ÿѭӡng bay trӵc tiӃp ÿӃn Vienna tӯ các
phi trѭӡng Amsterdam và Bruxelles. Bà con phұt tӱ ӣ ÿây mӟi ghi tên giӳ chӛ khoҧng 10 ngѭӡi. Phҫn ÿông vүn
còn "tà tà" chѭa lҩy quyӃt ÿӏnh sӟm. Ӣ Ĉӭc, Thөy Sƭ, Ý và các nѭӟc láng giӅng cӫa Áo hҫu hӃt ÿӅu muӕn ÿi xe
nhà hoһc xe ca ÿӇ…ngҳm cҧnh thiên nhiên. Tuy vұy, tӯ vùng Bҳc Ĉӭc và Berlin, vүn có ÿѭӡng bay giá hҥ ÿӃn
Vienna, nӃu mua vé sӟm ngay tӯ bây giӡ.
Riêng tҥi Pháp, nhҩt là vùng Paris và các tӍnh miӅn tây hay miӅn nam, nӃu ÿi xe nhà hoһc xe ca phҧi trҧi
qua 1.200 cây sӕ hay hѫn nӳa. Do ÿó mӟi kêu gӑi ÿi máy bay, nhanh hѫn, ÿӥ mӋt hѫn. Và nӃu mua vé sӟm, sӁ
ÿѭӧc giá "nh́" hѫn. Bӣi vұy, trong bҧn tin ngҳn sӕ 2 ÿã kêu gӑi nhóm ÿҫu tiên 30 ngѭӡi ÿi ngày 21/7/2011 tӯ
phi trѭӡng Charles de Gaulle (Paris) bҵng hãng Nikki Fly lúc 8 giӡ 45 sáng. Giá vé khӭ hӗi 139¼. HiӋn giӡ
nhóm thӭ nhӭt 30 ngѭӡi này ÿã hӃt chӛ. Bѭӟc sang ÿһt cho nhóm thӭ hai cǊng 30 ngѭӡi, cùng 1 hҧng máy bay
khӣi hành cùng giӡ buәi sáng 8 giӡ 45, nhѭng phҧi ÿi trѭӟc mӝt ngày tӭc 20/7/2011. Giá vé khӭ hӗi giӕng nhau.
Tuy khӣi hành 2 ngày khác nhau nhѭng vӅ lҥi cùng ngày cùng chuyӃn máy bay : 31/7/2011, cҩt cánh 18 giӡ 35
ÿӃn Paris 20 giӡ 25. Nhóm thӭ hai, hiӋn giӡ cǊng ÿã ghi tên gҫn phân nӱa rӗi. Vұy xin báo tin này ÿӇ kêu gӑi
Chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni hay phұt tӱ nào ÿã có quyӃt ÿӏnh nên ghi tên càng sӟm càng tӕt. Nghe ÿâu, tӯ Marseille,
Avignon, Toulouse, miӅn nam có tӯ 25 ÿӃn 30 ngѭӡi ÿã mua vé ÿi Vienna qua ngõ Bruxelles, hay Amsterdam.
Tҥi Strasbourg, miӅn ÿông nѭӟc Pháp, dӵ ÿӏnh mѭӟn mӝt xe ca 50 chӛ. Tӯ ÿó qua ÿӏa ÿiӇm Khóa tu hӑc khoҧng
700 cây sӕ. Có thӇ mҩt 10 tӟi 12 giӡ trên xa lӝ. Quý ÿҥo hӳu ӣ miӅn Ĉông nѭӟc Pháp có thӇ liên lҥc vӅ Chùa
Phә HiӅn (s͙ ÿi͏n tho̩i : 03.88.84.58.31) ÿӇ ghi tên và biӃt thêm chi tiӃt.
Kính thѭa quý vӏ và bà con phұt tӱ, vì lӁ sӕ ngѭӡi sӱ dөng e-mail còn rҩt giӟi hҥn. Do ÿó, nӃu vӏ nào nhұn
ÿѭӧc e-mail này xin hoan hӍ loan tãi cho ngѭӡi khác biӃt, nhҩt là bà con phұt tӱ tҥi Áo và tҥi Vienna. Vì thӡi
gian ÿӃn ngày cҫu nguyӋn và tә chӭc văn nghӋ gây quӻ không còn bao lâu nӳa. Mһt khác, ÿӗng thӡi vӟi bҧn tin
này, chúng tôi gӣi kèm theo lá thѫ kêu gӑi "m͟i ng˱ͥi ͯng h͡ 1 bao g̩o" cho Khóa tu hӑc 23, bà con có thӇ sӱ
dөng ÿӇ vұn ÿӝng trong vòng quen biӃt.
Xin cҫu nguyӋn cho tҩt cҧ ÿӅu ÿѭӧc an lành ÿӇ phөng sӵ ÿҥo pháp và dân tӝc A Di Ĉà Phұt.
Bagneux, ngày 09/03/2011
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu

Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm
14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr

