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Bҧn tin Ngҳn sӕ 1 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 26 - 2014
tҥi Fribourg - Thөy Sƭ
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Cӭ mӛi năm Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhӭt Âu Châu tә chӭc mӝt Khóa
Tu Hӑc cho toàn châu lөc và năm nay ÿã ÿӃn lҫn thӭ 26 qua nhiӅu nѭӟc khác nhau do Cӕ
Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch Thích Minh Tâm chӫ trѭѫng và chѭ Tăng Ni trong các trө xӭ ÿӗng
thuұn luân phiên ÿӭng ra tә chӭc, nhұn lãnh trách nhiӋm cӫa Trung Ѭѫng giao phó. Ĉây là
môt dҩu ҩn khó phai nhòa trong tâm thӭc cӫa ngѭӡi Phұt Tӱ Âu Châu nói riêng và khҳp
các châu lөc trên thӃ giӟi nói chung.
Năm 2014 sҳp ÿӃn, qua sӵ sҳp ÿһt, chuҭn bӏ cӫa cӕ Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch, Thѭӧng
Tӑa Thích Quҧng HiӅn tҥi trú xӭ Thөy Sƭ ÿã hoan hӹ ÿӭng ra nhұn lãnh trách nhiӋm cӫa
Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng và thӡi gian ÿѭӧc ҩn ÿӏnh tӯ ngày 30.06 ÿӃn ngày 10.07.2014 tҥi
ÿӏa ÿiӇm :

Intendance des Bâtiments militaires / Verwaltung des Militärgebaüde
Route des Arsenaux 16 - 1705 Fribourg, Suisse
Tel : + 41 26 305 3002. Fax : + 41 26 305 3004 WWW. fr.ch/sppam
Ĉӏa ÿiӇm nҫy nҵm trong vùng Scharzsee vùng Fribourg, có cҧnh trí rҩt thѫ mӝng, hӳu
tình; nên cӕ Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm và Thѭӧng Tӑa Thích Quҧng HiӅn ÿã ÿһt cӑc
20.000Frs ÿӇ giӳ chӛ cho thӡi ÿiӇm trên.
Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng là Thѭӧng Tӑa Thích Quang HiӅn, Trө Trì chùa Trí
Thӫ tҥi Bern và các Phұt Tӱ tҥi ÿӏa phѭѫng ÿӭng ra nhұn nhiӋm vө tә chӭc. Sӕ ÿiӋn thoҥi
liên lҥc : + 41 31 911 9466 hay sӕ cҫm tay là : . E Mail : chuatrithu@ymail.com.
Ban ĈiӅu Hành là Giáo Hӝi Phұt Giáo ViӋt Nam Thӕng Nhҩt Âu Châu gӗm chѭ Tôn
Ĉӭc trong các Tәng Vө chӏu trách nhiӋm vӅ phҫn vө cӫa mình.
Ĉѭӧc biӃt trung tâm nҫy có trên 500 giѭӡng ngӫ chính thӭc và có thӇ kê thêm giѭӡng
nӃu hӑc viên tăng thêm. Ngoài ra chung quanh khu trҥi Gia Ĉình Phұt Tӱ có thӇ cҳm trҥi
ÿӇ sinh hӑat chung cùng Giáo Hӝi nhѭ lâu nay. Giá tiӅn thuê chӛ ӣ (ch˱a k͋ vi͏c ăn u͙ng,
cúng d˱ͥng và nhͷng chi phí khác) là 75.000FRS tѭѫng ÿѭѫng vӟi 60.000¼. Tuy nhiên
theo Thѭӧng Tӑa Trѭӣng Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng Thích Quҧng HiӅn cho biӃt thì tiӅn
hӑc phí trӑn khóa qúy hӑc viên ÿi tham dӵ mӝt ngѭӡi hay nhiӅu ngѭӡi trong mӝt Gia Ĉình
cǊng ÿѭӧc tính giӕng nhѭ nhӳng năm trѭӟc, chӭ không có viӋc tăng giá (m͟i h͕c viên
150¼, Gia Ĉình Ph̵t T͵ 120¼ và Oanh VǊ (tͳ 4 ÿ͇n 10 tu͝i) 50¼). ĈiӅu mong mõi là
Quý hӑc viên hѭӣng ӭng thұt ÿông ÿҧo là Cӕ Hòa Thѭӧng Chӫ Tӏch rҩt vӯa lòng. Vì dүu

cho Ngài ÿã ra ÿi; nhѭng chѭ Tăng Ni và Phұt Tӱ trong Giáo Hӝi vүn mӝt lòng gҳn bó keo
sѫn nhѭ lâu nay là ÿiӅu rҩt qúy hiӃm.
Chѭѫng trình cúng dѭӡng mӝt bao gҥo cho khóa tu hӑc vүn duy trì, nhҵm bù ÿҳp vào
nhӳng thiӃu sót có thӇ xҧy ra. Do vұy Giáo Hӝi cǊng mong mõi Quý vӏ hӑc viên không ÿi
tham dӵ ÿѭӧc cǊng nên phát tâm ӫng hӝ mӛi bao gҥo 30¼ vӅ chùa Khánh Anh hay chùa
Trí Thӫ hoһc ngay tҥi khóa tu hӑc v.v… là ÿiӅu qúy giá vô cùng.
Chѭѫng trình dӵ ÿӏnh nhѭ sau:
Ngày thӭ hai

30.6.2014

Qúy hӑc viên tұp trung vӅ ÿӏa ÿiӇm khóa tu hӑc.

Ngày thӭ ba

01.7.2014

Khai giҧng

Ngày thӭ tѭ

09.7.2014

BӃ giҧng

Ngày thӭ năm

10.7.2014

Du ngoҥn và giҧi tán.

Qúy vӏ ÿi xe lӱa nên mua vé trӵc tiӃp ÿӃn nhà gare Fribourg và Ban Tә Chӭc sӁ ÿón
tӯ ÿây ÿѭa vào ÿӏa ÿiӇm khóa tu hӑc tҥi Schwarzsee chӯng 30 phút xe hѫi.
Qúy vӏ ӣ xa ÿӃn Thөy Sƭ gӗm nhӳng phi trѭӡng nhѭ : Basel, Zürich, Genève, sau ÿó
cǊng nên tӵ lҩy xe lӱa ÿi ÿӃn nhà gare Fribourg và ӣ ÿó mӟi có Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng
ÿѭa ÿón; chӭ Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng sӁ không ÿón tiӃp qúy vӏ tҥi các phi trѭӡng trên.
Xin Qúy Ĉҥo Hӳu lѭu tâm cho viӋc nҫy.
Ĉi xe cá nhân hoһc ÿi xe Bus ra Ausfahrt/Exit Dundigen rӗi chҥy thҷng ÿӃn
Schawarzsee là ÿӃn ÿӏa ÿiӇm khóa tu hӑc.
ĈӇ hӛ trӧ công viӋc ÿѭa ÿón cӫa Ban Vұn ChuyӇn ÿӏa phѭѫng, chùa Khánh Anh có
tә chӭc xe bus khӣi hành tӯ chùa Khánh Anh (Bagneux) vào ngày thӭ hai lúc 7 giӡ sáng
30/06/2014 và vӅ khӣi hành tӯ Trѭӡng hӑc, sau cuӝc ÿi du ngoҥn (Fribourg - Thͭy SͿ)
lúc 13 giӡ chiӅu thӭ năm 10/07/2014. Giá xe ca khӭ hӗi mӛi ngѭӡi 110¼. Tăng Ni miӉn
phí. Xin liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh 01.46.55.84.44, ngay tӯ bây giӡ ÿӇ lҩy chӛ trѭӟc.
Tӯ ÿây ÿӃn lúc tә chӭc khóa tu hӑc còn thêm mҩy bҧn tin nӳa. Ĉây chӍ là bҧn tin sӕ
mӝt xin gӱi ÿӃn Qúy Ĉҥo Hӳu và Qúy Phұt Tӱ xa gҫn ÿӇ chuҭn bӏ ÿi tham gia thұt ÿông
ÿӫ là mӝt ÿiӅu vô cùng có ý nghƭa. Kính xin Qúy vӏ lѭu tâm cho.
Nam Mô hoan hӹ tҥng Bӗ Tát Ma Ha Tát.
Bagneux, ngày 27 tháng 11 năm 2013
Chӭng minh Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 26
Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
Cӕ Hòa Thѭӧng Thích Minh Tâm

Hòa Thѭӧng Thích Tánh ThiӋt
1

Hòa Thѭӧng Thích Nhѭ ĈiӇn
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