Tin tức An Cư Kiết Đông của GHPGVNTN Âu châu
Kể từ ngày 7/1-2013 - 13/1-2013, Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống Nhất Âu Châu
tổ chức Khoá An Cư Kiết Đông lần thứ nhất tại Chùa Trí Thủ, Thuỵ Sĩ.
Đúng 16 giờ 00 ngày Thứ hai 7/1-2013, chánh điện Chùa Trí Thủ như bừng sáng hơn
lên với sự hiện diện đầy đủ cuả chư Tôn Đức Tăng già. Một buổi lễ tác pháp bạch an cư
được cử hành vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh. Trên có sự hiện diện và chứng minh cuả
Hoà Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng điều hành GHPGVNTN Âu châu, Hoà
thượng Thích Tánh Thiệt, Phó Chủ tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu châu, Hoà Thượng Thích
Quảng Bình, cùng chư vị Thượng toạ trong Giáo Hội như Thượng Toạ Quảng Hiền, Minh
Giác, Tâm Huệ, Thông Trí, Đồng Văn, Quảng Đạo ... và quý chư Đại Đức trong giáo hội.
Về phiá ni chúng, có Ni trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Ni sư Thích Nữ Như Minh, TN
Minh Hiếu, TN Diệu Trạm cùng chư tôn đức Ni từ các tự viện trong Âu châu đồng câu hội
về tham dự khoá kiết đông.
Ghi danh tham dự khoá tu an cư muà đông lần này có tất cả 21 chư tôn đức Tăng và 34
chư tôn đức Ni.
Trong ngày khai mạc, còn có gần trăm vị Phật tử điạ phương cũng như từ các quốc gia
lân cận vân tập về Chùa Trí Thủ trước lễ Phật, sau tham dự lễ khai mạc.
Khoá kiết đông 2013 sẽ kéo dài một tuần lễ, quý Ôn trong giáo hội đặt trọng tâm cuả
tuần lễ này là phần tu tập, tụng kinh, bái sám và bố tát. Ngoài những chương trình cố định
sáng chiều như sáng sớm ngồi thiền, công phu khuya và khoá công phu chiều lúc 17 giờ 00,
mỗi ngày chư tôn đức còn có 3 thời tụng kinh lúc 09 giờ 00, lúc 14 giờ 00 và lúc 20 giờ 00.
Buổi tối chấm dứt bằng thời ngồi thiền, rồi chỉ tịnh.
Bên cạnh những thời giảng luật cho chúng tân tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, chư tôn đức
sẽ chú trọng việc trì tụng hai bộ kinh Từ Bi Thuỷ Sám và Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa.

