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Nam mô A Di Ĉà Phұt
Kính gӣi chѭ thiӋn nam tín nӳ xa gҫn.
Nhѭ Quý vӏ ÿã biӃt, ngày 08/08/2013 (02/07/Quý Tӷ) chùa Khánh Anh Bagneux
và Evry ÿã vҳng ÿi mӝt bұc Thҫy khҧ kính.
Có sanh ҳt có diӋt. Sanh, tӱ là sӵ cӫa lý Vô Thѭӡng mà chính ÿӭc ThӃ Tôn ÿã thӏ
hiӋn ra viӋc ҩy cách ÿây hѫn 2600 năm.
Vүn biӃt rҵng Ân Sѭ cӫa chúng ta, Cӕ Hòa Thѭӧng sáng lұp, Trө Trì thѭӧng
Minh hҥ Tâm cǊng nhѭ trong chúng ta, không ai tránh khӓi ÿӏnh luұt vô thѭӡng ҩy,
song sӵ vҳng bóng Ngài ÿã khiӃn cho chúng ta không khӓi chҥnh lòng khi hӗi tѭӣng
lҥi hình bóng hiӅn hòa, khҧ kính, mүu mӵc cӫa Ân Sѭ ngày xѭa.
ĈӇ tѭӣng niӋm công ân sâu dày cӫa Ân Sѭ ÿã dày công xây dӵng cho chúng ta vӅ
phҫn huӋ nghiӋp, cǊng nhѭ Ngài ÿã không nӅ mõi mӋt, rày ÿây mai ÿó ÿӇ khuyӃn
khích tҥo dӵng nhӳng ÿҥo tràng tu hӑc, hàng tӭ chúng ÿӋ tӱ chùa Khánh Anh sӁ cӱ
hành lӉ tѭӣng niӋm 100 ngày cӫa Cӕ Ân Sѭ vào

10 giӡ 30 ngày 15/11/2013
tҥi chùa Khánh Anh, 14 ave Henri Barbusse, 92220 Bagneux.
Tél : 0146558444, email : khanhanh@free.fr
Kính mӡi chѭ phұt tӱ nhín chút thӡi gian vӅ chùa góp phҫn cҫu nguyӋn, tѭӣng
niӋm cùng vӟi chúng tôi ÿӇ cùng nêu lên sӵ tri ân ÿӕi vӟi bұc cao tăng thҥc ÿӭc.
Kính chúc quý vӏ và bӱu quyӃn vô lѭӧng an lҥc.
Chӭng minh
Hoà Thѭӧng Thích Tánh ThiӋt
Hoà Thѭӧng Thích Nhѭ ĈiӇn

Ĉҥi diӋn tӭ chúng ÿӋ tӱ
TǤ Kheo Thích Quҧng Ĉҥo
TǤ Kheo Ni Thích Nӳ Quҧng Trҥm
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