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Nam mô A Di �à Ph�t 

Kính g�i ch� thi�n nam tín n� xa g�n. 
 

Nh� Quý v� 	ã bi
t, ngày 08/08/2013 (02/07/Quý T�) chùa Khánh Anh Bagneux 
và Evry 	ã v�ng 	i mt b�c Th�y kh� kính. 

Có sanh �t có di�t. Sanh, t� là s� c�a lý Vô Th��ng mà chính 	�c Th
 Tôn 	ã th� 
hi�n ra vi�c �y cách 	ây h�n 2600 n�m. 

V�n bi
t r�ng Ân S� c�a chúng ta, C� Hòa Th��ng sáng l�p, Tr� Trì th��ng 
Minh h� Tâm c�ng nh� trong chúng ta, không ai tránh kh�i 	�nh lu�t vô th��ng �y, 
song s� v�ng bóng Ngài 	ã khi
n cho chúng ta không kh�i ch�nh lòng khi h�i t��ng 
l�i hình bóng hi n hòa, kh� kính, m�u m�c c�a Ân S� ngày x�a. 

�! t��ng ni�m công ân sâu dày c�a Ân S� 	ã dày công xây d�ng cho chúng ta v  
ph�n hu� nghi�p, c�ng nh� Ngài 	ã không n  mõi m�t, rày 	ây mai 	ó 	! khuy
n 
khích t�o d�ng nh�ng 	�o tràng tu h"c, hàng t� chúng 	� t� chùa Khánh Anh s# c� 
hành l$ t��ng ni�m 100 ngày c�a C� Ân S� vào  

10 gi� 30 ngày 15/11/2013  
t�i chùa Khánh Anh, 14 ave Henri Barbusse, 92220 Bagneux.  

Tél : 0146558444, email : khanhanh@free.fr 

Kính m�i ch� ph�t t� nhín chút th�i gian v  chùa góp ph�n c�u nguy�n, t��ng 
ni�m cùng v%i chúng tôi 	! cùng nêu lên s� tri ân 	�i v%i b�c cao t�ng th�c 	�c. 

Kính chúc quý v� và b�u quy
n vô l��ng an l�c. 

Ch�ng minh 
Hoà Th��ng Thích Tánh Thi�t 
Hoà Th��ng Thích Nh� �i!n    ��i di�n t� chúng 	� t� 
        T& Kheo Thích Qu�ng ��o 
        T& Kheo Ni Thích N� Qu�ng Tr�m 
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