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Kính gởi Chư Tôn ðức Tăng Ni 

và Chư Phật Tử xa gần 

 

Như trong thơ mời gởi ñến quý vị ñề ngày 25/08/2009, Giáo Hội Phật 
Giáo Việt nam Thống Nhất Âu Châu sẽ tổ chức 2 buổi cầu nguyện Hiệp Thông 
với giáo dân Thái Hà (Hà Nội) và Tam Tòa (Giáo phận Vinh) trong dịp ðại lễ 
Vu Lan tại chùa Viên Giác (Hannover - ðức) chiều 05/09/2009và chùa Khánh 
Anh (Paris – Pháp) chiều 06/09/2009. 

Hai buổi lễ trên ñã ñược diễn ra trọng thể trang nghiêm như dự ñịnh tại 
Chánh ðiện của 2 ngôi chùa lớn tại Âu châu với sự tham gia cầu nguyện của 
Chư Tôn ðức Tăng Ni trong Giáo Hội cũng như nhiều vị ñại diện các tôn giáo, 
các hội ñoàn và ñông ñảo bà con ñồng hương tại Âu châu. 

Từ trong nước Linh mục Phan văn Lợi ñại diện cho nhóm « Linh Mục 
Nguyễn Kim ðiền » từ Huế ñã gởi qua một ñiện thư ca ngợi tán thán việc làm 
hiệp thông cầu nguyện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu 
Châu lần ñầu tiên tổ chức tại hải ngoại sau 34 năm người Vi ệt lưu vong. 

Sau cùng của buổi lễ cầu nguyên là tuyên ñọc « Bản lên tiếng chung » của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cũng như ñại diện các tôn 
giáo, các ñoàn thể Cộng ñồng Việt Nam tại hải ngoại. 

Xin gởi kèm thêm ñây « Bản lên tiếng chung », bức thư từ Huế của Linh 
mục Phan văn Lợi và bài phát biểu của ñại diện « nhóm Công giáo thầm 
lặng » trong buổi lễ tại chùa Khánh Anh chiều 06/09/2009 ñể chư Tôn ðức và 
quý liệt vị tường lãm. 

Kính chúc chư Tôn ðức và quý liệt vị vạn sự cát tường. 
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