
Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu K� th� 23 

t�i Wieselburg (Áo qu�c) t� ngày 22.07 - 31.07.2011 
Bagneux 09/03/2011 

Trích y�u : V/v kêu g�i �ng h� G�o, th�c ph�m... cho Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu châu k	 th
 23 

Nam Mô Công ��c Lâm B� Tát tác ��i ch�ng minh 

Kính b�ch Ch� Tôn Thi�n ��c T	ng Già, 

Kính th�a quý T
 Vi�n, quý Chùa, quý H�i, quý Ti�m, quý Pht t� h�c viên, quý bà con ��ng h��ng... 

H��ng �ng theo lá th� kêu g�i c�a Hòa Th��ng Ch� T�ch H�i 	
ng 	i�u Hành Giáo H�i Ph�t Giáo Vit 
Nam Th�ng Nh�t Âu Châu, m�i ng��i cùng nhau �i tìm nh�ng ��a �i�m cho t� ch�c Khóa tu h�c Ph�t Pháp Âu 
châu K� 23. N�m nay, 2011, Ph�t t� � Áo có ��y �� ph��c duyên �ã tìm ���c m�t n�i thích h�p �� T� ch�c 
Khóa Tu H�c Ph�t Pháp Âu Châu K� th� 23 t� ngày 22.7 ��n 31.7.2011, t�i Wieselburg - Áo qu�c. 

	�c Ph�t d�y chúng ta nên song hành : "PH��C HU SONG TU". Ch� T� c�ng có d�y : "Ph��c hu� 
l��ng toàn ph��ng tác Ph�t". Ngh�a là chúng ta hãy phát kh�i B
 	� Tâm làm t�t c� nh�ng công ��c b� thí, 
cúng d��ng h� tr� cho ��o tràng tu h�c. 	
ng th�i chúng ta c�ng trao d
i ki�n th�c V	n T
 Tu, Gi�i �nh 
Tu�, h�c h i giáo lý c�a Ch� Tôn Thi�n 	�c gi�ng gi�i, �� khai m� Ph�t tánh. 	��c nh� v�y, chúng ta có 
"PH��C và HU" m�t cách viên mãn. 

	ây là l�n ��u tiên, Ph�t t� Vit Nam t�i n��c Áo ��ng ra t� ch�c Khóa tu h�c Ph�t Pháp Âu châu Ký 
th� 23, xin thi�t tha kêu g�i ch� Tôn Thi�n 	�c, quý T! Vin, quý Chùa, quý H�i, quý Tim, quý Ph�t t� h�c 
viên và quý v� �
ng h��ng phát kh�i tâm tài thí, �ng h� m"i ng��i m�t bao g�o (1 bao tr� giá 30�)... h�t lòng 
h" tr�, chia s# v�i Ban T� Ch�c ��a ph��ng v�i b�t gánh n$ng. Công ��c vô l��ng vô biên. 

Kính chúc Ch� Tôn Thi�n 	�c Ph��c Hu nh� nghiêm, 	�o Qu� viên thành, và toàn th� bà con Ph�t t� 
h�c viên thân tâm th��ng l�c, B
 	� Tâm kiên c�, chí tu h�c v�ng b�n. 

Nam Mô Hoan H� T�ng B� Tát Ma Ha Tát. 

Thành tâm kêu g�i, 

 

T� Kheo Thích Qu�ng ��o 

Thay m�t Ban T� Ch�c Khóa Tu H�c Pht Pháp Âu Châu K� th� 23 t�i Wieselburg - Áo qu�c 

         

Phi�u �ng h� G�o, th�c ph�m Khóa tu h�c Ph�t Pháp Âu châu k	 23 

Pht t� tên là : ...................................................................................................................................................... 

��a ch� hi�n t�i : ................................................................................................................................................... 

...................................................................Tél : ................................ E-mail : ................................................... 

- Xin phát tâm �ng h� t�nh tài ............................(m�i bao G�o tr� giá 30�) 

 
Xin liên l�c v� : Chùa Khánh Anh : Tél : 01.46.55.84.44 // E_mail : thichquangdao@khanhanh.fr 


