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Nam Mô B�n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 

C� m�i n�m Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t Âu Châu t� ch�c m�t Khóa 
Tu H	c cho toàn châu l
c và n�m nay �ã ��n ln th� 26 qua nhi�u n��c khác nhau do C� 
Hòa Th��ng Ch� T�ch Thích Minh Tâm ch� tr��ng và ch� T�ng Ni trong các tr
 x� ��ng 
thu�n luân phiên ��ng ra t� ch�c, nh�n lãnh trách nhi�m c�a Trung ��ng giao phó. �ây là 
môt d�u �n khó phai nhòa trong tâm th�c c�a ng��i Ph�t T� Âu Châu nói riêng và kh�p 
các châu l
c trên th� gi�i nói chung. 

N�m 2014 s�p ��n, qua s� s�p ��t, chu�n b� c�a c� Hòa Th��ng Ch� T�ch, Th��ng 
T	a Thích Qu�ng Hi�n t i trú x� Th
y S! �ã hoan h" ��ng ra nh�n lãnh trách nhi�m c�a 
Ban T� Ch�c ��a ph��ng và th�i gian ���c �n ��nh t# ngày 30.06 ��n ngày 10.07.2014 t i 
��a �i$m : 

Intendance des Bâtiments militaires / Verwaltung des Militärgebaüde 

Route des Arsenaux 16 - 1705 Fribourg, Suisse 

Tel : + 41 26 305 3002. Fax : + 41 26 305 3004 WWW. fr.ch/sppam 

��a �i$m ny n%m trong vùng Scharzsee vùng Fribourg, có c�nh trí r�t th� m�ng, h&u 
tình; nên c� Hòa Th��ng Thích Minh Tâm và Th��ng T	a Thích Qu�ng Hi�n �ã ��t c	c 
20.000Frs �$ gi& ch� cho th�i �i$m trên. 

Ban T� Ch�c ��a ph��ng là Th��ng T
a Thích Quang Hi	n, Tr� Trì chùa Trí 
Th� t i Bern và các Ph�t T� t i ��a ph��ng ��ng ra nh�n nhi�m v
 t� ch�c. S� �i�n tho i 
liên l c : + 41 31 911 9466 hay s� cm tay là : . E Mail : chuatrithu@ymail.com. 

Ban �i�u Hành là Giáo H�i Ph�t Giáo Vi�t Nam Th�ng Nh�t Âu Châu g�m ch� Tôn 
��c trong các T�ng V
 ch�u trách nhi�m v� phn v
 c�a mình. 

���c bi�t trung tâm ny có trên 500 gi��ng ng� chính th�c và có th$ kê thêm gi��ng 
n�u h	c viên t�ng thêm. Ngoài ra chung quanh khu tr i Gia �ình Ph�t T� có th$ c�m tr i 
�$ sinh h	at chung cùng Giáo H�i nh� lâu nay. Giá ti�n thuê ch� ' (ch�a k� vi�c �n u�ng, 

cúng d��ng và nh�ng chi phí khác) là 75.000FRS t��ng ���ng v�i 60.000�. Tuy nhiên 
theo Th��ng T	a Tr�'ng Ban T� Ch�c ��a ph��ng Thích Qu�ng Hi�n cho bi�t thì ti�n 
h	c phí tr	n khóa qúy h	c viên �i tham d� m�t ng��i hay nhi�u ng��i trong m�t Gia �ình 
c(ng ���c tính gi�ng nh� nh&ng n�m tr��c, ch� không có vi�c t�ng giá (m�i h�c viên 

150�, Gia �ình Ph�t T� 120� và Oanh V	 (t� 4 	
n 10 tu�i) 50�). �i�u mong mõi là 
Quý h	c viên h�'ng �ng th�t �ông ��o là C� Hòa Th��ng Ch� T�ch r�t v#a lòng. Vì d)u 



cho Ngài �ã ra �i; nh�ng ch� T�ng Ni và Ph�t T� trong Giáo H�i v)n m�t lòng g�n bó keo 
s�n nh� lâu nay là �i�u r�t qúy hi�m. 

Ch��ng trình cúng d��ng m�t bao g o cho khóa tu h	c v)n duy trì, nh%m bù ��p vào 
nh&ng thi�u sót có th$ x�y ra. Do v�y Giáo H�i c(ng mong mõi Quý v� h	c viên không �i 
tham d� ���c c(ng nên phát tâm �ng h� m�i bao g o 30� v� chùa Khánh Anh hay chùa 
Trí Th� ho�c ngay t i khóa tu h	c v.v… là �i�u qúy giá vô cùng. 

Ch��ng trình d� ��nh nh� sau: 

Ngày th hai  30.6.2014 Qúy h
c viên t�p trung v	 ��a �i�m khóa tu h
c. 

Ngày th ba  01.7.2014 Khai gi�ng 

Ngày th t�  09.7.2014 B� gi�ng 

Ngày th n�m  10.7.2014 Du ngo�n và gi�i tán. 

Qúy v� �i xe l�a nên mua vé tr�c ti�p ��n nhà gare Fribourg và Ban T� Ch�c s* �ón 
t# �ây ��a vào ��a �i$m khóa tu h	c t i Schwarzsee ch#ng 30 phút xe h�i. 

Qúy v� ' xa ��n Th
y S! g�m nh&ng phi tr��ng nh� : Basel, Zürich, Genève, sau �ó 
c(ng nên t� l�y xe l�a �i ��n nhà gare Fribourg và ' �ó m�i có Ban T� Ch�c ��a ph��ng 
��a �ón; ch� Ban T� Ch�c ��a ph��ng s* không �ón ti�p qúy v� t i các phi tr��ng trên. 
Xin Qúy � o H&u l�u tâm cho vi�c ny. 

�i xe cá nhân ho�c �i xe Bus ra Ausfahrt/Exit Dundigen r�i ch y th+ng ��n 
Schawarzsee là ��n ��a �i$m khóa tu h	c. 

�$ h� tr� công vi�c ��a �ón c�a Ban V�n Chuy$n ��a ph��ng, chùa Khánh Anh có 
t� ch�c xe bus kh'i hành t# chùa Khánh Anh (Bagneux) vào ngày th� hai lúc 7 gi� sáng 
30/06/2014 và v	 kh�i hành t� Tr��ng h
c, sau cu�c �i du ngo�n (Fribourg - Th�y S) 
lúc 13 gi� chi	u th n�m 10/07/2014. Giá xe ca kh� h�i m�i ng��i 110�. T�ng Ni mi,n 
phí. Xin liên l c v� chùa Khánh Anh 01.46.55.84.44, ngay t# bây gi� �$ l�y ch� tr��c. 

T# �ây ��n lúc t� ch�c khóa tu h	c còn thêm m�y b�n tin n&a. �ây ch- là b�n tin s� 
m�t xin g�i ��n Qúy � o H&u và Qúy Ph�t T� xa gn �$ chu�n b� �i tham gia th�t �ông 
�� là m�t �i�u vô cùng có ý ngh!a. Kính xin Qúy v� l�u tâm cho. 

Nam Mô hoan h" t ng B� Tát Ma Ha Tát. 
 

Bagneux, ngày 27 tháng 11 n�m 2013                 

Ch�ng minh Khóa Tu H	c Ph�t Pháp Âu Châu K. th� 26 

Ban �i�u Hành Khóa Tu H	c Ph�t Pháp Âu Châu 

C� Hòa Th��ng Thích Minh Tâm 

Hòa Th��ng Thích Tánh Thi�t 
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                                                    Hòa Th��ng Thích Nh� �i�n 

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr 


