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Bagneux ngày 13 tháng 1 năm 2015 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni 

Kính thưa Qúy Đạo Hữu, Phật Tử xa gần, 

Trong thời gian qua có rất nhiều chư Tôn Đức và Qúy Đạo Hữu, Phật Tử khắp nơi quan tâm đến 
khóa tu học hằng năm, nên thường hay đặt câu hỏi với chúng tôi là năm nay khóa Giáo Lý sẽ được tổ 
chức tại đâu ? Điều nầy đã nói lên được sự quan tâm của Qúy Vị, vì Khóa Tu Học đã thành nề nếp và 
năm nay là năm thứ 27 rồi, nếu cộng thêm với 5 khóa tổ chức tại chùa Khánh Anh nữa thì con số chính 
thức là lần thứ 32. Thế nhưng khi gọi chung cho Âu Châu, chỉ gọi con số lần thứ 27 là đã đầy đủ ý nghiã 
lắm rồi. 

Trong phiên họp của Giáo Hội nhân khóa tu học kỳ thứ 26 tại Thuỵ Sĩ năm 2014 vừa qua, Giáo Hội 
đã đề cử chùa Phổ Hiền ở địa phương Strasbourg thuộc nước Pháp đứng ra tổ chức. Đó cũng là sự mong 
mỏi của cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm khi Ngài còn sinh tiền và chùa Phổ Hiền cũng như 
Phật Tử tại địa phương nầy rất hoan hỷ nhận lãnh trách nhiệm cao cả ấy để về lại địa phương chạy lo tìm 
phòng ốc thích hơp cho 500 người trở lên. Thế là mọi việc đã được an bài. Bên Giáo Hội trung ương, chư 
Tôn Đức Tăng Ni ngày đêm mong đợi, mãi cho đến cuối tháng 12 năm 2014, địa phương Strasbourg mới 
chính thức cho biết là không tìm ra được phòng ốc để thuê, mặc dầu trước đó chính quyền địa phương đã 
hứa là sẽ cố gắng tìm giúp và kết qủa không như những gì mà chúng ta đã mong đợi. 

Hòa Thượng Phó chủ Tịch Thích Tánh Thiệt rất lo lắng, nên Ngài đã gọi điện cho đệ tử Quảng Lộc 
Nguyễn Gia Phước hiện cư trú tại Neuss, đứng ra lo mượn phòng ốc gấp dùm để lo tổ chức khóa tu học 
kỳ nầy. Đúng là một phép mầu, vì Quảng Lộc có quen biết nhiều cơ quan chính quyền địa phương Neuss, 
thuộc Tiểu Bang Nordrheinwestfallen của nước Đức, nên vào ngày 13 thángt 1 năm 2015 vừa qua, 
sau phiên họp của thành phố, Quảng Lộc điện thoại cho chúng tôi biết là : Thành Phố Neuss đã hoan hỷ 
cho Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 
tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss. Về địa điểm chính xác, chúng tôi sẽ 
thông báo vào bản tin số 2 trong tháng hai năm nầy cho Qúy Vị rõ, nhưng chắc chắn là lần nầy tổ chức tại 
Đức, chứ không phải tại Pháp nữa. Do vậy Qúy Vị nào chuẩn bị đi bằng máy bay thì hãy chọn phi 
trường Düsseldorf hay phi trường Koln/Bonn để đặt vé trước cho rẻ. 

Đây là lần thứ hai tổ chức tại địa phương Neuss, nhưng là lần thứ 5 trong 27 khóa đã được tổ chức 
tại Đức. Lần đầu tổ chức tại Berkhof gần Hannover, lần thứ 2 tại Paffenhoffen gần München, lần thứ 3 tại 
Todstedt và hai lần tại Neuss. Tổng cộng là 5 lần. Đây là cái duyên để Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc 



cũng như Hội Phật Tử Việt Nam tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức cùng với các Gia Đình Phật Tử tại 
Đức tự nguyện đứng ra cùng với Giáo Hội Âu Châu lo tổ chức khoá tu học nầy cùng với những Phật Tử 
tại địa phương Nordrheinwestfallen. Đây cũng là kỳ vọng của Giáo Hội Âu Châu, nên trong phiên họp 
của Giáo Hội tại chùa Linh Thứu Berlin vào ngày 8 tháng 1 năm 2015 nhân khóa an cư kiết đông 
vừa qua, Đại Đức Thích Hạnh Giới, Đại Diện cho Chi Bộ và Hội Phật Tử cũng như các Gia Đình 
Phật Tử Đức Quốc hoan hỷ đứng ra nhận nhiệm vụ là Ban Tổ chức địa phương để chư Tôn Đức còn 
có nhiều thời gian lo tổ chúc lễ Khánh Thành chùa Khánh Anh và các ngày lễ quan trọng khác sẽ diễn ra 
tại Evry Pháp quốc, từ ngày 13 đến 16 tháng 8 năm 2015 nầy. 

Về phía chư Tôn Đức giảng sư khách Tăng, năm nay Giáo Hội Âu Châu đã cung thỉnh được ba vị 
Hòa Thượng đến từ Úc Châu để diễn giảng trong khóa tu học nầy. Đó là : Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, 
Hoà Thượng Thích Quảng Ba và Hòa Thượng Thích Trường Sanh. Năm nay Giáo Hội tại Hoa Kỳ tổ 
chức khóa tu học kỳ 5 tại San Diego từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8, cho nên Qúy Ngài không thể tham 
gia như mọi năm được, vì lẽ sau khóa tu tại San Diego, chư Tôn Đức từ Hoa Kỳ sẽ sang tham dự lễ 
Khánh Thành chùa Khánh Anh, nên Qúy Ngài không thể đi về hai lượt như vậy, qúa tốn kém cho thời 
gian và sức khỏe của Qúy Ngài, nên Giáo Hội Âu Châu năm nay đã cung thỉnh chư Tôn Đức giảng sư từ 
Úc Châu đến để giảng dạy cho Qúy Phật Tử chúng ta tại châu lục nầy. 

Giáo Hội vẫn trông chờ sự tùy hỷ đóng góp cúng dường mỗi bao gạo 30€ như những năm trước 
cho Khóa Học. Nhờ vậy mà Khóa Học nào cũng đỡ thâm thủng. Sáng kiến nầy là của cố Hòa Thượng 
Chủ Tịch. Mọi sự đóng góp cho Khoá Tu Học, xin Qúy Vị vẫn liên lạc về với Thượng Tọa Thích 
Quảng Đạo chùa Khánh Anh như xưa nay. Riêng phần học phí và những nhu cầu cá nhân phải mang 
theo những gì, chúng tôi sẽ nói rõ trong bản tin số 2 sắp đến.  

Mọi việc liên hệ tổng quát cho việc tổ chức tại địa phương nước Đức, xin Qúy Vị liên lạc qua Đại 
Đức Thích Hạnh Giới, Chi Bộ Trưởng kiêm Trụ Trì chùa Viên Giác Hannover. E-Mail 
hanhgioi@web.de. Tel. + 49 (0) 511 879 6326 Handy: 0178 894 8888. 

Đạo Hữu Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp, Hội Trưởng HPTVNTN tại Đức. E-Mail: 
thichon@arcor.de Tel. + 49 (0) 511 982 4316. Handy: 0172 5666 447. 

Đạo Hữu Quảng Lộc Nguyễn Gia Phước E-Mail: giaphuoc@yahoo.de. Tel. + 49 (0) 2131 6652 
968. Handy: 0173 2595 934. 

Kính chúc chư Tôn Đức và Qúy Đạo Hữu được an lạc, kiết tường như ý. 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu 

 
  Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt     Hòa Thượng Thích Như Điển 

 

 

  Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành     Tổng Thư Ký GHPGVNTNAC 
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