ÐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU
2022
Kính thưa Quý Ðồng hương Phật tử
Ðại Lễ Vu Lan hay mùa Báo Hiếu bắt nguồn từ thời Ðức Phật còn tại thế, do Ngài Mục Liên
cầu thỉnh Phật chỉ dạy phương cách báo hiếu cho mẹ ngài thoát khỏi chốn ngục hình đau khổ.
Từ truyền thống đó, hằng năm, ngày Rằm Tháng Bảy là ngày lễ thiêng liêng vô cùng quan
trọng đối với những người con hiếu hạnh, luôn nghĩ đến cha mẹ dù hiện tiền hay đã quá vãng:
“Tiết trời tháng bảy Vu Lan
Dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương.
Lòng con không khỏi vấn vương,
Quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền”
Ngày nay, Cộng đồng Phật tử Việt nam hải ngoại, Vu Lan đã trở thành ngày lễ truyền thống
đền ơn đáp nghĩa. Để tỏ lòng thành kính tri ân và báo ân, chùa Hoa Nghiêm tổ chức Lễ Vu
Lan với chương trình như sau:

Khai Kinh Phụ Mẫu Báo Ân & Vu Lan Bồn
Thứ Sáu 29/7/2022

Tụng kinh lúc 6 giờ tối mỗi đêm

Cúng Chư Hương thờ tại Chùa
5:00 Chiều

Thứ Bảy 13/8/2022 (nhằm 16/7 Nhâm Dần)

Lễ Vu Lan & Bông Hồng Cài Áo
10 - 2 giờ trưa Chủ Nhật 14/8/2022 (17/7 Nhâm Dần) (có chương trình riêng)

Ngày Tu Báo Ân – Cúng Dường Trai Tăng
Trọn ngày

Thứ Bảy 20/8/2022 (có chương trình riêng)

Lễ Quy Y – Ngũ Giới: Tối Thứ Bảy 20/8/2022 lúc 6.00 PM
Thay mặt chùa Hoa Nghiêm, chúng tôi trân trọng kính mời quý Đồng hương Phật tử nhín
chút thời gian quý báu về Chùa tham dự các khóa lễ. Kính chúc quý vị cùng gia quyến một
mùa Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh.
Trân trọng kính mời

Sa Môn Thích Thiện Tâm
Trụ trì chùa Hoa Nghiêm

