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éc Pháp chç GHPGVN gíi
th° chúc t¿t inh D-u

Nhân dËp nm mÛi Xuân inh
D-u, thay m·t ch° tôn éc lãnh ¡o Giáo hÙi, Tôi bày
tÏ sñ c£m ¡n sâu s¯c Ñi vÛi sñ quan tâm giúp á
cça các c¥p lãnh ¡o £ng, Nhà n°Ûc, M·t tr-n TÕ
quÑc ViÇt Nam Ñi vÛi các ho¡t Ùng ph-t sñ cça
tng, ni, ph-t tí các c¥p Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt
Nam.

GIÁO
HØI PH¬T GIÁO VIÆT NAM
HØI
ÒNG CHèNG MINH
------------------------TH¯
CHÚC T¾T INH D¬U
CæA
èC PHÁP CHæ GIÁO HØI PH¬T GIÁO VIÆT NAM
GìI
TNG NI, PH¬T Tì VIÆT NAM Þ TRONG N¯ÚC VÀ Þ N¯ÚC
NGOÀI
Â
Nam Mô B£n S° Thích Ca Mâu
Ni Ph-t!
Â
Kính gíi: Các c¥p
Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam, Ch° tôn éc Hòa th°ãng,
Th°ãng tÍa, Ni tr°ßng, Ni s°, ¡i éc Tng Ni, C° s)
Ph-t tí ViÇt Nam ß trong n°Ûc và ß n°Ûc ngoài.
Â
Chào ón Xuân mÛi
t¿t cÕ truyÁn inh D-u - 2017, thay m·t Ban Th°Ýng trñc
HÙi Óng Chéng minh Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam, Tôi
có lÝi chúc mëng nm mÛi, lÝi thm hÏi ân c§n tÛi
t¥t c£ các c¥p Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam và Ch°
tôn éc Hòa th°ãng, Th°ãng tÍa, Ni tr°ßng, Ni s°,
¡i éc Tng Ni, C° s) Ph-t tí ViÇt Nam ß trong n°Ûc
và ß n°Ûc ngoài. Kính chúc Quý vË mÙt nm mÛi tràn
ng-p niÁm hoan h÷ vô biên và thành tñu mÍi Ph-t sñ
trên b°Ûc °Ýng phång sñ ¡o Pháp và Dân tÙc!
Â
Xuân mÛi nß muôn
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s¯c hoa th¡m ngát là nhÝ công bÓi ¯p cça thÝi gian
ã qua. Nhïng n× lñc cça Tng Ni, Ph-t tí và các c¥p
Giáo hÙi trong nm Bính Thân ã t¡o ra tiÁn Á vïng
ch¯c cho thành công Ph-t sñ cça Nm mÛi s¯p tÛi. Sñ
tr°ßng thành cça các c¥p Giáo hÙi, nhïng óng góp to
lÛn cça Tng Ni, Ph-t tí xây dñng ngôi nhà chung Giáo
hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam, nhïng bài hÍc kinh nghiÇm ã
°ãc tÕng k¿t t¡i ¡i lÅ k÷ niÇm 35 nm ngày
thành l-p Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam vëa qua là bài
hÍc minh chéng cho h°Ûng i úng ¯n hãp vÛi thÝi
¡i cça Ph-t giáo ViÇt Nam vÛi ph°¡ng châm: ¡o
pháp Dân tÙc Chç ngh)a xã hÙi trên tinh th§n
oàn k¿t hòa hãp, tr°ßng d°áng ¡o tâm, trang nghiêm
Giáo hÙi.
Â
Xuân này h¡n h³n
xuân qua, Tôi r¥t vui mëng khi nh-n th¥y k¿t qu£ thñc
hiÇn c£i cách hành chính Giáo hÙi h§u h¿t các Ban TrË
sñ Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam c¥p Qu-n, huyÇn, thË
xã, thành phÑ trñc thuÙc tÉnh ã tÕ chéc thành công
¡i hÙi ¡i biÃu Ph-t giáo nhiÇm kó (2016 -2021) ß
h§u h¿t Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam các tÉnh, thành
phÑ trong c£ n°Ûc. ó chính là c¡ sß vïng ch¯c Ã
chúng ta thñc hiÇn thành công ¡i hÙi ¡i biÃu Ph-t
giáo các tÉnh, thành phÑ nhiÇm kó (2017 2022) trong
nm 2017 ti¿n tÛi tÕ chéc thành công ¡i hÙi ¡i
biÃu Ph-t giáo toàn quÑc nhiÇm kó VIII (2017 2022) s½
°ãc tÕ chéc vào tháng 11/2017 t¡i Thç ô Hà NÙi.
Và ó cing là nhiÇm vå
trÍng tâm trong Nm mÛi inh D-u 2017 mà Tng Ni, Ph-t
tí và các c¥p Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt Nam s½ ph¥n
¥u thñc hiÇn thành công rñc rá. ¡i hÙi Ph-t
giáo toàn quÑc l§n thé VIII s½ là ¡i hÙi t-p trung
trí tuÇ t-p thÃ cça Tng Ni, Ph-t tí ViÇt Nam ß
trong n°Ûc và ß n°Ûc ngoài Ã phát huy và làm tÏa
sáng tinh hoa hàng ngàn nm Ph-t giáo ViÇt Nam nh-p th¿
phåc vå chúng sinh, Óng hành cùng dân tÙc trong thÝi
¡i hÙi nh-p quÑc t¿.
Â
Nhân dËp nm mÛi
Xuân inh D-u, thay m·t ch° tôn éc lãnh ¡o Giáo
hÙi, Tôi bày tÏ sñ c£m ¡n sâu s¯c Ñi vÛi sñ
quan tâm giúp á cça các c¥p lãnh ¡o £ng, Nhà
n°Ûc, M·t tr-n TÕ quÑc ViÇt Nam Ñi vÛi các ho¡t
Ùng Ph-t sñ cça Tng Ni, Ph-t tí các c¥p Giáo hÙi
Ph-t giáo ViÇt Nam. Tôi cing gíi lÝi kính chúc nm mÛi
séc khÏe, an khang thËnh v°ãng tÛi các Quý vË lãnh
¡o và gia ình, cùng toàn thÃ Óng bào nhân dân ón
Xuân inh D-u ti¿p tåc Õi mÛi sâu rÙng trong Ýi
sÑng xã hÙi và ¡i th¯ng lãi trong sñ nghiÇp xây
dñng ¥t n°Ûc ViÇt Nam dân giàu, n°Ûc m¡nh, công
b±ng, dân chç, vn minh!
Â
Nam Mô hoan h÷ t¡ng
BÓ tát ma ha tát!
Â
èC
PHÁP CHæ
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GIÁO
HØI PH¬T GIÁO VIÆT NAM
(ã ký)

Tr°ßng
lão Hòa th°ãng Thích PhÕ TuÇ

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 26 April, 2018, 16:49

