GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

Lá»„ BÃ€N GIAO CHIáº¾C Cáº¦U NÃ”NG THÃ”N Táº I áº¤P Má»¸ TÃ‚N
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Tráº§n PhÆ°á»›c Thuáº-n
11/10/2017

LÄ
BÀN GIAO CHI¾C C¦U NÔNG THÔN T I ¤P Mø TÂN
* Tr§n Ph°Ûc Thu-n
Trong nhiÁu nm qua, công
tác Të thiÇn cça Ph-t giáo B¡c Liêu, të Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu ¿n Ban
TrË sñ thành phÑ B¡c Liêu và các huyÇn trong tÉnh Áu ¡t °ãc thành tích cao. Ã
ti¿p tåc phát huy truyÁn thÑng tÑt ¹p này, Hòa t°ãng Lý Sa Mouth Chéng minh
Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu ã phát Ùng k¿ ho¡ch v-n Ùng xây dñng mÙt
chi¿c c§u nông thôn t¡i ¥p Mù Tân, xã V)nh Phú ông, huyÇn Ph°Ûc Long, tÉnh B¡c
Liêu ngay trong thÝi gian chu©n bË ¡i hÙi khóa V GHPGVN tÉnh B¡c Liêu. ¡i hÙi
vëa hoàn t¥t, chi¿c c§u cing hoàn thành.

Â

Trong lÅ bàn giao
chi¿c c§u cho Ëa ph°¡ng °ãc tÕ chéc lúc 8 giÝ ngày 10/10/2017 t¡i chùa ìa
MuÓn. Hòa th°ãng Thích HuÇ Trí Tr°ßng Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu ã phân
công Th°ãng tÍa Thích Qu£ng ThÛi thay m·t Th°Ýng trñc Ban TrË sñ ¿n dñ, cùng
i vÛi Th°ãng tÍa còn có các Ch° Tôn éc Tng ni: Th°ãng tÍa Thích Giác Hi, ¡i
éc Thích ThiÇn Phúc, ¡i éc Thích Giác Ti¿p, ¡i éc Thích ¡t Ma Kh£ Ki¿n,
¡i éc Danh D§n, ¡i éc HÓ Mích, Ni s° DiÇu Ngh)a, Ni s° HuÇ L¡c, S° cô Ph°Ûc
B£o, S° cô Nhân Liên cùng các C° s): T)nh Toàn, Qu£ng ThiÇt, T¯c Hành, Kim Lý&
VÁ phía chính quyÁn có ông Tr§n NgÍc ¨n Bí th° xã V)nh Phú ông huyÇn ph°Ûc
Long, ¡i diÇn chính quyÁn ¥p Mù Tân và trên 200 Ph-t tí ß Ëa ph°¡ng cùng ¿n
dñ.

Sau ph§n nghi
théc tuyên bÑ lý do và giÛi thiÇu ¡i biÃu, Hòa t°ãng Lý Sa Mouth phát biÃu.
Tr°Ûc nh¥t ngài cám ¡n Th°Ýng trñc Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu ã giúp á
tài chính và Ùng viên các chùa h× trã kinh phí xây c§u, cÙng chung °ãc 200
triÇu Óng. C§u khßi công të ngày 10/09/2017 ¿n ngày 30/09/2017 hoàn t¥t. C§u
dài 31 mét, ngang 2 mét. TÕng chi phí 185 triÇu Óng. Sau ph§n báo cáo, Hòa
th°ãng tuyên bÑ bàn giao l¡i cho chính quyÁn Ëa ph°¡ng xã V)nh Phú ông qu£n
lý và gìn giï.
Ông Tr§n NgÍc ¨n,
thay m·t £ng çy, UBND và UBMTTQ xã V)nh Phú ông, cám ¡n GHPGVN tÉnh B¡c Liêu,
cám ¡n Hòa th°ãng Ly Sa Mouth ã v-n Ùng cho xã nhà mÙt chi¿c c§u qua sông,
t¡o iÁu kiÇn cho bà con thôn ¥p i l¡i dÅ dàng, nh¥t là nhïng hÍc sinh nhÏ
tuÕi trong mùa m°a khÏi ph£i dùng ò sang sông Ã i hÍc. MÙt viÇc làm r¥t hïu
ích và thi¿t thñc.
Ã làm cho buÕi
lÅ tng thêm ph§n long trÍng, mÙt sÑ khách mÝi ã phát tâm cúng d°Ýng Hòa
th°ãng g¡o, mì, thñc ph©m& Ã phát quà cho ng°Ýi nghèo ß ây. ¡i éc Thích
ThiÇn Phúc cúng d°Ýng mÙt t¥n g¡o và 150 thùng mì, Ni s° HuÇ L¡c 7.500.000,
Ph-t tí chùa Kh£i Tông 500kg g¡o. T¥t c£ chia làm 150 ph§n quà Ã phát cho 150
ng°Ýi nghèo trong xã. Nh°ng sÑ l°ãng ng°Ýi ¿n dñ g§n 200, nên chùa ìa MuÓn
ph£i chi thêm 30 ph§n quà mÛi ç Ã làm quà t·ng.
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BuÕi chiÁu cùng
ngày, chùa ìa MuÓn còn tÕ chéc lÅ Trai Tng, Hòa th°ãng Lý Sa Mouth ã mÝi Ch°
Tôn éc trong Ëa bàn tÉnh ¿n dñ, t¥t c£ h¡n 60 vË. ChÉ trong mÙt ngày t¡i
chùa ìa MuÓn xãy ra ba sñ kiÇn tÑt ¹p: Bàn giao c§u bê tông t¡i ¥p Mù Tân;
Phát 180 xu¥t quà cho ng°Ýi nghèo; TÕ chéc Trai Tng Ã bà con Ph-t tí có dËp
cúng d°Ýng ch° Tng theo truyÁn thÑng Ph-t giáo. Th-t là mÙt ngày áng nhÛ ghi.Â
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