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MÙNG BA T¾T TH¦Y T I CHÙA LONG PH¯ÚC
* T)nh Toàn
n giáo d°áng mÙt Ýi nên huÇ m¡ng, Ngh)a ân s° muôn
ki¿p khó áp Án. NhÛ ¡n Th§y tÕ ã viên tËch và Quý Th§y còn hiÇn tiÁn ang
lãnh ¡o Ph-t giáo tÉnh nhà; sáng ngày mÓng 3 T¿t nm M-u Tu¥t (18/02/2018) Ch°
Tôn éc Tng ni và quý vË c° s) Ph-t tí t-p trung t¡i chùa Long Ph°Ûc, ph°Ýng
5, thành phÑ B¡c Liêu---- Ã T¿t Th§y theo truyÁn thÑng. HiÇn diÇn có Th°ãng
tÍa (TT) Thích Qu£ng ThÛi, Phó tr°ßng Ban TrË sñ (BTS) Giáo hÙi Ph-t giáo ViÇt
Nam (GHPGVN) tÉnh, Tr°ßng Ban Qu£n trË Quán Âm Ph-t ài (QÂP) B¡c Liêu; ¡i
éc () Thích Giác Nghi, Phó tr°ßng BTS kiêm Chánh Th° ký, Trå trì TÕ ình
Long Ph°Ûc;

TT. Thích Ph°Ûc Châu, Tr°ßng Ban H°Ûng d«n Ph-t tí, Ch°
Tôn éc Tng ni và Quý vË Ban Th°Ýng trñc BTS; Tr°ßng BTS GHPGVN huyÇn Ph°Ûc
Long; TT. Thích Minh ThÍ (Óng Tháp); các Ban trñc thuÙc Ban TrË sñ tÉnh; Phân
ban Ni giÛi có Ni s° Thích Nï DiÇu Ngh)a, Phó tr°ßng BTS kiêm Tr°ßng Phân ban; Ch°
Tôn éc Tng ni lãnh ¡o BTS các huyÇn, thË xã, thành phÑ, Trå trì các tñ viÇn
trong tÉnh và trên 200 Ph-t tí.

Ch° Tôn éc Tng ni và Quý vË t-p trung Nhà tÕ th¯p
h°¡ng t°ßng niÇm Ch° vË Hòa th°ãng ã có công khai s¡n t¡o tñ và có nhiÁu cÑng
hi¿n cho sñ nghiÇp ¡o pháp - Dân tÙc; ¿n Chánh iÇn lÅ Ph-t và sau ó ti¿n
hành ph§n chúc T¿t vui xuân. TT. Thích Qu£ng ThÛi thay m·t BTS gíi lÝi chúc
mëng ¿n Ch° Tng ni và Ph-t tí mÙt nm mÛi °ãc vô l°ãng công éc, vô l°ãng an
l¡c, vô l°ãng ki¿t t°Ýng, tùy tâm mãn nguyÇn; Th°ãng tÍa cho bi¿t trong nm qua
Ph-t giáo B¡c Liêu ã hoàn thành các công viÇc Ph-t sñ quan trÍng, BTS nhiÇm kó
mÛi ã ho¡t Ùng Õn Ënh, Ban Qu£n trË QÂP làm viÇc có hiÇu qu£ và ang thñc
hiÇn k¿ ho¡ch xây dñng phát triÃn xéng t§m vÛi iÃm du lËch vn hóa tâm linh
trÍng iÃm góp ph§n ©y m¡nh viÇc phát triÃn du lËch cça tÉnh nhà.

. Thích Giác Nghi gíi t·ng quà mëng nm mÛi và thiÇp
chúc xuân ¿n Ch° Tôn éc và quý Ph-t tí. Nhân dËp này, Ni s° Thích Nï DiÇu
Ngh)a trình vÛi Ch° Tôn éc và thông báo cho quý Ph-t tí °ãc bi¿t tÕ chéc
Outstanding Women in Buddism Awards (Phå nï nÕi b-t trong các gi£i th°ßng Ph-t
giáo) thuÙc International Womens Meditation Center (Trung tâm thiÁn Ënh phå
nï quÑc t¿) t¡i Thái Lan vëa có th° mÝi 10 Ch° Tôn éc ni thuÙc Phân ban Ni
giÛi Trung °¡ng GHPGVN trong ó có NS. Thích Nï DiÇu Ngh)a ¿n nh-n gi£i th°ßng
t¡i Thái Lan vào ngày 06/3/2018 nhân LÅ K÷ niÇm Ngày Phå nï quÑc t¿. ây là
niÁm tñ hào cça Phân ban Ni giÛi nói riêng, vinh dñ cça Ph-t giáo B¡c Liêu nói
chung tr°Ûc thành qu£ óng góp cça Ni giÛi trong viÇc góp ph§n xây dñng quê
h°¡ng xé sß thÃ hiÇn trên các m·t ¡o éc, vn hóa, xã hÙi.
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Ch°¡ng trình vn nghÇ mëng xuân M-u Tu¥t vÛi chç Á n
Th§y ã thôi thúc t¥t c£ Ph-t tí thÃ hiÇn báo áp công ¡n trÝi biÃn cça Th§y
b±ng cách thñc hành lÝi d¡y cça Ch° Ph-t và Th§y tÕ, nm mÛi hãy làm mÛi l¡i
mình mà Th§y ã giáo hu¥n qua thân giáo, kh©u giáo. §u nm lÅ chùa, hành h°¡ng
chiêm bái Thánh tích vÛi ý ngh)a mang h°¡ng th¡m lan tÏa trong sinh ho¡t Ýi
th°Ýng ¿n vÛi mÍi ng°Ýi là iÁu mà Th§y mong muÑn n¡i các Ç tí cça mình.
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