4273 Solar Way Fremont, CA 94538 Nguyễn Mẫn (408)712-0220

KH¹A TU & L• KHÁNH ThàNH T„M nGUYÊN 4 Fremont Cali
Sự hiện hữu của ngôi tam bảo chùa TẦM NGUYÊN (IV) tại một thành phố vùng Bay Area ở Bắc California
mang tên Fremont này, là một phước duyên hy hữu nhờ sự cúng dường của đạo hữu Thiện Quang, vào ngày
27-03-2009 đã chính thức noi gương ngài Cấp Cô Độc cúng dường vô điều kiện, bất vụ lợi, phân nửa tòa
building cơ xưởng để làm chùa, và đồng cúng dường các phương tiện thiết yếu khác như điện, nước v.v. để
hổ trợ cho việc hoạt động chùa. Thêm vào công đức của chư vị Phật tử Fremont đã miệt mài ngày đêm công
quả khiến cho công việc được tiến hành nhanh như phi mã nên quý Thầy cô và Phật tử đã có thể hành lễ sau
khi an vị Phật vào ngày 12 tháng 4 qua, và bây giờ chưa đầy 3 tháng mà chúng ta lại có ngày LỄ KHÁNH
THÀNH này.
Nhân dịp lễ Khánh Thành, chùa có tổ chức khóa Tu 2 ngày cuối tuần. Kính mời chư vị Phật tử gần xa ghi
danh tham dự, hoàn toàn miễn phí, với các đạo hữu Diệu Hảo (408) 898-6652; Diệu Thân (408) 693-1477;
Nguyễn Mẫn (408)712-0220 LinhManNhut@yahoo.com. Sau đây là chương trình sinh hoạt:
Thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2009
5:00am – 5:30am
Phật tử hội tụ về chùa (khai đại hồng chung)
5:30am – 6:30am
Tụng Lăng Nghiêm Thập Chú (công phu khuya)
6:30am – 7:30am
Điểm tâm
8:30am – 9:30am
Truyền Bát Quan Trai Giới cho phật tử (lưu ý: xin ghi danh Thọ Bát)
9:30am – 11:30am
Thuyết pháp
12:00pm – 1:00pm Thọ trai quả đường
1:30pm – 2:30pm
Niệm Phật
2:30pm – 3:30pm
Lại Phật hải triều âm
3:30pm – 5:00pm
Thuyết Pháp
5:30pm – 6:30pm
Tụng Kinh A Di Đà
7:00pm – 8:00pm
dược thực (cho các Phật tử bị bệnh và các Phật tử không thọ Bát Quan Trai Giới)
8:00pm – 9:30pm
Thuyết Pháp
9:30pm – 10:30pm Vệ sinh cá nhân
10:30pm – 4:30am Chỉ tịnh
Chủ Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2009
4:30am – 5:30am
Thức Chúng (khai đại hồng chung)
5:30am – 6:30am
Tụng Lăng Nghiêm Thập Chú (công phu khuya)
6:30am – 7:30am
Dược thực (điểm tâm cho các Phật tử không thọ Bát và các Phật tử bị bệnh)
7:30am – 8:30am
LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH CHÙA TẦM NGUYÊN IV
8:30am – 10:30am
Tụng Kinh Địa Tạng (quyển thượng)
10:30am – 11:30am Lại sám hối cho cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ
11:30pm – 1:00pm Thọ trai quả đường
1:30pm – 3:30pm
Tụng Kinh Địa Tạng (quyển trung và quyển hạ)
3:30pm – 4:30pm
Lại sám hối cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ
4:30pm – 6:30pm
Tụng Kinh Địa Tạng (quyển hạ)
6:30pm – 7:30pm
Xả Bát Quan Trai Giới
7:00pm – 8:00pm
Đại chúng ăn chiều
8:00pm – 9:30pm
Lễ tiễn vong cho cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ
9:30pm
Hoàn mãn khóa tu
Ban tổ chức chùa Tầm Nguyên IV Fremont trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa đến tham dự.

