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Hình änh sinh hoåt trong các ngày ÇÀu xuân Nhâm Thìn - 2012 tåi T¿ ViŒn Linh-SÖn.

LÍ Çón Giao thØa.

LÍ kœ gi‡ cÓ ñåi Lão Hòa ThÜ®ng thÜ®ng HuyŠn hå Vi.

LÍ cÀu an và cúng dÜ©ng Trai Tæng.

Væn nghŒ cúng dÜ©ng Xuân Nhâm Thìn tại Tự Viện Linh-Sơn.

ñåi Tång Kinh ch» ViŒt và
PhÆt Quang ñåi TØ ñi‹n
GIEO TROÀNG RUOÄNG PHÖÔÙC
Hoøa Thöôïng Thích Tònh Haïnh keâu
goïi nhöõng ngöôøi Vieät Nam duø laø Phaät
töû hay khoâng phaûi Phaät töû cuõng neân
ñoàng phaùt taâm hoä trì söï nghieäp dòch Ñaïi Taïng Kinh, ñeå löu truyeàn maõi maõi veà
sau. Coâng ñöùc naøy thaät voâ löôïng voâ bieân, khoù nghó baøn. Ñaïi Taïng Kinh chöõ Haùn
dòch thaønh chöõ Vieät ñöôïc keát quaû vieân maõn, thì chaúng nhöõng ñoái vôùi ngöôøi Phaät
töû Vieät Nam ñöôïc tieän tham cöùu, hoïc taäp ñaït ñeán giaùc ngoä giaûi thoaùt maø ñoái vôùi
neàn vaên hoùa daân toäc cuõng ñöôïc coáng hieán voâ cuøng lôùn lao. Chuùng toâi xin chaân
thaønh kính môøi taát caû Quyù lieät vò tuøy hyû tham gia uûng hoä, ñeå cho Phaät Giaùo Vieät
Nam sôùm ngaøy ñôm hoa keát quaû myõ maõn. Ñoù cuõng chính laø töï mình ñaõ gieo
troàng “Chuûng töû Phöôùc Hueä cho chính mình ñôøi sau”.

Khóa huân tu cho người bản xứ tại Tùng Lâm Linh-Sơn, từ ngày 21-04-12 ñến 01-05-12.

Đại hội thường niên tại Tự Viện Linh-Sơn, ngày 21-04-2012.

Cơm xã hội tại Tự Viện Linh-Sơn, ngày 01-04-12.

Lễ phóng sanh nhân lễ vía BT Quán Thế Âm, 19-02.

Ba ngàn pho tÜ®ng ÇÙc PhÆt Thích Ca ñã ÇÜ®c
thi‰t trí trang nghiêm n¶i ÇiŒn Phật H†c ViŒn
Linh-Sơn tåi Vitry sur Seine, Pháp quÓc. M‡i pho
tÜ®ng có g¡n m¶t bäng ÇÒng ghi phÜÖng danh
cûa ngÜ©i cúng dÜ©ng tôn tÜ®ng. M‡i tôn tÜ®ng
h› cúng 500 Euro. Tòa soån Ho¢ng Pháp kính
mong quš PhÆt tº sÓt s¡ng ghi danh cúng dÜ©ng
tôn tÜ®ng, góp phÀn gây quÏ Ç‹ công trình ki‰n
thi‰t s§m ÇÜ®c viên thành.

