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CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN TÂN SỬU - 2021 
 

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

 
Kính thưa quý đạo hữu, 
  
Khép lại một năm Canh Tý biết bao nhiêu biến cố khủng khiếp; từ thiên tai, dịch bệnh Covid, chính trị, kinh tế 
trên toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Niềm tin tôn giáo là lẽ sống qua truyền thống đi chùa, tụng kinh, lễ Phật cũng bị 
ngăn cấm vì dịch bệnh. May thay, chúng ta còn có niềm tin Phật đã nuôi dưỡng và giữ vững niềm tin của người 
con Phật bằng mọi hình thức trong trái tim của mình.  
 
Trước thềm năm mới Tân Sửu - 2021, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho một Mùa Xuân năm 2021 mọi tai 
ương hoạn nạn, dịch bệnh sớm tiêu trừ để cho mùa xuân tràn đầy hy vọng.  
 
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán xin cảm niệm tất cả những tấm lòng của quý Phật tử đã phát tâm chia 
sẽ, cúng dường với mái Chùa Liễu Quán bằng khả năng của mỗi người. Năm mới Tân Sửu - 2021, Trung tâm xin 
chấp tay nguyện cầu Phật Tổ gia hộ Chư Tôn Đức gần xa Phước Trí Nhị Nghiêm. Kính cầu nguyện quý Phật tử 
cùng đồng hương một Mùa Xuân tràng đầy Hỷ lạc, mọi việc hanh thông, gia đình bình an trong tình thương của 
Chư Phật và Bồ Tát. 
  
Vì dịch bệnh vẫn đang còn lây lan và theo khuyến cáo của chính quyền, nên nhà chùa sẽ hạn chế tối đa việc tiếp 
đón Phật tử đến chùa đầu xuân. Tuy nhiên những chương trình theo truyền thống cầu nguyện sẽ được quý thầy 
thực hiện trong khuôn khỗ của nhà chùa. 

 
CHƯƠNG TRÌNH TẾT TÂN SỬU – 2021 
 

• Từ thứ tư đến thứ sáu ngày 03-05/02/2021:  Tụng Kinh Thủy Sám  07:30 pm 

• Thứ Bảy ngày 06/02/2021:  Lễ Hiệp Kỵ Chư vị Hương Linh   10:30 am 

• Mồng 1 Tết đến mồng 3 Tết: Cúng Phật -Trang Kinh Cầu nguyện An Lành 11:00 am 
Tụng Quán Âm Phổ Môn Kinh   07:30 pm 

• Thứ Bảy ngày 27/02/2021: Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư I   09:30 am 

• Chủ Nhật ngày 28/02/2021: Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư II   09:30 am 

 
Trung Tâm Liễu Quán trân trọng thông báo và kính mời quý vị cùng hướng vọng những chương trình trên. Một 
lần nữa, xin cảm niệm tất cả tấm lòng hộ đạo của chư vị Phật tử xa gần. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị 
và thân quyến một năm mới Tân Sửu luôn được sức khỏe, mọi công việc được hanh thông, và gia đình luôn 
được an lành - Hạnh Phúc. 
 
Lưu ý: Quý vị ghi Sớ cầu nguyện gởi về Chùa hoặc có thể gởi qua địa chỉ email lieuquan.temple@yahoo.com 
 
Trân trọng, 
 
 
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán 


