
 

 

THÔNG BÁO Lễ Vía Quan Âm 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.  

Nam mô Bồ tát Đại Bi Quan Thế Âm 

Quan Thế Âm là hình ảnh thiêng liêng tôn kính của một vị Phật, một vị Bồ tát mang hóa 

thân nữ giới nhập vào cuộc đời để ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Quan là quan sát, 

thế là thế gian và âm là âm thanh.  
 

Bồ tát Quan Thế Âm đã lấy âm thanh làm đối tượng tu tập và Ngài lắng nghe tiếng kêu 

khổ của chúng sanh để cứu độ, nên Ngài được gọi là Bồ tát Từ Bi. Oai lực của Ngài nổi 

bật trong việc giải cứu bảy nạn, tiêu trừ ba độc tham sân si, đáp ứng hai điều cầu con gái 

và con trai, ứng hóa 32 ứng thân và sử dụng 14 cách thuyết pháp để dẫn dắt chúng sanh. 

Cuộc sống vô thường đầy đau khổ sóng gió, tai ương và nạn ách, sự hiện thân Từ Bi 

diệu hiền của Ngài như bóng cây lớn tỏa mát chở che chúng ta. 

Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh xin thông báo cùng toàn thể quí Phật tử về lễ 
vía Quan Âm năm 2018 (Phật lịch 2562).  

Đại lễ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 29 tháng 07 năm 2018 (nhằm ngày 

mùng 17 tháng 06 năm Mậu Tuất). 

Chương trình Đại Lễ: 

 Sáng 8:30 giờ: Quí Phật tử vân tập về Thiền Viện  

 9:00: Khóa Lễ  
 9:30:Lễ Cúng Đăng 

 10:00-11:15 Pháp thoại (HT. Đắc Huyền) 

 11:30: Chư Tăng Ni thọ trai 
           Quí Phật Tử dùng cơm trưa  

* Thiền Viện sẽ mở cửa nguyên ngày để quí Phật Tử về dâng hương lễ Phật. 

*** Hoàn mãn *** 


