THÔNG BÁO
KHÓA TU MÙA THU
Từ ngày 7 đến 10 tháng 10, 2022
Kính thưa đại chúng,
Lá vàng che đẹp đất Tây Thiên
Lặng lẽ tâm an mỗi bước thiền
Mấy giọt mưa Thu trời nhẹ mát
Gió chiều, nắng đẹp cảnh thiên nhiên.
Kính mời đại chúng cùng về lại để tận hưởng cảnh thiên nhiên nhẹ nhàng của Mùa Thu nơi ngôi Già-lam
Tây Thiên và tham dự khóa tu Mùa Thu hằng năm nhân dịp lễ Tạ Ơn – Thanksgiving của Canada từ ngày 7
đến 10 tháng 10 năm 2022. Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại tu viện hoặc “online – trực tuyến” qua
Facebook – Youtube: Truc Lam & Tay Thien Canada.
Quý Phật tử phương xa xin hoan hỉ có mặt trể nhất là ngày Thứ Năm 6-10-2022 để tiện việc đưa đón và ổn
định đạo tràng trước khi vào khóa Tu. Nếu có những buổi giảng qua Zoom sẽ thông báo sau.
Trong khóa tu này chúng ta thực tập lễ Ngũ Bách Danh Quán Âm (500 hiệu Quán Âm) từ tối Thứ Năm
ngày 6 đến sáng Thứ Hai ngày 10 tháng 10.
Để giúp cho Ban Tổ Chức Khóa Tu dễ dàng và tốt đẹp, tu viện xin khuyến thỉnh vài điều:
1/ Bắt đầu nhận ghi danh từ ngày 1 đến 30 tháng 9. Xin “click – nhấp” vào hàng dưới để ghi danh online
https://truclam.ca/p107a743/huong-dan-dang-ky-khoa-tu-truc-tuyen-how-to-register-for-retreats
2/ Tu sinh tham dự có sức khỏe tốt và phát tâm tinh tấn tu học, tham gia các công việc phụng sự đại chúng
trong khóa tu, trừ những vị có lớn tuổi hoặc có lý do sức khỏe.
3/ Tu sinh (ngoài Canada) cần mua Bão Hiểm Sức Khỏe và mang theo khi đến tham dự khóa tu.
4/ Phi trường cần đến là: Edmonton International Airport (YEG)
5/ Để tiện việc đưa đón xin đáp chuyến bay trước 10:00 tối và rời Tu viện sau lễ Bế Mạc.
Xin tham khảo phần Hướng Dẫn Khóa Tu tại trang nhà www.truclam.ca. Chương trình chi tiết của khóa tu
sẽ thông báo sau. Mọi thông tin cần biết về khóa tu xin liên lạc Email: khoatutaythien@gmail.com.
Xin cảm tạ đại chúng, kính nguyện Tam Bảo gia hộ chúng ta có đủ sức khỏe và thuận duyên trong khóa tu
mùa Thu năm nay.
Edmonton ngày 22-8-2022
Sen búp kính bạch,
Tu Viện Trúc Lâm

