
 
 

THÔNG BÁO 
TẠM ĐÓNG CỬA TRONG 3 TUẦN 

 

Kính thưa đại chúng, 
Trước hết Tu Viện kính thăm sức khỏe quý vị cùng gia đình. Mong đại chúng có những ngày  
nghỉ lễ thật nhẹ nhàng và đầm ấm. 
 

Vì tuần lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2021, sự lan lây của dịch bệnh có thể tăng nhanh. 
Theo lời khuyến cáo của Chính Phủ các nơi công cộng cần nghiêm túc cẩn thận.  
Để bảo toàn sức khỏe cộng đồng, Tu viện quyết định “ngưng sinh hoạt tập trung” và 
 

Tạm “ĐÓNG CỬA 3 TUẦN”, từ Thứ Bảy 26-12-2020 đến Thứ Bảy 16-1-2021. 
Sẽ trở lại sinh hoạt  vào ngày Chủ Nhật 17-1-2021. 
 
Mời đại chúng cùng tham dự tại nhà các sinh hoạt tu tập và tụng kinh qua facebook của 
Tu Viện: “Truc Lam & Tay Thien Canada”. 
 

Khóa tu Mùa Đông sẽ thực hiện tại Tv. Trúc Lâm và truyền “online” như chương trình ấn định. 
Tất cả thời khóa học và tụng kinh hằng ngày vẫn như thường và truyền “online”. 
 

Các gia đình xin lễ cầu an, cầu siêu, cúng thất sẽ không đến chùa dự lễ. Quý Thầy sẽ thay mặt  
gia chủ tiến cúng chư hương linh và truyền “online”, quý vị có thể tham dự tại nhà. 
 

Tu viện sẽ cập nhật thông tin nếu có những thay đổi. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc qua  
điện thoại 780-471-1093 hoặc email tvtruclam97@gmail.com. 
 
Chân thành cảm tạ đại chúng, mong được sự hoan hỉ và thông cảm. Kính nguyện Tam Bảo  
gia hộ quý vị cùng gia đình an vui, sức khỏe trong những ngày cuối năm và bước sang năm mới.  
Xin cùng cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ để đời sống chúng ta sớm ngày trở lại bình an. 

 
Edmonton 25-12-2020 
Sen búp kính bạch, 
Tu Viện Trúc Lâm 


