NHÂM DẦN

THE YEAR OF TIGER

Trần gian chào đón tiết Xuân sang
Vạn thọ, hoa mai với cúc vàng
Khói trầm hương tỏa bay ngào ngạt
Hoan hỉ, bình an khắp đạo tràng
Tam Bảo từ bi hằng gia hộ
Thiên tai, dịch bệnh được tiêu tan

Phûúëc Thoå
Tặng nhau bao đỏ chữ An Khang

Năm mới mừng nhau câu

Sa môn Thích Pháp Hoà
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Happy Lunar New Year

Happy Lunar New Year

Year of the Water Tiger

The Monks, Nuns, and Lay Friends of the Truc Lam
Monastery and Westlock Meditation Centre sincerely
wish the Venerable Monks and Nuns good health in body,
mind, and spirit.
We wish for them to continue their diligence in practice
as well as stability and peace in their practice centres.
We wish for their heart of compassion to spread without
limit, and their light of wisdom to shine radiantly.
We wish for our fellow Buddhist practitioners, near and
far to step into the New Year with happiness and stability
in their family, health in their bodies, peace in their
minds, and balance in their lives.
We sincerely thank you for supporting the Three Jewels,
and our work in the past year.
Respectfully from our hearts,
Venerable Thich Thien Tam, The Venerable Master
Venerable Thich Phap Hoa, The Abbot

Mừng Xuân Di Lặc

Nhêm Dêìn

Chúng con Tăng Ni, Phật tử Tu viện Trúc Lâm và Tây
Thiên thành tâm kính chúc:
Chư tôn thiền đức Tăng Ni, pháp thể thường an, đạo
tràng nghiêm tịnh, Tâm Bi lan toả, Đèn Tuệ rạng soi.
Quý đồng hương Phật tử xa gần bước sang Năm Mới gia
đạo vững vàng, thân khoẻ tâm an, nhịp nhàng đời sống.
Chân thành cảm tạ quý vị phát tâm hộ trì Tam Bảo cùng
đồng hành các Phật sự trong năm qua.
Thành tâm cẩn chúc,
Sa-môn Thích Thiện Tâm, Viện chủ
Sa-môn Thích Pháp Hoà, Trụ trì

