
THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ 2020

Mừng Xuân Giác Ngộ 2020

... ở nơi hai vị Thầy Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện, Viện chủ Thiền Viện Phổ Môn - Houston, và Hòa Thượng
Thích Thông Hội, Viện Chủ Thiền Viện Suối Từ - Dallas, bằng Trí Tuệ vô biên, Tình thương vô điều kiện và Diệu
dụng vô cùng, suốt 18 năm qua hai Thiền sư đã đi nhiều nơi trên thế giới khai thị và hướng dẫn cho nhiều người,
không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, màu da hay tôn giáo, nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ... một thế giới không
có khổ đau, không được mất hơn thua, không đấu tranh, không phán xét, không đúng sai phải quấy, không còn bản
ngã. Nơi đó rất thanh tịnh, trong suốt, thênh thang, bao la, rộng lớn, đầy tình thương và trí tuệ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁC NGỘ BÊN GIA  ĐÌNH
Nếm trải hương vị Xuân Bất Tận trong Thế giới Giác Ngộ

THỨ BẢY 04/01/2020

TẠI  15202 DORA LANE ,  SUGAR LAND,  TX  77498
10 :00AM -  10 :00PM

CHỦ NHẬT 05/01/2020
10:00AM -  8 :00PM

Chào mừng quý Đồng Hương, Phật tử, Thiền sinh đến với Hội Xuân Giác Ngộ 2020, đây là nhân
duyên đặc biệt cho mọi người hiểu về Thế giới Giác Ngộ, cũng như được gặp gỡ hai bậc Thầy Giác
Ngộ và được hai Thầy khai mở Tuệ giác để có Chơn hạnh phúc, tình thương rộng mở và sự bình
thản, vững chãi, sáng suốt trước mọi biến chuyển của cuộc sống.

-  Gian hàng Sách “Sức Mạnh Giác Ngộ”
-  Các gian hàng Quà tặng Xuân Giác ngộ – Hoa tươi, Cây kiểng, Bánh mứt.
-  Gian hàng Nến đậu nành thiên nhiên, Lịch Phổ Môn 2020. 
-  Cây ước nguyện (wishing tree).
-  Thưởng thức các Món Ăn Chay dân giã tại gian hàng được trang trí đậm nét hương quê.
-  Gian hàng Thức ăn chay thỉnh về.
-  Khu vực vui chơi cho các em: Bounce house (nhà hơi).
-  Các gian hàng Trò chơi Trí tuệ và Trò chơi dân gian trúng quà cho các em. 
-  Slideshows, Bắp Rang, Bong bóng tạo hình, Face painting cho các em.
-  Gian hàng quà tặng Thư pháp.
-  Tham dự Tour Giác Ngộ. 
-  Gian hàng Chụp hình lưu niệm ghi lại khoảnh khắc vui Xuân bên gia đình. 
-  Tiểu phẩm Sớ Táo Quân. 
-  Múa Lân, Đốt pháo. 
-  Chương trình Văn nghệ mừng Xuân Giác Ngộ và các tiết mục đặc sắc khác.

AWAKE TOUR

Táo Phổ Môn

Mọi chi tiết bảo trợ hoặc tham dự, xin vui lòng liên lạc Thiền Viện Phổ Môn 281-565-9718


