
 
 

 
 

 

THÔNG BÁO 
 

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ 2019 

Tại Thiền Viện Phổ Môn (Houston) 
và Thiền Viện Suối Từ (Dallas) 

 

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 8 tháng 07 năm 2019 

 Kết thúc vào Thứ Hai, ngày 22  tháng 07 năm 2019 

 

 
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý đồng hương, Phật tử, 

 

Mỗi mùa an cư là thời gian cho những vị tu sĩ, có lòng muốn tiến sâu vào con 

đường Giác ngộ giải thoát.  

Trong tinh thần này, mùa Hạ năm nay, Thi n  i n Phổ Môn và Thi n  i n Suối 

Từ tổ chức An Cư Kiết Hạ trong hai tuần, v  hoàn cảnh chúng ta đang   tr n đ t 

M , thời giờ  hông nhi u, nhưng chúng tôi thiết nghĩ, tuy mười bốn ngày ngắn 

ngủi, cũng là cơ hội cho chúng ta - những người xả bỏ thế tục một lòng cầu Giác 

Ngộ, Giải Thoát, quyết ra  hỏi qu  đạo sinh tử luân hồi, thành tựu đạo nghi p. 

Nhờ đó, chúng ta thực hi n được những g   hi mới xu t gia đã từng mạnh dạn phát 

nguy n. 

R t mong sự trợ duy n và những tâm ni m lành từ quý vị hướng v   hóa An Cư 

Kiết Hạ nơi Thi n  i n Phổ Môn và Thi n  i n Suối Từ để tâm nguy n chúng tôi 

được vi n mãn. 

Xin hồi hướng t t cả năng lực tu học này đến toàn thể quý vị và chúng tôi nguy n 

sớm nhận lại Gia Tài Giác Ngộ như tâm nguy n  hi xu t gia.  

 

 

Trân trọng thông báo,   

 Thiền Viện Phổ Môn – Thiền Viện Suối Từ 
 


