
 

 

TÂM THƯ SỐ 1 
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý đồng hương và Phật tử xa gần, 

Mùa kỷ niệm Đản sanh của Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni, Phật lịch 2562 lại về, chúng con xin cầu chúc Chư 
Tôn Đức một Mùa Phật Đản tràn đầy hỷ lạc Phước Trí trang nghiêm.  

Kính gởi đến quý đồng hương và Phật tử lời cầu chúc Mùa Phật Đản đầy niềm vui, an lành và lòng từ bi luôn phát 
triển để tạo dựng an lạc cho tự thân và cho mọi người mọi loài. 

Nhân đây chúng tôi xin báo tin vui đến quý vị là Chùa Tâm Từ đã được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 4 năm 
2018, đồng thời giấy phép xây dựng tượng đài Đức Phật A Di Đà và tượng đài Bồ Tát Quan Âm bằng đá Granite 
cao 35 feet cũng đã được cấp vào ngày 2 tháng 5, 2018. Đây là một công trình văn hóa-tâm linh và là niềm hãnh 
diện của người con Phật cống hiến đến đất nước Hoa kỳ và để lại cho nhiều thế hệ tương lai. 

Nhân lễ kỷ niệm tôn kính Đức Phật Đản sanh PL 2562, để cảm niệm ân đức hóa độ và lòng từ bi cứu khổ của chư 
Phật và Bồ Tát, Chùa Tâm Từ sẽ tổ chức Đại Lễ Phật Đản - Lễ  khởi công xây dựng Tượng  Đài Đức Phật A Di Đà 
và Bồ Tát Quán Thế Âm vào lúc 10:30 AM, Chủ Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018. 

Kính thưa tất cả quý Phật tử, giấy phép xây dựng đã có trên tay, nhưng tài chánh để xây dựng là một nỗi lo âu của 
nhà chùa. Đây là một Phật sự trọng đại, nếu không có sự chung tay của quý vị, chắc chắn sẽ khó thành tựu.  Vì vậy 
nhà chùa kêu gọi quý Phật tử, quý doanh nhân, quý mạnh thường quân hoan hỷ góp tay với nhà chùa để cùng xây 
dựng lên một công trình văn hóa tâm linh trọng đại này cho con cháu chúng ta trên mảnh đất Hoa Kỳ--quê hương 
thứ hai của cộng đồng người Việt Hải Ngoại.   

Để ghi nhận sự đóng góp của quý vị, danh tánh của quý vị sẽ được khắc vào bia đá công đức trong khuôn viên của 
nhà chùa.  

Mọi đóng góp của quý vị, xin liên lạc về Chùa Tâm Từ - thầy Pháp Chơn qua số phone: (408)515-1568. Chi phiếu 
cúng dường  xin ghi: Chùa Tâm Từ, gởi về địa chỉ 610 Fisher Ave, Morgan Hill, CA 95037. 

Một lần nữa, Chùa Tâm Từ trân trọng kính mời quý vị cùng về tham dự Đại Lễ Phật Đản và Lễ Khởi Công Xây Dựng 
Tượng Đài Đức Phật A Di Đà và Bồ tát Quán Âm và chung lời cầu nguyện cho Phật sự trọng đại này sớm được 
thành tựu viên mãn. 

Xin được cảm ơn lòng từ bi và sự cảm thông của quý vị. 

Trân trọng, 

 

 

Sa môn Thích Pháp Chơn 

Chùa Tâm Từ 


