
Pháp Lâm Temple 

518 15th Ave., Rockford, IL 61104 

Tel: (815) 965-3370 l  E-mail: phaplam@yahoo.com 

                                                              Thö môøi    

                                         Dự Lễ Phật Đản lần thứ 2640 

                        

    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính gửi: Quý đồng hương Phật tử ở Rockford và các vùng phụ cận. 
 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, 

    Để tưởng nhớ ân đức của đấng Cha lành đã thị hiện cõi Ta bà, đem Pháp lành giáo hóa 

chúng sanh, chùa Pháp Lâm sẽ trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản P.L. 2560 vào lúc 11g00 

ngày chủ nhật, 15-5-2016 (nhằm ngày 9 tháng tư âm lịch) tại khuôn viên chùa, dưới sự chứng 

minh và chủ lễ của thầy Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Phước Hậu, tiểu bang Kentucky và chư 

tăng Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan. 

Trân trọng kính mời chư Phật tử hoan hỷ về chùa cùng góp lời cầu nguyện cho quốc thái, dân 

an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và tạo duyên lành giải thoát cho bản thân. 

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng bửu quyến thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông, 

mọi điều như ý. 

  

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ tát Ma ha tát. 

Invitation 

You are cordially invited to attend the celebration 
of 

Buddha’s Birth 
 at 

The Vietnamese Buddhist Temple of Rockford 
 

Date: May 15, 2016 
Time: 11:00  a.m. 

Place: 518 15th Avenue, 
Rockford, IL 61104. 

 
                   Pháp Lâm, ngày 1-5-2016 

                     T.M. Ban Hộ Trì Tam Bảo 

                                       Trụ trì 

 

                                                                                                      Tỳ kheo Thích Phước Trí 

 

 
 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH (Agenda) 

               

 

 

 

 

  THỨ BẢY 14-5-2016 (Saturday, May 14, 2016) 

      (Nhằm ngày 8-4 AL) 

 

                                     06:00 P.M.—09:00 P.M.   

   Tụng kinh sám hối và pháp đàm (Repentance chanting and Dharma talk)                        

 

    CHỦ NHẬT 15-5-2016 (Sunday, May 15, 2016) 

         (Nhằm ngày 9-4 AL) 

 

05:30 A.M. : Công phu sáng (Morning chanting) 

06:30 A.M. : Điểm tâm (Breakfast) 

09:00 A.M. : Dâng sớ cầu an, cầu siêu (Prayers) 

10:00 A.M. : Chư Phật tử vân tập về chùa (Buddhists gathering) 

11:00 A.M. : Cung thỉnh chư tôn đức Tăng quang lâm chánh điện.  

                   (Respectfully invite the sangha coming to the Shine room)                

11:05 A.M. : Giới thiệu thành phần tham dự (Introductions)           

11:10 A.M. : Diễn văn chào mừng của trụ trì chùa Pháp Lâm 

                    (Remarks from the abbot of Phap Lam Temple)                     

11:15 A.M  : Đạo từ của thầy Thanh Quang, chứng minh buổi lễ 

                   (Remarks from Ven. Thich Thanh Quang, the leading monk) 

 12:00 P.M.  :Lễ Tắm Phật (Buddha’s bathing ceremony)                       

12:30 P.M.  :Cử hành Đại lễ Phật Đản (Buddha’s Birth ceremony) 

01:00 P.M.  : Chư tôn đức và Phật tử thọ trai. (Taking lunch) 

01:30 P.M.  :  Cúng thí thực (Offering food to wandering souls ceremony) 

02:00 P.M.  :  Hoàn mãn.(Closing) 

               

                       

                 

                 

                 

       
                       

  

                 

                                                                                    
 

 

                                                               


