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Thư Mời Tham Dự 
Đại Lễ Tết Nguyên Đán, Lễ Đón Giao Thừa, Lễ 

Tết Mồng Một, và Lễ Rằm Tháng Giêng 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
  

Kính Gởi Quý Đồng Hương Phật Tử. 

Sugar Land, ngày 01, tháng 01, năm 2023.  

Kính Thưa Quý Vị. 

 

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị trở về chùa Phật Giác, tham dự Đại Lễ 

Tết Mừng Xuân Quý Mão, vào lúc 10:00 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 29 

tháng 01, năm 2023 dương lịch. 

 

Ngoài ra, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự các buổi lễ như sau: 

 

Lễ Đón Giao Thừa: 10:00-12:00 đêm, Thứ Bảy (21/01/2023) DL.  

Lễ Tết Mồng Một: 10:00-12:00 trưa, Chủ Nhật (22/01/2023) DL.  

Lễ Rằm Tháng Giêng: 10:00-12:00 trưa, Chủ Nhật (05/02/2023) DL. 

 

Kính thưa quý vị. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Trời đông giá lạnh, khiến 

lòng người Việt tha phương nhớ đến cội nguồn dân tộc, hướng về Tết cổ truyền 

Việt Nam. Thật vậy, Tết Nguyên Đán theo truyền thống Á Đông đánh dấu thời 

khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Tết Nguyên Đán cũng là ngày khánh 

đản của đức Phật Di Lặc trong tương lai của Phật giáo. Người Việt xa xứ chúng 

ta ai ai cũng nôn nao chuẩn bị đón chào năm mới, về chùa dâng hương lễ Phật, 

cầu nguyện cho gia đình êm ấm hạnh phúc, được khoẻ mạnh, sở cầu như ý, và 

nhất là vượt qua nạn đại dịch. Lại nữa, để giúp cho bản thân, gia đình, và mọi người 

xung quanh được sống an lạc hạnh phúc trong mọi thời mọi chốn, chúng ta cùng 



nhau về chùa và khuyến tấn nhau hành trì theo lời Phật dạy, tránh làm những việc 

xấu, thường làm những việc lành với tâm từ bi hỷ xả để tăng trưởng phước báo 

và trí huệ. 

 

Vì vậy, chúng tôi kính mời toàn thể quý đồng hương Phật tử dành chút thời 

giờ quý báu, hoan hỷ trở về Chùa Phật Giác, tham dự Lễ Đón Giao Thừa, Đại 

Lễ Tết Nguyên Đán, và Lễ Rằm Tháng Giêng, trước là để dâng hương cúng 

Phật, mừng Xuân năm mới và sau là nương vào Phật lực, nhắc nhở chính mình 

quay về cội nguồn tâm linh, phát nguyện sẽ làm nhiều điều lành thiện, hầu 

mong tăng trưởng phước báu trời người trong năm mới. 

 

Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia quyến, một năm 

mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường như ý. 

 

Nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ quý vị cùng gia quyến được an lành, hạnh 

phúc trong ánh hào quang của chư Phật. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TT. Thích Hằng Đạt 

 www.enlightenedbuddhatemple.com; thichhangdat66@gmail.com; 
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