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THƯ MỜI LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TĂNG ĐƯỜNG VÀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MIỄN
PHÍ CHÙA LÁ – GÒ VẤP
Thời gian qua, được sự chú nguyện của chư tôn thiền đức, chùa Lá có duyên lành được quí vị
Phật tử khắp nơi về ủng hộ đạo tràng cùng hàng ngàn sinh viên theo học tại Trung tâm Ngoại
ngữ miễn phí gồm 5 thứ tiếng: Anh – Hoa – Nhật – Đức – Pháp do chùa tổ chức. Vì vậy mà
không gian hiện tại của chùa không đáp ứng hết yêu cầu của 40 lớp học và những đại lễ Phật
Đản, Vu Lan, Thành Đạo và thọ bát quan trai hàng tháng...

Đầu năm 2012, trung tâm ngoại ngữ miễn phí đã vận động mua được lô đất cạnh chùa; để xây
dựng tăng đường và lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu cho tăng chúng và các cháu sinh viên tu
học.
Trân trọng kính mời quý Phật tử, Nhà hảo tâm hoan hỷ dành thời gian đến tham dự buổi Lễ
khởi công xây dựng tại Chùa Lá – Gò Vấp 12/2E Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp,
TP.HCM vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 (nhằm ngày 04 tháng 11 năm Nhâm Thìn).
Trân trọng đón tiếp.

CHƯƠNG TRÌNH:

07h00: Quý Phật tử và sinh viên tập trung;
08h00: Cung nghinh chư tôn đức;
08h30: Lễ chính thức (có chương trình riêng);
10h00: Phát quà cho hộ nghèo;
10h30: Ngọ trai;
16h00: Cúng thí thực;
17h00: Hoàn mãn.

TM. Chùa Lá - Gò Vấp
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