
t° Çình PhÜ§c huŒ   

Thông báo 

Khóa tu xuÃt gia ng¡n hån mùa hè næm 2018-2019 

Trong XuÃt Gia Công ñÙc Kinh dåy:"NgÜ©i tu hånh xuÃt th‰ m¶t ngày m¶t Çêm    

b¢ng ngÜ©i tåi gia tu hành m¶t næm". Th¿c vÆy, ngÜ©i tu hånh xuÃt th‰ là ngÜ©i 

gieo trÒng nhân vô lÆu, thoát khÕi nÈo sanh tº luân hÒi. 

Chính vì th‰, T° Çình PhÜ§c HuŒ  h¢ng næm ÇŠu có t° chÙc khóa tu h†c Çoän kÿ 

xuÃt gia, chÜ PhÆt tº tham gia các khóa tu h†c ÇŠu có ti‰n b¶ và Çi Ç‰n xuÃt gia tu 
h†c giäi thoát.  Nh© th‰ mà PhÆt pháp ÇÜ®c lÜu thông, có ngÜ©i nÓi lºa ti‰p Çèn, 

truyŠn trì Çåo måch. 

 Khóa tu h†c năm nay v§i th©i gian và chi ti‰t nhÜ sau: 

 Th©i gian :  tØ thÙ Bäy 22/12/2018 Ç‰n Chû NhÆt 06/01/2019 

 Ngày khai giảng: 9 giờ sáng thÙ Bäy 22/12/18 

 ñÎa Çi‹m :  T° Çình PhÜ§c HuŒ   
     365 Victoria Street, Wetherill Park, NSW 2164 

 ñiŠu kiŒn nhÆp khóa: 

  - Nam, n» PhÆt tº tØ 18 tu°i trª lên, tinh thÀn minh mÅn, sÙc khÕe    

    bình thÜ©ng. 

  - Khóa sinh chính thÙc cåo tóc, th† gi§i (cä hai gi§i nam, n») 

  - Khóa sinh d¿ thính h†c hånh xuÃt gia, th† gi§i nhÜng không cåo   

    tóc, (nam, n»). 

 Khóa phí : Hoàn toàn miÍn phí. 
       Các vÆt døng do PhÆt tº T° Çình PhÜ§c HuŒ cúng dÜ©ng. 
 Ghi danh :  Xin nhÆn ÇÖn tØ văn phòng và website các Chùa Phước Huê,  

                         Quang Minh, Hoa Nghiêm. Hạn chót ghi danh 08/12/2018 

 M†i chi ti‰t xin liên låc T° Çình PhÜ§c HuŒ. 

 ñiŒn thoåi : (02) 9725-2324  ho¥c  email: phuochue@phuochue.org 

Chúng tôi chân thành kêu g†i quí vÎ tham d¿ vào khóa tu h†c vô cùng h»u ích 

này. 

Nam mô Công ñÙc Lâm BÒ Tát. 

Trân tr†ng, 
Sydney 01 tháng 10 năm 2018 

Ban Tổ Chức 

 


