
 
 
 

 
THƯ MỜI 

Đêm ca nhạc gây quỹ xây cất 
Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo 

Úc Châu 

    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 
Kính gởi:   Quý Đồng hương Phật tử  

Năm 2009 chùa Quang Minh và Hoa Nghiêm tại Melbourne tạo mải được khu đất 5.000m2 ở vùng Cairnlea 
- Brimbank từ chính phủ Victoria. Sau nhiều năm sinh hoạt, nhận thấy Giáo Hội Trung Ương cần có một trụ 
sở riêng để điều hành Phật sự. Chính vì thế mà 2 chùa quyết định nhượng lại khu đất nầy cho Giáo hội để 
xây cất "Trung tâm Phật Giáo Úc Châu". 

Khu đất này sẽ trở thành Trung Tâm Văn Hóa Phật giáo Úc châu trong tương lai gần. Đây là cơ sở hành 
chánh, giáo dục, cũng là nơi tu học, là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật cho cộng 
đồng Phật tử Úc châu. Sự thành tựu công trình xây cất này không những góp phần tạo dựng một quần thể 
kiến trúc Văn hóa Phật giáo để lại cho con cháu đời sau, mà còn là môi trường cho Phật tử tại gia, xuất gia 
trao dồi đầy đủ: hạnh đức, tâm đức và tuệ đức để phục vụ cho đạo Pháp và chúng sinh. 

Công trình xây cất này bao gồm: Trung Tâm Hành Chánh Giáo Hội Trung Ương để điều hành các công việc 
Phật sự tại Úc châu; khu Phật học cho Tăng Ni và Phật tử thảo luận và nghiên cứu Phật pháp; Hội trường đa 
dụng là nơi tổ chức các sự kiện lễ hội cho Giáo Hội cũng như sinh hoạt các đoàn thể Phật tử địa phương. 
Bên cạnh đó, công trình còn có Khu Tịnh Dưỡng cho chư Tăng Ni cao tuổi sau khi phụng sự Phật pháp, đến 
tuổi già có nơi an dưỡng. 

Ngôi Bảo Tháp Từ Bi là nơi tiêu biểu cho nền Văn hóa Phật giáo Việt Nam ở quê hương thứ hai. Đó là nơi 
có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm linh, nơi phụng thờ Xá Lợi Phật cũng là nơi tìm cầu sự an bình đời sống nội 
tâm của những người con Phật. 

Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục xây cất từ Hội đồng Thành phố Brimbank. Giáo hội đã khởi công xây cất 
từ tháng 5/2017 và dự định hoàn tất giai đoạn I vào tháng 5/2019. Sau đó, chúng ta có phần cơ bản phòng ốc 
để sinh hoạt tạm thời. Còn giai đoạn II sẽ vừa sinh hoạt vừa xây dựng tiếp. Hy vọng đến năm 2022 sẽ hoàn 
tất. 

Vì thế, Giáo hội chúng tôi cần tổ chức các buổi "Gây quỹ Xây cất Trung tâm Giáo hội". Chúng tôi xin kêu 
gọi quý Đồng hương Phật tử, quý nhà hảo tâm, vì lợi ích chung vì tương lai Cộng đồng và Đạo pháp xin quý 
vị hãy đóng góp tích cực cho công trình xây cất Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu sớm được hoàn 
thành để đi vào sinh hoạt. 

Thay mặt Giáo Hội, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đạo hữu nhín chút thời gian quý báu đến tham dự 
Đêm Ca Nhạc Gây Quỹ vào lúc 18:00 Chủ Nhật 12/11/2017 tại Crystal Palace 219 Canley Vale Rd. 
Canley Heights NSW 2166 Sự hiện diện của quý vị là thể hiện tinh thần khích lệ chúng tôi trên bước đường 
phục vụ Cộng đồng và dấn thân cho Phật Pháp. 

Trân trong kính mời. 
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Sa Môn - Thích Thiện Tâm, Thích Phước Tấn. 


