CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC - XỔ SỐ GÂY QUỸ XÂY CẤT
TRUNG TÂM GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TẠI CAIRNLEA - VICTORIA

Trung tâm Phật giáo Cairnlea sẽ đón khách viếng thăm cúng dường xây dựng
ngày 24 và 25/02/2018 (Nhằm Mùng 9 và Mùng 10 Tết) từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đang nỗ lực xây dựng "Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu" nhằm tạo điều kiện cho Giáo Hội có cơ sở để điều hành Phật sự cũng như gây
dựng khu sinh hoạt hoằng pháp cho tương lai.
Trung tâm có các lợi điểm gần bịnh viện, trường hoc đại hoc ,viện dưỡng lão người Viêt nam vừa khánh thành, trung tâm chợ thị tứ, trường trung học, tiểu học, gần chợ, trung tâm thể thao gần phương tiện giao thông
xe lửa xe bus, freeway, phi trường rất dễ phát triển cho đạo pháp sau nầy.
Sau bốn tháng chuẩn bị ráo riết cho chương trình gây quỹ xây dựng Trung Tâm Phật Giáo tại Cairnlea, Giáo Hội Phật Giáo Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan, đã tổ chức 4 đêm văn nghệ gây quỹ khởi đầu các
chương trình gây quỹ đã được diễn ra và thành công tốt đẹp .Qua 4 cuộc gây quỹ tại chùa Quang Minh (Melbourne) ngày 11/11/2017, Chùa Phước Huệ (Sydney) tại Nhà hàng Crystal Palace ngày
12/11/2017 – Nhà Hàng Happy Reception ngày 17/11/2017 và Chùa Hoa Nghiêm ngày 19/11/2017 đã thành công rực rỡ với 2000 khách tham dự và nhiều ngàn phật tử đồng hương âm thầm hiến tặng và cho
mượn.
Dù rằng cuộc gây quỹ chỉ trải qua hơn 6 tháng, với sự vận động tích cực của quí Thầy và ban gây quỹ bước đầu đã thành công cho tới nay số tiền đạt cột mốc trên 2 triệu dollars. Những ngày sắp tới có rất nhiều đồng
hương hứa hiến tặng và cho mượn để hòan thành công trình lịch sử nhà giáo hội phật giáo của cộng đồng người Việt ở Úc Châu và Tân Tây Lan. Và con số sẽ tăng lên, đặc biệt với kế hoạch cho các chùa mượn, khi
cần quí Thầy sẽ trả ngay lại: mỗi nhà hảo tâm cho chùa mượn từ 1,000 cho tới 100,000 ngàn dollars, với hằng ngàn phật tử có tấm lòng số tiền 2, 3 triệu dollars và công trình hòan tất cuối năm 2018 với 5 triệu
dollars xây dựng có thể đạt được.
Trung tâm Phật Giáo Cairnlea sau khi hoàn thiện không những sẽ là một trung tâm hành chánh quy mô của giáo hội mà nơi đây cũng sẽ là trung tâm sinh hoạt phật pháp, từ thiện xã hội, nơi an dưỡng tu học của
chư tăng ni và cũng là nơi xây dựng bảo tháp xá lợi để quý phật tử có thể tụ hội về đây cùng tu học, sinh hoạt và chiêm ngưỡng.
Đây là một công trình lớn và tối quan trọng nên quý thầy và giáo hội rất cần sự hỗ trợ và đóng góp của quý đồng hương phật tử, chúng ta hãy vì sự bảo tồn chánh pháp và cho những thế hệ con cháu về sau hãy cùng
nhau mỗi người một bàn tay cùng chung sức để xây dựng giáo hội ngày thêm vững mạnh .
Đây là nơi liên hợp các tự viện để điều hành các phật sự nhằm phát triển Phật giáo Úc Châu mãi mãi đời sau, nơi tạo nơi hội họp sinh họat lợi ích cho cộng đồng như làm từ thiện xã hội , y tế,nơi xây dựng bảo tháp
nhằm nuôi dưỡng tâm linh như cầu nguyện ,thiền định,tụng niệm,giảng dạy và tu học và cũng là nơi xây dựng mái nhà chung cho tăng ni có nơi an dưỡng cho tuổi già sức yếu.
Ở trên toàn thế giới hải ngọai nói chung và Úc nói riêng có rất nhiều chùa lớn hoặc nhỏ nhưng chưa có cơ sở trung tâm giáo hội phật giáo để đại diện tiếng nói tại nước sở tại như: vấn đề xã hội, y tế, văn hóa, kinh tế
như: hiến nội tạng, bảo vệ môi trường, nan y tử quyền, xì ke ma túy, phát triển cộng đồng, đồng tính luyến ái, tuyên úy các cơ quan xã hội, an sinh xã hội vân.. vân. Chỉ có trung tâm giáo hội mới có thể đáp ứng được
những vấn đề cốt lõi nầy.
Để tiếp tục cho cuộc gây quỹ giai đoạn 2, Quí Thầy và ban tổ chức gây quỹ quyết định thay đổi cách thức vận động là cho xổ số được tổ chức như sau :

1. Giải Nhất: Xe BMW 320i trị giá $63,000
2. Giải Nhì: Trị giá 4 lượng vàng
XỔ SỐ TẠI CHÙA QUANG MINH 3. Giải Ba: trị giá 3 lượng vàng
vào lúc 7.00 pm ngày 29 tháng 7 năm 2018
4. Giải Tư: trị giá 2 lượng vàng
5, Giải Năm: trị giá 1 lượng vàng

3 Đêm văn nghệ gây quỹ
1. Ngày 27/07 /2018 vào lúc 6 giờ 30 chiều tại Crystal Palace Reception
219 Canley Vale Rd ,Canley Heights Sydney với Ca sĩ Mai Thiên Vân, Ca sĩ Trường Vũ

Ca Sĩ Trường Vũ

2. Ngày 28/07/2018 vào lúc 6 giờ chiều tại Chùa Hoa Nghiêm
448 Springvale rd, Springvale Melbourne với Ca sĩ Mai Thiên Vân, Ca sĩ Trường Vũ & MC Việt Thảo
3. Ngày 29/07/2018 vào lúc 4 giờ chiều tại Chùa Quang Minh
18 Burke St Braybrook Melbourne với Ca sĩ Mai Thiên Vân, Ca sĩ Trường Vũ & MC Việt Thảo

Ca Sĩ Mai Thiên Vân

Ban gây quỹ chân thành cảm ơn công đức , lòng từ bi của quý thầy cô và lòng nhiệt tình
công đức vô lượng của toàn thể mạnh thường quân, ân nhân tiếp tục cùng góp một bàn tay
trong năm Mậu Tuất kế tiếp cho đến khi công trình sớm được thành tựu viên mãn .

MC Việt Thảo

