
Kính thưa quý vị thân hữu, quý cô bác, anh chị, các em và các cháu, 
 

 

Năm Canh Tý (2020) sắp đi 

qua, chúng ta sẽ cùng nhau 

chuẩn bị đón mừng năm mới 

Tân Sửu (2021). Năm vừa 

qua là  một năm có nhiều khó 

khăn, thử thách cho tất cả 

mọi người. Và những khó 

khăn, thử thách đó vẫn còn 

kéo dài thêm một khoảng thời 

gian nữa trong năm nay. 

 

 

 

Theo giáo lý của Đức Thế Tôn, với một lối sống lành mạnh, đầy thương yêu chúng 

ta chắc chắn có thể làm thay đổi được những hoàn cảnh khó khăn trắc trở. Cùng 

nắm tay nhau đi trên con đường hiểu và thương, chúng ta sẽ xây dựng được một 

tương lai tươi sáng cho chính mình, và cả cho các thế hệ con cháu trong tương lai.  

 

Năm nay, Tết Tân Sửu sẽ là một cái Tết rất đặc biệt từ trước đến nay trong lịch sử 

loài người: Tết Online. Để giữ gìn cho nhau, tránh lây nhiễm Covid - 19, chúng ta 

sẽ đón Tết tại nhà nhưng chúng ta vẫn thấy nhau, vẫn nghe được tiếng nói, tiếng 

cười của nhau. Qua đường truyền Internet, Quý Thầy, Quý Sư Cô Viện Phật Học 

kính gửi tới đại chúng khắp nơi trên thế giới những buổi ngồi thiền, tụng kinh, 

những bài pháp thoại, thiền hành, bói Kiều, pháp đàm, ... mong sao cho tất cả mọi 

người đều được đón một mùa Tết đầm ấm trong một đại gia đình tâm linh và huyết 

thống. 

 

Sau đây là chương trình của 4 ngày Tết. Kính mời đại chúng cùng tham dự với 

Quý Thầy Quý Sư Cô Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu: 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN TÂN SỬU 2021 ONLINE  

Ngày 30 Tết (11.2.dương lịch) 

 19:30  Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm 

 20:00  Pháp thoại cuối năm 



 22:00  Lễ đón Giao Thừa 

 

Ngày Mồng Một Tết (12.2.dương lịch) 

 8:00   Ăn sáng 

 9:30   Chúc thọ - Bói Kiều 

 

 11:30  Thiền hành 

 12:30  Ăn trưa 

 14:30  Thiền buông thư 

 16:00   Bói Kiều 

 18:00  Ăn chiều 

 20:00  Thiền lạy 

 

Ngày Mồng Hai Tết (13.2.dương lịch) 

 6:00   Ngồi thiền - Tụng kinh 

 6:45   Tập thể dục 

 8:00   Ăn sáng 

 9:30   Pháp thoại 

 11:30  Thiền hành 

 12:30  Ăn trưa 

 14:30  Thiền buông thư 

 16:00  Pháp đàm 

 18: 00  Ăn chiều 

 20:00  Làm Mới  

 



 

Ngày Mồng Ba Tết (14.2.dương lịch) 

 6:00   Ngồi thiền - Tụng kinh 

 6:45   Tập thể dục 

 8:00   Ăn sáng 

 9:30   Vấn đáp 

 11:30  Thiền hành 

 12:30  Ăn trưa 

 

Khóa tu kết thúc 


