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Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2017
Kính gửi quý thân hữu,
Chúng tu học Sinh Thức rất vui kính xin chia sẻ với quý thân hữu là vào tháng 6 năm nay Trung
Tâm Thiền Quán Sinh Thức sẽ được 12 năm. Từ ngày thành lập Trung Tâm cho đến nay, nhờ
được sự hộ trì của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư và sự thương mến, hỗ trợ của quý thân
hữu; Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức đã thường xuyên có những khóa thiền quán và sinh hoạt
tu học Việt ngữ và Anh ngữ chia sẻ thực tiển giáo lý Phật Pháp và những phương pháp thực tập
ứng dụng vào đời sống cho mọi lứa tuổi. Trung Tâm tọa lạc trên 23 mẩu tại vùng rừng núi thiên
nhiên thanh tịnh với những dòng suối tươi mát cách quận Fairfax khoảng 98 dậm dưới 2 giờ lái
xe.
Kính mời quý thân hữu và gia đình tham dự một ngày thiền tập và kỷ niệm 12 năm thành lập
Trung Tâm Thiền Quán Sinh Thức vào ngày thứ bảy 10 tháng 6 năm 2017 với chủ đề
“Cùng Nhau Tỉnh Thức”. Đây là cơ hội để tất cả chúng ta tạm để qua những bận rộn trong
đời sống về nghỉ ngơi ở vùng rừng núi, thiền tập và thăm viếng trong không khí thân mật của một
gia đình tâm linh. Chương trình ngày kỷ niệm 12 năm thành lập trung tâm được dự định như sau.
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Thân hữu đến Trung Tâm
Đón chào và Giới thiệu
Thiền tập ngoài trời
Chia sẻ Phật Pháp với chủ đề “Cùng Nhau Tỉnh Thức”
Cơm chay
Tham quan khuôn viên Trung Tâm
Sinh hoạt vui tươi
Cắt bánh mừng 12 năm thành lập Trung Tâm
Kết thúc
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Chúng tu học Sinh Thức cũng rất hy vọng được sự hỗ trợ tài chánh của quý thân hữu để có
thể tiếp tục các chương trình tu học miễn phí cho toàn thể gia đình. Mỗi đóng góp của quý thân
hữu, dầu nhỏ nhoi đến đâu, cũng là một hỗ trợ và khuyến khích tinh thần lớn cho Sinh Thức.
Được sự hỗ trợ của quý thân hữu, Sinh Thức sẽ bớt đi được những quan tâm về tài chánh và có
thể dành nhiều thời giờ, năng lượng hơn cho việc tổ chức và điều hành các chương trình tu học
chia sẻ Phật Pháp đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người trong xả hội ngày nay vốn có
nhiều căng thẳng tinh thần. Sinh Thức là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organization), tất cả
những đóng góp tài chánh đều được trừ thuế theo luật định. Xin chân thành cám ơn sự quan tâm
và giúp đở của quý thân hữu.
Sự hiện diện của quý thân hữu trong ngày kỷ niệm 12 năm thành lập Trung Tâm sẽ là một niềm
vui lớn cho Sinh Thức trên con đường tu học và chia sẻ Phật Pháp. Kính mời quý thân hữu vui
lòng mời gia đình và bạn bè cùng đến tham dự và chia vui trong ngày họp mặt thân mật và vui
tươi nầy. Để tiện việc tổ chức xin quý thân hữu cho biết số người tham dự. Quý thân hữu cần
phụ giúp về phương tiện di chuyển đến Trung Tâm, xin liên lạc sớm để được sắp xếp đi xe
chung với các thân hữu khác. Muốn biết thêm chi tiết xin đến thăm trang nhà Sinh Thức tại
http://www.sinhthuc.org/v_index.htm hay điện thoại văn phòng tại (703) 787-3377.
Đại diện cho chúng tu học Sinh Thức.
Kính mời,
Quảng Minh Đức

Phiªu Bäo Trþ Tài Chánh ~ Ban Bäo Trþ Tu H÷c
Tên:
Ð¸a Chï:
Ði®n ThoÕi:

Pháp Danh:
E-mail:

Ðóng góp m²i tháng
$50
$100
Ðóng góp m²i nåm
$500
$1,000
Ðóng góp mµt s¯ ti«n theo khä nång là

$200
$______ (tùy hÖ)
$1,500
$______ (tùy hÖ)
cho tr÷n nåm 2017

Chi phiªu xin ghi Sinh ThÑc và gØi v« ð¸a chï
Trung Tâm Thi«n Quán Sinh ThÑc
P.O. Box 1223, Herndon,
Virginia 20172
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