
             CHÙA BẢO PHƯỚC                               

                
 

258-270 Senter Road, San José CA 95111 

Điện thoại: (408) 365-1228 ♦  Điện thư: chuabaophuoc@gmail.com 

www.chuabaophuoc.com 
 

THƯ MỜI DỰ BUFFET THÂN MẬT 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính thưa Quý Vị Đồng Hương Phật Tử, Quý Ân Nhân Mạnh Thường Quân, 

Công trình xây dựng Giảng Đường và Tăng Xá, nhờ Tam Bảo, Hộ Pháp Long Thiên mật thùy gia hộ,  

chư Tôn Đức Tăng Ni bảo bọc che chở, và sự nhiệt tình hộ pháp của qu ý đồng hương Phật tử xa gần, 

đã khởi công xây dựng thuận lợi từ cuối tháng 5 năm 2022 và dự trù sẽ hoàn thành vào năm 2024. 

Để tỏ lòng tri ân, tán thán công đức và đáp lễ đến toàn thể quý vị xa gần đã góp nhiều công sức công quả, 

dâng lời nguyện cầu và đặc biệt quý vị ủng hộ vé tiệc chay gây quỹ tổ chức tại nhà hàng Dynasty, vào 

ngày 15 tháng 3 năm 2020 nhưng do covid 19 nên không tổ chức được vì thi hành theo lệnh của Sở Y tế Công 

cộng của Hạt Santa Clara bắt buộc ngưng tất cả các cuộc tụ họp đông người. 

Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị dự buổi Buffet thân mật được tổ chức tại chùa Bảo Phước vào 

ngày 24 tháng 7 năm 2022 từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. 

Rất mong toàn thể Quý Vị Đồng Hương Phật Tử dành chút thời gian về dự buổi Buffet đông đủ, trước là dịp 

để hồi hướng công đức đến quý vị ươm mầm và nuôi dưỡng cây Bổ đề Bảo Phước từ năm 2005 đến nay. Sau 

cùng nhau ngồi lại thọ thức ăn do Chùa Bảo Phước công phu lao tác.  

Kính chúc quý đồng hương Phật tử và gia đình phước báu tròn đầy, thân tâm an lạc. 

San Jose Chùa Bảo Phước ngày 17 tháng 6 năm 2022 

 

Trụ Trì, 

 

 

 

 

 

Trụ Trì Tỳ Kheo Thích Hải Tích  
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