Chủ Nhật - 20 tháng 7, năm 2014
Lễ Húy Nhật Năm Thứ Tư của Sư Ông Thích Trí Hiền (Khai Sơn Chùa Pháp Quang)
Thắm thoát bốn năm tròn đã đến
Dâng lên Thầy ngọn nến nén nhang
Ghi ân gầy dựng Pháp Quang
Khuôn-Việt gieo rắc đạo vàng từ bi…
Dưới bảo tọa Phật Đài trang nghiêm của ngôi Chánh điện Pháp Quang Tự, đã hiện diện đông đủ của
quý Phật-tử thân thương từ mọi nơi xa gần cùng nhau về mái Chùa để tưởng nhớ và tham dự lễ Húy
Nhật năm thứ tư của Cố Sư Ông Thượng TRÍ Hạ HIỀN, cũng là vị Thầy đã khai sơn ngôi Tam Bảo
Pháp Quang này cách nay hơn 30 năm trước. Cùng lúc cũng là lễ Húy Nhật năm thứ 30 của Cố Hòa
Thượng Thích Độ Lượng, sáng lập Chùa Viên Giác tại Phú Nhuận Việt Nam.
Buổi lễ đã được chứng minh và tung niệm của quý chư tăng:
H.T. Thích Chơn Lễ từ Houston đã lái xe về và làm Chủ Lễ
H.T. ThíchTịnh Đức - Viện chủ Chùa Đao Quang (Garland)
đã niệm hương và chứng minh cho buổi lễ
T.T. Thích Nguyên Tâm - Trụ Trị Chùa Pháp Quang – hiếu tử duy nhất của Sư Ông
T.T. Thích Minh Huệ -Trú Sứ Chùa Pháp Quang
T.T. Thích Hữu Nguyện - Chùa Linh Sơn
T.T. Thích Bửu Đức - Chùa Hương Đạo
Đ.Đ.Thích Đồng Luân - Chùa Quang Minh (New Mexico)
Đ.Đ. Thích Huệ Thông - Chùa Vạn Hạnh (New Orleans)
Đ.Đ. Thích Giải Đức - Chùa Từ Quang
Đ.Đ. Thích Chánh Niệm - Chùa Đạo Quang
Đ.Đ. Thích Minh Chiếu - Chùa Đạo Quang
Ngoài ra còn có sự tham dự cùa các đại diện: GĐPT Chùa Từ Bi, phái đoàn Phật-tử Chùa Vạn Hạnh
(New Orleans, Lousiana ), Chùa Giác Hoàng (Oklahoma), các CĐPT vùng DFW và quý vị đại diện
các cơ quan truyền thông báo chí địa phương v...v....
Sau buồi lễ H.T. Thích Tịnh Đức đã đại diện quý chư tăng ban đạo từ cho tất cả Phật-tử hiện diện,
Ngài đã kể lại thời gian và cơ duyên Ngài quen biết với Cố Sư Ông cùng tôn vinh đạo đức của Cố Sư
Ông. Ngoài ra H.T. cũng cho Phật-tử và T.T. trụ trì biết thông nhãn của Ngài đã nhìn thấy được quý
Thẩy Tổ Vĩnh Nghiêm cùng về tham dự buổi lễ.
Thượng Tọa trụ trì Thích Nguyên Tâm đã đại diện cho CĐPT PQ cùng tang môn hiếu quyến ngõ lời
tri ân sự hiện diện đông đủ của quý Phật-tử xa gần về tham dự.
Trước khi quý chư tăng thọ trai tại Lạc Nghĩa Đường, nhị vị Thượng Tọa của PQ Tự, đại diện BCV,
BĐH, BNL và CĐPT PQ đã cung kính đê đầu đảnh lễ tri ân công đức của quý chư tăng đã vân tập về
chứng minh cho buổi lễ, và đảnh lễ cúng dường trai tăng.
Trong khi đó, Phật-tử dùng cơm trưa tại nhà sinh hoạt với những món ăn ngon và hấp dẫn đồng thời
lắng nghe những bài hát tưởng nhớ về vị Thầy khả kính và nhạc đạo.
Buổi lễ mông sơn thí thực cũng được tổ chức trước ngôi Chánh Điện dưới sự hướng dẫn và tụng
kinh của Đ.Đ. Thích Đồng Luận cùng quý Phật-tử trong CĐPT PQ.
Buỗi lể được hoàn mãn vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.
Kính tường thuật,
Ban Thông Tin - Chùa Pháp Quang

