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Thông Tư 

Lễ cầu nguyện đại dịch Corona 19 tiêu trừ 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính gửi Chư Tôn Hòa Thượng Lãnh Đạo GHPVNTN: Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc châu và Canada 

Thưa quý Hòa Thượng, 

Dịch bệnh Corona quá ưu ái con người, không chịu buông tha khiến mọi người lâm cảnh hốt 

hoảng, sơ xác, đau buồn, điêu linh và khốn khổ. Đối trước sự thách thức mang tầm ảnh hưởng rộng 

lớn này, chúng ta như bất lực không tìm ra phương pháp đối trị hữu hiệu. 

Nay gần hai mươi tháng, dịch bịnh vẫn đang tái phát ở nhiều nơi trong lúc này như Úc châu, Việt 

Nam v.v… gây tử vong, lây nhiễm cho hàng triệu người khắp nơi trên toàn cầu. Trước khổ nạn bi 

thảm về cộng nghiệp của cộng đồng nhân loại như thế, chúng ta nên gia tâm cầu nguyện, khắc phục, 

sửa sai, chia sẻ… bằng thiện tâm của mình mong nhờ thần lực hóa giải ác nghiệp đang đe dọa cuộc 

sống chung quanh. 

Nhân danh Chánh Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên châu, chúng tôi khuyến thỉnh các 

GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, Âu châu, Úc châu và Canada thiết đàn tràng cầu nguyện cho các nạn nhân 

dịch Corona 19 vào dịp Đại Lễ Vu Lan rằm tháng 7 ÂL (22/8/2021) và Lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm 

ngày 19 tháng 9 ÂL (21/10/2021), nguyện cầu những thương vong siêu thoát; những nạn nhân lây 

nhiễm chóng hồi phục. Buổi lễ tùy hoàn cảnh tại mỗi trú xứ theo quy định cập nhật của mỗi quốc gia 

nơi cư ngụ. 

Kính nguyện Chư Tôn Đức giáo phẩm, chư Đại Đức Tăng Ni phước trí nghiêm thân, hạ lạp tăng 

thêm và Phật sự châu viên; đồng kính chúc quý Phật tử mùa hiếu hạnh tăng phước tăng thọ trong 

công hạnh tu trì như món quà dâng lên hai đấng từ thân bằng tâm thành hiếu kính nhân lễ Vu Lan. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. 

Chánh Văn Phòng 

Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu 

 

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 


