
 

August 16, 2015 

Kính thưa quý ân nhân; 

Nương nhờ tình thương và sự quan tâm của quý ân nhân mà Niệm Phật Đường Bệnh Viên Phong 

Quy Hòa được hoàn thành như sở nguyện.  Tổng số tiền quyên góp được là 10,929$.  Chi phí xây 

dựng là 12,500 US$.  Tu Bi Foundation đã đến thu nghiệm ngày 26/7/2015, gồm có Đ.Đ. Thích 

Quảng Thức tại Chùa Hương Mai, Nhơn Hải - Quy 

Nhơn, chị Liễu Duyên và cháu Hoàng Quyên đến sinh 

hoat với Phật tử NPĐ Quy Hoà.   

Buổi lễ cầu nguyện đươc xảy ra trong không khí trang 

nghiêm và thanh tịnh cùng niềm hạnh phúc của 100 

Phật tử bệnh nhân và gia đình về tham dự.   Chúng tôi 

rất xúc động khi đón nhận những nụ cười và chào hỏi  

từ các Phật tử.  Sau buổi lễ Thầy đã chia sẻ Phật Pháp 

và sách tấn Phật tử tinh tấn tu tập, chấp nhận bệnh tật 

trong hiện tại, và cố gắng chuyển hoá thân tâm qua sự 

tu tập và hành thiện để thân tâm đươc an lành  và có 

quả tốt trong tương lai. Quy  hướng về cảnh giới Tây 

Phương.  Đồng thời Hội Tu Bi đã tặng 200,000 VND 

(~10US) đến 100 Phât tử không phân biệt lớn nhỏ... 

và tặng 50 áo tràng đến đạo tràng.    Hiện tại có 211 

Phật tử sinh hoạt tại Niệm Phật Đường.  Bài viết về 

chuyến viếng thăm Niệm Phật Đường Quy Hòa 

tháng 3, 2015. http://tubifoundation.org/niem-phat-duong-benh-nhan-phong-quy-nhon-10-

3-2015/ 

 

Hình chụp tháng 3, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Bi Foundation 
Viet Nam Buddhist Center – Chùa Việt Nam, Houston -TX 

www.tubifoundation.org 

 

http://tubifoundation.org/niem-phat-duong-benh-nhan-phong-quy-nhon-10-3-2015/
http://tubifoundation.org/niem-phat-duong-benh-nhan-phong-quy-nhon-10-3-2015/


Mái chùa và mái tôn, 30/6/2015 

Chi phí mái chùa tốn hơn dự định vì phải làm cao hơn 

Mời xem hình tại:  https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/3466 

Hình Lưu Niệm tại mái tôn Niệm Phật Đường Quy Hoà, 26/7/2015 

 

 

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/3466


Tụng kinh, thuyết pháp và sinh hoạt tại NPĐ Quy Hoà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinh hoạt tại Niệm Phật Đường Quy Hoà ngày 26/7/2015 

Xin trân trọng tri ân quý ân nhân 


