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GIẤY BÁO  

THAM DỰ KHÓA TU MÙA HÈ - NĂM 2015 
Chủ đề: “Thắp sáng đuốc tuệ - chắp cánh ước mơ” lần thứ V 

 

Trân trọng thông báo: 

Thiện sinh:  .................................................................................................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày: ……...../ …….../ ……….                                   Giới tính:  ...........................................................................................................  

Nơi ở:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Số CMND (Nếu có): …………………………………………………………………………… ...........................................................................................  

 Mã thiện sinh:  

Đúng 14h00, ngày 16/7/2015 tới chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) để làm 

thủ tục tham dự: 

KHÓA TU MÙA HÈ - NĂM 2015 

Chủ đề: “Thắp sáng đuốc tuệ - chắp cánh ước mơ” lần thứ V 

Thời gian tham gia trong 3 ngày: Từ ngày 17 đến ngày 19/ 07/ 2015.  

(Từ ngày 02/06 đến 04/06 năm Ất Mùi) 

Đề nghị quý Thiện sinh đến tham gia đúng giờ.  

YÊU CẦU: 

- Khi đi mang theo giấy báo này để làm thủ tục tham dự khóa tu. 

- Mang theo ít nhất 3 bộ quần áo, nên mặc quần áo lam hoặc nâu  

                                                            (Không bắt buộc kiểu mẫu nhất định). 

- Mang theo đồ dùng cá nhân như: Khăn mặt, kem đánh răng, dầu gội, ... 

- Không nên mặc những bộ đồ có màu sắc sặc sỡ, không kín đáo. 

- Người thân của các em không được vào trong khuôn viên tu tập. 

- Phải tham dự tu trọn vẹn 3 ngày theo quy định. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2015 

T/M BAN TỔ CHỨC KHÓA TU 

Trưởng ban 

 

 

 
§¹i §øc: ThÝch Thanh §Þnh 

 

Chùa Từ Xuyên, Phường Hoàng Diệu – TP.Thái Bình – Tỉnh Thái Bình. 

 ĐT: 0987924560. Email: chuatuxuyen510@gmail.com - Website: www.chuatuxuyen.org.vn. 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Chïa Tõ Xuyªn 

Phêng Hoµng DiÖu,Tp.Th¸i B×nh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


