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Thư mời 

 

Chu Niên 30 năm Thành Lập GðPT LINH SƠN 
 
   
 

Kính thưa các Anh Chị Cựu Huynh trưởng,  
     Cựu ðoàn sinh, Phụ huynh ðoàn sinh và các Thân hữu , 

 
Thấm thoát mà ñã ba mươi năm, từ ngày Gia ðình Phật Tử Linh Sơn ñược thành lập tại Tự Viện 

Linh Sơn Joinville Le Pont. ðể ñánh dấu sự hình thành này, GðPT Linh Sơn sẽ tổ chức một buổi lễ Chu 
Niên vào ngày Chủ Nhật 08 tháng 06 năm 2008,  

tại tự Viện Linh Sơn 
9, Avenue Jean Jaurès 
94340 Joinville Le Pont 
 

Buổi họp mặt Chu niên này nhằm tạo cơ hội gặp lại tất cả các Anh, Chị, Em ñã từng sinh hoạt, ñể ôn 
lại những kỷ niệm vui buồn, những khó khăn ñã vượt qua và trao ñổi những học hỏi quí báu mà các Anh 
Chị ñã trải qua trong thời gian dài xa cách . 

 
Chương trình buổi lễ Chu Niên gồm những phần chánh yếu như sau: 

 
11 giờ: ðón tiếp khách mời 
12 giờ: Cơm trưa thân mật  
            ( Xin xác ñịnh số ngườì tham dự trước ngày 30/05/08 ñể tiện việc sắp xếp ) 
13 giờ: Lễ Phật, Khai mạc buổi lễ chu niên và ðạo từ của quý Thầy, Cô. 
14 giờ: Huấn từ - Chúc mừng Chu niên 
15 giờ: Văn nghệ mừng Chu niên 
16 giờ: Cắt bánh sinh nhật, trà ñàm 
17 giờ: Kết dây thân ái 

   
  Gia ðình Phật Tử Linh Sơn trân trọng kính mời .....................................................    

nhín chút ít thời giờ quý báu ñến chung vui và chia xẻ tình Lam trong buổi họp mặt này. 
 Sự hiện diện của ...................................................... là một niềm hân hoan và cũng là một khích lệ 

lớn lao ñối với các Anh, Chị, Em trong GðPT Linh Sơn. 
 

Thay măt Gia ðình Phật Tử Linh Sơn 
 
  Gia Trưởng 
 
 
 
 
   MINH-GIÁC  Nguyễn-Chí Hiệp 

 
 
Mọi chi tiết xin liên lạc : 
- Hiệp : 01.43.85.96.62 
- Trí : 01.60.77.33.37 hoặc 06.68.65.31.84 

 


