
Thông Cáo Đại Lễ Tạ Ơn Cuối Năm, Năm Nhâm Dần   

Hạ đi, Thu qua và Đông lại về, hòa với những cơn gió Đông lành lạnh, báo điểm một thời khắc của những 
ngày tháng cuối năm lặng lẽ trôi qua, cùng với những kỷ niệm vui buồn của một năm sắp kết thúc, và để chuyển 
tiếp cho một năm mới sắp đến với nhiều ước vọng mới tốt đẹp và nhiều thành công. 

Theo thông lệ hàng năm vào dịp cuối năm, ban trị sự Chùa Bà đều long trọng tổ chức đại lễ Tạ Ơn Cuối Năm 
hoặc là lễ Tất Niên để đáp tạ ơn đức vô ngàn của Đức Bà Thiên Hậu và các chư vị Thần Phật cùng Đất, Trời đã gia 
hộ cho đồng bào và gia quyến luôn luôn được bình an, hạnh phúc, khõe mạnh, mọi việc đều được may mắn, thành 
công, phát đạt và vạn sự như ý. 

Ngày lễ Tạ Ơn Cuối Năm cũng là cơ hội thuận tiện cho chúng ta gặp mặt, đoàn tụ và bày tỏ lòng biết 
ơn nhau, không chỉ riêng với đấng thiêng liêng tôn giáo, mà với mọi người thân như: cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, 
bạn bè, và những người gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày. 

 Trong ý-nguyện đó, ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ Tạ Ơn Cuối Năm vào lúc 11:00 giờ trưa, ngày Chủ 
Nhật, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 (Happy New Year!), tức ngày Mùng 10 tháng 12 (tháng Chạp) Âm-Lịch, năm 
Nhâm Dần. 

Ban trị sự Chùa Bà trân trọng kính mời quý vị Phật tử cùng quý vị thiện tín và bá tánh thập phương tề tựu về 
Chùa, cùng nhau kính lễ và bái tạ ơn đức của Đức Bà Thiên Hậu và các chư vị Thần Phật, và niệm kinh cầu an cho 
gia đình, ông bà, và thân hửu. 

Ban trị sự Chùa Bà chúng tôi sẽ tổ chức cơm chay cùng một số thức ăn mặn, và chè ngọt để quý đồng bào có 
thể tiện dùng khi đi lễ. 

 Mọi chi tiết về nghi lễ cúng bái, đáp lễ, cầu lộc và cầu an, xin quý đồng bào vui lòng liên lạc ban trị sự Chùa 
Bà, điện thoại 713-236-1015.  

 Ngưỡng nguyện Đức Bà Thiên Hậu và các chư vị Thần Phật cùng Đất Trời gia hộ cho tất cả quý vị và gia 
quyến: “Thân Tâm Thường Lạc, Phước Lộc Khương Ninh, An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Cát Tường”. 

Kính,   Ban trị sự Chùa Bà 


