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Ban trị sự Chùa Bà trân trọng thông cáo 
 

Trước thềm năm mới, ban trị sự Chùa Bà kính chúc quý đồng bào và gia quyến một 
năm mới vui vẽ, khõe mạnh, bình an, hạnh phúc, và vạn sự như-ý.   Nguyện cầu:  

“Quốc Thái Dân An - Cát tường như ý - Phúc lộc trường tồn - An khang thịnh vượng” 
Mừng Xuân Quý Mão, ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ mừng Xuân, đón Giao 

Thừa, những ngày Tết và ngày Rằm trong tháng Giêng Âm-Lịch năm Quý Mão như sau: 

Đêm Giao Thừa:   11:00 giờ đêm, giờ Tý, ngày Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023  
Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức giây phút thiên liêng dâng hương đầu năm, kính lễ Đức 

Bà Thiên Hậu và các chư vị Thần Phật và đón mừng Xuân Quý Mão, một năm mới thanh 
bình, hạnh phúc tràn đầy phúc lộc, an khang và thịnh vượng. 

Mùng 1 Tết:   Ngày Chủ Nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 
Trong không khí tưng bừng và náo nhiệt của ngày Tết Nguyên Đán, đồng bào và Phật 

tử thập phương đi lễ Chùa Bà, thành tín khấn cầu Đức Bà Thiên Hậu và các chư vị Thần Phật 
cùng các chư vị Bồ Tát ban ơn và gia hộ cho mọi người, mọi gia đình được bình an, hạnh 
phúc, mọi việc đều được may mắn, thành công và phát đạt. 

Mùng 8 Tết:     11:00 giờ trưa, ngày Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023 
Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía Đức Ngọc Hoàng Đại Đế và ngày “Cúng Sao” 

Thái Tuế trong năm Quý Mão. Những quý vị phạm Thái Tuế trong năm Quý Mão (tuổi Mão, 
tuổi Tý, tuổi Ngọ, và tuổi Dậu) có thể ghi danh cúng sao cầu an, giải hạn. 

Cúng Sao giải hạn sẽ được tổ chức liên tục từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 
2 năm 2023. 

Ngày 15 Tết:  11:00 giờ trưa, ngày Chủ Nhật, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 
Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ Rằm Tháng Giêng tức Thượng Nguyên Đán, một 

trong những ngày rằm lớn trong năm Quý Mão. 

Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý đồng bào và Phật tử thập phương tề tựu về Chùa Bà 
cùng nhau chào đón Xuân Quý Mão, những ngày Tết và ngày Rằm truyền thống dân tộc kể 
trên. Xin quý vị vui lòng đeo khẩu trang và dùng khoảng cách 6 feet hoặc 2 thước khi đi lễ. 

 
Mọi chi tiết về nghi lễ cúng bái, cầu xăm (xin xăm), cầu lộc, cầu an và cúng sao giải 

hạn, xin quý đồng bào vui lòng liên lạc ban trị sự Chùa Bà, điện thoại 713-236-1015, hoặc lên 
mạng www.chuabathienhau.com                                         

 Kính, Ban Trị Sự Chùa Bà 
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