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Thông báo của Chùa Bà Thiên-Hậu 
 

 Nhân ngày đại lễ Đức Bà Thiên Hậu, tức ngày Vía Bà, ban trị sự Chùa Bà 
sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vía Bà vào lúc 11:00 giờ sáng, ngày Chủ-Nhật, ngày 17 
tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 Âm-Lịch, năm Nhâm Dần. 

Theo thông lệ hàng năm, ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức “Hội Bà” đễ gây ủy 
cho Chùa.  Trong ngày đại lễ, một số phẩm vật kính lễ Đức Bà Thiên Hậu và các 
chư vị Thần Phật như trái cây tươi, trà, mì gói, thịt heo quay, v.v… sẽ được phân 
phát lại cho tất cả quý vị tham gia “Hội Bà”, hoặc còn được gọi là “Lộc Bà”. 

Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý vị thiện nam tín nữ, Phật tử và bá tánh 
thập phương tề tựu về Chùa Bà tham dự ngày đại lễ Vía Bà.  Mọi người cùng nhau 
kính lễ Đức Bà Thiên Hậu và các chư vị Thần Phật, thành tín khấn cầu và đáp tạ ơn 
đức vô ngàn của Bà và các ngài đã hộ trì quý đồng bào và gia quyến luôn được bình 
an, khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi việc đều được may mắn, thuận lợi, thành công, phát 
đạt & vạn sự như-ý.  

Ban trị sự Chùa Bà chúng tôi sẽ thiết đãi cơm chay, chè ngọt cùng các 
phẩm vật cúng bái trong ngày đại lễ để quý vị 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 và xin quý vị vui lòng 
đeo khẩu trang và giử khoảng cách khi đi lễ.        
        

          Kính, 
         Ban trị sự Chùa Bà 

Ghi chú:              
    

1. Một (1) phần “Hội Bà” = $ 30.00.         
2. Một (1) con heo quay tượng trưng = $ 150.00.   

• Cúng dường năm (5) con heo quay có thể lấy về một (1) con heo quay. 
3. Cúng dường điểm Đèn Quang-Minh tức Quan Thế Âm Bồ Tát ĐăngTháp  

là $30.00 cho mổi 1 năm. 
4. Cúng dường nhang khoanh là $50.00 cho mổi 1 tháp nhang.  

•  Nhang sẽ được cúng (thắp) liên tục trong suốt 2 tuần lể.      
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