Chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản
Viết bởi Quản trị viên

Kính gửi: Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý đạo hữu Phật tử, Quý thầy cô giáo cùng toàn thể học
viên
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hòa cùng niềm vui của Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, Chùa Lá
Gò Vấp tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản trong tinh thần ý nghĩa của Từ bi- Trí tuệ của Đức
Phật để kỷ niệm cúng dường ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện Tổ
quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Trung tâm ngoại ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp tổ chức chương trình
văn nghệ cúng dường KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Chương trình biểu diễn đặc biệt ca sĩ, nghệ sĩ ,danh hài, tham gia
Thời gian : 19h00 thứ 3, thứ 4 ngày 17, 18 tháng 05 năm 2016 ( nhằm ngày 11, 12 tháng 4 âm
lịch ) tại chùa lá gò vấp.

Với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sỹ, danh hài : Diễn viên điện ảnh Lý Hùng, NSND Bạch
Tuyết, Ngôi sao ca nhạc Quách Thành Danh, Lâm Hùng, Nguyễn Phi Hùng, Địa Hải, Dương
Hồng Loan, Ngô Quốc Linh, Nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và đông đảo tất cả văn nghệ sĩ và học
sinh, sinh viên trung tâm ngoại ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn.

Thân mời tất cả mạnh thường quân, bà con phật tử và tất cả các thầy cô giáo trung tâm bớt chút
thời gian đến tham dự.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Hân hoan được đón tiếp!
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