
ChÜÖng Trình Sinh Hoåt Hàng TuÀn 
GIA ñµNH PH�T T± TÂY PHÐ÷NG 

2440 Smith Road 
Gainesville, GA 30504 
(770) 503-9175 

 
 

10:00 sáng 
LÍ PhÆt-Chào C© ñoàn 
Câu ChuyŒn DÜ§i C© 

10:30 sáng PhÆt Pháp/Chuyên môn 

11:25 sáng T¿ TrÎ/Sinh hoåt chung 

11:40 sáng CÖm trÜa 

12:10 trÜa  ViŒt Ng» 

1:00 chiŠu  Chuyên Môn/PhÆt Pháp 

1:30 chiŠu Sinh Hoåt Chung/T¿ TrÎ 

2:00 chiŠu  Dây Thân Ái 

 

ThÜa qúy vÎ và các bån, 
 

Trong niŠm hân hoan chào Çón mùa Xuân MÆu 

Tš 2008, chúng ta không th‹ không quan tâm Ç‰n 

tÜÖng lai và Ç©i sÓng tinh thÀn cûa th‰ hŒ trÈ. Th‰ 

hŒ Çang sinh trÜªng trong xã h¶i m§i, m¶t xã h¶i 

hoàn toàn khác biŒt vŠ n‰p sÓng, væn hóa, cÛng nhÜ 

phÜÖng cách giáo døc. ñÓi v§i vÃn ÇŠ giáo døc h†c 

ÇÜ©ng, phÀn l§n Çào tåo con ngÜ©i hÜ§ng Ç‰n 

nh»ng phát minh khoa h†c, nh¢m phøc vø và ki‰n 

tåo m¶t xã h¶i vÆt chÃt tiŒn nghi ÇÀy Çû. ñ‹ n¡m 

b¡t và thÕa mãn nh»ng nhu cÀu tØ h†c ÇÜ©ng ÇÜa 

ra, th‰ hŒ trÈ không có th©i gian và ÇiŠu kiŒn ti‰p 

cÆn tìm hi‹u, nh»ng tÆp tøc truyŠn thÓng væn hóa 

tÓt ÇËp cûa t° tiên, cÛng nhÜ Ç©i sÓng sinh hoåt Çåo 

ÇÙc cûa gia Çình ViŒt Nam.    

Nh¢m Çóng góp m¶t phÀn nhÕ trong công viŒc 

duy trì và phát tri‹n nh»ng tinh hoa væn hóa cûa nòi 

giÓng Låc HÒng, GñPT ViŒt Nam Çã ti‰p nÓi tinh 

thÀn cûa các bÆc tiŠn bÓi, ti‰p tøc duy trì nét ÇËp 

væn hóa ViŒt Nam. GñPT là m¶t t° chÙc có tu h†c 

và dÃn thân t¿ nguyŒn Ç‹ nuôi dÜ«ng, giáo døc 

thanh thi‰u niên theo tinh thÀn PhÆt giáo và truyŠn 

thÓng Çåo ÇÙc cûa dân t¶c. Nh¢m Çem låi cho 

thanh thi‰u niên m¶t n‰p sÓng tØ hòa, hi‰u thuÆn, 

hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu, làm nŠn täng Ç‹ tåo d¿ng 

cho cu¶c sÓng an låc và hånh phúc thÆt s¿ cûa cá 

nhân và gia Çình cÛng nhÜ xã h¶i. 

V§i møc tiêu cao cä Çó, nh© hÒng ân chÜ PhÆt 

gia h¶, cùng s¿ khuy‰n khích cûa ñåi ñÙc Trø Trì 

và quš Bác trong Ban TrÎ S¿ Chùa Tây PhÜÖng. Gia 

ñình PhÆt Tº Tây PhÜÖng Çang n‡ l¿c ti‰p tøc vÜ®t 

qua nh»ng khó khæn, thº thách Ç‹ ngày m¶t v»ng 

chãi trong t° chÙc, giáo døc, ngõ hÀu xÙng Çáng là 

Çoàn th‹ ti‰p tøc sÙ mång phøng s¿ ñåo Pháp và 

dân t¶c dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa ñåi ñÙc Thích Giác 

Hånh và Ban Huynh TrÜªng Gia ñình PhÆt Tº Tây 

PhÜÖng. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Møc ñích cûa GñPT:  
 
� ñào tåo Thanh-Thi‰u-Niên trª thành 

nh»ng phÆt tº chân chính. 
 
� Góp phÀn xây d¿ng xã h¶i theo tinh 

thÀn PhÆt giáo và væn hóa ViŒt. 
 
� To develop understanding and faith in 

Buddhist Youths in order to bring peace 

and happiness to themselves, others, and 

the society in which they live in. 

 

� To provide goods and services for the 
children and youths to make them more 

self-efficient. 

 



Gia nhÆp GñPT có nh»ng l®i ích: 
 
� Tìm hi‹u, h†c hÕi, gi» væn hóa ViŒt 
� Xây d¿ng tình bån, sÓng Çoàn k‰t 
� Trau dÒi Ti‰ng ViŒt 
� Phát huy tài næng t° chÙc và lãnh Çåo 

nh»ng công viŒc xã h¶i 
� Tham gia vào nh»ng trò chÖi giúp tæng 

cÜ©ng nghÎ l¿c cá th‹ 
� TÆp sÓng Çúng 5 Hånh: Tinh TÃn, TØ 

Bi, Thanh TÎnh, Trí TuŒ và H› Xä 
� Discover the fun, friendship 
� Increasing understanding 
� Field trips 
� Grow courageous and strong 
� Develop individual potential 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÖ cÃu t° chÙc cûa GñPT gÒm có: 
 

♦ ThÀy CÓ VÃn Giáo Hånh hÜ§ng dÅn 
tâm linh cho Gia ñình PhÆt Tº. 

♦ Ban Huynh TrÜªng gÒm có Bác Gia 
TrÜªng, và các Huynh trÜªng Çã 
ÇÜ®c huÃn luyŒn và Çào tåo và Çang 
ti‰p tøc tu tÆp Ç‹ hÜ§ng dÅn cho Çoàn 
sinh. Do Çó, Çoàn sinh và các Huynh 
trÜªng sinh hoåt v§i nhau nhÜ tình 
anh chÎ em m¶t nhà trong mái Ãm gia 
Çình Lam thân thÜÖng, cùng nhau tu 
tÆp, hi‹u bi‰t Ç‹ thÜÖng mình và 
thÜÖng ngÜ©i.   

♦ Ban Bäo Tr® gÒm quš Bác trong Ban 
TrÎ S¿ Chùa Tây PhÜÖng, quš vÎ phø 
huynh Çoàn sinh và quš PhÆt tº giàu 
thiŒn tâm, giúp Ç«, ûng h¶ phÜÖng 
tiŒn Ç‹ Gia ñình PhÆt Tº dÍ dàng 
sinh hoåt. 

 

ThÜa qúy vÎ và các bån, 

V§i nh»ng nét tiêu bi‹u sinh hoåt và cÖ 
cÃu cûa GñPT Tây PhÜÖng. Chúng tôi hy 
v†ng qúy vÎ và các bån së tìm ÇÜ®c con 
ÇÜ©ng tÓt ÇËp cho con em cûa qúy vÎ.  

GñPT Tây PhÜÖng thi‰t tha kính m©i 
qúy vÎ PhÆt tº hãy hoan h› ÇÜa con em cûa 
qúy vÎ, và các bån thanh thi‰u niên, sinh viên 
PhÆt tº, cùng nhau Ç‰n sinh hoåt v§i GñPT 
Tây PhÜÖng. GñPT Tây PhÜÖng hân hoan 
mª r¶ng vòng tay chào Çón con em cûa qúy 
vÎ và các bån vào m‡i sáng Chû NhÆt tåi 
chùa Tây PhÜÖng. 

Thành kính nguyŒn cÀu hông ân chÜ 
PhÆt gia h¶ quš vÎ cùng toàn th‹ các bån 
ÇÜ®c vô lÜ®ng an lành. 

     Ban Huynh TrÜªng GñPT Tây PhÜÖng. 
 

 
 

Special Thanks to:  

The parents of each member, the communities, 

and all for supporting our organization in the 

past, at the present as well as the future. All 

of your supporting is encouraging our leaders 

to be proud in their voluntary duties. All 

contributions are important for us to build a 

stronger community in Georgia. Without your 

support and effort, we will not exist. 

MuÓn bi‰t thêm tin tÙc? 
ho¥c th¡c m¡c? 
Xin vui lòng liên låc 

Htr. Trung Thanh 678-467-4396 
Htr. Hi‰u Huÿnh 770-882-8106 

BGT Ti‰t 678-634-5891 
Chùa Tây PhÜÖng 770-503-9175 


