
Đơn ghi danh Phật Thất  9- 2016 
tại Tịnh Tông Học Hội Los Angeles   

 
Người tham dự 

Tên  Nam/nữ Nam (    )             Nữ  (    ) 
Tên tiếng Anh  Tuổi                             Năm sanh 
Địa chỉ  

Email  Điện thoại  Nhà  
  Điện thoại Di động  
Fax  Đ/T  Văn phòng  
 

Cần chỗ ở qua đêm  (    )     
Đưa đón từ phi trường:    Hảng máy bay:                                từ phi trường: xin dùng Burbank 
                                         Chuyến bay đến:                                              về: 
                                         Giờ đến phi trường                                          về: 
 
 

Khi có việc khẩn cấp xin liên lạc: 
Tên  Quan hệ 
Tên tiếng Anh  Điện thoại  Nhà  
Email  Điện thoại Di động  
fax  Đ/T Văn phòng  
 
Để cho pháp hội được trang nghiêm, xin quý vị đồng tu khi tham dự: 
1.  Mặc đồng phục màu trắng và quần màu đậm khi đến đạo tràng.  Nếu không có đồng phục thì 

mặc áo màu lạt và quần màu đậm.  Quan trọng là y phục phải trang nhã, khiết tịnh. 
2.  Những đồng tu xin chỗ ở qua đêm phải tham dự đầy đủ 7 ngày, không được bỏ dở nửa chừng. 
     Xin đem theo những vật dụng và thuốc men cần dùng hằng ngày. 
3.  Cần chỗ ở qua đêm phải được sự chấp thuận của Hội. 
4.  Xin chú ý tự chăm sóc cẩn thận mọi việc, nếu lớn tuổi quá hoặc đi đứng khó khăn, không thể 
     sinh hoạt cùng với đại chúng, xin suy xét cẩn thận có nên tham gia pháp hội này không. 
5. Xin điền đầy đủ vào đơn ghi danh, nếu hàng nào không phù hợp thì ghi N/A, nếu ghi 
     không đầy đủ xin thứ lỗi chúng tôi sẽ không xử lý. 
 
     Những đồng tu mới xin lưu ý: 
     Xin đừng đem máy điện thoại di động (cell phone) vào đạo tràng.   
     Cấm đem cell phone vào chánh điện, trai đường, và giảng đường 
     Khi Chỉ Tịnh (5 phút yên lặng) xin đừng đứng dậy, di chuyển, hoặc ra/vào chánh điện 
 



Dự tính tham gia vào những hoạt động trong Phật thất tháng 9 - 2016 
tại Tịnh Tông Học Hội Los Angeles  

 
  
 Xin đánh dấu X vào khuôn nào bạn sẽ tham dự 
 
                                                 Ngày 
 
Những hoạt động chánh trong ngày 

9/17 
Thứ bảy 

9/18 
Chủ nhật 

9/19 
Thứ hai 

9/20 
Thứ ba 

9/21 
Thứ tư 

9/22 
Thứ năm

9/23 
Thứ sáu 

9/24 
Thứ bảy

9/25 
Chủ Nhật 

          

Cây hương thứ nhất         05:30-07:00 ----------   ----------

Ăn điểm tâm 07:00-08:00 ----------         ----------

Cùng tu buổi sáng 08:00-11:00 ----------         ----------

Cúng Ngọ / Ăn trưa           11:15-13:45 ---------- ----------

Cùng tu buổi chiều           13:45-16:30 ---------- ----------

Cúng vong 16:45-17:15 ----------         ----------

Ăn chiều  17:15-18:45 ----------         ----------

Sái tịnh. Hướng dẫn 
chi tiết trong PT 

19:00-21:00       ------------ ---------- ---------- --------- ---------- ---------- --------- ----------

 Pháp sư khai thị         19:00-21:00 ---------- ---------- ---------- 

Đại Mông Sơn   19:00-22:00 ---------------------------------------------------------------------------------   ---------- ----------

Phóng Sanh 08:00-12:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------   

 
 



Danh sách xin cầu siêu và hồi hướng trong 
Báo Ân Phật Thất 2016 

 
Tên người tham dự pháp hội Xin cầu siêu cho 

(Lịch đại tổ tiên) Họ Cha  
(Lịch đại tổ tiên)  Họ Mẹ 

 
Xin cầu siêu cho các oán gia chủ nợ của những 
người (còn sống) có tên dưới đây 

 

  
  
  
  
  
  
 
Tên người cùng tu Xin cầu siêu cho những người đã mất có tên dưới đây 
 Cha:Họ                  Tên 
 Mẹ: Họ                  Tên 
 Ông Nội/Ngoại 
 Bà Nội/Ngoại 
 Con trai 
 Con gái 
 Anh 
 Em trai 
 Chị 
 Em gái 
 Chồng trước  
 Vợ trước 
  
  
 

Điện thoại (ngày) Địa chỉ liên lạc 
Điện thoại (đêm) 

 Điện thoại di động 
 Fax 
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