KHUON-VIET BUDDHIST MONASTERY OF AMERICA

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO KHUÔN-VIỆT
Phật Lịch 2556

Grand Prairie, Texas 27 tháng 05, 2012

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
KHI GỪI TRO CỐT VÀ DI ẢNH THÂN NHÂN QUÁ CỐ Ở HOẶC VÀO
CHÙA PHÁP-QUANG
Kính thưa Quý vị Phật Tử,
Sau đây là điều lệ gửi tro cốt và di ảnh thân nhân quá cố của quý vị vào Chùa Pháp-Quang, xin
Quý vị hoan hỷ giúp cho Chùa những việc như sau:
I. Việc để tro cốt (vì tiêu chun vệ sinh, Chùa chỉ nhận tro của cốt sau khi hỏa táng):
1. Hũ tro cốt thân nhân của quý vị cần làm theo kích thước (size) 7 x 9 ½ inches.
2. Mỗi hũ tro cốt gửi vào, mong quý vị vui lòng đóng góp cho Chùa chi phí đầu tối thiểu là
$500(*), Chùa sẽ thiết kế những ngăn hộc để giữ từng hũ tro cốt ở phòng sau của QALV.
II. Việc thờ di ảnh thân nhân:
1. Di ảnh thân nhân của quý vị cần làm theo kích thước nhỏ (3.5”x5”) của Chùa cung cấp.
2. Nếu là thân nhân mới mất trong vòng cúng Bảy (7) Thất, đến tuần Thất Thứ 7, di ảnh thân
nhân của quý vị cần được an trí trên khung thờ với size nhỏ mà Chùa đã quy định.
• Mỗi (a) Hũ Tro Cốt và Di Ảnh, (b) Hũ Tro Cốt, hoặc (c) Di Ảnh, gửi vào Chùa, mong quý vị
hoan hỷ đóng góp cho chi phí nhang đèn và điện mỗi tháng tối thiểu là $15, có thể chia làm hai
lần đóng (đầu tháng một và đầu tháng sáu) hoặc đóng trọn năm.
• Khi gửi tro cốt và/hay di ảnh, mong quý vị vui lòng điền tất cả các chi tiết cần thiết nơi cuối
trang để Chùa tiện bề sổ sách và liên lạc sau này.
• Để duy trì sự đồng nhất, Chùa sẽ KHÔNG NHẬN tro cốt và di ảnh nào không đúng với kích
thước (size) mà Chùa đã quy định.
(*) Quý vị nào đang gặp lúc khó khăn trong vấn đề tài chánh, xin quý vị liên lạc với Chùa để
trình bày. Chùa sẽ hoan hỷ cùng quý vị lo việc cúng thân nhân chu đáo mà khỏi lo phí tốn
theo quy định hiện trên.
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