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Thông cáo về Qũy Bảo Quản
Để kính ngưỡng hạnh nguyện từ bi cứu khổ, cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ
Tát, Chùa có chương trình thỉnh 500 khung tượng Phật Bà để tôn thờ trong chánh
điện Quán Âm Linh Viện.
Tượng Phật Bà ngồi trên tòa sen trong khung hình kích thước 18,5 cm x 28 cm, với
công nghệ hoàn toàn mới theo dạng 3D. Khi ta đi về̀ hướng nào gương mặt tượng
cũng nhìn theo thật sống động. Các tượng này sẽ được gắn vào các khung trên
tường trong Quán Âm Linh Viện.
Quý Phật tử có thể phát tâm cúng dường thỉnh một hay nhiều tôn tượng để thờ, hồi
hướng hương linh cho thân nhân hay cầu an cho gia đình. Tên người thỉnh hoặc
tên hương linh thân nhân quá cố sẽ được khắc dưới đế mỗi khung tượng. Tượng
mẫu hiện đã treo trong Nhà Sinh Hoạt.
Mỗi tượng sẽ tùy hỉ từ $500, tịnh tài thu được sẽ để trong một Qũy Bảo Quản
(Quasi-Endowment Fund) sử dụng vào việc bảo trì Chùa, trang trải cho những
công tác Phật sự, từ thiện, và bảo trợ thêm vào chi phí xây cất Quán Âm Linh Viện
nếu cần.
Mong quý Phật tử ủng hộ tích cực việc lập Qũy Bảo Quản để Chùa có phương tiện
duy trì và phát triển ngôi Chùa thân yêu chung của chúng ta ngày càng xứng đáng,
không chỉ là một trung tâm tu học và hoằng pháp mà còn là nơi đào tạo các thế hệ
trẻ theo như huấn thị và các lời nhắn nhủ thân tình của cố Sư Ông Thích Trí Hiền.
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