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   Nantes, ngày 2 tháng 10 năm 2009 
 
 

THƯ MỜI CƠM XÃ HỘI 
 

Kính thưa toàn thể quý Thiện hữu Phật tử xa gần,  
Ngày nay, việc ăn chay không còn là việc của riêng những người tu hành, mà nó đã 

mang tính toàn cầu. Ăn chay là một phương thuốc rất tốt cho cả sức khoẻ và tinh thần, là một 
phương pháp kỳ diệu, nó sẽ giúp cho cơ thể có những thay đổi tích cực và ngày mỗi trong 
sạch hơn; đồng thời cũng là cách gieo trồng thiện pháp, nuôi lớn lòng từ bi và chia sẻ những 
khó khăn trong cuộc sống. 

Với ý nghĩa đó, Ban Xã hội và Trai soạn của chùa sẽ tổ chức một bữa cơm xã hội, vào 
ngày chủ nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2009, bắt đầu từ 11 giờ 30 tại Chùa Vạn Hạnh, 3 
Rue du Souvenir Français, 44800 Saint Herblain. Mỗi phần ăn là 15 euros (cho người lớn) và 
5 euros (trẻ em dưới 10 tuổi).  

Sau bữa cơm xã hội sẽ có buổi thuyết pháp với chủ đề: BỐN LOẠI THỨC ĂN, vào lúc 
15 giờ. 

Xin quý vị vui lòng phúc đáp bằng cách gửi lại Chùa Vạn Hạnh phiếu trả lời dưới đây. 
Thành thật cảm ơn sự hưởng ứng tích cực của Quý vị và mong được đón tiếp Quý vị trong 
bữa cơm Xã hội vào ngày giờ trên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LETTRE D’INVITATION AU REPAS AMICAL 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
Le végétarisme n’est plus une pratique réservée uniquement aux moines mais il devient 

désormais universel. Le végétarisme est un remède très efficace pour la santé et le mental, est 
une méthode miraculeuse qui va transformer notre corps pour le mieux et le rendre plus 
purifié ; est aussi un moyen, une occasion pour nous de semer nos actes positifs, de 
développer notre compassion et de nous partager les difficultés. 

C’est avec ces intentions que le Service Social de la Pagode Vạn Hạnh va organiser un 
repas amical le Dimanche 11/08/2009 à partir de 11h30 à la Pagode Vạn Hạnh, 3 Rue du 
Souvenir Français, 44800 Saint Herblain. La participation est de 15€ par personne, 5€ pour 
enfant moins de 10 ans.  

Les enseignements bouddhistes sur le thème «Quantre catégories d’alimentations» 
seront présentés à 15h, après les repas. 

Veuillez nous retourner le coupon de réponse ci-dessous. Nous vous remercions 
sincèrement votre présence ou votre soutien. Nos sincères vœux souhaits de protection du 
Triratna pour vous ainsi que votre famille. 

 
 

 


