
CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA GĐPT PHƯỚC LỢI 

 

 Kính thưa các cô chú anh chị Mạnh thường quân, GĐPT Phước Lợi được thành 
lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2016, đến nay đã gần tròn 4 năm. Nhìn các em từ 

ngày chập chững bước chân vào GĐPT, nhìn các em thay đổi từng ngày, không có niềm 
an lạc nào bằng. Gia đình của các em đối với GĐPT và Sư cô đã khác đi rất nhiều. Thân 

tình hơn, kính trọng hơn. Từ khi các em biết đến GĐPT các em không còn phá làng phá 
xóm, không nói tục chửi thề, học hành tiến bộ, không đi tắm sông (hằng năm 3-4 em bị 
đuối nước). Chính quyền địa phương rất ủng hộ. Công đức đó cũng có một phần rất lớn 
của các Mạnh thường quân đã giúp đỡ góp phần làm thay đổi cuộc đời của các em ở một 
làng quê nghèo có một tương lai tươi sáng hơn. 

 Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em vùng quê nghèo tránh các em sa 
đọa vào các trò chơi có hại, kéo bè kết cánh làm hại xã hội và bản thân các em. Các 
HT phải tổ chức các sự kiện vào dịp lễ và phát quà cho các em để tạo tình thân cho 
các em đến chùa, tiếp cận với Phật pháp hướng các em đi trên con đường chính 
đạo, có lý tưởng sống, thành người có ích cho xã hội và phục vụ đạo pháp.  

 Với lý do đó GĐPT Phước Lợi có tổ chức các sự kiện trong năm như sau: 

 RẰM THÁNG TƯ (PHẬT ĐẢN) VÀ RẰM THÁNG 7 (LỄ VU LAN) 

 Văn nghệ là một môn nghệ thuật, là phương tiện tuyệt mỹ mà thông qua nó 
chúng ta có thể trình bày tất cả những gì tinh hoa của Đạo Phật của tổ chức GĐPT 
đến với mọi người, về tư tưởng, tổ chức, hành động. Qua đó, có thể thu hút được 
các em đến chùa nhiều hơn, làm cho thôn xóm yên bình giảm tệ nạn xã hội, và tình 
trạng các em đi tắm sông suối bị đuối nước không còn. Gây dựng niềm tin với các 
bậc phụ huynh khi đem con em mình đến chùa. 

 Do đó, GĐPT tổ chức hoạt động văn nghệ hằng năm, nhằm giúp các bà con sau 

một ngày lao động vất vả mệt nhọc dưới cánh đồng nắng cháy, bà con đến mái chùa nhỏ 
xem văn nghệ để giải trí. Ngoài những bài ca ngợi, quy hướng về Con đường Chánh Đạo 
Phật Giáo của Đức Từ Phụ vào ngày Đản Sanh, hoặc nhớ về Công ơn sinh thành dưỡng 
dục của cha mẹ, ơn Thầy Tổ ..vào ngày Vu Lan. Ngoài những bài ca Phật giáo các em 

còn được diễn đạt những vai trong từng mẫu chuyện đạo, nói về đạo lý làm người, đạo lý 
nhân quả. Qua mỗi mẫu truyện thường khiến các em học cách hình thành nhân cách đối 

nhân xử thế sao cho chuẩn mực. Với những mẫu chuyện đầy ý nghĩa ấy sẽ mang vào lòng 
những bà con tay lắm chân bùn, và vui thú hơn khi thấy chính con cháu của mình đang 
diễn cho ba mẹ ông bà của mình xem.  



 Đó là lí do Sư Cô mong mỏi hàng năm Gia Đình Phật Tử ở một xóm làng một góc 
quê hương nắng cháy của chúng con rất cần tổ chức Văn nghệ nhằm khuyến khích động 

viên ông bà cha mẹ được cơ hội giải trí, được đủ duyên thắm nhuần đạo lý Đức Từ Phụ 
dạy, nhưng vì quá bận bịu công việc đồng án nên không có thời gian tìm hiểu Đạo Phật. 

I. RẰM THÁNG TƯ: 4 triệu Tổ chức đêm nhạc lễ cúng dường chư Phật gồm các 

chi phí: Thuê quần áo, trang điểm: 2 triệu. Phong màn sân khấu: 1,5 triệu. Ăn uốn cho 
các em: 0,5 triệu. Âm thanh ánh sáng thì gia đình có gì dùng đó. 

II. RẰM THÁNG 7: 3,5 triệu Tổ chức đêm nhạc lễ Vu Lan gồm các chi phí: Thuê 

quần áo, trang điểm: 1,5 triệu. Phong màn sân khấu: 1 triệu. Ăn uốn cho các em: 0,5 
triệu. Hoa hồng cài áo: 0,5 triệu (mua vải về cho các em tự làm). Âm thanh ánh sáng 

thì gia đình có gì dùng đó. 

III. Trung thu: 150k x 70 em = 10,5 triệu. Mỗi mùa Trung Thu chính là mùa tết vui 
trung thu của các em. Ngoài việc mong các em có những ngày tết rước đèn vui vẻ. 
Chúng con cũng đang tạo cơ hội khuyến khích, dẫn dụ các em nhỏ vùng quê trở về 
mái chùa nhỏ của làng được giao lưu học hỏi cùng bạn bè trong xóm, để các em mới 

làm quen và biết được đây là nơi vui chơi thú vị mà là nơi ngoài việc các em có rất 
nhìu trò chơi giải trí tích cực các em mới còn có thể kết thêm những bạn bè tham gia 
hoạt động GĐPT lành mạnh ở đây.  

IV. Tổng Kết cuối năm: 5 em hs giỏi x 500k = 2,5 triệu, 5 em hs tiên tiến x 300k = 

1,5 triệu, 3 em thủ khoa kỳ thi vượt bậc x 200k = 600k (Tổng cộng: 4,6 triệu) 

V. Đầu năm học: 1ram vỡ 60k x 70 em = 4,2 triệu, 1 cặp đi học 150k x 70 em = 
10,5 triệu, bút mực HT xin hàng khuyến mãi (Tổng cộng: 14,7 triệu).  

GĐPT Phước Lợi phát cặp, sách, vỡ, viết đầu mỗi năm học nhằm tiếp thêm sức 
cho các em trong học tập làm nhẹ gánh cho gia đình các em. Hầu hết các em ở GĐPT 
Phước Lợi đều nằm trong diện khó khăn, ba mẹ của các em lo làm kiếm ăn cho gia 
đình nên không quan tâm chuyện học hành của các em. Nên các HTr và Sư Cô luôn 
tìm cách cổ vũ tinh thần cho các em học hành, lo cho tương lai các em mai sau. 

VI. Tết Nguyên Đán: Phát Gạo, mì tôm, dầu ăn, ….. 250k/phần x 70 em = 17,5 triệu 

Đây là dịp tất cả thành viên sum họp sau 1 năm, người đi làm ăn xa, người có gia 

đình ở xa….Nhưng lại là nỗi lo lớn của các gia đình khó khăn ở vùng quê nghèo này. 
Lo cho từng ngày đã mệt rồi giờ đến Tết càng nhiều thứ phải lo và trong bụng cầu 
cho Tết đừng đến. Vậy đó, những giá trị tinh thần thiêng liêng mà họ cũng không cầu 
được cũng đủ thấy họ khổ thế nào. 



Để góp phần cho các em ăn tết ấm áp hơn với gia đình. Mỗi khi Tết đến, Sư cô 
phát quà Tết cho các em, vừa giúp các em ăn Tết vui vẻ bên gia đình, vừa tạo nhân 

duyên của Gia đình đến với Tam Bảo. 

Ngoài ra, mỗi ba tháng gia đình còn tổ chức các trại dã ngoại cho các em vui chơi 
và thực hành những gì đã học vào thực tế, gần gủi với thiên nhiên. Chi phí cho mỗi 

lần là 3 triệu. 

Trên đây là những hoạt động trong một năm của GĐPT Phước Lợi kính thông tri 
đến các mạnh thường quân. 

Kính chào tinh tấn! 
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