ขอเรียนเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี (วัดป่ าเชตะวัน)
เมืองเทมเพิล มลรัฐ นิ วแฮมป์ เชียร์
เนื่ องในโอกาสนี ้ ทางวัดป่ าเชตะวัน (สายหลวงพ่อชา สุภัทโท)
้ เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้มี โอกาสร่วมพบปะ ทําบุญ ตักบาตร
ได้มีกําหนดการ พิธีทอดผ้าป่ าสามัคคีขึน
ทะนุ บํารุงพระพุทธศาสนา และ ฟังธรรมเทศนา ปัจจัยที่ ได้ ในครัง้ นี ้ จะนํ า ไปใช้ ในการ ปรับปรุงธรรม
สถาน สร้างกุฏิ ซ่อมบํารุงรถแทรกเตอร์ สําหรับตักหิมะ ตัดหญ้า,ซ่อมแซม หอพักชาย หญิง ที่มาปฏิบัติ
ธรรม และ สร้างห้องน้ํ าเพิ่มเติม สถานที่วด
ั นี ้ เป็ นอาคารเก่า 200 กว่าปี ใช้งานได้ ไม่ทัง้ หมด ทางวัดจึงต้อง
ดูแลรักษาเพื่อใช้ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อส่วนรวมตลอดไป
กําหนดการ วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2559
เวลา 10.00 น. พิธีปาฐกถาผ้าป่ า
เวลา 10.30 น. เตรียมถวายภัตตาหาร (พระบิณฑบาต)
เวลา 11.00 น. พระฉั นเพล และ พุทธศาสนิ กชน ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 12.30 น. พิธีทอดผ้าป่ า
เวลา 1.00 น. ฟังธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ชยันโต ภิกขุ (เจ้าอาวาสวัดป่ าเชตะวัน)
เวลา 2.30 น. เสร็จพิธี
เนื่ องในโอกาสอันดีงามนี ้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม พิธี
้ ก่อนวันทอด
อุปสมบทสามเณร และบวชผ้าขาว ซึ่งจะมีพิธีจัดขึน
ผ้าป่ าหนึ่ งวัน ในวันเสาร์ที่ 17 เดือนกันยายน พศ 2559 ในเวลา
13.00 น.
ท่านใดมีจิตศรัทธา ร่วมทําบุญ จ่ายเช็ค ลงนาม “Jeta Grove
Foundation” และทางวัดมีตู้รบ
ั บริจาคสําหรับผู้ ไม่สะดวกจ่ายเช็ค
อนุ โมทนา สาธุ สาธุ สาธุ แด่ผู้มีจิตศรัทธา ทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี ้

ที่อยู่: Address:
32 Derbyshire Ln
Temple, NH, 03084
Tel: 693- 654-2292
forestmonastery.org

Please join us for a traditional:

Oﬀering Ceremony
& Dhamma Talk
Sunday, September 18, 2016
Where:

10 a.m. – 2:30 p.m.

Temple Forest Monastery
32 Derbyshire Ln
Temple, NH, 03084

(603) 654-2292
contact@jetagrove.us

~ All Welcome! ~

forestmonastery.org

Temple Forest Monastery – ‘Pa Bah’ / Festival Day
Please join us for a traditional gathering to
support Temple Forest Monastery, a new
monastery in the Thai Buddhist ‘Forest
Tradition’ establishing itself in New Hampshire,
in the town of Temple (80 mins. from Boston).
An annual festival-like gathering, it is organized
by friends and supporters who wish to oﬀer
requisites and support to the monastery.

Schedule:

Everyone is welcome to join us for any part of
the occasion: an alms-round and shared meal, a
Buddhist ‘Oﬀering Ceremony’ and a Dhamma
Talk oﬀered by Ajahn Jayanto.

1 p.m.

Dhamma Talk by Ajahn Jayanto

2 p.m.

Close; chance to meet Sangha

More details can be found at:
forestmonastery.org/news

10:15 a.m. Introductory Remarks
10:30 a.m. Prepare Food Oﬀering
10:45 a.m. Alms-round
11 a.m.

Shared Meal

12:30 p.m. Precepts & Oﬀering Ceremony

2:30 p.m. End

