Please join us for a day of Dhamma:

Luang Por Sumedho
Offering Ceremony & Dhamma Talk
Sunday, June 25, 2017
10 a.m. – 2:30 p.m.

Where:

Temple Forest Monastery
32 Derbyshire Ln
Temple, NH, 03084

(603) 654-2292
contact@jetagrove.us

~ All Welcome! ~

forestmonastery.org

Ajahn Sumedho at Temple Forest Monastery
Our teacher and the founding abbot of so many
of our monasteries, Luang Por (Ajahn) Sumedho
will visit Temple from June 12–29, 2017. On
June 25, some of our supporters wish to organize
a Pa Bah (Offering Ceremony) in honor of
Luang Por’s visit, and, as the central event, invite
him to offer an afternoon Dhamma Talk.

Schedule:

Everyone is welcome to join in with the offering,
or for any part of the occasion: an alms-round
and shared meal, the Offering Ceremony, and a
Dhamma Talk offered by Ajahn Sumedho.

12:30 p.m. Precepts & Oﬀering Ceremony

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

1 p.m.

Dhamma Talk by LP Sumedho

2 p.m.

Close; chance to meet Sangha

2:30 p.m. End

ขอเรียนเชิญร่วมทําบุญ ทอดผ้าป่ าสามัคคี (วัดป่ าเชตวัน) เมืองเทม
เพิล มลรัฐ นิ วแฮมป์ เชียร์ Sunday June 25, 2017
เนื่ องในโอกาสหลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ(พระราชสุเมธาจาร
ย์)ลูกศิษย์ชาวต่างชาติรป
ู แรกในหลวงพ่อชา ได้เดินทาง
มาเยี่ยมเยียนวัดเชตวัน (วัดป่ าสายหลวงพ่อชา)12-26
มิถุนายน 2017 และนั บเป็ นโอกาสดีของชาวไทยที่อาศัย
อยู่ ในแถบนิ วอิงแลนด์ ที่จะได้มี โอกาสร่วมต้อนรับ
หลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ
ในโอกาสนี ้ ทางคณะกลุ่มนางฟ้ า(วัดเชตวัน) ได้ประชุม
และนํ าเสนอต่อเจ้าอาวาสวัดป่ าเชตวัน(อ.ชยันโต ภิกขุ)
้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕
จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่ าสามัคคีขึน
มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพื่อให้
พุทธศาสนิ กชนได้มี โอกาสต้อนรับ หลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ
ร่วมพบปะ ทําบุญ ตักบาตร และรับฟังธรรมเทศนา

ที่อยู่ วัดเชตวัน:
32 Derbyshire Ln
Temple, NH, 03084
โทร: 603- 654-2292
forestmonastery.org

ปัจจัยที่ ได้ ในงานทอดผ้าป่ าสามัคคีครัง้ นี ้ ทางวัด จะนํ า
ไปใช้ ในการ ดําเนิ นงาน ปรับปรุงธรรมสถาน สร้างกุฏิ
ทะนุ บํารุง วัดป่ าเชตวัน ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อส่วน
รวมตลอดไป
กําหนดการ วันอาทิตย์ท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 (2017)
เวลา 10.15 น. พิธีปาฐกถาผ้าป่ า
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหาร (พระบิณฑบาต)
เวลา 11.00 น. พระฉั นเพล และ พุทธศาสนิ กชน ร่วมรับ
ประทานอาหาร
เวลา 12.30 น. พิธีทอดผ้าป่ า
เวลา 1.00 น. ฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสุเมโธ(เจ้า
อาวาสวัดป่ ารัตนวัน จากประเทศไทย)
เวลา 2.30 น. เสร็จพิธี
ขอเรียนเชิญท่านผู้ มีจิตศรัทธา ร่วมทําบุญ จ่ายเช็ค ลง
นาม “Jeta Grove Foundation” นอกจากนี ้ ทางวัดมีตู้รบ
ั
บริจาคเงินสด ขอกราบอนุ โมทนาบุญ ต่อท่านผู้มีจิต
ศรัทธา มา ณ โอกาสนี ้ ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ forestmonastery.org

