เชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ครัง้ แรก ณ วัดป่ าเชตวัน
วัดปฏิบัติ ในสายหลวงพ่อชา สุภัทโท
ในวันอาทิตย์ท่ี 8 ตุลาคม ๒๕๖๐
ื ทอดกันมาของชาวไทยพุทธ
การทอดกฐิน เป็ นประเพณี อันดีงามเก่าแก่ ที่สบ
ถือกันว่าเป็ นสิง่ ที่จําเป็ นและสําคัญ เพราะได้ทัง้ บุญกุศล ทัง้ ความรูแ
้ ละจิตใจ
มีอานิ สงฆ์มหาศาล ทัง้ ผู้รบ
ั และผู้ ให้
ทางกลุ่มนางฟ้ าวัดป่ าเชตวันได้เสนอและเจ้าอาวาสวัดป่ าเชตวันได้ตอบตกลง
้ เป็ นครัง้ แรกโดยมีหลวงพ่อปสันโน ภิกขุ
ให้มีการรับกฐิน ซึ่งจัดกฐินสามัคคีขึน
เจ้าอาวาสวัดป่ าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนี ย เป็ นประธาน
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทําบุญ ตักบาตร ในงานทอดกฐินสามัคคี ปัจจัยที่ ได้
จะนํ าไปใช้ ในการสร้างกุฏิ ดําเนิ นงาน ปรับปรุงธรรมสถาน ดํารงไว้เพื่อพุทธ
ศาสนาสืบต่อไป
กําหนดการ
๑๐:๑๕ น. กล่าวต้อนรับโดย อ.ชยันโต ภิกขุ เจ้าอาวาสวัดป่ าเชตวัน
๑๐:๓๐ น. เตรียมตักบาตรข้าวสุก (มีข้าวสุกและอุปกรณ์ ไว้ ให้สาํ หรับทุกท่าน)
๑๐:๔๕ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
๑๑:๐๐ น. พระฉั นเพล/พุทธศาสนิ กชนร่วมรับประทานอาหาร
๑๒:๓๐ น. พิธีทอดกฐิน
๑๓:๓๐ น. ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปสันโน ภิกขุ
๑๕:๐๐ น. เสร็จพิธี

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

Please join us for our first:

Kathina Oﬀering
Where:

Sunday October 8, 2017

Temple Forest Monastery
32 Derbyshire Ln
Temple, NH, 03084

10 a.m. – 3:00 p.m.
~ All Welcome! ~

(603) 654-2292
contact@jetagrove.us

forestmonastery.org

Taking part will be a number of special monastic visitors, including:

Luang Por Pasanno
Abbot of Abhayagiri Monastery

Ajahn Sona
Abbot of Birken Forest Monastery

Ajahn Sudanto
Abbot of Pacific Hermitage

Temple Forest Monastery – Kathina & Dhamma Talk
Please join us for the first “Kathina” oﬀering
ceremony to be held at Jetavana, Temple Forest
Monastery, a Buddhist monastery in the town of
Temple, NH. Organized by members of the lay
community who wish to oﬀer requisites and
support to the monastery, this traditional
occasion serves also as an annual gathering for
the lay and monastic communities and anyone
who wishes to attend.
Everyone is welcome to join us for any part of
the day: an alms-round and shared meal, the
Kathina Oﬀering, a Dhamma Talk oﬀered by
Luang Por Pasanno, and a chance to meet the
sangha.
More details can be found at:
forestmonastery.org/news

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

Shared Meal

12:45 p.m. Kathina Oﬀering Ceremony
1:30 p.m. Dhamma Talk by Ajahn Pasanno
2:30 p.m. Close; chance to meet Sangha
3:00 p.m. End

