
Luang Por Sumedho  
Offering Ceremony &  Dhamma Talk 

Sunday, June 25, 2017 
10 a.m. – 2:30 p.m.

Please join us for a day of Dhamma:

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  
12:30 p.m.  Precepts & Offering Ceremony 
1 p.m.            Dhamma Talk by LP Sumedho  
2 p.m.           Close; chance to meet Sangha 

2:30 p.m.    End

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. 

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. 

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

(603) 654-2292 
contact@jetagrove.us 

forestmonastery.org

Temple Forest Monastery 
32 Derbyshire Ln 

Temple, NH, 03084

 ~ All Welcome! ~

Where:

Ajahn Sumedho at Temple Forest Monastery



 

ขอเรยีนเชิญรว่มทําบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี (วดัป่าเชตวนั) เมืองเทม
เพิล มลรฐั นิวแฮมป์เชียร ์Sunday June 25, 2017 

ปัจจัยท่ี ได้ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีครัง้น้ี ทางวดั จะนํา 
ไปใช้ ในการ ดําเนินงาน ปรบัปรงุธรรมสถาน สรา้งกุฏิ 
ทะนุ บํารงุ วดัป่าเชตวนั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสว่น
รวมตลอดไป 

กําหนดการ วนัอาทิตย์ท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 (2017) 

เวลา 10.15 น. พิธีปาฐกถาผ้าป่า 
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหาร (พระบิณฑบาต)  
เวลา 11.00 น. พระฉันเพล และ พุทธศาสนิกชน รว่มรบั
  ประทานอาหาร 
เวลา 12.30 น. พิธีทอดผ้าป่า  
เวลา 1.00 น.   ฟังธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสุเมโธ(เจ้า 
  อาวาสวดัป่ารตันวนั จากประเทศไทย) 
เวลา  2.30 น.  เสรจ็พิธี

เน่ืองในโอกาสหลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ(พระราชสุเมธาจาร
ย์)ลูกศษิย์ชาวต่างชาติรปูแรกในหลวงพ่อชา ได้เดินทาง
มาเย่ียมเยียนวดัเชตวนั (วดัป่าสายหลวงพ่อชา)12-26 
มิถุนายน 2017 และนับเป็นโอกาสดีของชาวไทยท่ีอาศยั
อยู่ ในแถบนิวอิงแลนด์ ท่ีจะได้มีโอกาสรว่มต้อนรบั 
หลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ 

ในโอกาสน้ีทางคณะกลุ่มนางฟ้า(วดัเชตวนั) ได้ประชุม
และนําเสนอต่อเจ้าอาวาสวดัป่าเชตวนั(อ.ชยันโต ภิกขุ) 
จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึน้ ในวนัอาทิตย์ท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสต้อนรบั หลวงพ่อสุเมโธ ภิกขุ 
รว่มพบปะ ทําบุญ ตักบาตร และรบัฟังธรรมเทศนา 
 

ท่ีอยู่ วดัเชตวนั: 

32 Derbyshire Ln 
Temple, NH, 03084  

โทร: 603- 654-2292  

forestmonastery.org

ขอเรยีนเชิญท่านผู้ มีจิตศรทัธา รว่มทําบุญ จ่ายเช็ค ลง
นาม “Jeta Grove Foundation” นอกจากน้ี ทางวดัมีตู้รบั
บรจิาคเงินสด ขอกราบอนุโมทนาบุญ ต่อท่านผู้มีจิต
ศรทัธา มา ณ โอกาสน้ี ด้วย 

รายละเอียดเพ่ิมเติมดูได้ท่ี forestmonastery.org


