กำหนดกำร
พิธีทำบุญ ครบ ๑๘ ปี กำรก่ อตั้ง และครบ ๕ ปี
กำรพัทธสีมำพิธีอุโบสถสมโภชวัดนวมินทรรำชูทศิ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน
เมืองเคมบริดจ์ -เรย์ นแฮม มลรัฐแมซซำชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
และ บรรพชำสำมเณร บวชเนกขัมมศีลจำริณี
FATHER’S DAY : THAI FAIR : ASIAN FOODS

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
Organized by Wat Nawamintararachutis (NMR Meditation Center),
Raynham, Cambridge Boston, Massachusetts U.S.A.
With the collaboration of the Community of Raynham in Massachusetts U.S.A.
SCHEDULE OF EVENTS
International Followers have gathered at Mahavajiralongkorn Hall
THAI FAIR : ASIAN FOOD 09:00 AM-05:00 PM
Open To All $10 Donation
Thai Music and Dance Show Starts at 01:00 PM

วันอำทิตย์ที่ ๑๖ เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ขึน้ ๑๔ คำ่ เดือน ๗ ปี กุน
6:00 am
7:00 am
9:00 am

- ทำวัตรเช้ำ เจริ ญจิตภำวนำ -Morning Chanting-Practice Meditation
- ถวายภัตตาหารเช้ าแก่พระสงฆ์ ๒๐ รูป -Offering of Breakfast to 20 Buddhist monks
- เปิ ดโอกำสให้พท
ุ ธศำสนิกชนกรำบนมัสกำรพระพุทธปฏิมำ ๓ สมัย คือ
สมัยอูท่ อง สมัยเชียงแสน และสมัยสุโขทัย (อู่ แสนสุข)
ตั้งกองผ้ำป่ ำ เพื่อร่ วมสมทบบำรุ งค่ำน้ ำ-ไฟฟ้ำ-แก๊ส หล่อเทียนพรรษำ บูชำผ้ำอำบน้ ำฝน
- Town of Raynham officer delivers a speech and accepts a token of appreciation from
the chairman of the ceremony.

2

10:30 am

- พิธีทก
ั ษิณำนุปทำน ถวำยเป็ นพระรำชกุศล แด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ

พลอดุลยเดช และอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพชน บรรพบุรุษ บุพกำรี ชน ผูล้ ว่ งลับไป
- พุทธศำสนิกชน ศรัทธำสำธุชนพร้อมเพรี ยงกัน ณ อำคำรมหำวชิรำลงกรณ
- ประธำนในพิธีฝ่ำยบรรพชิตเข้ำสู่อำคำรมหำวชิรำลงกรณ
- รองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งนครบอสตัน ประธำนในพิธีฝ่ำยคฤหัสถ์ จุดธูปเทียนบูชำ
พระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
- จุดธูปเทียนเครื่ องรำชสักกำระกรำบถวำยบังคมพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสร็จแล้วถวำยรำชสักกำระ
- จุดธุปเทียน เครื่ องทองน้อย หน้ำบรรพชน บรรพบุรุษ บุพพำกำรี ชน
- พิธีกร นำกล่ำวบูชำพระรัตนตรัย สมำทำนศีล
- ประธำนสงฆ์ให้ศีล
- พระสงฆ์สวดทักษิณำนุปทำน
- รองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์แห่งนครบอสตัน ประธำนในพิธีฝ่ำยคฤหัสถ์ พร้อมด้วย
สำธุชน ทอดผ้ำไตร
- พระสงฆ์ท้ งั นั้นสดับปกรณ์
- ถวำยไทยธรรมแก่พระสงฆ์
- ประธำนฝ่ ำยสงฆ์กล่ำวสัมโมทนียกถำ
- พระสงฆ์ท้ งั นั้นกระทำอนุโทนำวิธี
- สำธุชนกรวดน้ ำ รับพร
- ถ่ำยภำพหมู่ร่วมกัน
11:00 am

ถวำยภัตตำหำรเพลแก่พระสงฆ์- Offering of Lunch to 20 Buddhist monks
-

สำธุชนรับประธำนอำหำรพร้อมกัน-All Congregators also partakes of lunch (Lunch
for laypeople)

-

ชมกำรแสดงของนักเรี ยนโรงเรี ยนพุทธศำสนำวันอำทิตย์วดั นวมินทรรำชูทิศ
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ภำคบ่ ำย-Afternoon
THAI FAIR : ASIAN FOOD 09:00 AM-05:00 PM
Open To All $10 Donation
Thai Music and Dance Show Starts at 01:00 PM
1:00 pm
2:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

- Students of the Sunday School perform traditional Thai dances
- Cultural performance others
Group leaders present result of the Sian Foods & Thai Fair
Closing ceremony
Evening Chanting

Note: Programs subject to change.

More Information contact:
Phone: (508) 823-1800, Fax: (508) 823-1775
Web Site: watnawamin.org, Email: watnawamin2545@yahoo.com
Facebook: watnawamintararachutis Boston, Twitter:
watnawamintararachutis

