Invitation to the Oxford Buddha Vihara 2018 Kathina Ceremony
And the annual general meeting of the OBV
Date: Sunday 4 November 2018
Time: 9:30 am to 2:45pm
Venue: Tingewick Hall, John Radcliffe Hospital, Headley Way, Headington, Oxford OX3 9DU
We wish to cordially invite you to join us in performing meritorious deeds on the annual robe-offering
ceremony, Kathina, of The Oxford Buddha Vihara (OBV); and to participate in the OBV annual general
meeting at Tingewick Hall, John Radcliffe Hospital. Fund raised at this ceremony will be used to
establish an additional Vihara for the OBV to accommodate the ever-increasing interest in Buddhist
meditation and in order that meditation retreats can be held throughout the year. There will be an almsround during which devotees can offer food to the monks gracing the ceremony.
Programme :
09:30
10:30
11:00
11:30
12:30

Arriving at Tingewick Hall
Alms-round (Pindapata)
Monks partaking their meal
Lay people taking their lunch
Commencement of robe-offering ceremony
* Observing the Five Precepts
* Chanting
* Offering robes
* A sermon in Thai by Ven. Phrakhru Sutabuddhivithet, the abbot of Wat Buddharam,
London
* A sermon in Burmese and English by Ven. Dr. Dhammasami, the abbot of the OBV
* Sharing merit
OBV Annual General Meeting

14:15

The financial report by Dr. Sai Tin Maung, the treasurer of the OBV Trust
Report in Thai by Mrs. Saang Florin, OBV Trustee
Election of the OBV Trustees for the year 2018 - 2019

14:45

End of the programme
Trustees, Devotees and Supporters
The Oxford Buddha Vihara

ขอเชิญร่ วมงานทําบุญทอดกฐิ นสามัคคีและการประชุ มสามัญประจําปี ๒๕๖๑/๒๐๑๘
วันอาทิตย์ ที ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑/๒๐๑๘

ณ. Tingewick Hall, John Radcliffe Hospital, Headley way, Headington, Oxford OX3 9DU
คณะกรรมการและญาติโยมวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด
ขอเรี ยนเชิญพุทธศาสนิ กชนชาวไทย
พร้อมทังครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายทุกท่าน
มาร่ วมทําบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์และถวายผ้ากฐินพร้อมทังบริ วารกฐิน
ในงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจําปี
๒๕๖๑/๒๐๑๘ และมาร่ วมการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๑/๒๐๑๘ ของวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด โดยพร้อมเพรี ยงกัน
ปัจจัยทังหมดทีญาติโยมได้มีจิตศรัทธาร่ วมถวายในวาระนี
ทางวัดจะนําเข้ากองทุนโครงการณ์สร้างศูนย์ปฏิบตั ิธรรมวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด
เพือรองรับนักปฏิบตั ิธรรมทีมีจาํ นวนเพิมมากขึนและสามารถจัดคอร์ สสอนกรรมฐานให้กบั สาธุชนทัวไปผูส้ นใจ
จะมาปฏิบตั ิธรรมได้ตลอดทังปี
กําหนดการ
๐๙.๓๐
มาถึง Tingewick Hall
๑๐.๓๐
พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
๑๑.๐๐
พระภิกษุสงฆ์ฉนั ภัตตาหารเพล
๑๑.๓๐
ญาติโยมร่ วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
๑๒.๓๐
เริ มพิธีทางศาสนา โดยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสมาทานศีล
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ เสร็ จแล้วญาติโยมถวายผ้ากฐินสามัคคีพร้อมทังบริ วารกฐิน
พระธรรมเทศนาภาษาไทย โดยท่านพระครู สุตพุทธิวเิ ทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุ งลอนดอน
พระธรรมเทศนาภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ โดยพระอาจารย์ ดร. คําหมาย ธัมมะสามิ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ ด
กรวดนํารับพร
๑๔.๑๕ การประชุ มสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการบริหารวัดพุทธวิหารออกซ์ ฟอร์ ด
กล่าวรายงานเป็ นภาษาอังกฤษ โดย ดร. จาย ทิน มอง เหรัญญิก
กล่าวรายงานเป็ นภาษาไทย โดย คุณสะอาง ฟลอริ น กรรมการ
เลือกตังคณะกรรมการบริ หารวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด ประจําปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๑๔.๔๕ เสร็ จพิธีทอดกฐินสามัคคีประจําปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
คณะกรรมการและญาติโยม
วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ ด

