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Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover

วัดธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์
Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3
30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511-768-5746 | Fax 0511-542-1931
info@watdhammavihara.de
www.watdhammavihara.de

An die Mitglieder, Freunde
und Interessierte des
Wat Dhammavihara Hannover.
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๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ทําบุญฉลองวัดครบ ๘ ปี

เจริ ญพร คุณโยม

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ กําหนดจัดทําบุญฉลองวัดครบ ๗ ปี ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ วัดธรรม
วิหาร ฮันโนเฟอร์
ในโอกาสอันเป็ นสิรมิ งคลนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
ผูอ้ ุปถัมภ์วดั ธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ จะมาเป็ นประธานในงาน
ขอเชิญสาธุชนทัง้ หลายมาบําเพ็ญบุญเนื่องในโอกาสอันเป็ นสิรมิ งคลนี้ เพือ่ แสดงถึงความรักความสามัคคีของ
พวกเราทีไ่ ด้ชว่ ยกันสร้างวัดจนสําเร็จ และได้เป็ นสถานทีท่ าํ กิจกรรมต่อปวงชนมากมาย ทัง้ ในส่วนของพระพุทธศาสนา
และสังคม
ขอเชิญสาธุชนทําอาหารและของหวานมาทําบุญทัง้ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วแจกจ่ายกันรับประทานแก่ผู้
มาร่วมงานเพือ่ แสดงถึงความรักความสามัคคีของพวกเราชาวไทย หรือท่านใดไม่สามารถทําด้วยตัวเอง ก็รว่ มกับ
เพือ่ นๆหรือกับคณะแม่ครัวทางวัดก็ได้ จะถวายเป็ นปจั จัยหรือสิง่ ของก็ได้
และขอเชิ ญสาธุชนเป็ นเจ้าภาพผ้าป่ าฉลองวัด กองละ ๒๙ ยูโร ๑๐๙ กอง ขอเชิญแจ้งความประสงค์ไว้กบั
ทางวัด ตัง้ แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
กรุณาจอดรถที่ลานจอดรถของโรงเรียน ห่างจากวัดประมาณ ๒๐๐ เมตร ดูแผนทีป่ ระกอบด้วย

เรื่อง ทําบุญเข้าพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้กาํ หนดจัดพิธที าํ บุญเข้าพรรษาประจําปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๔ ในวัน
อาทิตย์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และถวายผ้าอาบนํ้าฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ผจู้ าํ พรรษาในอาวาสแห่งนี้ เพือ่ รักษา
ประเพณีอนั ดีงามของพวกเราชาวพุทธทัง้ หลาย
และในโอกาสเดียวกันนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทําบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึง่ เป็ น
วันสําคัญอีกวันในพระพุทธศาสนา

เรื่อง บวชพราหมณ์ ปฏิบตั ิ ธรรมเข้ม ๗ วัน
ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้กาํ หนดจัดพิธบี วชพราหมณ์ปฏิบตั ธิ รรมเข้ม ประจําปี ๒๕๕๔ เป็ น
เวลา ๗ วัน เพือ่ เรียนรูห้ ลักธรรมและการฝึกฝนตนเอง โดยผ่านการปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐาน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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ขอเชิญสาธุชนทีส่ นใจ มาบําเพ็ญปญั ญาบารมี อันเป็ นกุศลบารมีทย่ี งิ่ ใหญ่ในพระพุทธศาสนา อีกทัง้
เป็ นการรักษาพระพุทธศาสนาทีป่ ระเสริฐยิง่ และเพือ่ เป็ นพลังในการดําเนินชีวติ ให้งดงามต่อไปยิง่ ๆ
การปฏิบตั ธิ รรมในแต่ละวัน จะเริม่ ตัง้ แต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.

เรื่อง จัดพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจําปี ๒๕๕๔/2011

ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ ได้กาํ หนดจัดพิธบี วชสามเณรภาคฤดูรอ้ นประจําปี ๒๕๕๔/2011 ตัง้ แต่
วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็ นเวลา ๙ วัน เพือ่ อบรมศีลธรรมและความคุน้ เคยในพระพุทธศาสนาแก่บุตร
หลาน รับสมัครผูท้ จ่ี ะบวชอายุตงั ้ แต่ ๙ ขวบขึน้ ไป
เริม่ พิธบี วชวันเสาร์ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ขอให้ผปู้ กครองนําบุตรหลานมาฝึ กขานนาคและเรียนรูร้ ะเบียบการเป็ นสามเณรตัง้ แต่วนั ที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพือ่ ให้เกิดความพร้อมเพรียงในวันบวชสามเณร
บริขารเครือ่ งสําหรับบวชสามเณร ทางวัดจะจัดเตรียมไว้ให้ ขอเชิญบูชาได้ตามสะดวก
หรือท่านใดจะเตรียมมาเองก็ได้ ผ้าไตรจีวรขอให้เป็ นสีเหลือง
ขอเชิญสาธุชนทีจ่ ะบวชลูกหลาน ติดต่อสอบถามและสมัครไว้กบั ทางวัดตัง้ แต่บดั นี้ไป
จึงเจริญพรมาให้สาธุชนได้ทราบ

เจริ ญพร

พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über unsere kommenden Veranstaltungen informieren.
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8-jähriges Jubiläum mit „Tag der offenen Tür“
Die Jubiläumszeremonie zum achtjährigen Bestehen des Wat Dhammavihara findet
am Sonntag den 19. Juni 2010 in Verbindung mit einem „Tag der offenen Tür“ statt
und wir laden Sie dazu herzlich ein. Die Feier beginnt um 10 Uhr, Essen und
Getränke sind für Sie kostenfrei; über eine kleine Spende würden wir uns jedoch
freuen.

Zeremonie zum Begin der buddhistischen Fastenzeit (Khao Phansa)
Am Sonntag den 17. Juli 2011 findet im Wat Dhammavihara die traditionelle
Khao Phansa Zeremonie statt.

In der Zeit bis zur Khao Phansa Zeremonie bieten wir für Thailänderinnen eine
Meditationszeit (Buat Pharm) vom 11. Juli – 17. Juli 2011 an.

Junge Thailänder (ab 9 J.) haben die Gelegenheit, an einer Novizenzeit (Buat
Sammanaen) teilzunehmen. Sie beginnt am 9. Juli und endet am 17. Juli 2011.
Bitte bringen Sie teilnehmende Kinder am 6. Juli 2011 zur Vorbereitung in den
Tempel.

Weitere Informationen erhalten Sie im Wat Dhammavihara.

Bitte beachten Sie Hinweise zur Anreise und den Parkplätzen
auf der Rückseite.
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Da der Tempel in einem Wohngebiet liegt, möchten wir auf unsere Nachbarn
Rücksicht nehmen und Sie bitten, nicht direkt am Tempel zu parken. Wegen
Strassenbaumaßnahmen ist aktuell die gewohnte Zufahrt auch nicht möglich. Es
stehen zwei Parkplätze in der Nähe zur Verfügung, von denen es jeweils nur ein
kuzer Fußweg zum Tempel ist:
Stadtfriedhof Ahlem | Petit-Couronne-Straße (Ecke Am Ahlemer Holz).
Wir Danken für Ihr Verständnis.
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Mit freundlichen Grüßen

Phramahan Thongnark Nagavaro
Abt des Wat Dhammavihara Hannover

