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An alle Mitglieder, Freunde
und Interessierte des
Wat Dhammavihara Hannover

๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๔

เรือ่ ง จัดงานทําบุญวันขึน้ ปี ใหม่ ๒๕๕๕/2012
เจริ ญพร คุณโยม

ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ กําหนดจัดงานทําบุญวันขึน้ ปี ใหม่ ๒๕๕๕/2012 ในวัน

อาทิตย์ท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ในโอกาสนี้ ขอเชิญสาธุชนมาบําเพ็ญบุญกุศลร่วมกัน เพือ่ เป็ นสิรมิ งคลแก่ตวั เราและ

ครอบครัวเนื่องในวันขึน้ ปีใหม่

โดยช่วงเช้าประมาณ ๑๐.๕๐ น. ทําบุญตักบาตร ช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหาร

เสร็จแล้ว ฟงั พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เสร็จแล้ว ทอดผ้าปา่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ เสร็จแล้ว

ขอเชิญจับฉลากแลกของขวัญเพือ่ สร้างมิตรไมตรีให้อบอุน่ โดยขอตัง้ ราคาของขวัญ ๑๐ ยูโร ขึน้
ไป

ทางวัดจะเตรียมของขวัญพิเศษไว้ ๓ ชิน้ เพือ่ ให้ทา่ นทีม่ าทําบุญร่วมกันจับ
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เรือ่ ง จัดงานทําบุญวันพ่อ ถวายเป็ นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์
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เจริ ญพร คุณโยม

ด้วยวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ กําหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติขน้ึ ในวันอาทิตย์ท่ี ๔ ธันวาคม

๒๕๕๔ ณ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์

ในโอกาสนี้ ขอเชิญสาธุชน ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพผ้าปา่ สามัคคี ๑๐๙ กอง ๆ ละ ๔๙ ยูโร เพือ่ เป็ นสิร ิ

มงคลในวันอันเป็ นมงคลนี้ ร่วมกับเพือ่ นๆ เป็ นเจ้าภาพก็ได้ เพือ่ สร้างความงามของจิตและเพือ่ ฝึกจิตให้
งามเท่านัน้ อันจะเป็ นบุญบารมีแก่ชวี ติ

อีกทัง้ เป็นการเพิม่ พลังชีวติ มีกาํ ลังยิง่ ในการดํารงอยูใ่ นปจั จุบนั

จนถึงภพชาติต่อไป

ทางวัดเตรียมต้นผ้าปา่ ไว้ให้ทา่ นทีเ่ ป็ นเจ้าภาพ เป็ นพานบายศรีทาํ จากผ้าและริบบิน้ งดงาม หลัง

ทอดผ้าปา่ เสร็จ ขอเชิญนํากลับบ้านเพือ่ รําลึกถึงบุญทีเ่ ราทํา

ขอเชิญสาธุชนบวชพราหมณ์ปฏิบตั ธิ รรม ตัง้ แต่เย็นวันศุกร์ถงึ วันอาทิตย์ ๒-๔
เชิญแจ้งเป็ นเจ้าภาพผ้าปา่ ได้ทว่ี ดั ตามหมายเลขโทรฯข้างบน

และขอแจ้งให้สาธุชนทราบว่า วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทางสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกงสุลสัญจร ที่วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์

จึงเจริญพรมาให้สาธุชนได้ทราบ

เจริ ญพร
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พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์
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ซ่อม

ขอเชิญเป็ นเจ้าภาพผ้าป่ าพันกองฉลองวัด ๙ ปี

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์

Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover. Tel. 0511 768 57 46

เนื่องจากหลังคาของวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ เกิดความชํารุดทรุดโทรม เหตุจากถูกใช้มาแล้ว
หลายปี ก่อนทีว่ ดั ของเราจะย้ายมาอยู่ ณ อาคารแห่งนี้ ถึงแม้วา่ ขณะนี้หลังคายังพอใช้ได้ แต่สภาพ
ของหลังคาก็เก่ามากอย่างยิง่ ดูแล้วไม่งาม
บัดนี้ เป็ นเวลาอันสมควรทีจ่ ะซ่อมหลังคาวัดให้ดขี น้ึ และสามารถทีจ่ ะคงทนอยูไ่ ด้อกี หลายปี และ
ด้วยความทีอ่ าคารแห่งนี้ เป็ นอาคารหลังใหญ่ จึงจําเป็ นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็ น
จํานวนมาก
จึงขอชวนเชิญสาธุขนทัง้ หลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าปา่ ซ่อมหลังคาครัง้ นี้ โดยทางวัดตัง้ กองผ้าปา่
ไว้หนึ่งพันกอง กองละ ๑๑๙ ยูโร
ทางวัดเตรียมของชําร่วยมอบเป็ นของทีร่ ะลึกแก่เจ้าภาพทุกท่าน เพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ในงานผ้าปา่ พัน
กองครัง้ นี้ดว้ ย จะทอด วันฉลองวัดครบ ๙ ปี วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ท่านทีป่ ระสงค์เป็ นเจ้าภาพผ้าปา่ ครัง้ นี้ ขอเชิญแจ้งเป็ นเจ้าภาพกับทางวัดไว้ หรือกลุ่มสาธุชนเมือง
ใดมีตวั แทนในการรวมรายชื่อ ขอเชิญแจ้งไว้กบั ตัวแทนบุญท่านนัน้
ด้วยอํานาจแห่งบุญนี้ ขอท่านจงเป็ นผูม้ สี ขุ ภาพทีด่ มี ที อ่ี ยูอ่ าศัยทีแ่ ข็งแรงดงาม ประดุจดังวิมาน
สถานอาคารใหญ่โต ขอให้มคี รอบครัวทีด่ ที อ่ี บอุน่ มีทรัพย์สมบัตสิ มบูรณ์พนู ผล อย่าทุกข์
ยากลําบากด้วยเรือ่ งใดๆ ขอให้ได้เป็ นเศรษฐีมหาเศรษฐีผใู้ จบุญ ตัง้ มันอยู
่ ใ่ นบุญ มีปญั ญาเป็ น
สัมมาทิฐิ จนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน เทอญฯ

e
เจริ ญพร
พระมหาทองนาค นาควโร
ประธานสงฆ์วดั ธรรมวิ หาร ฮันโนเฟอร์
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über unsere kommenden Veranstaltungen im Winter 2011 informieren.
Am 4. Dezember 2011 feiern wir den thailändischen Vatertag mit einer Zeremonie.

In der Zeit vom 2. bis 4. Dezember 2011 haben Thailänderinnen die Möglichkeit im Wat
Dhammavihara an einer dreitägigen Buat Mae Chi (Meditationszeit als Nonne) teilzunehmen.
Am 17. Dezember 2011 bietet das Konsulat-Team der thailändischen Botschaft in der Zeit
von 9 bis 17 Uhr seine Dienste an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
(www.watdhammavihara.de) unter Angebote -> Kosulat-Team.

Für spezielle Vorabinformationen oder weitere Fragen setzen Sie bitte mit der Botschaft unter
Telefon 030 79481-112 oder 030 79481-114 in Verbindung.

Unsere Neujahrs-Zeremonie findet am 01. Januar 2011 statt. Wir möchten an diesem Tag ein
verspätetes „Wichteln“ veranstalten. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, bringen Sie bitte ein
kleines verpacktes Geschenk im Wert von ca. 10 € mit.

Da das Dach des Ahlemer Turm in „die Jahre gekommen“ und teilweise reparaturbedürftig ist,
planen wir es neu zu decken. Dazu starten wir eine Spendenaktion und hoffen, dass wir die
benötigten Mittel (119.000,- €) bis zu unserem 9-jahrigen Jubiläum am 24. Juni 2012
zusammen bekommen haben. Wir bedanken uns schon jetzt für jede helfende Spende bei Ihnen.
Zu allen Veranstaltungen laden wir Sie, Ihre Freunde und Bekannte ganz herzlich ein und freuen
uns auf Ihren Besuch.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite http://www.watdhammavihara.de

Mit freundlichen Grüßen

Phramahan Thongnark Nagavaro
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