
 
 
 

 

     

วดัพทุธธมัมธโร 
    
 

 
 

 ขอเรยีนเชญิผูม้จีติศรทัธารว่มท าบญุทอดกฐนิสามคัค ี
 

เพือ่ใหพ้ระภกิษุสงฆม์โีอกาสไดผ้ลัดเปลีย่นไตรจวีรใหม ่  เนือ่งจากของเกา่ใชนุ่้งหม่มา
ตลอดระยะเวลานาน ยอ่มเกา่และขาดช ารดุ  “มเีรือ่งเลา่วา่ภกิษุชาวเมอืงปาฐา” 30 รปูพากนัไป
เฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้  ณ  พระเชตวนัมหาวหิาร ไปไมท่ันวันเขา้พรรษา จงึพกัจ าพรรษาทีเ่มอืง
สาเกต ุ พอออกพรรษาแลว้พากนัเดนิกร าฝน มจีวีรเปียกชุม่ดว้ยน ้าฝน พอไปถงึแลว้ก็เขา้เฝ้าพระ
พทุธองค ์ ๆทรงเหน็ความล าบากของภกิษุเหลา่นัน้ จงึทรงอนุญาตใหร้ับผา้กฐนิได ้   นางวสิาขา
ทราบความประสงค ์   จงึน าผา้กฐนิมาถวายเป็นครัง้แรก  จงึถอืเป็นประเพณีสบืตอ่กนัมาจนถงึทกุ
วันนี ้

ดังนัน้ จงึขอแจง้ขา่วมายังทา่นผูม้จีติศรัทธาทัง้หลาย   ไดร้ว่มกนัท าบญุทอดกฐนิสามคัคใีน
ครัง้นี ้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
 

ก ำหนดกำร 
 

วนัเสำรท์ี ่ 29  ตลุาคม  2565 
 

 เวลา  09.00 น.    ตัง้องคก์ฐนิสามัคค ี ณ วดัพทุธธัมมธโร 
 เวลา  19.00 น.    ท าวัตรค า่-เจรญิพระพทุธมนต ์ และฟังพระธรรมเทศนา  
  
วนัอำทติยท์ี ่  30  ตลุาคม  2565  
          

เวลา 10.00 น.    พระสงฆเ์จรญิพระพทุธมนต ์ท าบญุตักบาตร,  ถวายภัตตาหาร,   
                       สาธชุนรับประทานอาหารรว่มกนั                                                            
เวลา 12.30 น.    ท าพธิถีวายผา้กฐนิ, พระสงฆร์บัและท าอนุโมทนา   เป็นอันเสร็จพธิ ี                         
 

ขออานุภาพแหง่คณุพระรัตนตรัย  และบญุกศุลอันเกดิจากการท าบญุทอดกฐนิของทา่นในครัง้นี้  
จงเป็นพลวะปัจจัย    น าท่านพรอ้มดว้ยครอบครัว   และญาตมิติร   จงประสบแตค่วามสขุ   ความเจรญิ   
สมบรูณ์ดว้ย  จตรุพธิพรชยั  คอื อาย ุวรรณะ  สขุะ พละ  ตลอดกาลนาน  เทอญ ฯ 

 
ขอเชญิรว่มท าบญุไดท้ี ่  

บัญชเีลขที ่ 
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WAT  BUDDHADHAMMADHARO 

1217  BABEL  LANE,  CONCORD,  CA  94518  

TEL: (925) 825-1645 

                                                             ****************************** 
 

Open Invitation to All Devout Buddhists to Attend Kathina Celebration 

 
 Kathina celebration gives a monk the opportunity to replace his Buddhist monk set of three 
garments (robe, sarong, and extra robe) which may have become worn.  As the legend goes, thirty 
bhikkhus from Pata were journeying to attend Gautama Buddha at Chatewan Monastery. However, 
they were not able to reach the temple before Vassa began and spent that Vassa at Sakatu.  After 
the Buddhist lent, they continued their journey in rainy weather, with soaking robes, until reaching 
their destination.  The Buddha saw their hardship and granted permission for one of them to receive 
a new set of Buddhist garments.  Upasika Visaka learned of Buddha's suggestion and, for the first 
time, offered Kathina robe to one of the bhikkhus, setting the Kathina tradition that remains today. 
 Therefore, the monastery would like to invite devout Buddhists to participate in this merit 
event of Kathina celebration.  
 

Schedule 
 

Saturday, October 29th, 2022 
 

 09:00 AM Set up Kathina set at Wat Buddhadhammadharo.  
 07:00 PM Evening service - chant Buddha stanzas and listen to preachings. 
 

Sunday, October 30th, 2022 
 
 

 
 

 10:00 AM Alms round, food offering, and brunch.                                                            
12:30 PM Kathina ceremony, Sangha to accept and express gratitude, and ceremony 

adjourned.  
                         

Committee, Upasaka/Upasika of Wat Buddhadhammadharo, would like to express our gratitude to all 
devout Buddhists who participate in this Kathina ceremony.  May the power of the three gems and 
merits from this Kathina event support you, your family, and your relatives with everlasting prosperity 
in health, complexion, happiness, strength, intelligence, and finance.   
 

You may make donations for this merit event by:  
1) Wire transfer: Wat Buddhadhammadharo / Wells Fargo 

(ABA Routing: 121042882 / Account Number: 5765973390) 

2) Online via PayPal or credit card at www.watconcord.org. 

http://www.watconcord.org/
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