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သီ တင်းက တ် မီ းထွ န်းပွ ဲေတာ်
ဲေပျာ် ကစိ ့ေနာ်
ဓမမိ တ်ေဆွ အေပါင်းတိ ့…
၂၀၂၂ ခ ှ စ် သီ တင်းက တ်မီးထွ န်းပွ ဲေတာ်ကိ ြမန်မာဗဒဘာသာအသင်း ြမန်မာဗဒဘာသာဘန်း ကီ းေကျာင်း(ချီ ကာဂိ )
မှာ ကည် ကည် း း ကျင်းပမှာမိ ့ မပျက်မကွ က် ကေရာက် ကဖိ ့ ခင်ခင်မင်မင် ေလးေလးစားစား ဖိ တ် ကားလိ က်ပါတယ်။
ဦးရဲ ေလး (Mr. Larry)နဲ ့ ေဒ စစန်(Susan) မိ သားစတိ ့က ကာဇံ ချက်၊ အေ ကာ်စံ ပပေ ွးေ ွ း၊ ြမန်မာလက်ဖက်ရည်၊
် ျ ိုးစံ ေတွ နဲ ့ ဓမမိ တ်ေဆွ တိ့ကိ ကသိ လ် ပ ဧည့်ခံ ေက းေမွ း ကပါမယ်။
ြမန်မာမန့မ
ညေန ၇:၀၀ နာရီ မှာ ရဟန်းသံ ဃာေတာ် အ ှ င်ကမာရနဲ ့ အတ ြမတ်စွာဘရားကိ ဆီ မီး ပေဇာ် ပီ း ပ ာန်းေဒသနာေတာ်
စေပါင်း ွတ်ဆိ ကပါမယ်။ ြမန်မာဗဒဘာသာအသင်း(ဘီ ဘီေအ)ကလည်း ဖေယာင်းတိ င်၊ အေမးတိ င်ေတွ စီ စဥ်ထားပါမယ်။
သီ တင်းက တ် မီ းထွ န်းပွ ဲေတာ်ေန ့ ။

။ ၂၀၂၂ ေအာက်တိဘာ ၁၊ စေနေန ့

ေက းေမွ း ဧည့်ခံ ချိန်။

။ ညေန ၅:၀၀ နာရီ - ၆:၃၀ နာရီ

မီ းထွ န်း ပီ း ပ ာန်း ွတ်ဖတ်ချိန်။

။ ညေန ၇:၀၀ နာရီ - ၈:၃၀ နာရီ

သီ တင်းက တ် မီ :ထွ န်းပွဲ ေတာ်

ည ၉:၀၀ နာရီ တိင် ဆင် ဲ ကပါမယ်။

Thadingyut Lighting Ceremony
Dear all,
You are cordially invited to BBA Thadingyut Lighting Ceremony on Saturday evening, October 1st, 2022.
Mr. Larry (U Ye Lay) & Susan family are graciously hosting with delicious foods like Kyarzan Khyak,
AKyawsone, Burmese tea, and Burmese desserts.
Together with Ashin Kumara, Lighting Ceremony and Patthan Recital will be offered at 7:00 pm.
Burmese Buddhist Association (BBA) will arrange candles and scent sticks to Buddha.
Thadinkyut Lighting Ceremony:
Offer delicious foods and light refreshments:
Candle light and Patthan recital:
Thadingyut Lighting Ceremony
************ Kathina Robe Offering Ceremony :

Oct 1st, 2022, Saturday
5:00 pm – 6:30 pm
7:00 pm – 8:30 pm
until 9:00 pm.
November 6, 2022 Sunday 11:00 am *****

