กาหนดการ
สมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี วัดประยุรวงศาสวรวิหาร
บาเพ็ญกุศลวันกตัญญูบชู าบุรพาจารย์ และมอบประกาศนียบัตร ศ.พอ.ป.
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
*********************
วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๖ ค่า เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ท่าบุญตักบาตรและการประกวดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทิง (ณ เวทีกลางหน้าพระวิหารพระพุทธนาค และเขามอ)
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๗ ค่า เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี
เวลา ๐๘.๓๐ น. - การประกวดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทิง ณ เวทีกลางหน้าพระวิหารพระพุทธนาค และเขามอ
เวลา ๑๖.๓๐ น. - การเสวนาเรือง “เหลียวหลังแลหน้า ๑๘๗ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”
โดย พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญโฺ ญ) และ คณะ
วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๘ คา่ เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี
เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีมอบประกาศนียบัตร การประกวดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เวลา ๑๔.๓๐ น. - คณะสงฆ์ อุบาสก-อุบาสิกา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และผู้มเี กียรติ
พร้อมกัน ณ พระอุโบสถและมณฑลพิธีวดั ประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เวลา ๑๕.๐๐ น. - พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.)
ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม,
เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ศาสนพิธกี รอาราธนาศีล/สมาทานศีล
- สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ๑๒ รูป สวดพระพุทธมนต์
ในการบ่าเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูชาบุรพาจารย์ เนืองในพิธีสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ถวายเครืองจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนัน้ อนุโมทนา
เวลา ๑๕.๓๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๕ รูป สวดมาติกาบังสุกุล-รับทักษิณานุประทาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทิง ณ เวทีกลางหน้าพระวิหารพระพุทธนาค เขามอ
วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตรงแรม ๙ คา่ เดือน ๒) กิจกรรมสมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี
เวลา ๐๘.๓๐ น. - การประกวดกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะสงฆ์ อุบาสก–อุบาสิกา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
และผู้มเี กียรติ พร้อมกัน ณ ศาลาบ่าเพ็ญกุศล ๑ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีเปิดแถลงข่าว “ศาสนสถานปลอดบุหรี่” โดย..ผูแ้ ทนศาสนา (พุทธ,คริสต์,อิสลาม)
เวลา ๐๘.๔๕ น. - พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “รางวัลบุคคลต้นแบบการรณรงค์เพือให้สงั คมไทยปลอด

เวลา ๐๙.๓๐ น. -

เวลา ๐๙.๓๕ น. เวลา ๑๐.๓๐ น. เวลา ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๖.๐๐ น. เวลา ๑๗.๓๐ น. -

หมายเหตุ

บุหรี” แด่ ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.)
ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒,
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ศาสนพิธกี รอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล
พระมหาโพธิวงศาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ๑๒ รูป
เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระอาราม ๑๘๗ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถวายเครืองจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนัน้ อนุโมทนา
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร ๒๐๐ รูป
แขกผูม้ ีเกียรติรว่ มรับประทานอาหาร เป็นเสร็จพิธี
ชมกิจกรรมวัฒนธรรมบันเทิง ณ เวทีกลางหน้าพระวิหารพระพุทธนาค เขามอ
ปาฐกถาพิเศษ เรือง “เหลียวหลังแลหน้า ๑๘๗ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”
โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันที ๑๐-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ส่งเสริมศีลธรรมของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ เวทีหน้าโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

