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VESAK PUJA DAY
Vesak Puja is the most auspicious day that all Buddhist followers around the world
to commemorate the three main events of Lord Buddha:
1. The day of his was born, on the full moon day of Vesak
2. The day of his achieved enlightenment , on the full moon day of Vesak
3. The day of his passed away, on the full moon day of Vesak

SCHEDULE
Sunday, May 15, 2022
- 9:30 am Pay homage to the triple gems and take the five precepts
- 9:40 am Alms offering to the monks in front of the temple
- 11:00 am Offering foods to the Buddhist monks
- 12:30 pm Procession three times around the temple
- 1:00 pm
- 3:00 pm

Pay homage to the triple gems briefly
Listening the Dhamma talk and others

On behalf of Watt Samakki, We cordially invite all of you, family,
and friends to join the sacred day of Vesak Puja ceremony and joyful merits
together. May you all are blessed the longevity beauty happiness and strength
forever.
Best regards,

Abbot, Rithy Sun

Chairman, Kenny Seng

President, Parima In

