Działalność Vihary
Vihara
Vihara jest otwarta codziennie dla wszystkich wyznawców i gości od godziny 9.00 do 21.00.
Szczegółowy plan działalności Vihary wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w sali głównej. Dalsze
informacje i pomoc, w szczególności dla osób które przychodzą po raz pierwszy do Vihary,
udzielane są przez obecnego mnicha lub osobę świecką
Biblioteka
Biblioteka Vihary znajduje się w sali wykładowej. Zawiera ona zbiory buddystycznych tekstów
religijnych (kanon) w językach azjatyckich i po angielsku oraz w tradycyjnej formie rękopisów Ola
na liściach palmowych. Zbiory biblioteki zawierają także książki o tematyce związanej z
Buddyzmem i oprawione serie czasopism – w sumie ponad 2600 pozycji.
Biblioteka jest otwarta dla studentów i przyjaciół Londyńskiej Vihary Buddyjskiej. Aby uzyskac
dostęp do kolekcji należy skontaktować się z Viharą i uzyskać zgodę
Kiosk z Książkami
Kiosk z książkami ma w swojej ofercie ponad 200 książek w papierowych okładkach na wiele
tematów związanych z Buddyzmem w tradycji Theravady.
Publikacje te
pochodzą
z Buddhist
Publications Society,
Kandy,
Sri Lanka
Buddhist Missionary Society, Kuala Lumpur. Jest także dostępnych wiele książek opublikowanych
w Anglii. Aby uzyskać listę dostępnych tytułów należy wysłać kopertę ze swoim adresem i ze
znaczkiem (C5 23x16centimetr) na adres Vihary.
Zajęcia w Viharze
Zajęcia grupowe a zakresu Buddyzmu dla początkujących oraz dla studentów
zaawansowanych odbywają się co tydzień. Nauka medytacji oraz medytacja w grupie dla osób
zaawansowanych odbywa się w każdą środę.

Niedzielna Msza
Msza Buddyjska odprawiana jest każdej niedzieli, oprócz sierpnia
W okresie od 1-ego stycznia do 15-ego kwietnia w godzinach 18.00 do 19.00 i od 16-ego kwietnia
do 31-ego grudnia w godzinach 17.00 do 18.00.
Teksty używane w czasie mszy dostępne są w formie pisemnej w języku Pali wraz angielskim
tłumaczeniem.
Na mszę składają się: krótkie kazanie, medytacja, recytacja tekstów religijnych (chanting) oraz
dyskusja.

Święta religijne
Buddyjskie święta religijne są celebrowane w Viharze. Szczegóły dotyczące świąt i ich terminów
znajdują się w Kalendarzu Działalności Vihary oraz na tablicy ogłoszeń
Służba Pasterska
Służba pasterska obejmuje błogosławieństwo małżeństw oraz msze pogrzebowe.
Organizowane są także wizyty u chorych oraz osób potrzebujących posługi w domu czy też w
szpitalu.
Po uprzednim uzgodnieniu Vihara jest udostępniana dla wycieczek szkolnych, grup edukacyjnych
itp. Można także umówić wizytę mnichów w szkołach czy grupach międzywyznaniowych.

Dana / Ofiara
W związku z dużym zainteresowaniem chęcią okazania szczodrości przez świeckich wyznawców
Buddyzmu, ci którzy chcieliby ofiarować jedzenie dla mnichów lub inne przedmioty dla użytku
Vihary powinni zgłosić swoją gotowość z jak największym wyprzedzeniem.
Ceremonie małżeństwa
Vihara jest officialnie zarejestrowana w celu przeprowadzania ceremonii małźeńskich. Vihara
także odprawia ceremonie błogosławiące małźeństwa wcześniej zawarte, jeśli nowożeńcy życzą
sobie aby ich małżeństwo uzyskało buddyjskie błogosławieństwo.

