
 

 

ที่ คสญ. 9/2017 

 วันที่ 21 เมษายน  2017 
 

เรื่อง เชิญมาร่วม งานฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหมแ่ละเพิ่มพูนความรูค้ริสตชน 
 

เรยีน คุณพ่อ  ครูค าสอน  พ่อแม่อุปถัมภ ์ และคริสตชนใหม่  ที่นับถือ  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ก าหนดการ 

  2. ใบตอบรับ 
 

 ในหนังสือ พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นครสิตชน  ได้กล่าวถึงระยะเวลาของการเป็นคริสตชนใหม่ 

(RCIA 235-239) หนา้ 159 กล่าวไว้ว่า 

1. เพื่อแสดงการสิน้สุดการสอนค าสอนแก่คริสตชนใหม่ ในปลายเทศกาลปัสกา ราวๆ วัน

อาทติย์สมโภชพระจิตเจ้า ให้มีงานฉลอง (RCIA 237) 

2. ในวันครบรอบปี ที่ได้รับศีลล้างบาป ควรเชิญผู้รับศีลลา้งบาปปีที่แล้วมาชุมนุมกันอีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อขอบคุณพระเป็นเจา้ แบ่งปันประสบการณ์ และรื้อฟื้นค าสัญญาแหง่ศีลล้างบาป (RCIA 238) 
 

ในปีนี้ วันสมโภชพระจติเจ้า  ( 4 มิถุนายน ) ผมจงึขอเชิญ คุณพ่อเจ้าอาวาสและคุณพ่อที่

รับผิดชอบสอนค าสอนผู้ใหญ่ของวัด  ส่งเสรมิให้ครสิตชนใหม่ ปี 2017 และผู้ที่รับศลีล้างบาปปีท่ี

แล้ว (2016) พรอ้มพ่อแม่อุปถัมภ์ รวมถึงคริสตชนที่มีความสนใจ   มาร่วมชุมนุมครสิตชนใหม่ และ

เพิ่มพูนความรู้ครสิตชน  ในวันเสาร์ท่ี 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 ณ บ้านผู้หว่าน  อ.สาม

พราน จ.นครปฐม ตามก าหนดการที่ส่งมาด้วย 
 

 ส าหรับค่าลงทะเบียน (ที่พักและอาหาร) คนละ 700 บาท  โดยขอใหท้างวัดส่งรายชื่อ

ผูเ้ข้าร่วมในใบตอบรับและส่งกลับมา ที่คุณจักรายุทธ เอี่ยมละออ แผนกค าสอนผูใ้หญ่ ฝ่ายงานธรรม

ทูต โทร:0-2237-7316, 086-167-7205  โทรสาร : 0-2233-8159 หรือ Email : rciamissionbkk 

@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคมศกนีด้้วย (ทางแผนกฯ  ขอความอนุเคราะห์ จากทางวัด ใน

การ สนับสนุนค่าลงทะเบียนส าหรับคริสตชนใหม่ ปี 2017 และผูท้ี่รับศีลลา้งบาปปี 2016  

รวมถึงครสิตชนอื่นๆที่มคีวามสนใจ คนละ 700 บาทด้วย)  

 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา 

 ด้วยความนับถือ 

 

 

 (คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ) 

 ผูจ้ัดการแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 



ก าหนดการฟื้นฟูจติใจครสิตชนใหม ่ 

วันท่ี 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560/ค.ศ. 2017 

ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 

 

วนัเสารท์ี่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560/ค.ศ.2017 

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน - อาหารว่าง ที่บ้านผู้หว่าน 

10.00 - 12.00 น. รื้อฟื้น ท าความเข้าใจใหก้ระจา่ง ถึง "แก่นแท้ของชีวติคริสตชน  

   และการพิจารณามโนธรรมในศีลอภัยบาป" โดยพณฯ. ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู 

12.00 – 12.45 น. อาหารกลางวัน  

12.45 – 13.00 น. เดินทางไปอารามนักบวชคาเมไลท์ชาย-หญิง สามพราน  

13.00 – 13.40 น. เยี่ยมชมอารามนักบวชคาเมไลท์ชาย-หญิง สามพราน  

13.40 – 14.00 น. เดินทางไปสักการะสถานบุญราศร ีนโิคลาส บุญเกิด กฤษบ ารุง  

14.00 – 15.00 น. เยี่ยมชมสักการะสถานบุญราศ ีนโิคลาส บุญเกิด กิจบ ารุง  

15.00 – 16.00 น. วจนพิธีกรรมศลีอภัยบาป โดยคพ.อนุสร แก้วขจร,คพ. วรพจน,์คพ. พลาพล 

16.00 – 17.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ.สักการะสถานฯ โดย คพ.อนุสรณ์ แก้วขจร           

   เป็นประธาน  

17.00 – 17.30 น. ตัวแทนคริสตชนใหม่กล่าวขอบคุณ จบแล้วรับประทานอาหารว่าง  

17.40 – 18.00 น. เดินทางกลับบ้านผู้หว่าน  

18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านผู้หว่าน  

19.00 – 21.00 น.      แบ่งปันประสบการณ ์ปัณหา แนวทางแก้ไขในการด าเนินชีวติของครสิตชน

   ใหม ่ช่วงที1่โดย คพ. สมหมาย มธุรสสุวรรณ  

21.00 น.  พักผอ่นตามอัธยาศัย  

วนัอาทติย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560/ค.ศ.2017 

07.00 – 08.00 น. อาหารเชา้ 

08.00 –10.00  น. การอบรมเรื่อ "จงติดตามพระจติเจ้า" โดย คพ. สุวนารถ กวยมงคล 

10.00 – 12.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระจติเจ้า ณ.วัดน้อยเซนต์ไมเคิล                 

    (รื้อฟื้นค าสัญญา) โดย พณฯ. ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน 

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงบ้านผู้หว่าน  

   และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 



ใบตอบรับ 
งานฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ 

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตยท์ี ่4 มิถุนายน 2560/2017 

 
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………….………. (เจ้าอาวาส / ผู้ช่วยเจ้าอาวาส / ครูค าสอน) 
วัด.............................................................................. เขต........… เบอร์โทร ................................................ 

ยินดีส่งคริสตชนใหม่จ านวน ….......…… คนดังรายชื่อต่อไปนี้: 

 
* กรุณาตอบกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 26พฤษภาคม 2017 

 
ผู้ประสานงานของวัด(ชื่อ/นามสกุล) ............................................................ โทรฯ....................................................... 

 

 

 

คริสตชนใหม่ 
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ใบตอบรับ 
งานฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ 

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตยท์ี ่4 มิถุนายน 2560/2017 

 
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………….………. (เจ้าอาวาส / ผู้ช่วยเจ้าอาวาส / ครูค าสอน) 
วัด.............................................................................. เขต........… เบอร์โทร ................................................ 

ยินดีส่งพ่อแม่อุปถัมภ์และคริสตชนที่สนใจ จ านวน ….......…… คนดังรายชื่อต่อไปนี้: 
 

พ่อ - แม่อุปถัมภ ์ คริสตชนที่สนใจ 

1  1  
2  2  

3  3  

4  4  
5  5  

6  6  

7  7  
8  8  

9  9  
10  10  

11  11  

12  12  
13  13  

14  14  

15  15  
16  16  

17  17  

18  18  
19  19  

20  20  
* กรุณาตอบกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 26พฤษภาคม 2017 

 

ผู้ประสานงานของวัด(ชื่อ/นามสกุล) ............................................................ โทรฯ....................................................... 

 


