
 

 

 

 

ที่ คศญ. 11/2018 

 วันที่ 10 เมษายน  2018 
 

เร่ือง เชิญรวมชุมนุมฟนฟูจติใจและเพ่ิมพูนความรูครสิตชน 
 

เรียน คุณพอเจาอาวาส ท่ีนับถอื  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. กําหนดการ 

  2. ใบตอบรับ 
 

 เนื่องดวยพิธรัีบผูใหญเขาเปนคริสตชน เสนอใหมีงานฉลอง เพื่อแสดงการสิ้นสุดการสอนคํา

สอนแกครสิตชนใหม ในปลายเทศกาลปสกา ราวๆ วันอาทิตยสมโภชพระจิตเจา (RCIA 237) และ

เปนโอกาสใหผูรับศีลลางบาปปกอนหนามาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอบคุณพระเปนเจา แบงปน

ประสบการณ และรื้อฟนคําสัญญาแหงศีลลางบาป (RCIA 238) อีกทั้งบรรดาครูคําสอน, พอแม

อุปถัมภ และครสิตชนที่สนใจ ไดมีโอกาสฟนฟูจติใจรวมกัน 
 

แผนกครสิตศาสนธรรมผูใหญ จงึจัดใหมีงานชุมนุมฟนฟูจิตใจและเพ่ิมพูนความรูคริสตชน 

ในวันเสารท่ี 19 ถงึ วันอาทิตยท่ี 20 พฤษภาคม 2018 ณ บานผูหวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ตามกําหนดการที่สงมาดวย 
 

 สําหรับคาลงทะเบียน (ท่ีพักและอาหาร) คนละ 700 บาท  โดยขอใหทางวัดสงรายช่ือ

ผูเขารวมในใบตอบรับและสงกลับมาที่คุณจักรายุทธ เอ่ียมละออ  แผนกคริสตศาสนธรรมผูใหญ     

ฝายงานธรรมทูต โทร:0-2681-3835, 086-167-7205  โทรสาร : 0-2681-3836 หรือ Email : 

rciamissionbkk @gmail.com ภายในวันศุกรท่ี 11 พฤษภาคมศกนี้ดวย  

 

จงึเรยีนมาเพื่อขอคุณพอชวยประชาสัมพันธ สนับสนุนบุคคลดังกลาวเขารวมกิจกรรม และขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้  

  

 ดวยความนับถอื 

 

 

 (คุณพอสมหมาย มธุรสสุวรรณ) 

 ผูจัดการแผนกครสิตศาสนธรรมผูใหญ 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

กําหนดการชุมนุมฟนฟูจติใจ และเพิ่มพูนความรูครสิตชน 
วันท่ี 19-20 พฤศภาคม พ.ศ. 2561/ค.ศ. 2018 

ณ บานผูหวาน สามพราน 
 
วันเสารท่ี 19 พฤศภาคม พ.ศ. 2561/ค.ศ.2018 

07.00 - 08.30 น.  อาหารเชา 

08.30 - 09.30 น. ลงทะเบยีน - อาหารวาง ที่บานผูหวาน 

09.30 - 11.30 น. รื้อฟน ทําความเขาใจใหกระจาง ถงึ"การพิจารณามโนธรรมในศลีอภัยบาป" 

    โดยคพ.สมหมาย  มธุรสสุวรรณ 

11.30 - 12.00 น. รับศีลอภัยบาป ณ.วัดนอยเซนตไมเกิ้ล                  

12.00 – 12.45 น. อาหารกลางวัน 

12.45 – 13.00 น. เดนิทางไปอารามนักบวชคาเมไลทชาย-หญิง สามพราน 

13.00 – 13.50 น. เยี่ยมชมอารามนักบุญราฟาแอล คาลนีอฟสกี(คาเมไลทชาย) สามพราน 

13.50 – 14.40 น. เยี่ยมชมอารามเทเรซา แหงอาวลีา (คารแมลหญิง) สามพราน 

14.40 – 15.00 น. เดนิทางไปสกัการะสถานบุญราศร ีนโิคลาส บุญเกดิ กฤษบํารุง 

15.00 – 16.00 น. เยี่ยมชมสักการะสถานบุญราศ ีนโิคลาส บุญเกดิ กจิบํารุง 

16.00 – 17.00 น. พิธบีูชาขอบพระคุณ ณ.สกัการะสถานฯ โดย คพ.อนสุรณ แกวขจร           

   เปนประธาน 

17.00 – 17.30 น. ตัวแทนครสิตชนใหมกลาวขอบคุณ จบแลวรับประทานอาหารวาง 

17.40 – 18.00 น. เดนิทางกลับบานผูหวาน 

18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ที่บานผูหวาน 

19.00 – 21.00  น. การอบรมเรื่อง "จงตดิตามพระจิตเจา" โดย คพ. สุวนารถ กวยมงคล 

21.00 น.  พักผอนตามอัธยาศัย 

 

วันอาทิตยท่ี 20 พฤศภาคม พ.ศ. 2561/ค.ศ.2018 

07.00 – 08.00 น. อาหารเชา 

08.00 – 10.00  น. การอบรมเรื่อง "แกนแทของชีวติคริสตชน" โดย พณฯ. ไมเกิ้ล มีชัย กจิบุญชู 

10.00 – 12.00 น. พิธบีูชาขอบพระคุณ สมโภชพระจติเจา ณ.วัดนอยเซนตไมเคิล                 

    (รื้อฟนคําสัญญา) โดย พณฯ. ไมเกิ้ล มีชัย กจิบุญชู เปนประธาน 

12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียงบานผูหวาน  

   และเดนิทางกลับบานโดยสวัสดภิาพ 

 

 



ใบตอบรบั 

งานชุมนุมฟนฟูจิตใจ และเพ่ิมพูนความรูคริสตชน 

วันเสารท่ี 19 – วันอาทิตยท่ี 20 พฤษภาคม 2561/2018 

 
ขาพเจา ……………………………………………………………….………. (เจาอาวาส / ผูชวยเจาอาวาส / ครูคําสอน) 

วัด.............................................................................. เขต........… เบอรโทร ................................................ 

ยินดีสงคริสตชนจํานวน ……........… คนดังรายช่ือตอไปน้ี: 

 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ที่ ช่ือ-นามสกุล 

1 21 

2 22 

3 23 

4 24 

5 25 

6 26 

7 27 

8 28 

9 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 

* กรุณาตอบกลับมาภายในวันศุกรท่ี 11 พฤษภาคม 2018 

 

ผูประสานงานของวัด(ช่ือ/นามสกุล) .................................................................. โทรฯ......................................................... 

 

 


