(update 5 สิงหาคม 2019)
กาหนดการ
งานชุมนุมครูคาสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6

“Baptised and Sent : ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”
วันที่ 14-16 ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562
ณ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562
เข้าที่พัก –เวลาอิสระ (ที่พกั ตามที่แต่ละสังฆมณฑลจองไว้)
16.00 น.
ลงทะเบียน-อาหารว่าง ณ โรงอาหารบ้านสวนยอแซฟ
โดย...คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ - คุณเอมอร ทองอดิศัย และเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์คริสตศาสนธรรม
กรุงเทพฯ
คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์
เชียงใหม่และเชียงราย คุณอรัญญา บัวหลวง
นครสวรรค์
คุณครูชลิกา ฮีมินกูล
ราชบุรี
คุณครูศิรลิ ักษณ์ เบญจภุมริน
สุราษฎร์ธานี
คุณกาญจน์ แสงไกร
อุบลราชธานี
คุณประสิทธิ์ จันทะโมคา
อุดรธานี
คุณครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง นครราชสีมา
คุณครูบวั ไข วีระโห
ท่าแร่-หนองแสง คุณครูสนุ ันท์ เทพกรรณ์ จันทบุรี(ร.ร.ดาราสมุทร) คุณครูนพวรรณ เข็มทอง
นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (ที่พักในศูนย์ NCC) ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์
17.45 น.
อาหารเย็น ณ โรงอาหารบ้านสวนยอแซฟ
ชี้แจงตารางเวลา / แบ่งกลุ่มย่อยและทาความรู้จัก ณ หอประชุม (ใหม่) บ้านสวนยอแซฟ
โดย...คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส คุณพ่อคาดี ทองมาก และคุณสมบัติ งามวงศ์
20.00 น.
เดินทางกลับที่พัก / ราตรีสวัสดิ์
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562
07.00 น.
อาหารเช้า ณ โรงอาหารบ้านสวนยอแซฟ
08.30 น.
เตรียมความพร้อมร่วมพิธีบชู าขอบพระคุณ
09.00 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดงานชุมนุมครูคาสอนฯ ณ อาคารยอห์น ปอล ที่ 2
โดย...พระคาร์ดินลั เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
นายจารีต : คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช
ผูร้ ับผิดชอบพิธกี รรม : ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ และนักศึกษาฯ ศูนย์ NCC
10.00 น.
อาหารว่าง บริเวณด้านหลังหอประชุมฯ
10.30 น.
ฟังเสวนา “ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud มีผลสอดคล้องกับสภาพปัจุบนั อย่างไร”
ณ อาคารยอห์น ปอล ที่ 2
ผู้ร่วมเสวนา: 1. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ
2. คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ Director of PMS, Thailand
3. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต กรุงเทพฯ
ผู้ดาเนินรายการ: ซิสเตอร์บงั อร มธุรสสุวรรณ
พิธีกร: คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส

12.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
16.00 น.
17.30 น.

21.00 น.

อาหารเที่ยง ณ ใต้อาคารยอห์น ปอล ที่ 2
ร้องเพลงประกอบท่าทาง Theme Song “ศิษย์พระคริสต์” โดย...ทีมงานคาสอนสังฆมณฑลราชบุรี
เข้ากลุ่มย่อย และแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการฟังเสวนาฯ ณ อาคารยอห์น ปอล ที่ 2
อาหารว่าง และเตรียมการแสดง
รับประทานอาหารเย็น (โต๊ะจีน) และ Family night ณ โรงอาหารบ้านสวนยอแซฟ
เพลงเปิดงาน Family night : โดย รีวิวเพลง “มิสซังสยาม สามร้อยห้าสิบปี” นักเรียนจากโรงเรียน
นักบุญเปโตร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประสานงานโดย...คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ
1. ศูนย์ฯ สี่มิสซังอิสาน (ร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์ 350 ปี มิสซังสยาม)
2. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3. สังฆมณฑลราชบุรี
4.สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
5. สังฆมณฑลจันทบุรี
6. สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงราย และนครสวรรค์
7. นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
พิธีกรดาเนินรายการ : โดย...คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส คุณพ่อคาดี ทองมาก และคุณสมบัติ งามวงศ์
ราตรีสวัสดิ์

วันพุธที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562
06.45-07.00 น. ให้แต่ละสังฆมณฑลแวะรับข้าวกล่องด้านหน้าบ้านผู้หว่าน
07.00 น.
เดินทางไปวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา และรับประทานอาหารเช้า (บนรถ)
09.00 น.
ถึงวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา – อาหารว่าง บริเวณรอบวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
09.30 น.
ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา (30 นาที)
โดย...คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
10.00 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนุมครูคาสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6
และมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมฯ (แต่ละสังฆมณฑลส่งตัวแทน 1 คน เข้ารับมอบจากพระคุณเจ้า)
โดย...พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ
นายจารีต : คุณพ่อทองดี ทองมาก
ผู้รับผิดชอบพิธีกรรม : ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ และนักศึกษาฯ ศูนย์ NCC
11.30 น.
รับประทานอาหารเที่ยง โรงอาหารโรงเรียนนักบุญยอแซฟอยุธยา
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

