
ที่ ศค. 029/2016       
                             วันที่ 1 สิงหาคม 2016 
เร่ือง คายคําสอน คายพระเมตตา 
เรียน คุณพอเจาอาวาส ครูจิตตาภิบาล ที่นับถือ 
สิ่งที่สงมาดวย  1. ตารางเวลา 2. ใบสมัครคายคําสอน 
     
 เนื่องดวยแผนกคริสตศาสนธรรมฯ ฝายงานอภิบาล จะจัดคายคําสอน คายพระเมตตา ข้ึน
ระหวางวันที่ 7–9 ตุลาคม 2016 ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน เพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (คําสอน) 
สําหรับเด็กคาทอลิกที่เรียนและไมไดเรียนในโรงเรียนคาทอลิก จะไดเพิ่มพูนความรูในเร่ืองพระเมตตาของ
พระเจา นักบุญผูเปนแบบอยางแหงเมตตาธรรม และรักพระเจามากยิ่งขึ้น 
 ดังน้ัน แผนกคริสตศาสนธรรมจึงสงจดหมายประชาสัมพันธและใบสมัครคายคําสอน มายัง 
คุณพอ ครูจิตตาภิบาล เพ่ือประชาสัมพันธใหเด็กและเยาวชนที่สนใจจะมารวมคายคําสอนในครั้งนี้ 
เพ่ือใหพวกเขาไดรับความรูเพ่ิมเติม และตอกย้ําถึงขอคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกที่เด็กและ
เยาวชนควรรู และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือความสนิทสัมพันธกับพระเจา และพระศาสนจักร
สวนรวม 
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 3 (ป.4-ม.3) 
สถานที่อบรม    บานสวนยอแซฟ สามพราน 
ระยะเวลา    วันที่ 7-9 ตุลาคม 2016 
คาลงทะเบียน    เด็ก 200 บาท (ครูไมตองจายคาลงทะเบียน) 
สิ่งที่ตองเตรียมมาดวย   สายประคํา ยารักษาโรค พระวรสารทั้งสี ่
 
 หากคุณพอ หรือคุณครู สนใจที่จะสงเด็กเขาคายคําสอน กรุณาสงใบตอบรับหรือโทรศัพทแจง
รายชื่อไดที่คุณสมบัติ งามวงศ โทรศัพท 02-237-5276, 02-233-0338 โทรสาร 02-237-5276   
หรือสง E-mail: b.ngamvong@hotmail.com  ภายในวันที่ 16 กันยายน 2016 
 
 
                     ดวยความเคารพ 
 

                (บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ) 
                ผูจัดการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ 



ตารางเวลาคายคําสอน คายพระเมตตา 

7 - 9 ตุลาคม 2016 

ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน 

************** 
วันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2016 

8.30 น. ลงทะเบียน 

9.00 น. วจนพิธีกรรมเปดคายคําสอน ปฐมนิเทศ แนะนําสถานท่ี ทําความรูจัก 

9.30 น. ความหมายและความสําคัญของปศักดิ์สิทธิ์แหงเมตตาธรรม 

10.30 น. พัก (อาหารวาง) 

11.00 น. ความเมตตาสงสารสําหรับคนแปลกหนา : อุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี (ลก.10:25-37) 

12.00 น. อาหารเท่ียง 

13.00 น.  ความเมตตาที่หาที่สดุมิได : อุปมาเร่ืองลูกลางผลาญและลูกท่ีคิดวาตนทําดีแลว (ลก.15:11-32) 

14.20 น. พัก 

14.40 น. ใครที่ไดรับการอภัยมากกวา กจ็ะรักมากกวา : อุปมาเร่ืองหญิงคนบาป (ลก.7:36-50) 

16.00 น.  พัก (อาหารวาง) 

17.00 น. อาบนํ้า 

17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 

18.30 น. อาหารเย็น 

19.30 น. กิจกรรม – คําถาม เมตตาธรรม 

21.00 น. ราตรีสวัสด์ิ 

 

วันเสารที่ 8 ตุลาคม 2016 

6.00 น. ต่ืนนอน 

6.30 น. สวดสายประคําพระเมตตา 

7.00 น. อาหารเชา 

8.00 น. นักบุญ ผูเปนแบบอยางแหงเมตตาธรรม 1 

9.10 น. พัก 

9.20 น. นักบุญ ผูเปนแบบอยางแหงเมตตาธรรม 2 

10.30 น. พัก (อาหารวาง) 

11.00 น.  ศีลอภัยบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงเมตตาธรรม รับศีลอภัยบาป 



12.00 น. อาหารเท่ียง 

13.00 น.  แรลลี่ เมตตาธรรม 

16.00 น. พัก (อาหารวาง – ซอมการแสดง) 

17.00 น. อาบนํ้า 

17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 

18.30 น. อาหารเย็น 

19.30 น. Family Night 

21.00 น. ราตรีสวัสด์ิ 

 

วันอาทิตยที่ 9 ตุลาคม 2016 

6.00 น. ต่ืนนอน 

6.30 น. ภาวนาเชา 

7.00 น. อาหารเชา 

8.00 น. สรุป กิจเมตตา : ของขวัญแดพระเจา 

10.30 น. พัก (อาหารวาง) 

11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ - มอบวุฒิบัตร 

12.00 น. อาหารเท่ียง 

  

 เดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ 



ใบสมัครคายคําสอน คายพระเมตตา 

วันท่ี 7-9 ตุลาคม 2016 

ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน 

 

ขาพเจา................................................................................................ ตําแหนง ...................................................... 

โรงเรียน ........................................................................................... เขต ............. โทรศัทพ ................................. 

ชื่อครูผูดูแลนักเรียนและพักกับนักเรียน.................................................................................................................. 

สงนักเรียน เยาวชน เขารวมคายคําสอน คายพระเมตตา จํานวน............................คน 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

กรุณาสงใบตอบรับหรือโทรแจงรายชื่อไดที่ คุณสมบัติ งามวงศ   

โทรศัพท 02-237-5276, 02-233-0338 โทรสาร 02-237-5276 

หรือสง E-mail: b.ngamvong@hotmail.com  

ภายในวันที่ 16 กันยายน 2016 

 

ขอบคุณครับ 


	เรียน คุณพ่อเจ้าอาวาส ครูจิตตาภิบาล ที่นับถือ

