
ที่ ศค. 012 /2016 

วันที่ 11 เมษายน  2016 
 

เรื่อง งานชุมนุมคริสตชนใหม 
 

เรียน คุณพอ  ครูคําสอน  พอแมอุปถัมภ  และคริสตชนใหม  ที่นับถือ  
 

สิ่งที่สงมาดวย  1. กําหนดการ 

   2. ใบตอบรับ 
 

 ในหนังสือพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน ไดกลาวถึงระยะเวลาของการเปนคริสตชนใหม 

(RCIA 235-239) หนา 159 กลาวไววา 

1. เพ่ือแสดงการส้ินสุดการสอนคําสอนแกคริสตชนใหม ในปลายเทศกาลปสกา ราวๆ วัน

อาทิตยสมโภชพระจิตเจา ใหมีงานฉลอง (RCIA 237) 

2. ในวันครบรอบปที่ไดรับศีลลางบาป ควรเชิญผูรับศีลลางบาปปที่แลวมาชุมนุมกันอีกครั้ง

หนึง่ เพ่ือขอบคุณพระเปนเจา แบงปนประสบการณ และรื้อฟนคําสัญญาแหงศีลลางบาป (RCIA 238) 
 

ในปน้ี วันสมโภชพระจิตเจา  (15 พฤษภาคม) ผมจึงขอเชิญคุณพอเจาอาวาสและคุณพอที่

รับผิดชอบสอนคําสอนผูใหญของวัด  สงเสริมใหคริสตชนใหมป 2016 และผูที่รับศีลลางบาปป

ท่ีแลว (2015) พรอมพอแมอุปถัมภ (ถามาได)  มารวมชุมนุมคริสตชนใหม วันเสารที่ 14 – วัน

อาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2016       ณ บานผูหวาน  อ.สามพราน  จ.นครปฐม ตามกําหนดการที่

สงมาดวย 
 

สําหรับคาลงทะเบียน (ที่พักและอาหาร) คนละ 700 บาท  โดยขอใหทางวัดสงรายช่ือ

ผูเขารวมในใบตอบรับและสงกลับมายังแผนกฯ ภายในวันศุกรที่ 6 พฤษภาคมศกน้ีดวย        (ทาง

แผนกฯ ขอความอนุเคราะหจากทางวัดในการสนับสนุนคาลงทะเบียนสําหรับคริสตชนใหมป 2016 

และผูที่รับศีลลางบาปป 2015 คนละ 700 บาทดวย)   
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และโปรดพิจารณา 
 

ดวยความนบัถือ 

 
(คุณพอเอกรตัน   หอมประทุม) 

      ผูจัดการแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ 



ใบตอบรบั 

งานชุมนุมคริสตชนใหม 

วันเสารที่ 14 – วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2559/2016 

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

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

ยินดีสงครสิตชนใหม จํานวน ……… คน ดังรายช่ือตอไปน้ี : 
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* กรุณาตอบกลับมาภายในวันศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2016 



กําหนดการชุมนุมคริสตชนใหม 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559/ค.ศ.2016 

ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล “บานผูหวาน” สามพราน 

วันเสาร ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559/ค.ศ.2016 

เวลา คริสตชนใหม 2016 คริสตชนใหม 2015 

09.00  น. ลงทะเบียน-อาหารวาง ทีบ่านผูหวาน  

10.00 น. รื้อฟน ทําความเขาใจใหกระจางถึง “พยศ

ชั่ว – บาป – การพิจารณาบาป” 

อบรม “กิจเมตตาฝายกาย” 

11.00 น. รับการอบรมย้ําเตือนเรื่อง “ศีลอภัยบาป :  ศีลศักด์ิสิทธิแ์หงเมตตาธรรม” 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  

12.45 น. เดินทางไปสักการะสถานบญุราศี นิโคลาส  บุญเกิด  กฤษบํารุง 

13.00 น. เยี่ยมชมและฟงบรรยายสรุปประวัติความ

เปนมาพิพิธภณัฑ สักการะสถานบุญราศี นิ

โคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง 

อบรม “กิจเมตตาฝายจิต” 

14.00 น. วจนกรรมศีลอภัยบาป  

15.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสรับพระคุณ

การณุยบรบิูรณเนื่องในปศกัด์ิสิทธิ ์แหง

เมตตาธรรม ณ สักการสถานฯ   

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสรับพระคุณ

การณุยบรบิูรณเนื่องในปศกัด์ิสิทธิ ์แหง

เมตตาธรรม ณ สักการสถาน 

17.00 น. ตัวแทนคริสตชนใหมกลาวขอบคุณ แลวเดินทางกลับบานผูหวาน พักผอนตามอัธยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ที่บานผูหวาน  

19.30 น. แบงปนประสบการณชีวิตของคริสตชนใหม 

ชวงที่ 1 

แบงปนประสบการณการใชชีวิตคริสตชน

ปแรกของแตละคน ถาม-ตอบปญหา 1 

21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย  

  

วันอาทิตย ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559/ค.ศ.2016 

07.00  น. รับประทานอาหารเชา  

8.00 น. แบงปนประสบการณชีวิตของคริสตชนใหม 

ชวงที่ 2 

 

แบงปนประสบการณการใชชีวิตคริสตชน 

09.00 น. การอบรมเรื่อง “จงติดตามพระจิตเจา” 

เปนแนวทางดําเนินชีวิตคริสตชน 

ปแรกของแตละคน ถาม-ตอบปญหา 2 

10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระจิตเจา  ณ วัดนอยเซนตไมเคิล (รื้อฟนคําสัญญา) 

11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงบานผูหวาน     และ  เดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ 
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