ตารางเวลาค่ายผูน้ าเยาวชนระดับชาติ ครัง้ ที่ 36 ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
หัวข้อ
พระวาจา
วันจัดงาน

การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด (ลก. 1:38)
วันพุธที่ 9 – วันอาทิตย์ท่ี 13 ตุลาคม 2019

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019 …หัวข้อประจาวัน...วันแรกแห่งการต้อนรับ สู่ดนิ แดนมิสซังสยาม
12.00 น.
อาหารเทีย่ ง (แจ้งเจ้าภาพในการรับประทานอาหาร)
13.00 น. - 14.00 น. ลงทะเบียน ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผูห้ ว่าน สามพราน
14.00 น. - 15.00 น. พิธตี อ้ นรับ / ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
15.00 น. - 15.30 น. พัก (อาหารว่าง)
15.30 น. - 16.30 น. สันทนาการ
16.30 น. – 17.00 น. พัก
17.00 น. – 18.00 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณเปิ ดค่ายผูน้ าเยาวชนระดับชาติ ครัง้ ที่ 36
18.00 น. – 19.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. – 21.00 น. สันทนาการ
21.00 น.
ราตรีสวัสดิ ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019 …หัวข้อประจาวัน...เรียนรูเ้ พื่อจาริกสู่อดีต
06.00 น. – 06.45 น. ตื่นนอน
07.00 น. – 07.45 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณ
07.45 น. – 08.30 น. อาหารเช้า
08.30 น. – 09.00 น. เตรียมความพร้อม / สันทนาการ
09.00 น. – 10.30 น. อบรม (1) 350 ปี มสิ ซังสยาม
10.30 น. – 11.00 น. พัก / อาหารว่าง
11.00 น. – 12.00 น. อบรม (2) 350 ปี มสิ ซังสยาม
12.00 น. – 13.00 น. อาหาเทีย่ ง
13.00 น. – 13.30 น. สันทนาการ
13.30 น. – 17.00 น. กิจกรรมฐาน
17.00 น. – 17.15 น. พัก
17.15 น. – 18.00 น. ไตร่ตรอง
18.00 น. – 18.45 น. อาหารเย็น
19.00 น. – 20.15 น. สันทนาการ
20.15 น. – 20.30 น. เตรียมความพร้อม
20.30 น. – 21.30 น ภาวนาค่า “เรียงถ้อย ร้อยคาภาวนา ด้วยกตัญญูตา สู่บรรพชน”
21.30 น.
ราตรีสวัสดิ ์
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 ...หัวข้อประจาวัน ...กลับสู่จดุ เริม่ ต้นแห่งความเชื่อ เพื่อก้าวเดินอย่างต่อเนื่องสู่ปัจจุบนั
06.00 น. – 06.30 น. ตื่นนอน

06.30 น. – 07.30 น.
07.30 น. – 09.30 น.
09.30 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 15.30 น.
15.30 น. – 16.00 น.
16.00 น. – 17.30 น.
18.00 น. - 20.00 น.
20.00 น. – 22.00 น.

อาหารเช้า
เดินทางสู่อยุธยา
เรียนรูจ้ ุดกาเนิด จุดเริม่ ต้น (รับฟั งประวัตวิ ดั นักบุญยอแซฟ และพิธนี มัสการศีลมหาสนิท)
แรลลีร่ อบเกาะอยุธยา
อาหารเทีย่ ง
เดินทางสู่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
เตรียมตัวเข้าพิธบี ูชาขอบพระคุณ
พิธบี ชู าขอบพระคุณ
รับประทานอาหาร
เดินทางกลับ บ้านผูห้ ว่าน / ราตรีสวัสดิ ์

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 …หัวข้อประจาวัน...เรียนรูช้ วี ติ ธรรมทูต เพื่อก้าวสู่การประกาศข่าวดี....
06.00 น. – 07.30 น. ตื่นนอน
07.30 น. – 08.30 น. อาหารเช้า
08.30 น. – 09.45 น. รวมพล / เตรียมความพร้อม
09.45 น. – 10.00 น. เดินทางสู่บา้ นนักบวช
10.00 น. – 12.00 น. เรียนคาสอนตามบ้านนักบวชต่างๆ
12.00 น. – 13.00 น. อาหารเทีย่ ง (บ้านนักบวช)
13.00 น. – 14.30 น. เดินยาตราแสวงบุญสู่สกั การสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง
14.30 น. - 15.30 น. รับฟั งบรรยาย และชมนิทรรศการ 350 ปี มิสซังสยาม
15.30 น. – 16.00 น. อาหารว่าง
16.00 น. – 17.00 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณ (ทีส่ กั การสถาน)
17.00 น. – 18.00 น. เดินทางกลับบ้านผูห้ ว่าน
18.00 น. – 19.30 น. อาหารเย็น
19.30 น. – 21.30 น. งานราตรีสมั พันธ์ “ปั จฉิมราตรี : 350 ปี ย้อนวิถสี านสัมพันธ์”
21.30 น. – 22.00 น. อาหารว่าง
22.00 น.
ราตรีสวัสดิ ์
วันอาทิ ตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 …หัวข้อประจาวัน... เยาวชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่
06.00 น. – 07.00 น. ตื่นนอน
07.10 น. - 07.30 น. ภาวนาเช้า
07.30 น. – 08.30 น. อาหารเช้า
08.30 น. – 09.15 น. รวมพล / สันทนาการ
09.15 น. – 09.45 น. ประเมินผล
09.45 น. – 10.00 น. พัก /เตรียมความพร้อม
10.00 น. - 12.00 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณปิ ดค่าย
พิธปี ิ ด / รับธงการเป็ นเจ้าภาพครัง้ ที่ 37
12.00 น.
อาหารเทีย่ ง
หมายเหตุ...ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

