วันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2012
เรื่ อง โครงการ Family Bible Quiz (ตอบคําถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว)
เรี ยน คุณพ่อเจ้าอาวาส ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ผูช้ ่วยฯฝ่ ายจิตตาภิบาล ครู คาํ สอน
ผูร้ ับผิดชอบองค์กรคาทอลิก ที่เคารพ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ใบตอบรับและใบสมัคร 2. โปสเตอร์ 3. แผ่นพับ
เนื่องจากแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ จะจัดโครงการ Family Bible
Quiz (ตอบคําถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว) โดยใช้ พระวรสารทั้งสี่ (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ในวัน
อาทิตย์ที่ 19 สิ งหาคม 2012 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา (บริ เวณลานด้านหน้าเวที ชั้นล่าง) โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่ งเสริ มให้ครอบครัวรักการอ่านและศึกษาพระวาจาของพระเจ้า 2. เพื่อให้ครอบครัว
นําพระวาจาของพระเจ้ามาเป็ นแนวทางดําเนินชีวิตและเป็ นศูนย์กลางในชีวิต ครอบครัว 3. เพื่อนําครอบครัว
(พ่อ แม่ ลูก) เข้าร่ วมกิจกรรม Family Bible Quiz (ตอบคําถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว) ที่ทางแผนก
พระคัมภีร์จดั ขึ้น
ดังนั้น ทางแผนกฯ จึงขอความกรุ ณาจากทางวัด โรงเรี ยน และองค์กรคาทอลิก พิจารณาส่ ง
พ่อ
ครอบครัวคริสตชน สั งกัดละ 2 ครอบครัว หรือครอบครัวทีส่ มัครอิสระ (ซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วย
แม่ ลูก 1 คน) และขอความกรุ ณาให้ตน้ สังกัดรับผิดชอบค่ าลงทะเบียนครอบครัวละ 300 บาท ส่ วน
ครอบครัวทีส่ มัครอิสระ ขอให้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนด้วยตนเองครอบครัวละ 300 บาท (ค่าลงทะเบียนจะ
เป็ นการช่วยสนับสนุนโครงการฯและการจัดเตรี ยมอาหารว่างและอาหารเที่ยงสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ)
ในโอกาสนี้ ทางแผนกพระคัมภีร์ ได้ กราบเรียนเชิญพระอัครสั งฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็ นประธานมอบรางวัลให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมตอบคําถามพระคัมภีร์ดว้ ย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่ งใบตอบรับได้ที่ อาจารย์ มนต์ สิงห์ ไกรสมสุ ข โทรศัพท์
0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2012 (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในแผ่นพับและโปสเตอร์ที่ส่งมาด้วย)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพ
(คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล)
ผูจ้ ดั การแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ ายบุคลาภิบาลฯ

โครงการ Family Bible Quiz ครั้งที่ 1
(ตอบคําถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว)
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิ งหาคม ค.ศ. 2012
ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา
(บริ เวณลานด้านหน้าเวที ชั้นล่าง)
จัดโดย...แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
1. หลักการและเหตุผล
“ครอบครัวคือพระศาสนจักรระดับบ้านเป็ นที่ซ่ ึง
บิดามารดาเป็ นบุคคลแรกที่มีหน้าที่อบรมและถ่ายทอด
ความเชื่ ออาศัย การปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จ พระวาจาและชี วิ ต
ภาวนา...” (แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกุรงเทพฯ ค.ศ. 20102015 ในเป้ าหมายที่ 2 ข้อ 30) อีกทั้งเสริ มสร้างชุมชนวัด
(BEC)ให้เป็ นชุมชนแห่ งความเชื่อโดยมีพระเยซูคริ สตเจ้า
เป็ นศูนย์กลาง (ข้อ 6.2) ดังนั้นแผนกพระคัมภีร์จึงจัดให้มี
โครงการ Family Bible Quiz
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้ครอบครัวรักการอ่านและศึกษา
พระวาจาของพระเจ้า
2.2 เพื่อให้ครอบครัวนําพระวาจาของพระเจ้ามาเป็ น
แนวทางดําเนินชีวิตและ เป็ นศูนย์กลางในชีวิต
ครอบครัว
2.3 เพื่อนําครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เข้าร่ วมกิจกรรม
Family Bible Quiz

3. กติกาการเข้ าร่ วมโครงการฯ
3.1 แต่ ล ะที ม ประกอบด้ ว ย พ่ อ แม่ แ ละลู ก 1 คน
เป็ นผู ้ส มัค รของเขตวัด โรงเรี ยน องค์ ก ร
คาทอลิก ในแต่ละสังกัดๆ ละ 2 ครอบครัว หรื อ
ครอบครัวที่สมัครอิสระ
3.2 ครอบครั วที่สังกัดวัด โรงเรี ยน องค์ กรคาทอลิก
ขอให้ แ ต่ ล ะสั ง กัด รั บ ผิ ด ชอบค่ า ลงทะเบี ย น
ครอบครั วละ 300 บาท และครอบครั วอิสระ
ขอให้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ลงทะเบี ย นด้ ว ยตนเอง
ค ร อ บ ค รั ว ล ะ 3 0 0 บ า ท เ ช่ น เ ดี ย ว กั น
(ค่ า ลงทะเบี ย นจะเป็ นการช่ ว ยสนั บ สนุ น
โครงการฯและการจัด เตรี ย มอาหารว่ า งและ
อาหารเที่ยงสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ)
3.3 ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ จะได้ รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 3,000 บาท
+ กิฟท์เซ็ทพระคัมภีร์ 1000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 2,000 บาท
+ กิฟท์เซ็ทพระคัมภีร์ 1000 บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 1,000 บาท
+ กิฟท์เซ็ทพระคัมภีร์ 1000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ เกียรติบตั ร +
กิฟท์เซ็ทพระคัมภีร์ 1000 บาท จํานวน 3 รางวัล
3.4 ทุกครอบครัวทีเ่ ข้ าร่ วมงานจะได้รับของที่ระลึก
ครอบครัวละ 1 ชุด

3.5 การตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด
ของการตอบคําถามพระคัมภีร์
4. กําหนดการ
08.30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย…คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช
เป็ นประธาน ณ หอประชุมโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา
ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่ าง
09.30 น.
(บริ เวณลานด้านหน้าเวที ชั้นล่าง)
10.00 น.
เตรี ยมความพร้อม/ชี้แจงกติกาฯ
10.15 น.
ตอบคําถามพระคัมภีร์ รอบที่ 1
(คําถามระดับขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน)
10.50 น.
ตอบคําถามพระคัมภีร์ รอบที่ 2
(คําถามระดับปานกลาง จํานวน 15 ข้อ 30 คะแนน)
11.25 น.
ตอบคําถามพระคัมภีร์ รอบที่ 3
(คําถามระดับสู ง จํานวน 20 ข้อ 40 คะแนน)
12.15 น.
ประกาศผลการตอบคําถามฯ
คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผูจ้ ดั การแผนกพระคัมภีร์
กล่าวรายงานฯ และมอบรางวัลฯ โดยพระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช เป็ นประธาน
12.30 น.
ประธานกล่าวให้ โอวาทและอวยพร
ประธานถ่ายรู ปหมู่กบั ผูท้ ี่รับรางวัล
รับประทานอาหารเที่ยงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ: ในการตอบคําถามพระคัมภีร์
จะใช้ หนังสื อพระวรสารทั้งสี่ : มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์ น

……………………………………….
หากท่ านสนใจกรุณาติดต่ อได้ ที่ :
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ ายบุคลาภิบาลฯ
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผูห้ ว่าน” 2/4 ม. 6
ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33
โทรสาร 0-2420-0120

E-mail: thaibible@hotmail.com
หรือ ติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาส ครู คาํ สอน
ผูร้ ับผิดชอบองค์กรคาทอลิก
หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซท์

www.thaicatholicbible.com
www.catholic.or.th

กรุณาส่ งใบตอบรับและใบสมัคร
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2012

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
Family Bible Quiz

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
Family Bible Quiz

ผู้เข้ าร่ วมตอบคําถามพระคัมภีร์ ในสังกัดของ
วัด/โรงเรี ยน/องค์กรคาทอลิก ............................เขต.........

ผู้เข้ าร่ วมตอบคําถามพระคัมภีร์ แบบสมัครอิสระ
สัตบุรุษวัด..................................................เขต................

รู ป
ครอบครัว
รายชื่อบุคคลในครอบครัว
บิดา นักบุญ............ชื่อ...............นามสกุล..................
มารดา นักบุญ..........ชื่อ.............นามสกุล...................
บุตร-ธิดา นักบุญ.........ชื่อ...........นามสกุล.....................
ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้
..........................................................................................
.........................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............โทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................
E-mail: ...................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(..................................................)
เจ้ าอาวาสวัด/ผู้อาํ นวยการโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบ
ในหน่ วยงานทีส่ นับสนุน
วันที่ ........เดือน...............2012

รู ป
ครอบครัว
รายชื่อบุคคลในครอบครัว
บิดา นักบุญ............ชื่อ...............นามสกุล..................
มารดา นักบุญ..........ชื่อ.............นามสกุล...................
บุตร-ธิดา นักบุญ.........ชื่อ...........นามสกุล.....................
ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้
..........................................................................................
..........................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............โทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................
E-mail: ...................................................................
ลงชื่อ..............................................ผู้กรอกใบสมัคร
(.................................................)
วันที่ ........เดือน...............2012
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กําหนดการ
โครงการ Family Bible Quiz ครั้งที่ 1
(ตอบคําถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว)
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิ งหาคม ค.ศ. 2012
(ใช้ หนังสื อพระวรสารทั้งสี่ : มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์ น)
จัดโดย...แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ ายบุคลาภิบาล อัครสั งฆมณฑลกรุ งเทพฯ
08.30 น.
09.30 น.
10.00 น.
10.15 น.
10.50 น.
11.25 น.
12.15 น.

12.30 น.

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย...คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็ นประธาน
ณ หอประชุมโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา
ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่ าง ณ บริ เวณลานด้านหน้าเวที ชั้นล่าง
เตรี ยมความพร้อม/ชี้แจงกติกาการตอบคําถามพระคัมภีร์

ตอบคําถามพระคัมภีร์ รอบที่ 1
(คําถามระดับขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน)
ตอบคําถามพระคัมภีร์ รอบที่ 2
(คําถามระดับปานกลาง จํานวน 15 ข้อ 30 คะแนน)
ตอบคําถามพระคัมภีร์ รอบที่ 3
(คําถามระดับสูง จํานวน 20 ข้อ 40 คะแนน)
ประกาศผลการตอบคําถามฯ
คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผูจ้ ดั การแผนกพระคัมภีร์ กล่าวรายงานฯ
พิธีมอบรางวัลฯ โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช เป็ นประธาน
ประธานกล่าวให้ โอวาทและอวยพร
ประธานถ่ายรู ปหมู่กบั ผูท้ ี่รับรางวัล
รับประทานอาหารเที่ยง - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ใบตอบรับ
Family Bible Quiz ครั้งที่ 1
(ตอบคําถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว)
วันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2012
ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา (บริ เวณลานด้านหน้าเวที ชั้นล่าง)
ข้าพเจ้า ..........................................................ตําแหน่ง .....................................................
วัด/โรงเรี ยน/องค์กรคาทอลิก.....................................................................เขต...................

O

ยินดีส่งครอบครัวคริ สตชนเข้าร่ วมโครงการฯ จํานวน 2 ครอบครัว คือ
ครอบครัวที่ 1

นักบุญ-ชื่อ-นามสกุล

มีผตู ้ ิดตามจํานวน

นักบุญ-ชื่อ-นามสกุล

มีผตู ้ ิดตามจํานวน

1.
2.
3.
ครอบครัวที่ 2
1.
2.
3.
ผู้เข้ าร่ วมตอบคําถามพระคัมภีร์ แบบสมัครอิสระ
ครอบครัวที่ 1

นักบุญ-ชื่อ-นามสกุล

มีผตู ้ ิดตามจํานวน

นักบุญ-ชื่อ-นามสกุล

มีผตู ้ ิดตามจํานวน

1.
2.
3.
ครอบครัวที่ 2
1.
2.
3.
กรุ ณาส่ งกลับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ขอขอบคุณ

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
Family Bible Quiz
(ตอบคําถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัว)
วันอาทิตย์ที่ 19 สิ งหาคม ค.ศ. 2012
ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา
(โดยใช้พระวรสารทั้งสี่ (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น)
ผู้เข้ าร่ วมตอบคําถามพระคัมภีร์ ในนามของ
วัด/โรงเรียน/องค์ กรคาทอลิก .........................................................................เขต..........

รู ป
ครอบครัว

รายชื่อบุคคลในครอบครัว
บิดา
นักบุญ.................................ชื่อ.................................นามสกุล...................................................
มารดา นักบุญ.................................ชื่อ.................................นามสกุล...................................................
บุตร-ธิดา นักบุญ................................ ชื่อ.................................นามสกุล...................................................
ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.............................
E-mail: ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(..................................................)
เจ้ าอาวาสวัด/ผู้อาํ นวยการโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบในหน่ วยงานทีส่ นับสนุน
วันที่ ........เดือน...............2012
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....................................................................................................................................................................
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E-mail: ....................................................................................................................................................
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(..................................................)
เจ้ าอาวาสวัด/ผู้อาํ นวยการโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบในหน่ วยงานทีส่ นับสนุน
วันที่ ........เดือน...............2012
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