ที่ คมศ. 354/2559
...................................... 2559
เรือ่ ง แจ้งการได้รบั ใบสมัครเข้าค่าย และเตรียมตัวเข้าค่ายกางเขนแดง ปี 2016
เรียน ท่านผูป้ กครอง....................................................................................ทีน่ บั ถือ
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
ตารางเวลาค่ายกางเขนแดง ปี 2016
ทางบ้ า นเณ รเล็ ก คามิ ล เลี ย น ศรีร าชา ขอแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ได้ ร ับ ใบสมั ค รเข้ า ค่ า ยกระแสเรีย ก
“ค่ ายกางเขนแดง 2016” ที่ได้ส่งมาเป็ นที่เรียบร้อ ยแล้ว ทางบ้านเณรมีค วามยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้ต้อนรับ
เยาวชนผู้ม ีน้ าใจดีในการเดินทางมาร่ว มค่ ายกางเขนแดง ประจาปี 2016 ณ บ้านเณรเล็ก คามิล เลียน ศรีราชา
จ.ชลบุร ี ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2016 เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนทีม่ คี วามสนใจได้เข้ามาสัมผัสชีวติ กระแส
เรียกของสามเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา และจิตตารมณ์ ของคณะนักบวชคามิลเลียน ที่อุทศิ ตนในทางานรับใช้
ผูป้ ่ วยและผูย้ ากไร้ในสังคมปั จจุบนั
ดังนัน้ ในโอกาสนี้ ทางบ้านเณรจึงตอบรับผู้สมัครด้วยความยินดีในการเข้าร่วม “ค่ายกางเขนแดง 2016”
และทางบ้านเณรจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของการเดินทางมาร่วมเข้าค่ายกางเขนแดง ปี 2016 อย่างเร่งด่วน
หวัง เป็ น อย่า งยิ่ง ว่า เราจะได้พ บกัน ที่ ค่ ายกางเขนแดง ปี 2016 ระหว่ างวัน ที่ 19-22 ตุ ล าคม 2016 นี้
ณ บ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วยและนักบุญ คามิลโล ได้เสนอวิงวอนพระเจ้าทรง
อานวยพรมายังท่านและครอบครัวเสมอ
ด้วยความรักในพระคริสตเจ้า

(คพ.วัชระ เส็งเจริญ)
อธิการบ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา
หมายเหตุ:

1.หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด หรือติดต่อเรือ่ งการเดินทางมาร่วมเข้าค่ายกางเขนแดง ปี 2016 กรุณาติดต่อมายัง..
บ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา โทร 0-3831-2416, 0-3832-3631 หรือ คพ.วัชระ เส็งเจริญ (อธิ การ) เบอร์มอื ถือ
081-9820488
2.ท่านสามารถเตรียมความพร้อมสาหรับบุตรหลานในการเข้าค่ายกางเขนแดงได้..โดยกรุณาอ่านข้อความด้านหลัง

กรุณาตัดตามรอยปะแล้วส่งคืนมายัง..บ้านเณรเล็กคามิ ลเลียน ศรีราชา 88 หมู่ 2 ซอยไร่กล้วย ถ.สุขมุ วิ ท ซอย 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ใบตอบรับการยืนยันเดิ นทางเข้าร่วม ค่ายกางเขนแดง 2016
ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2016 ณ บ้ านเณรเล็กคามิลเลียน ศรี ราชา จ.ชลบุรี
ข้าพเจ้า(นาย/เด็กชาย)ชื่อนักบุญ.....................................ชื่อ..............................................นามสกุล..............................................
ชัน้ .............................สัตบุรุษวัด.....................................................................สังฆมณฑล...........................................................
ทีอ่ ยู่(สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว)บ้านเลขที.่ ...........................หมู่..........................หมู่บา้ น...............................................
ซอย..........................ถนน.............................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ................................โทร....................................มือถือ...........................................
มีความประสงค์
เข้าร่วมค่ายกระแสเรียก โดยสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง หรือมีผปู้ กครองมาส่ง
เข้าร่วมค่ายกระแสเรียก แต่ขอให้ทางบ้านเณรช่วยในการอานวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง
ลงชื่อ..............................................................(ผูส้ มัคร)

ลงชื่อ...................................................................(ผูป้ กครอง)

สิ่ งที่ต้องเตรียมตัวสาหรับการเข้าค่ายกางเขนแดง ปี 2016
1.เสื้อผ้าและของใช้ที่จาเป็ นส่วนตัว สาหรับ 4 วัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม รองเท้าแตะ รองเท้ากีฬา
ชุดสาหรับเล่นกีฬา ฯ เป็ นต้น
2.กรณี มีโรคประจาตัว ให้ เตรียมยาติ ดตัวมาด้วย นอกเหนือจากนี้ทางบ้านเณรจะดูแลเอาใจใส่ในกรณี
เจ็บป่ วย หรือได้รบั บาดเจ็บระหว่างทีเ่ ข้าค่ายฯ
3.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวจานวนพอสมควร ไม่มาก ไม่น้อยเกิ นไป เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นสิง่ ดีทส่ี ุด (สาหรับ
ใช้จ่ายในกรณี ซือ้ ของฝาก ทานขนม หรือเวลาไปทัศนศึกษานอกสถานที)่ แต่ทางบ้านเณรขอแจ้งให้ท่านทราบว่า
ทางบ้านเณรได้จดั เตรียมขนม อาหาร เครือ่ งดื่ม อย่างเพียงพอ ตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าค่าย
(และจะเป็ นการดีมากถ้าเธอจะนาทรัพย์สนิ และของมีค่าทีต่ ดิ ตัวเท่าทีจ่ าเป็ นจริง ๆ มาฝากไว้กบั ทางบ้าน
เณร แล้วมาขอเบิกไปใช้ในเวลาทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เพือ่ ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ )
4.เตรี ย มเงิ น ส าหรับ เป็ นค่ าลงทะเบี ย นเข้ าค่ าย จานวน 500 บาท (ห้ าร้อยบาทถ้วน) เพื่อ เป็ นค่ า
สนับสนุนการจัดค่ายกางเขนแดง เสือ้ ค่าย ประกันอุบตั เิ หตุ เดินทาง ทัศนศึกษา และชมกิจกรรมต่างๆ เป็ นต้น

