งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
หัวข้อ JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA”
“จงยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงดาเนินชีวิตตามพระวรสารในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย”
ณ เมืองยอคยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ค.ศ. 2017
ไตร่ตรองพระวรสาร หนังสือกิจการอัครสาวก บทที่ 2: 1-11 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 7-11
“1เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ใน
บ้านได้ยิน 3เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน 4ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และเริม่ พูดภาษาอื่น ๆ
ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด
ขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผูเ้ ลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้า มาจากทุกชาติทั่วโลก 6เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจานวนมาก
รู้สึกฉงนสนเท่ห์เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตน 7และประหลาดใจอย่างยิ่ง กล่าวว่า “ทุกคนที่กาลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ 8
แล้วทาไมเราแต่ละคนจึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่า 9เราชาวปาร์เธีย ชาวมีเดีย และชาวเอลาม บางคนอาศัยอยู่ในเขตเมโสโปเตเมีย แคว้นยู
เดีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชีย 10แคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟีเลีย บางคนมาจากประเทศอียิปต์และเขตของประเทศลิเบีย รอบ
ๆ เมืองไซรีน บางคนมาจากกรุงโรม 11ทั้งชาวยิวและผู้กลับใจเข้านับถือลัทธิยิว บางคนเป็นชาวเกาะครีตและชาวอาหรับ พวกเราได้ยนิ คนเหล่านี้
ประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของเรา”
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคาทอลิกในเอเชียรื้อฟื้นและเพิ่มพูนความเชื่อให้ลึกซึ้งขึ้นในฐานะเป็นศิษย์พระคริสต์ ด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึง
ด้วยความชื่นชมยินดีแห่งความรักของพระเจ้า ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objectives)
1. เพื่อค้นหา ไตร่ตรองและแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อในฐานะทีเ่ ป็นพระศาสนจักรท้องถิ่นซึ่งมาจากชุมชนที่แตกต่างกัน อีกทั้งดารงชีวิตในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย
2. เพื่อแนะนา แบ่งปัน และเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อของพระศาสนจักรอินโดนีเซีย ในบริบทของความแตกต่างทางสังคม-วัฒนธรรม-ศาสนา
และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทุ่มเทตนเองในพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร เพื่อว่าพวกเขาจะแบ่งปันคุณค่าพระอาณาจักรของพระเจ้า
ด้วยการเป็นประจักษ์พยานชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีของการเสวนาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทางานเพื่อความยุติธรรมและสันติ
ในสังคม
ผู้เข้าร่วม
1. พระสังฆราช
2. ผู้อานวยการ แผนกเยาวชนระดับชาติ
3. ผู้ประสานงานเยาวชนระดับชาติ (ผู้นากลุม่ )
4. ผู้ประสานงานเยาวชนระดับเอเชีย
5. จิตตาภิบาลเยาวชน (พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส)
6. จิตตาภิบาล และผู้นาเยาวชที่มอี ายุระหว่าง 17 – 30 ปี
7. เยาวชนและจิตตาภิบาลจากสังฆมณฑล/องค์กรละ 3 คน
รวมทั้งสิ้น

1 คน (เข้าร่วมประชุม AYMM7)
1 คน (เข้าร่วมประชุม AYMM7)
1 คน
1 คน (เข้าร่วมประชุม AYMM7)
1 คน (เข้าร่วมประขุม AYMM7)
45 คน (จิตตาภิบาล 1 คน, เยาวชน 2 คน)
50 คน
หน้า 1 จาก 14

ความหมายของโลโก้ วันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

โลโก้นี้มีอัตลักษณ์แบบชาวชวา และบ่งบอกถึงชื่องาน พร้อม
อักษรย่อของงานเยาวชนเอเชีย
ระบุว่าเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่อินโดนีเซีย ปี 2017

รอยปะรอบนอกเป็นรูปทรงภูเขา ซึ่งเป็นรูปทรงเดียวกับหุ่น
เชิดของหนังใหญ่แบบชาวชวา
คาว่า “GUNUNG” แปลว่าภูเขา ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นสากล ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าพระศาสนจักรอยู่
ท่ามกลางบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
รูปทรงนี้เป็นการแสดงให้ว่าพระศาสนจักรนั้นมีพลัง มีพลวัตร
มีการขับเคลื่อนด้วยความชื่นชมยินดีโดยเยาวชนคาทอลิกใน
เอเชีย
กรอบ เป็นรูปพระจิตเจ้า (กจ 2:1) ซึ่งเป็นเหมือนรูปลิ้นไฟ
พระจิตเจ้าเป็นผู้ก่อเกิดพระศาสนจักร พระองค์นาประชากรซึ่ง
มาจากหลากหลายวัฒนธรรม และช่วยให้เข้าใจพระวรสาร

รูปคนสองคน ที่กาลังพบปะกัน
เป็นเครื่องหมายว่างานเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 เป็นโอกาสที่
เยาวชนจากทั่วประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียมาพบปะกันและนาความ
เชื่อที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของตนมารวมเป็นหนึ่งในความเชื่อ
เดียวกัน โดยพระกายทิพย์ของพระคริสต์อยู่ระหว่าง 2 บุคคล ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการประทับอยู่ของพระคริสต์ในทุกๆ การพบปะ
กันทางความเชื่อ (มธ 18:20)
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ส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์
ได้แสดงถึงการบังเกิดของพระคริสต์
และการประทับอยู่ของพระคริสต์ในแบบมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ ใน
ทุกช่วงของเวลา และในความหลากหลายทางวัฒนธรรม แขนทั้ง
สองข้างของพระองค์ได้กางออกด้วยความชื่นชมยินดี และการอ้า
แขนรับเพื่อโอบกอดเราแต่ละคน ตั้งแต่คนชนเผ่า ไปจนถึงคนจาก
นานาเชื้อชาติ นานาประเทศ
2017
คือปีของการจัดงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งวาดตามแบบ บา
ติค อันเป็นลวดลายของผ้าที่โดดเด่นของอินโดนีเซีย และจะ
กระจายไปทั่วอินโดนีเซียเพื่อให้รับรู้ถึงงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่
7

เมื่อแยกภูเขาทั้งสองลูกออกจากกัน เราจะเห็นกรอบรูปลิ้นไฟ
เห็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ และ จะเห็นเป็นคาย่อ A Y
D อย่างเห็นได้ชัดขึ้น
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ระยะเวลา ประกอบด้วยช่วงเวลาดังต่อไปนี้
สัปดาห์แรกของเดือนพ.ย.16
การลงทะเบียนงาน PHASE #1
ส่งจานวนรวมของผู้เข้าร่วมงาน AYD7
ภายในเดือนพ.ย.16
คณะกรรมการจัดงานแจ้งสังฆมณฑลที่ไปสัมผัสชีวิต
ภายในเดือนธันวาคม 16
แผนกเยาวชนฯ ส่งจดหมายเชิญพร้อมใบสมัครเข้าร่วมงาน
ให้ทุกสังฆมณฑล/องค์กร
23 มกราคม 17
สังฆมณฑล/องค์กร ส่งใบสมัครเข้าร่วมงานกลับไปยังแผนกเยาวชนฯ พร้อมโอนเงินมัดจาคนละ
15,000 บาท และถ่ายรูปส่งไปยังอีเมลของแผนกเยาวชนฯ youth@cbct.net
31 มกราคม 17
แผนกเยาวชนฯ ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมไปยังอินโดนีเซียทีม***
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 17
แผนกเยาวชน จอง/ซื้อตั๋วเครื่องบิน*
มีนาคม 17
ผู้แทนประเทศไทย 2 คน และผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) 1 คน เข้าร่วมประชุม
เตรียมงานเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 ณ ยอคยาการ์ต้า อินโดนีเซีย
ปลายเมษายน–ต้นพฤษภาคม 17
อบรมเตรียมครั้งที่ 1
พร้อมชาระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือเป็นจานวนเงิน 16,700 บาท
วันที่ 29 กรกฎาคม 17
เตรียม ครั้งที่ 2 ก่อนเดินทาง
วันที่ 30 กรกฎาคม 17
เดินทางถึงสังฆมณฑลทีไ่ ปสัมผัสชีวิต (กรุงเทพฯ – สังฆมณฑลทีไ่ ปสัมผัสชีวิต)
วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 17
ช่วงสัมผัสชีวิต
สัมผัสชีวิตในสังฆมณฑล (DID: Days in Diocese)
วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 17
ช่วงงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 17
ช่วงการประชุมจิตตาภิบาลเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
ทัศนศึกษา “ชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมชวา” ณ ยอคยาการ์ต้า
หมายเหตุ
* สายการบินชั้นประหยัด เมื่อทาการบุ๊คที่นั่งแล้วต้องชาระเงินทันที จึงไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินได้
** รูทการเดินทางนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสังฆมณฑลที่เราจะไปสัมผัสชีวิต
***หากเราส่งข้อมูลเลยกาหนดการนี้ทางเจ้าภาพจะถือว่าเราสละสิทธิ์**และจะส่งโควตาของเราให้ประเทศที่เรียกร้องขอเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วม

รายละเอียดธนาคารในการโอนเงิน
ชื่อธนาคาร
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่
ชื่อบัญชี
นายพรชัย แก้วแหวน AND นายปราโมทย์ นิลเพ็ชร
เลขที่บัญชี
203-2-15471-4
งวดที่ 1 เงินมัดจาคนละ

15,000 บาท

โปรดส่งรูปใบโอนเงินกลับไปยังแผนกเยาวชนฯ
ทางอีเมล youth@cbct.net

งวดที่ 2 ชาระส่วนที่เหลือคนละ 16,700 บาท

หน้า 4 จาก 14

โปรแกรมการสัมผัสชีวิต (DID: Days in Diocese)
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อช่วยเยาวชนให้เคารพสิ่งสร้างทั้งมวล และกลายเป็นพยานแห่งความชื่นชมยินดีที่ร่วมงานด้านสังคม ด้านความยุติธรรมและสันติ และร่วม
ดูแลผืนดิน (แม่ธรณี)
จุดประสงค์เฉพาะ
1. เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์เข้าใจว่าครอบครัวเป็นดังพระศาสนจักรท้องถิ่น (Domestic Church) ที่มีบทบาทในการประกาศข่าวดี
(Evangelii Nuntiandi, 71)
2. เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์เข้าใจว่า ธรรมชาติของครอบครัวมิได้มีเพียง ชาย และ หญิงเท่านั้น แต่มีบุตรธิดาด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พันธกิจ
ของครอบครัวได้ถูกเรียกให้เป็นประจักษ์พยานแห่งชีวิตและความรัก (FamiliaIs Consorti, 18)
3. เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์แบ่งปันความรักตามแบบครอบครัวคาทอลิกของตนเองให้แก่กันและกัน
4. เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ OMK แบ่งปันประสบการณ์ความเชือ่ ในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่อยู่ที่บ้านและในสังคม
สังฆมณฑลที่เยาวชนจะไปสัมผัสชีวิต
ทางเจ้าภาพจะเป็นผู้คดั เลือกให้ไปสัมผัสชีวิต โดยพิจารณาจากจานวนคนที่เข้าร่วมกับความสามารถในการต้อนรับของสังฆมณฑล และอืน่ ๆ ตามความ
เหมาะสม
สังฆมณฑลทีเ่ ปิดรับการสัมผัสชีวิต ประกอบด้วย 5 อัครสังฆมณฑล 6 สังฆมณฑล ดังต่อไปนี้
1. อัครสังฆมณฑลปาลัมบัง
6. สังฆมณฑลโบเกอร์
2. อัครสังฆมณฑลจาการ์ต้า
7. สังฆมณฑลบันดุง
3. อัครสังฆมณฑลเซมารัง
8. สังฆมณฑลปูร์โวเกร์โต
4. อัครสังฆมณฑลปอนตีอานัค
9. สังฆมณฑลมาลัง
5. อัครสังฆมณฑลมากาซาร์
10. สังฆมณฑลซูราบายา
11. สังฆมณฑลเดปาซาร์

หน้า 5 จาก 14

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

หน้า 6 จาก 14

ตารางเวลาการสัมผัสชีวิต
วันที่ 29 กรกฎาคม 2017 เป็นวันที่เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป อินโดนีเซีย
วันแรก
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017
09:00 – 12:00
เดินทางถึง และเดินทางต่อไปยัง สังฆมณฑลทีไ่ ปสัมผัสชีวิต
13:00 – 14:00
พิธีเปิด
ตามความเหมาะสมของแต่ละสังฆมณฑล
มิสซาเปิด
1 ชั่วโมงหลังจากมิสซา
ปฐมนิเทศ และแนะนาสังฆมณฑล
พบกับครอบครัวอุปถัมภ์ เข้าพักและภาวนาค่ากับครอบครัว
22:00
นอนหลับพักผ่อน
หมายเหตุ: พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง จะพักที่สังฆมณฑล และจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนที่ทางสังฆมณฑลจัดขึ้น
วันที่สอง
06:30 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2017
ภาวนาเช้ากับครอบครัว
อาหารเช้า
เดินทางไปที่วัด
แนะนาเกี่ยวกับงานอภิบาลของวัด
ไตร่ตรอง
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ในสังคม
พัก
ใช้เวลาอย่างดีมีคณ
ุ ค่ากับครอบครัวอุปถัมภ์
ภาวนาค่า
พักผ่อนนอนหลับ

วันที่สาม
06:30 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 16:00
16:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 21:30
21:30 – 22:00

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017
ภาวนาเช้ากับครอบครัว
อาหารเช้า
เดินทางไปที่วัด
กิจกรรมร่วมกันกับเยาวชนของวัด
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
พัก
เตรียมคืนแห่งวัฒนธรรม
อาหารเย็น
คืนแห่งวัฒนธรรม
ไตร่ตรอง

วันที่สี่
07:00 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:30
09:30

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017
อาหารเช้า
เดินทางไปที่วัด
มิสซาปิด
เดินทางไปยังยอคยาการ์ตา้
หน้า 7 จาก 14

คุณสมบัติของครอบครัวอุปถัมภ์
1. เป็นครอบครัวคาทอลิก (ทั้งแต่งงานกับคาทอลิกด้วยกัน และคาทอลิกกับไม่ใช่คาทอลิก)
2. มีฐานะปานกลาง
3. แต่ละครอบครัวจะรับเยาวชน 2 คน คือ อินโดนีเซีย 1 คน และจากต่างประเทศ 1 คน
4. ครอบครัวนั้นจะมีบุตร หรือ ธิดาทีอ่ ายุ และเพศ เดียวกันกับเยาวชนที่ไปพัก หากไม่สามารถจัดได้ตามนี้ ทางวัดจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
5. ครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องเข้าร่วมและปฏิบตั ิตามข้อตกลงต่างๆ ของการประชุมเตรียมของคณะกรรมการของวัด
ตารางเวลา วันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
ภาพรวมของงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2017
ช่วงเวลา
วันที่สี่
วันที่ห้า
วันที่หก
พุธที่ 2 สิงหาคม
พฤหัสที่ 3 สิงหาคม
ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม
เช้า
อาหารเที่ยง
บ่าย
ค่า

มิสซา

ภาวนาเช้า & ทบทวน
วันวาน
เรียนคาสอน
ออกเดินทางไปยังยอค อาหารเที่ยง
ยา
พิธีต้อนรับและเปิด
นิทรรศการ
งาน
มิสซา
เตรียมนิทรรศการ

มิสซาเปิด

18:00 – 19:30
19:30 – 21:00

อาหารเย็น
พิธีเปิด

21:00 – 22:00

เดินทางไปเข้าที่พัก

สัมผัสชีวิต

อาหารเย็น
การพบปะกันระดับภูมิภาค เฝ้าศีล และแก้บาป

ตารางเวลา
วันแรก: วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017
Coming Together as Multicultural Asia
12:00 – 16:00
เดินทางถึงยอคยาการ์ตา้
16:00 – 18:00

ภาวนาเช้า &
ทบทวนวันวาน

แต่ละประเทศเตรียมนิรรศการ
ประชุมหัวหน้า/ผู้แทนประเทศ
ซาโยนาระ - บ๊ายบาย

วันที่เจ็ด
เสาร์ที่ 5 สิงหาคม
ภาวนาเช้า & ทบทวน
วันวาน
เรียนคาสอน
อาหารเที่ยง

วันที่แปด
อาทิตย์ที่ 6
สิงหาคม
มิสซาปิด
เดินทางกลับบ้าน
โดยสวัสดิภาพ

Workshop & Action Plan
ราตรีสัมพันธ์

พิธีกร: เกมส์ แบ่งกลุ่ม (คละประเทศ) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การสัมผัสชีวิต, เพลง
ประจางานเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7, ฉายวิดีโอ การไปสัมผัสชีวิต
อาหารเที่ยง
รับผิดชอบโดย
FABC Youth Desk, Sekretaris KWI, Komkep KWI, อินโดนีเซีย
การแสดงจากอินโดนีเซีย
การแสดงจากภูมภิ าค: เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก
ผู้แทนเยาวชนจากภูมิภาคละ 1 คน แบ่งปันประสบการณ์
ผู้เข้าร่วมจะขึ้นรถบัสคันที่ไปรับทีส่ นามบิน/ที่สังฆมณฑล ไปยังที่พักที่ได้จัดเตรียมไว้
ให้แล้ว
ทีมจัดนิทรรศการของแต่ละประเทศ จัดเตรียมนิทรรศการ
ประเมินผลประจาวัน และเพื่อประสานความร่วมมือ
หน้า 8 จาก 14

ตารางเวลา
วันที่สอง: วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017
Appreciating and Celebrating our Diversity
06:30 – 07:30
อาหารเช้า
07:30 – 08:30
ภาวนาเช้า
08:30 – 10:00
เดินทางไปยังสถานที่จดั งาน
10:00 – 10:15
ทบทวนวันวาน
10:15 – 10:45
พัก
10:45 – 12:00
รวมพล
12:00 – 13:30
13:30 – 16:30

อาหารเที่ยง
เยี่ยมชมนิทรรศการ และAnimasi
แบ่งปันในระดับภูมิภาค

16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 20:00
20:00 – 21:30

Appreciation to Participants
มิสซา
อาหารเย็น
พบปะระดับภูมภิ าค
ประชุมผู้แทนประเทศ

21:30 – 23:00
23:00

เดินทางกลับที่พัก
พักผ่อน

ตารางเวลา
วันที่สาม: วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2017
Being United in Cultural Diversity
06:30 – 07:30
อาหารเช้า
07:30 – 09:00
เดินทางไปยังสถานที่จดั งาน
09:00 – 09:15
ทบทวนวันวาน
09:15 – 09:45
ภาวนาเช้า
09:45 – 10:15
10:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:30

ภาพรวมการไปศึกษาเรียนรู้
โดยสังเขป
เดินทางไปสถานที่ศึกษาเรียนรู้
อาหารเที่ยง ณ สถานที่ศึกษาเรียนรู้
Youth Walk./สัมผัสชีวิต
เดินทางกลับไปยังสถานที่จัดงาน
เยาวชนเอเชีย ครั้งที 7
อาหารเย็น

ณ ที่พัก
จะมีวิดโี อฉายภาพการไปสัมผัสชีวติ ในสังฆมณฑลด้วย
JOGJA EXPO CENTER
อ้างถึงวัตถุประสงค์ของ AYD7 ข้อที่ 1
เรื่อง “ประสบการณ์ชีวิต ความเชือ่ และชีวประวัติของ บาร์นาบัส ซาริโครโม
โดย พระคุณเจ้าปีอุส และ คพ.บัมบัง ซูทรีสโน
แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งจะทากิจกรรมพร้อมๆ กัน ซึ่งเยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด
หัวเรื่องนิทรรศการ “Laudato Si – On Care For Our Common Home”
ใช้เวลาทั้งหมด หนึ่งชั่วโมงครึ่ง
คนที่เก็บข้อมูลนิทรรศการได้มากที่สุดจะได้รับรางวัล
ผู้รับผิดชอบ : SEA1
ไตร่ตรองประสบการณ์ การเรียนรูข้ องวันนี้ ระดับภูมภิ าค
ประเมินผลวัน และเพื่อประสานความร่วมมือ
ทีมร่างถ้อยแถลง จะพบกันทุกวันหลังประชุมเสร็จ

ณ ที่พัก
JOGJA EXPO CENTER
อ้างถึงวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
ผู้รับผิดชอบ คือ SA
ผู้เข้าร่วมจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ คละประเทศ

สถานที่สัมผัสชีวิตจะสะท้อนถึงหัวข้อประจาวัน “Unity in diversity”
เยาวชนประชุมระดับประเทศ
หน้า 9 จาก 14

19:30 – 19:45
19:45 – 21:30
21:30 – 23:00
23:00 – 24:00
24:00

ย้อนทบวนการไปศึกษาเรียนรู้
กลับที่พัก
เฝ้าศีลมหาสนิท และอวยพรศีล
แก้บาป
เดินทางกลับที่พัก
ประชุมผู้แทนประเทศ
พักผ่อน

ตารางเวลา
วันที่สี่ : วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017
Celebrating Our Communion
06:30 – 07:30
อาหารเช้า
07:30 – 09:00
เดินทางไปยังสถานที่จดั งาน
09:00 – 09:15
ทบทวนวันวาน
09:15 – 09:45
ภาวนาเช้า
09:45 – 10:15
10:15 – 11:30

พัก
เรียนคาสอน

11:30 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00

อาหารเที่ยง
WORKSHOP
วางแผนงานระดับประเทศ
มิสซา

18:00 – 19:30
19:30 – 22:30
22:30 – 23:30

อาหารเย็น
ราตรีสัมพันธ์
กลับที่พัก
ประชุมผู้แทนประเทศ
พักผ่อน

23:30

ตารางเวลา
วันทีห่ ้า : วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017
Living and Sharing The Joy of The Gospel
08:00 – 09:00
อาหารเช้า
09:00 – 10:30
เดินทางไปยังสถานที่จดั งาน
10:30 – 13:00
มิสซาปิด

13:00 – 15:00

พยานชีวิต 3 คน
อ้างถึงวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ประเมินผลวัน และเพื่อประสานความร่วมมือ
ทีมร่างถ้อยแถลง จะพบกันทุกวันหลังประชุมเสร็จ

ณ ที่พัก
JOGJA EXPO CENTER
อ้างถึงวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
ผู้รับผิดชอบ คือ EA and Central Asia
ผู้เข้าร่วมจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ คละประเทศ
อ้างถึงวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
หัวข้อ “BEING YOUNG CATHOLIC IN POST-MODERN ASIA”
โดย พระคุณเจ้าไปโลน (FABC-Youth Desk)
แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม ไปร่วมในWORKSHOP ต่างๆ
เข้ากลุ่มประเทศ
อ้างถึงวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
ผู้รับผิดชอบ SEA2
ประชุมระดับประเทศ
อินโดนีเซีย, SEA1, SEA2, Central Asia
ประเมินผลวัน และเพื่อประสานความร่วมมือ
ทีมร่างถ้อยแถลง จะพบกันทุกวันหลังประชุมเสร็จ

ณ ที่พัก
JOGJA EXPO CENTER
รับผิดชอบโดย อินโดนีเซีย
ประกาศถ้อยแถลง AYD7
ประกาศเจ้าภาพ AYD 8

อาหารเที่ยง
ซาโยนาระ – บ๊ายบาย
หน้า 10 จาก 14

ความร่วมมือจากภูมภิ าค
EAST ASIA
SEA1
SEA2
SA
A

มิสซาเปิด ภาวนาเช้า ในวันที่สี่
การแสดงในคืนราตรีสัมพันธ์ มิสซาในวันที่สอง
การแสดงในคืนราตรีสัมพันธ์ มิสซาในวันที่สี่
มิสซาเปิด ภาวนาเช้าวันที่สาม

โปรแกรม การทัศนศึกษา “ชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมชวา” ณ ยอคยาการ์ต้า
วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 17
โปรแกรมท่องเที่ยว เชิงทัศนศึกษาในยอคยาการ์ตา้ และประเมินผล
เดินทางกลับประเทศไทยวันที่ 9 สิงหาคม 2017
เมื่อถึงไทยต่างเดินทางกลับภูมิลาเนาของตนเอง

รายละเอียดโปรแกรมทัศนศึกษาของเยาวชน หลังงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2017
Post AYD7 Program A:
6 August 2017
Check in the hotel
Alun alun kidul n Malioboro street
Dinner @ Gudeg Yu Djum
7 August 2017
MASS
Visit to Sultan Palace (Keraton Jogja)
Visit to Tamansari water castle
Lunch @ Jejamuran (all about mushroom)
Visit to Borobudur Temple
Dinner @The House of Raminten
Rest
8 August 2017
MASS
Reflection & evaluation
Lunch @Soto Kadipiro
Visit to Batik Factory Luwes luwes
Visit to Candi Yesus Ganjuran
Dinner @Bakmie Jawa (javanese noodle)
Shopping
9 August 2017
Mass
Packing
Go to the airport

Outing
Outing

Stay at the accommodation site
Outing

Return to BKK

หน้า 11 จาก 14

คุณสมบัติของเยาวชนที่เข้าร่วม
1. เป็นผู้นาเยาวชนที่ได้รับการรับรองจากจิตตาภิบาลเยาวชนในระดับสังฆมณฑล/องค์กร
2. อายุตั้งแต่ 17 – 30 ปีบริบูรณ์
3. พร้อมปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ และเชื่อฟังหัวหน้ากลุ่ม
4. เตรียมตัวเองในการเข้าร่วม 2 มิติ คือ 1) มิติภายนอก ได้แก่ เตรียมร่างกายให้แข็งแรง ศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคริสตชน
ไทย พระสมณะสาสน์ LAUDATO SI และการเป็นศิษย์พระคริสต์ในบริบทสังคมปัจจุบัน 2) มิติด้านความเชื่อ เช่น หมั่นเฝ้าศีล อ่านพระ
คัมภีร์ หมั่นสวดภาวนา รวมทั้ง ปรับทัศนคติให้เปิดกว้าง เพื่อมองเห็นการประทับอยู่ของพระในทุกมิตขิ องชีวิต และในศาสนาอื่นๆ
5. เปิดใจรับ เรียนรูเ้ พิ่ม เติมไฟรัก พร้อมแบ่งปันและคืนดี พร้อมลุยงานหนัก พยายามปรับตัว
6. รู้จักกาลเทศะ เช่น แต่งกายอย่างเหมาะสม และใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างเหมาะสมและเมื่อจาเป็นเท่านั้น เป็นผู้ให้ความเคารพผู้อื่นที่มีความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
7. เป็นผู้ทมี่ ีวินัยในตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลา ตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างดี แสวงหาความหมาย และช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น
สิ่งที่ต้องนาไปด้วย
1. หนังสือเดินทาง ที่วันหมดอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางออกนอกประเทศ (หนังสือเดินทางที่แสดงวันหมดอายุหลังวันที่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นไป สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้)
2. ยาประจาตัว
3. รองเท้าสุภาพและลาลอง
4. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน ผ้าถุง หรือ ผ้าขาวม้า 2 ผืน
5. ไฟฉาย พร้อมแบตตารี่
6. ของใช้ที่จาเป็นส่วนตัว และอุปกรณ์อาบน้า
สิ่งที่ไม่ควรนาไป
1. เครื่องประดับที่มีราคาแพง
รายการขอความร่วมมือ
1. ส่งใบสมัคร พร้อมชาระค่าลงทะเบียนงวดที่ 1 จานวน 15,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม ค.ศ.2017 เป็นอย่างช้า
2. ขอรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
3. ชาระค่าลงทะเบียนส่วนทีเ่ หลือจานวน 16,700 บาท ในช่วงการอบรมเตรียมครั้งที่ 1 คือภายในวันที่ 28 เมษายน 2017
4. ขอให้มีส่วนร่วมในการทาให้งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 เป็นที่รับรู้และมีความหมายกับเยาวชนที่ไม่ได้ไปร่วมงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
กติกาในกรณี ยกเลิก หรือ เปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วม
1. ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 จะทาการจองตั๋วเครื่องบิน ดังนั้น หากท่านยกเลิกการเข้าร่วมและได้ชาระค่าลงทะเบียนร่วมงานงวดที่ 1
เป็นจานวนเงิน 15,000 บาทแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนในกรณีต่อไปนี้
 ยกเลิกก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 – ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเป็นจานวน 15,000 บาท
 ยกเลิกวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 เป็นต้นไป จนกระทั่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 – ท่านจะได้รับเงินคืนจานวน 3,000 บาท
2. หากท่านชาระค่าลงทะเบียนครบจานวนเงิน 31,700 บาท และต้องการยกเลิกในทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2017 เป็นต้นไป ท่าน
จะได้รับเงินคืนท่านละ 10,000 บาท (หากมีเงินเหลือหลังหักค่าดาเนินการแล้ว จะนาเข้าไปสะสมในกองทุนงานวันเยาวชนโลก ของแผนก
เยาวชนฯ)
3. หากส่งใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้ชาระค่าลงทะเบียนใดใด และแจ้งการยกเลิกในทุกกรณี ท่านต้องชดเชยค่าเสียหายคนละ 18,500 บาท (ซึ่ง
เป็นค่าตั๋วเครื่องบินและค่าลงทะเบียนร่วมงาน)
4. หากท่านต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมท่านต้องชาระค่าตั๋วเครื่องบินของคนใหม่ที่มาแทนด้วย
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Fr. Gustavo, Toom and Marie
Initial Draft Schedule for AYMM
Theme: _________________________
Objectives: _____________________

Morning

Day 1 (Sun)
August 6
AYD Closing Mass

Day 2 (Mon)
August 7
Evaluation
per
Country
Evaluation
Regional Evaluation
Plenary Presentation
Include General Questions

Day 3 (Tues)
August 8
Workshops
Discernment/
Accompaniment
Youth (Vocation)

Day 4 (Weds)
August 9
Closing Mass
AYMM Statement
of

Amoris Laetitia – Bishop
Tirona
Multi-Cultural
Asia
/
Dialogue – how to link
the Universality of the
Catholic

Afternoon

Evening

Registration
Retreat,
Prayer
and
Recollection (3:30-4:30pm)
Adoration (4:30)
Prayer (6:30)
DINNER
Agenda
Presentations
and
Dynamics
Getting to know more of
each other
Mixed group sharing of 4
people

Synod on Youth by Bishop
Bong Baylon (w/ PPT for
discussion)

Living the Gospel –how
to help young people /
translate the Gospel in
our daily life in the
situation of the young
people today
Regional Meetings and
Planning
Elections (?)

AYG FR. Patrick

----

Departures
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

้ า่ ย
ประมาณการค่าใชจ
ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (ไป-กลับ)
ค่าเดินทางไปสังฆมณฑล (156 ดอลล่าร์ สหรัฐ)
ค่าลงทะเบียนร่วมงาน (170 ดอลล่าร์สหรัฐ)
ค่าเช่ารถบัส เดินทางไปสนามบิน
้ ยืดทีม 1 ตัว
ค่าเสือ
ค่าของทีร่ ะลึกให ้ครอบครัวและเขตวัดทีไ่ ปสัมผัสชีวต
ิ
ค่าประสานงาน และผู ้อานวยความสะดวกของกลุม
่
ค่าใช ้จ่ายทีค
่ าดไม่ถงึ
ค่าจัดนิทรรศการ
ค่าการแสดงวัฒนธรรม
ค่าประกันชีวต
ิ
หนังสือคูม
่ อ
ื การอบรม

จานวนเงิน
12,000.00
6,000.00
6,460.00
100.00
200.00
100.00
2,000.00
340.00
100.00
100.00
200.00
100.00
ิ้
รวมเป็นเงินทงส
ั้ น

27,700.00

้
รวมจ่ายทัง้ สิน

4,000.00
31,700.00

ค่าโปรแกรม ทัศนะศึกษา หลังงาน Asian Youth Day 7

บันทึกข้อความสาคัญ
1. ค่าลงทะเบียนและค่าทัศนศึกษาท่านละ 31,700 บาท อัตรานี้หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ระบุในรายการข้างต้นนี้เท่านั้น หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ้น ขอให้เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้เข้าร่วม
2. เงินที่เหลือจากการดาเนินงานในโครงการนี้จะนาไปเข้าบัญชีโครงการเยาวชนโลกและเยาวชนเอเชีย
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