รายงานการดาเนินงานกลุ่มเซอร์ ร่า นครราชสี มา
ระหว่ าง กรกฏาคม - ธันวาคม ปี 2020

คุณพ่อเปโตร สมบัติ ประทุมปี
จิตตาภิบาล

เปี ยรี นา เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์
ประธาน

ลูซีอา นงลักษณ์ จุลสม
รองฯฝ่ ายกระแสเรี ยก

มารี อา ภูวริ ศา พุ่มร่ มบุตร
รองฯฝ่ ายกิจกรรม

มารี อา ชาดา กรรณิ การ์
รองฯฝ่ ายสมาชิก

แบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์ วัฒนาประสิทธิ์
เหรัญญิก

ภาพที่ 1 คณะกรรมการประจาปี 2020/2021

โรซารี กาญจนา นพแก้ว
ว่าที่ประธาน

ยอห์นบัปติส วีระ ธาราสิงห์
รองฯฝ่ ายสื่อสาร

มารี อา ยุพวรรณ ธาราสิงห์
เลขานุการ

การดาเนินงานของกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 ถึง เดือน ธันวาคม 2020
จากเหตุการณ์การระบาดของโรค COVID -19 กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมามีมติให้กรรมการดาเนินงานชุดปี
2019/2020 ปฏิบตั ิงานต่ออีก 1 วาระ ตามที่สภาเซอร์ร่าประเทศไทยได้เสนอแนะ ในระหว่างนี้ รองประธาน
ฝ่ ายกิจกรรม เทเรซาสุปราณี โรจนรต ได้ขอลาออกจากตาแหน่ง และกลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา จึงมีมติให้
มารี อา ภูวริ ศา พุ่มร่ มบุตร เป็ นรองประธานฝ่ ายกิจกรรมแทน
คณะกรรมการประจาปี 2020/2021 ประกอบด้วย
1.คุณพ่อเปโตรสมบัติ ประทุมปี

จิตตาภิบาล

2.เปี ยรี นา เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์

ประธาน

3.โรซารี กาญจนา นพแก้ว

ว่าที่ประธาน

4.มารี อา ภูวริ ศา พุ่มร่ มบุตร

รองฯฝ่ ายกิจกรรม

5.ลูซีอา นงลักษณ์ จุลสม

รองฯฝ่ ายกระแสเรี ยก

6.มารี อา ชาดา กรรณิ การ์

รองฯฝ่ ายสมาชิก

7.ยอห์นบัปติส วีระ ธาราสิงห์

รองฯฝ่ ายสื่อสาร

8.แบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์ วัฒนาประสิทธิ์

เหรัญญิก

9.มารี อา ยุพวรรณ ธาราสิงห์

เลขานุการ

แผนการดาเนินงานปี 2020/2021 (ก.ค. 2020-ธ.ค. 2020)
ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการถวายบทวันทามารี ยเ์ พื่อพระสงฆ์ในโอกาสฉลองศาสนนาม ครบรอบบวช และครบรอบวันเกิด
2.โครงการเยีย่ มบ้านเณร
2.1 กิจกรรม พบปะ พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และเลี้ยงอาหารเณรบ้านเณรเปาโล
(บ้านเณร เล็ก)
ระยะเวลา ตลอดปี อย่างน้อย 1 ครั้ง
2.2 กิจกรรม พบปะ พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และเลี้ยงอาหารเณรบ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์
(บ้านเณรกลาง)
ระยะเวลา ตลอดปี อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.โครงการเยีย่ มสมาชิกสมทบ
กิจกรรม ไปเยีย่ มสมาชิกสมทบ ที่เป็ นสมาชิกอาวุโสไม่สดวกในการเข้าร่ วมประชุม
ระยะเวลา ตลอดปี ไปเยีย่ มอย่างน้อยท่านละ 1 ครั้ง
4. โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน และร่ วมให้กาลังใจพระสงฆ์
5. โครงการรณรงค์หาสมาชิกสมทบ
6.โครงการประชุม อบรม สัมมนา
6.1 ประชุมกลุ่ม
กิจกรรม ประชุม แบ่งปันประสบการณ์
ระยะเวลา ตลอดปี ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน
6.2 ประชุมเซอร์ร่า เขต 172
ระยะเวลา ตามเขตฯกาหนด
6.3 ประชุมสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ระยะเวลา ตามสภาฯกาหนด
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2020 ถึง ธันวาคม 2020 ของกลุ่มเซอร์ร่า นครราชสีมา
เป็ นการดาเนินงาน โดยได้ดาเนินงานตามโครงการต่างๆดังนี้
1.โครงการถวายบทวันทามารี ยเ์ พื่อพระสงฆ์ในโอกาสฉลองศาสนนาม ครบรอบบวช และครบรอบวันเกิด
โครงการนี้ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2019/2020 สมาชิกเซอร์ร่าฯ ได้ร่วมถวายบทวันทามารี ยเ์ พื่อ
พระสงฆ์ในโอกาสฉลองศาสนนาม ครบรอบบวช และครบรอบวันเกิด โดยประธานแจ้งให้สมาชิกทราบ
ผ่านไลน์กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา นอกจากนี้ได้เชิญชวนสัตบุรุษสังฆมณฑลนครราชสีมาร่ วมภาวนาด้วย
โดยเชิญชวนผ่านไลน์กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มบีอีซีมิสซังโคราช กลุ่มฆราวาสแพร่ ธรรม กลุ่มผูส้ ูงอายุโคราช
กลุ่มอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด กลุ่มคาสอนคาทอลิกพ่อไก่ กลุ่มไบเบิลโคราช พ่อไก่ และ
กลุ่มสตรี อาสนวิหารฯ ในแต่ละเดือนมีพระสงฆ์ครบรอบวันเกิด ในเดีอน กค. สค. กย. ตค. พย. และ ธค.
จานวน 2 2 3 5 6 และ 2 ท่าน ตามลาดับ ฉลองศาสนนาม ในเดือน กค สค. กย. ตค. และ ธค. จานวน 2 4 2 1
และ 4 ท่าน ตามลาดับ และ ในโอกาสครบรอบบวช/อภเษก ในเดือน กค. สค. กย. พย.และ ธค. จานวน 4 1 1
1 และ 1 ท่าน ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

กค สค กย ตค พย ธค
6
2
วันเกิด
2
2
3
5
0
4
ศาสนนาม
2
4
2
1
1
1
บวช/อภิเษก 4
1
1
0
ตารางที่ 1 แสดงจานวนพระสงฆ์โอกาสครบรอบวันเกิด ฉลองศาสนนาม และ ครบรอบบวช/อภิเษก

ภาพที่ 2 การเชิญชวนสัตบุรุษร่ วมภาวแด่แด่พระสงฆ์ โอกาส วันเกิด ครบรอบบวช และฉลองศาสนนาม

2.โครงการเยีย่ มบ้านเณร
กลุ่มเซอร์ร่าได้ไปเยีย่ มเณรเล็ก ที่บา้ นเณรเปาโล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 23 ตุลาคม
2020 ปี นี้บา้ นเณรเล็กมีเณรทั้งหมด 43 คน จาแนกตามชั้นเรี ยนดังนี้
ชั้น
จานวน (คน)

ม1
10

ม2
11

ม3
6

ม4
7

ม5
6

ม6
2

ครู เณร
1

อธิการบ้านเณรเล็ก คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ได้อานวยความสะดวกด้านต่างๆ และให้การต้อนรับอย่างดี ได้
เปิ ดโอกาสให้เซอร์ร่าได้พบเณรเล็ก ประธานกลุ่มฯได้แบ่งปันประสบการณ์แก่เณรเล็ก พร้อมกันนี้ได้จบั
ฉลากจัดกลุ่มย่อย เซอร์ร่า 1 คน/เณร 3 คน เซอร์ร่าแต่ละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เณรใน
กลุ่มของตน การจับกลุ่มกลุ่มย่อยเพื่อส่งเสริ มการภาวนาเพือ่ กันและกันเป็ นพิเศษ นอกจากนี้กลุ่มฯได้จดั
เลี้ยงอาหารกลางวันให้เณรเล็ก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง
ดาเนินการจัดเตรี ยมอาหาร (ก๋ วยเตี๋ยว) คุณเจริ ญพร ตั้งอดุลย์รัตน์ สนับสนุนข้าวเม่าคลุก และกลุ่มฯได้มอบ
เงินสนับสนุนกิจกรรมเณรเล็กจานวนสี่พนั บาท แด่อธิการบ้านเณรแล็ก สาหรับงบประมาณที่ ใช้เลี้ยงเณร
เล็กและสนับสนุนกิจกรรมนั้นได้รับบริ จาคจากสมาชิกเซอร์ร่าและสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่ลูร์ด นครราชสีมา รวมเป็ นเงิน 7600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ภาพที่ 3 เยีย่ มบ้านเณรเล็กเปาโล 23 ตุลาคม 2020

3. โครงการเยีย่ มสมาชิกสมทบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2020 หลังการประชุมประจาเดือนธันวาคม สมาชิกกลุ่มฯได้ไปเยีย่ มสมาชิก
สมทบ ที่เป็ นสมาชิกอาวุโสไม่สดวกในการเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งได้มอบของเยีย่ มด้วย สมาชิกสมทบที่
ได้ไปเยีย่ ม ได้แก่
1. เทเรซา วิไลวรรณ เริ งสุขพิพฒั น์
2. มาแซร์ลิโน สมปอง ปทุมมานนท์
3. มารี อา สุพร เรื อนงาม
4. หลุยส์ พ.ต.ประสิทธิ์ ซิ้มประเสริ ฐ

ภาพที่ 4 กลุ่มเซอร์ร่าเยีย่ มสมาชิกสมทบ

4. โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน และร่ วมให้กาลังใจพระสงฆ์
4.1 ช่ วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2020 กิจกรรมการส่งเสริ ม สนับสนุน และร่ วม
ให้กาลังใจพระสงฆ์ ที่สมาชิกกลุ่มได้ดาเนินการในโอกาสต่างๆ แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริ ม สนับสนุน และร่ วมให้กาลังใจพระสงฆ์
ว.ด.ป
10 กค.2020
20 กค.2020
15 สค. 2020
26 กย.2020

กิจกรรม
ฉลองนักบุญคามิลโล ที่วดั นักบุญคลารา บ้ านผู้สูงอายุราชสีมา
ร่ วมฉลอง 50 ปี ชีวติ สงฆ์ พระคุณเจ้าจาเนียร สันติสุขนิรันดร
ร่ วมงานอภิเษกพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี
ร่ วมเปิ ดศูนย์คาทอลิก
บัวใหญ่ และฉลองแม่พระรับเกียรติ์ยกขึน้ สวรรค์ องค์อุปถัมภ์ ศูนย์คาทอลิกบัวใหญ่
23 ตค. 2020 เยีย่ มให้ กาลังใจคพ.อนุสรณ์ สุ ริยพั วัดนักบุญยอแซฟ บ้ านหัน อ.สึควิ้
23 ตค. 2020 สมาชิกไปร่ วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ของ สังฆมณฑลจันทบุรี
25 ตค. 2020 สมาชิกไปร่ วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ของ สังฆมณฑลนครสวรรค์
9-10 ธค. 2020 ร่ วมงาน 100 ปี มรณกรรม สองธรรมฑูตผู้บุกเบิกอิสาน-ลาว
10 ธค.2020
สมาชิกเยีย่ มให้กาลังใจคพ. เฉลิมศิลป์ วัดคาเกิม้

ภาพที่ 4.1 ฉลองนักบุญคามิลโล ที่วดั นักบุญคลารา บ้ านผู้สูงอายุราชสีมา

ภาพที่ 4.2 ร่ วมเปิ ดศูนย์คาทอลิกบัวใหญ่

ภาพที่ 4.3 เยีย่ มให้กาลังใจคพ.อนุสรณ์ สุ ริยพั วัดนักบุญยอแซฟ บ้ านหัน อ.สึควิ้

ภาพที่ 4.3 ร่ วมงาน 100 ปี มรณกรรม สองธรรมฑูตผู้บุกเบิกอิสาน-ลาว
4.2 เยีย่ มคุณพ่ออาวุโส
วันที่ 28 ธันวาคม 2020 กลุ่มฯได้ ไปเยีย่ ม คุณพ่อโรแบร์ มัลแซร์ ที่บ้านผู้สูงอายุราชสีมา
คุณพ่อเป็ นพระสงฆ์ธรรมฑูต (MEP) ทางานในสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็ นเวลานาน ขณะนีอ้ ายุ 91 ปึ

ภาพที่ 5 สมาชิกฯ เยีย่ มคุณพ่อมัลแซร์ที่บา้ นผูส้ ูงอายุราชสีมา

5. โครงการรณรงค์หาสมาชิกสมทบ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด หลังมิสซาเช้า ( 8.30 น) ประธาน
กลุ่มฯ ได้ขออนุญาตคุณพ่อ ประธานในพิธี กล่าวเชิญชวนสัตบุรุษอาสนวิหารให้สมัครเป็ นสมาชิกสมทบ มี
รายชื่อผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบขณะนี้ 19 คน

ภาพที่ 6 ประธานกลุ่มกล่าวเชิญชวนสัตบุรุษอาสนวิหารฯ ให้สมัครเป็ นสมาชิกสมทบ
4.3 เยีย่ มพระคุณเจ้าและรายงานการดาเนินงานประจาปี 2019/2020
วันที่ 25 กันยายน 2020 กลุ่มเซอร์ ร่าฯ ได้เข้ าพบพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ที่สานักมิสซัง
นครราชสีมา เพื่อรายงานการดาเนินการปี 2019/2020 ได้มอบเอกสารรายงานการดาเนินงานประจาปี และ
รับฟังคาแนะนาในการทางานจากพระคุณเจ้า พร้ อมนีไ้ ด้ มอบปัจจัยแด่ พระคุณเจ้าด้ วย
พร้ อมมอบปัจจัยแด่ พระคุณเจ้า

ภาพที่ 7 เยีย่ มและรายงานการดาเนินงาน พระคุณเจ้า

6.โครงการประชุม อบรม สัมมนา
กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา ได้กาหนดให้มกี ารประชุมกลุ่มฯ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน ตลอดปี
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2020 กลุ่มฯได้ประชุมสม่าเสมอ และคุณพ่อจิตตาภิบาล ได้กรุ ณาสละ
เวลามาร่ วมประชุมกับเซอร์ ร่า 2 ครั้ง คือเดือนกันยายน และ เดือนตุลาคม สาหรับเดือนกันยายนได้มีสตั บุรุษ
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง เข้าร่ วมประชุมจานวน 2 ท่าน ในเดือนสิงหาคม กลุ่มฯไม่มีการ
ประชุม ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกหลายท่านไปร่ วมงานอภิเษกพระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี ที่อคั รสังฆ
มณฑลท่าแร่
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