วัน เดือน ปี
7 มิถุนายน 20
13 มิถุนายน 20
20 มิถุนายน 20
27 มิถุนายน 20
4 กรกฎาคม 20
18 กรกฎาคม 20
8 สิ งหาคม 20
29 สิ งหาคม 20

31 ตุลาคม 20

ตลอดปี

กิจกรรม
ร่ วมประชุมผ่านทาง Zoom กับสภาฯ หัวข้อ
“เราดําเนินการส่ งเสริ มกระแสเรี ยกอย่างไร ในช่วงโควิด”
ร่ วมประชุมผ่านทาง Zoom กับสภาฯ หัวข้อ
“การฟืJ นฟูและไตร่ ตรองชีวติ จิตของสมาชิกเซอร์ร่า”
ร่ วมประชุมผ่านทาง Zoom กับสภาฯ หัวข้อ
“การเตรี ยมตัวเพืPอเข้าสู่ การประชุมใหญ่ผา่ นออนไลน์”
ร่ วมประชุมใหญ่ ผ่านทาง Zoom กับสภาฯ
การรายงานของเขตและ รป.ฝ่ าย
การประชุมย่อย ครัJงทีP 1
“การเตรี ยมการประชุมเซอร์ร่าทีPไทย ปี 2023”
การประชุมย่อย ครัJงทีP 2
“เซอร์ร่าไทยกับการสืP อสาร”
การประชุมย่อย ครัJงทีP 3
“ การนําเสนองานของเขต ทัJง 3 เขต”
การประชุมย่อย ครัJงทีP 4
“ การแบ่งปั นความสุ ข จากการร่ วมงานอภิเษก
พระอัครสังฆราชอันตนวีรเดช ใจเสรี
การประชุมย่อย ครัJงทีP 5
“รายงานการเข้าร่ วมประชุม – แผนกสามเณราลัยและ
กระแสเรี ยก และ งานชาร์เตอร์กลุ่มเซนต์หลุยส์
- ส่ งการ์ดแสดงความยินดี โอกาส ฉลองศาสนนาม
พระสงฆ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์
- จับคู่สวดภาวนา กับ สามเณรจอห์นปอลพิษณุโลก
- สวดภาวนาให้กบั เซอร์ร่ากลุ่ม ทีPอ่อนแรง ในเขต 140
กลุ่มวิเชียรบุรี กลุ่มแม่แจ่ม กลุ่มนครสวรรค์
- ร่ วมมิสซากระแสเรี ยก ทุกวันอาทิตย์ตน้ เดือน

หมายเหตุ

ปธ.สภา ปธ.เขต ปธ.กลุ่ม
ดํารงอยูอ่ ีก 1 วาระตามสากล
ประชุมเซอร์ร่าโลก ทีPไทย
22/06/23

งานอภิเษก
วันทีP 15 ส.ค. 20
22/11/20
งานชาร์เตอร์กลุ่มเซนต์หลุยส์

19 กรกฎาคม 20

พบสามเณรจอห์นปอล จับคู่สวดภาวนา รับประทานอาหาร
ร่ วมกัน ทีPร้านอาหาร
ร่ วมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
เยียP มคุณตาโนรี
ร่ วมฉลองศาสนนาม คุณพ่อยากอบ ไพศาล ราชกิจ
ร่ วมงานแต่งตัJงผูอ้ ่านพระคัมภีร์
บร.เปาโล ณัฐพงษ์ พรหมทอง
ร่ วมงานอภิเษก พระอัครสังฆราชวีระเดช ใจเสรี

บ้านเณรจอห์นปอล
ร้านอาหารครัวขนุน
25 กรกฎาคม 20
อาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค์
26 กรกฎาคม 20
วัดเซนต์นิโกลาส
12 สิ งหาคม 20
อาคารมารดาพระผูไ้ ถ่
วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
15 สิ งหาคม 20
อาสนวิหารอัครเทวดามีคา
แอลท่าแร่
16 สิ งหาคม 20
ร่ วมพิธีบวชพระสงฆ์ 3 องค์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กทม อัสสัมชัญ บางรัก กรุ งเทพฯ
16 สิ งหาคม 20
พบสามเณรจอห์นปอล พิษณุโลก และมอบอาหารขนมของ บ้านเณรจอห์นปอล
ใช้ต่างๆ ให้สามเณร
พิษณุโลก
23 สิ งหาคม 20
ต้อนรับพระสงฆ์มาประจําทีPวดั เซนต์นิโกลาส 3 องค์
วัดเซนต์นิโกลาส
คือ คพ.ศิริชาญ คพ.ไพศาล และ คพ.สมสุ ข
24 สิ งหาคม 20
เยียมสมาชิกทีPเจ็บป่ วย - คุณซําเฮง แซ่โจว
พิษณุโลก
13 กันยายน 20
ร่ วมอําลา พระสงฆ์ทีPยา้ ย คือ คพ.ประเสริ ฐ คพ.สันติ
วัดเซนต์นิโกลาส
26 กันยายน 20
ฉลองและเยียP มมาเซอร์อารามคาร์แมล นครสวรรค์
อารามคาร์แมล นครสวรรค์
30 กันยายน 20
ร่ วมฉลองวันเกิดและศาสนนาม คุณพ่อสมสุ ข หทัยภัสสร วัดเซนต์นิโกลาส
17 ตุลาคม 20
ร่ วมพิธีบวชพระสงฆ์ คพ. ยอแซฟนนท์ชยั สุ วรรณ
วัดนักบุญลูกา บางขาม
11 พฤศจิกายน 20 ร่ วมฉลองวันเกิด คุณพ่อรอนนีP เทอเรส
วัดเซนต์นิโกลาส
22 พฤศจิกายน 20 ร่ วมพิธีชาร์เตอร์กลุ่มเซนต์หลุยส์ (กลุ่มใหม่)
วัดเซนต์หลุยส์ กรุ งเทพฯ
29 พฤศจิกายน 20 ร่ วมมิสซาแรก คุณพ่อนนท์ชยั สุ วรรณ
วัดเซนต์นิโกลาส
10 ธันวาคม 20
ฉลองบ้านเณร และ นําอาหารไปร่ วมฉลอง
จอห์นปอลนครสวรรค์

