สรุปกิจกรรม
เซอร์ร่า กลุ่มศรีราชา
(Serra Club of Sriracha)
วาระปี 2019-2020

คณะเซอร์ร่า กลุ่มศรีราชา
วาระปี 2019-2020 และ วาระปี 2020-2021
วิสัยทัศน์
จะทานุบารุงและส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวชในพระศาสนจักรและ
รณรงค์ให้เห็นความสาคัญของกระแสเรียก โดยยึดแบบอย่างของท่านนักบุญฮูนิเปโรเซอร์ร่า
แผนการดาเนินงาน
คณะเซอร์ร่าศรีราชา ทางานด้านส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง มีวัตถุประสงค์
2 ประการ คือ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และ ทานุบารุงกระแสเรียก พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และ ผู้ฝึกหัด
2. ส่งเสริมกระแสเรียกฆราวาสของสมาชิกให้เข้มแข็งขึ้น โดยการทางานรับใช้พระศาสนจักร
คณะเซอร์ร่าดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากลทุกประการ คณะเซอร์ร่ากลุ่ม
ศรีราชาอยู่ในเขต 172 ซึ่งประกอบด้วย เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี เซอร์ร่ากลุ่ม
นครราชสีมา เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน และเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา ดาเนินกิจกรรมร่วมกับสามเณราลัยพระ
หฤทัยศรีราชา ผู้ฝึกหัดคณะคามิลเลียน ผู้ฝึกหัดคณะพระมหาไถ่ ผู้ฝึกหัดคณะเซนต์คาเบรียล ผู้ฝึกหัด
คณะรักกางเขน ผู้ฝึกหัดคณะเซนต์ปอล และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากจิตตาธิการเขต 172
หรือจิตตาธิการสังฆมณฑลจันทบุรี ดังนี้
1. โครงการสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระแสเรียก โดยการร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียกบ้านผู้ฝึกหัด
ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตเณร และร่วมกิจกรรมวันครอบครัวบ้านผู้ฝึกหัดคณะต่าง ๆ
3. โครงการให้ขวัญและกาลังใจพระสงฆ์ และนักบวชในสังฆมณฑล โดยการส่งการ์ดอวยพรวัน
คล้ายวันเกิด วันครบรอบบวช และวันฉลองศาสนนาม มีการมอบปัจจัย ช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสต่าง ๆ เยี่ยมพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่เจ็บป่วย เยี่ยมพระสงฆ์ที่ดูแลวัดที่อยู่ห่างไกล
4. โครงการฟื้นฟูจิตตารมณ์ของสมาชิก โดยการจัดให้มีการเข้าเงียบประจาปี เพื่อกระตุ้นให้
สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. โครงการสานสัมพันธ์กับกลุ่มฆราวาสอื่น ๆ ทั้งภายในสังฆมณฑล และต่างสังฆมณฑล ฯลฯ

รายงานกิจกรรมเซอร์ร่า กลุ่มศรีราชา
มิถุนายน 2019 – เมษายน 2020 และ มิถุนายน 2020– มกราคม 2021
วันเดือนปี
ภารกิจประจา
ปี 2019-2020
8 มิถุนายน 2019

รายการกิจกรรม
สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
สวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก ร่วมกับสัตบุรุษ
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ครอบครัว และส่วนตัวของสมาชิกเอง
คณะเซอร์ร่า เขต 172 ร่วมงานฉลอง 84 ปีบ้านเณร บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
พระหฤทัย ศรีราชา และบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์
สังฆานุกรยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร
สังฆานุกรอันตน ปาดัว ภัทร์ติยะ อินทวัน
สังฆานุกร มัทธิว วรวุฒิ มาหา
ช่วยทาหน้าที่ต้อนรับพระสงฆ์ สัตบุรุษที่มาร่วมงาน
ฉลอง
29–30 มิถุนายน 2019 ประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่
บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
20/2019-2020 และการปฏิญาณตนรับตาแหน่งของ
ประธานเขต ประธานกลุ่ม เขต 140 เขต 172 และ
เขต 194
6 กรกฎาคม 2019

เข้าคานับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช โอกาสรับตาแหน่งประธานสภาเซอร์ร่า
ประเทศไทย ของ คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ และ
คณะกรรมการบริหารสภาฯ พร้อมที่ปรึกษา วาระปี
2019–2020

สานักมิสซังกรุงเทพฯ

4 สิงหาคม 2019

คณะเซอร์ร่ากลุ่มแสน และ คณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
ประชุมเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1 วาระปี
2019 -2020 และส่งมอบงานแด่ประธานกลุ่มคนใหม่
ประธานเขต 172 ได้มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความ
ยินดีกับประธานกลุ่มคนใหม่เข้ารับตาแหน่ง
คณะเซอร์ร่า กลุ่มศรีราชา ส่งพวงหรีด (พัดลม) ร่วม
ไว้อาลัย ยอแซฟ ชูศักดิ์ ประมงกิจ สมาชิกรุ่นก่อตั้ง
คณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี และอดีตประธานคณะเซอร์
ร่ากลุ่มจันทบุรี

ห้องประชุม บ้านเบธานี
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน

15 สิงหาคม 2019

อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันเดือนปี
17 สิงหาคม 2019

รายการกิจกรรม
สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ณ อาคารพระมารดา พระผู้ไถ่
โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ สามเณราลัยแสงธรรม
และพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม
และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย
พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธี

17 สิงหาคม 2019

ร่วมงานวันชุมนุมคนแพร่ธรรม “ศิษย์พระคริสต์
ศิษย์ธรรมทูต” โอกาสครบรอบ 350 ปีแห่งการ
สถาปนา “มิสซังสยาม”

ณ หอประชุม Lux Mundi
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

19–21 ตุลาคม 2019 ผู้แทนคณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วม
กิจกรรม ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรพระหฤทัย
ศรีราชา

บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

19–20 ตุลาคม 2019 สัมมนาผู้นาเซอร์ร่าและประชุมเขต ปี 2019
ประธานเขต ประธานกลุ่ม สมาชิกคณะเซอร์ร่า
และ ประชุมเขต 172 ครั้งที่ 1 วาระปี 20192020

บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

24 พฤศจิกายน 2019 คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน และคณะเซอร์ร่ากลุ่ม วัดอารักขเทวดา โคกวัด
ศรีราชา ร่วมกิจกรรมวันกระแสเรียกสาหรับ
เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี แขวงปราจีนบุรี กับ
บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา และพูดคุยกับพี่น้อง
วัดอารักขเทวดา โคกวัด เพื่อร่วมมือกันสนับสนุน
และส่งเสริมกระแสเรียก

วันเดือนปี
15 ธันวาคม 2019

รายการกิจกรรม
สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
คณะเซอร์ร่าศรีราชา ร่วมมิสซาเนื่องในโอกาส
วัดบ้านเซเวียร์
ครบรอบ 60 ปี 50 ปี ชีวิตในคณะเยสุอิต ของคุณ
พ่อมิเกล กาไรซาบาล S.J. และ คุณพ่อทอม มิ
เชล S.J. หลังฺพิธีร่วมฟังบรรยาย

21 ธันวาคม 2019

คณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน กลุ่มศรีราชา กลุ่ม
บ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา
จันทบุรี และ กลุ่มทดรองน้องใหม่ (โคกวัด
ปราจีนบุรี) ร่วมงานวันครอบครัวบ้านเณรพระ
หฤทัย ศรีราชา (มอบปัจจัยเพื่อส่งเสริมกระแส
เรียก) ในโอกาสฉลองคริสต์มาส ร่วมกับ
พระสังฆราช พระสงฆ์ สามเณร และผู้ปกครอง
สามเณร
งานจตุมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ของบ้านผู้ฝึกหัด ลานจัดกิจกรรมบ้านเณร
ทั้ง 4 บ้านเณร ได้แก่ บ้านเณรพระหฤทัยศรี
พระหฤทัยศรีราชา
ราชา บ้านเณรยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ บ้านเณร
พระมหาไถ่ศรีราชา บ้านเณรคามิลเลี่ยนศรีราชา
โดย บิชอปซิลวีโอ สิริพงค์ จรัสศรี เป็นประธาน
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับ บิชอปกิตติ
คุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต อธิการทุก ๆ
บ้าน คณะซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัดทุกบ้าน พร้อมกับ
กลุ่มเซอร์บางแสน กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา

19 มกราคม 2020

26 มกราคม 2020

คณะเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา และ คณะเซอร์ร่ากลุ่ม ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์
บางแสน ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ-ประชุม
วัดอารักขเทวดา โคกวัด
เพื่อเปิดกลุ่มเซอร์ร่าวัดอารักเทวดา โคกวัด และ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับ บาดหลวง ดร.ลือชัย
จันทร์โป๊ เจ้าอาวาส/ผู้รับใบอนุญาต

วันเดือนปี

1 กุมภาพันธ์ 2020

7 มิถุนายน 2020

13 มิถุนายน 2020

20 มิถุนายน 2020

26 มิถุนายน 2020

รายการกิจกรรม
สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
วันคล้ายวันเกิด อายุครบ 60 ปี พร้อมด้วย
บาดหลวงปรีชา สวัสดี เป็นประธานพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ บาดหลวงกฤษฎา สุขพัฒน์
จิตตาธิการเซอร์ร่า เขต 172 /อธิการบ้านเณร
พระหฤทัยศรีราขา เป็นประธานประชุมการเปิด
กลุ่มเซอร์ร่าแขวงปราจีน ซึ่งประกอบไปด้วย
สมาชิกจากวัดพระผู้ไถ่เสาวภา/วัดอัครเทวดามิคา
แอลปราจีนบุรี วัดอารักขเทวดา โคกวัด ผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 36 คน
นายเจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง ประเซอร์ร่า เขต วัดคาทอลิก
172 พร้อม สมาขิกเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา และ
พระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน ร่วมงานฉลองวันนักบวช
จังหวัดชลบุรี
สากล 2020 สังฆมณฑลจันทบุรี
โดย บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคณะสงฆ์
นักบวชชาย-หญิง และ ผู้ฝึกหัดทุก ๆ บ้าน คุณ
แม่ศรีไพร กระทอง มหาอธิการิณีคณะรักกางเขน
ประธานจัดงานวันนักบวชสากล 2020
ประชุม (ร่วมกับสภาฯ) ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งาน
แอพพลิเคชั่น Zoom ให้กับสมาชิกก่อนถึงวัน
ประชุมใหญ่ เรื่อง เราจะดาเนินการส่งเสริม
กระแสเรียกอย่างไรในช่วงโควิด 19
ประชุม (ร่วมกับสภาฯ) ครั้งที่ 2
เรื่อง ประสบการณ์ชีวิตจิต "การฟื้นฟูและ
ไตร่ตรองชีวิตจิตของสมาชิกเซอร์ร่าประเทศไทย"
ประชุม (ร่วมกับสภาฯ) ครั้งที่ 3
เรื่อง การเตรียมตัวให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน เพื่อ
เข้าสู่การประชุมใหญ่ โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น
Zoom
การประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
สมัยที่ 20 วาระปี 2019 – 2020
หัวข้อ เรื่อง เราดาเนินการส่งเสริมกระแสเรียก
อย่างไรในช่วงโควิด

ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง
โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom
Serra ZOOM Mini Meeting
เวลา 14.00-15.00 น.
ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง
โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom
ประชุมแบบออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น
Zoom

ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง
โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom

วันเดือนปี
4 กรกฎาคม 2020

รายการกิจกรรม
การประชุมสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 1
สมัยที่ 21 วาระปี 2020-2021
หัวข้อ เรื่อง การเตรียมจัดประชุมเซอร์ร่าโลก
ณ ประเทศไทย ปี 2023
โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

20 พฤศจิกายน 2020 คณะเซอร์ร่า สังฆมณฑลจันทบุรี
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด แด่ พระสังฆราช
กิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต

10 ธันวาคม 2020

16 มกราคม 2021

พิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระเป็นเจ้า
ในโอกาสพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของคุณพ่อ 3 คน
ได้แก่ คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล S.J.
คุณพ่อไมเคิล วินัย บุญลือ S.J. และ
คุณพ่อปีเตอร์ พิเชษฐ แสงเทียน S.J.
โดย คุณพ่อออกุสติน ปิติโย
เจ้าคณะเยสุอิตแขวงประเทศไทย
เป็นประธานในพิธี
การประชุมสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
สมัยที่ 21 วาระปี 2020-2021
หัวข้อ เรื่อง การสารวจจานวนสมาชิก และ
การรณรงค์หาสมาชิกใหม่ทั่วโลกขององค์การ
เซอร์ร่าสากล

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ
ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง
โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom

ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

วัดบ้านเซเวียร์
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง
โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom

สรุปจานวนสมาชิกกลุ่มศรีราชา
มีจานวนทั้งสิ้น 39 คน
ประจาการ 14 คน : ชาย 4 คน หญิง 10 คน
สมทบ 22 คน
เสียชีวิต 3 คน

RIP

38 มารีอา

อธิยา เทพเรณู

สมาชิก

29 หมู่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แอนนา
20110

ราณี ผูกพันธ์

สมาชิก

288/45 หมู่ 8 บ้านพฤกษชาติ 9 ซอย 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
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