สภาเซอร์ ร่าประเทศไทย
ที่ สภาฯ 4 /2021-2023
13 มิถุนายน 2022
เรื่ อง เรี ยนเชิญประชุมสภาเซอร์ร่าฯ ครั้งที่ 4/2021-23 (วาระเตรี ยมเจ้าประชุมโลกปี 2023)
เรี ยน คุณพ่อจิตตาภิบาล ท่านที่ปรึ กษา และคณะกรรมการอานวยการสภาฯและสมาชิกเซอร์ร่าประเทศ
ไทยทุกท่าน ที่เคารพรัก
ตามที่ประธานเซอร์ร่าสากลได้ให้เกียรติมาเยีย่ มประเทศไทย เมื่อ 24 -28 พฤษภาคม 2022 โดยที่
ประเทศไทยโดยการนาของประธานจัดงาน อจ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ท่านที่ปรึ กษา คุณพอลแมรี่ สุ
วิช สุวรุ จิพร และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับสาเร็จไปด้วยดี
ทางคณะกรรมการจัดงานฯ เห็นสมควรจัดประชุมเพื่อสมาชิกได้ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้า
ของการเตรี ยมงานประชุมโลก 2023 เชียงใหม่ และร่ วมแสดงความคิดเห็น
ในวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2022 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting เซอร์ ร่าฯ
Meeting ID: 878 986 8900
Passcode: 220623
จึงขอเรี ยนเชิญมาล่วงหน้าไว้ เพื่อทุกท่านได้เตรี ยมตัว ให้วา่ งในวันดังกล่าว โดยมีวาระประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เปิ ดประชุม ภาวนาและพระวาจา จากจิตตาภิบาลสภาฯ คุณพ่อเจริ ญ ว่องประชานุกูล
ประธานสภาฯ - กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าประชุมฯ
วาระที่ 2 การเยือนประเทศไทย ของประธานเซอร์ ร่าสากล ( Presidential Visit to Thailand 24-28 May
2022)
2.1 การต้อนรับ Mr. Michael Bragg with his wife Sharon and SI Executive Director

Mr.John Liston
2.2 สรุ ปการต้อนรับ ประธานเซอร์ร่าสากลและคณะ 2023 (คุณสิ ริพร และคณะ )
วาระที่ 3 การจัดเตรียมสถานที่ และงบประมาณจัดงานเซอร์ ร่าโลก 2023
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3.1 สถานที่ - โรงแรม ดิเอมเพลส ถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่ (อจ.ชัยณรงค์)
3.2 งบประมาณและการหาทุน (อจ.ชัยณรงค์)
- การเงินและบัญชี (คุณทิพากร และทีมงาน)
- เก็บรายชื่อสมาชิกที่จะเข้าร่ วมประชุม ( ประธานและเหรัญญิกกลุ่ม)
- เหรัญญิก การออมเงินเพื่อลงทะเบียน
3.3 การประชาสัมพันธ์
- ต่างประเทศ ทาแอด ปชส. ส่งให้ โตรอนโต (1 หน้า A4 )
- ภายในประเทศ ประธานเขต 3 เขต และประธานกลุ่ม
วาระที่ 4 โครงการส่ งเสริมกระแสเรียก ปี 2022 – 2023
4.1 “ Missionaries of Junipero Serra Contest” ความคืบหน้า และการเตรี ยมตัว (อจ.ชัย
ณรงค์)
- สัมมนา ออนไลน์ บ้านเณร หัวใจสาคัญของพระศาสนจักร “วันภาวนาสากลเพื่อ
กระแสเรี ยก 8พค22” (คุณวินิจ )
4.2 ฉลอง 50 ปี บ้านเณรใหญ่แสงธรรม “สุวรรณสมโภช บ้านเณรใหญ่แสงธรรมค.ศ.
2022-2023” ( คุณพ่อเจริ ญ )
- แผ่นพับ( นิพนธ์)
- กระปุกออมบุญ 50 ปี บ้านเณรใหญ่ ( 1บาท/ คาภาวนาเพื่อกระแสเรี ยก ) นาไป
พ่วงกับ การสวดภาวนาเพื่อกระแสเรี ยก ระดับวัด/รายบุคคล
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ ถ้ามี
5.1 นัดประชุมสภาฯครั้งต่อไปในวันเสาร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2022 เวลา 14.00-16.00 น.
5.2 ปิ ดประชุม....
พระแม่มารี มารดาแห่งกระแสเรี ยก ช่วยวิงวอนเทอญ
(นายนิพนธ์ แสงประดับ )
ประธานสภาฯปี 2021 – 2023
ติดต่อ - ประธานสภาฯ คุณนิพนธ์ แสงประดับ โทร. 081 911 9522
- เลขาสภาฯ คุณวัลลดา เล้ากอบกุล โทร. 086 795 8050
หมายเหตุ
ขออนุญาตลาดับความเข้าใจและขอความร่ วมมือจากประธานและสมาชิกทุกท่านในการมาร่ วมประชุมและ
ดาเนินการ ดังนี้
2

1. ผู้ที่สมควรมาเข้ าประชุม
1.1 ประธานและรองประธานทุกระดับ (โดยเฉพาะ รองฝ่ าย สมาชิกและฝ่ ายกระแสเรี ยก)
1.2 อดีตประธานเขต 3 เขต, อดีตประธานกลุ่มปี 2019–2021
1.3 สมาชิกเซอร์ร่าทุกท่านที่พอมีเวลาเข้าร่ วมฟังการประชุมได้
2. สิ่ งที่ขอให้ ดาเนินการและเตรียมมาล่ วงหน้ า เพื่อให้ การประชุมกระชับและตรงเวลา
ได้ดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ไลน์เซอร์ร่าสภาฯ ที่ส่งให้
หากมีขอ้ เสนอ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง กรุ ณาส่งข้อมูลเข้าในไลน์สภาฯ
2.2 ประธานกลุ่ม นาสรุ ปของที่ประชุมครั้งนี้ เข้าประชุมกลุ่มรายเดือน
จงก้าวไปข้างหน้ าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ
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