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รายงานประจาํปี  

เซอรร่์ากลุ่มกรงุเทพฯ วาระปี 2018 – 2019 (ก.ค.18 – มิ.ย.19)  
ประธานกลุ่ม มารอีาประภสัสร อรรถมานะ 

 

1.   24 ก.ค.18   ประชุมประจาํเดอืนกบัแผนกองคก์รครสิตชนฆราวาส อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ซึ(งมี
บทบาทหน้าที(    ดงันี+ 
       - เป็นผูป้ระสานงานและอํานวยความสะดวก สนบัสนุนการทํางานขององคก์รครสิตชนฆราวาสแพรธ่รรม
ทุกกลุ่ม ในอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายเรื(องการแพรธ่รรมตามจติตารมณ์องคก์ร และใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของฝ่ายงานธรรมทตู 

      - เป็นที(ปรกึษาและรว่มแก้ปญัหาเรื(องการปฏบิตังิานเกี(ยวกบัการแพรธ่รรมขององคก์ร 
      -  เป็นศูนยก์ลางรวบรวมพลงัความคดิ พลงัการทํางานใหเ้ป็นหนึ(งเดยีวและมทีศิทางเดยีวกนัในการ
ทาํงานธรรมทตู 

       - เพื(อปลุกจติสาํนึกของฆราวาสใหม้บีทบาทมากยิ(งขึ+นในการแพรธ่รรมและ การประกาศขา่วดโีดยการ
เป็นพยานและแบบอย่างที(ด ี

        -  รว่มดาํเนินงานตามแผนงานของแผนกฯ เพื(อใหเ้ป็นไปตามทศิทางงานอภบิาลของอคัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพ ฯ คอื 

       -  เสรมิสรา้งสํานึกสตับุรษุแต่ละวดัในกระแสเรยีกการเป็นครสิตชนและกระแสเรยีกพเิศษ  

       -  ส่งเสรมิใหม้อีาสาสมคัรเขา้ทํางานในกระแสเรยีกพเิศษขององคก์รกจิการฆราวาสแพรธ่รรมองคก์รต่าง 
ๆ มากยิ(งขึ+น 

       -  พฒันาคุณภาพของสมาชกิในองคก์รกจิการฆราวาสแพรธ่รรมต่าง ๆ ใหม้คีุณภาพตามจติตารมณ์ของ
คณะและตามแนวทางของพระศาสนจกัร 
       -  ส่งเสรมิใหเ้กดิความเป็นหนึ(งเดยีวกนัระหว่างสมาชกิในองคก์รกจิการฆราวาสแพรธ่รรมคณะต่าง ๆ 
และฆราวาสทั (วไป เพื(อรว่มกนัปฏบิตัพินัธกจิที(พระครสิตเจา้ทรงมอบหมายใหก้ระทําอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทั +งนี+
ใหม้กีารทาํงานรว่มกนักบัแผนกงานอื(นในฝ่ายงานซึ(งประกอบดว้ยแผนกคาํสอน แผนกธรรมทตู แผนกศาสน
สมัพนัธ ์พระสงฆห์วัหน้าเขต เจา้อาวาสและผูบ้รหิารโรงเรยีน เพื(อใหเ้กดิการประสานสมัพนัธก์นัอย่างเป็น
เอกภาพ 

 2.   28 ก.ค.18 ฉลองวดัพระบดิาเจา้ ทพิวลั  และออกบธูประชาสมัพนัธค์ณะเซอรร์่า รว่มกบักลุ่ม
องคก์ร ฆราวาสอื(นๆ 

 3.   2 ก.ย.-2 ธ.ค.18   (เดอืนละครั +ง รวม 4 ครั +ง เฉพาะวนัอาทติย)์ จดัสอนการรอ้ยสายประคําใหแ้ก่
จติอาสาที(สนใจ ดว้ยสมาชกิเซอรร์่ากลุ่มกรุงเทพฯ  ไดร้อ้ยสายประคําเพื(อส่งมอบใหค้ณะนกับวช ชาย-หญงิ 
และองคก์รคาทอลกิ ฯลฯ  เพื(อนําไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่างๆ ตามที(ไดแ้จง้ความจาํนงขอมา หรอืทางกลุ่มฯ 
เหน็สมควรมอบให ้โดยไดจ้ดัทาํมาเป็นระยะเวลานานพอควรแลว้ แต่ขณะนี+ คณะนกับวชหญงิ ในประเทศลาว 
แจง้ความจาํนงขอสายประคําจาํนวนมาก เพื(อใชใ้นโอกาสบวชพระสงฆ ์และมอบแก่ผูเ้รยีนคําสอน   
 4.   17 พ.ย.18    รว่มประชุมเขต 140 ที( บา้นโปง่ ราชบุร ีทั +งหมด  5  กลุ่ม  กรงุเทพฯ เซนตห์ลุยส ์
พษิณุโลก นครสวรรค ์วาระสาํคญัคอืการเลอืกว่าที(ประธานสภาฯ และประธานเขต 140 วาระปี 2019-2020 มติ
คอื คุณสริพิร มาตุรงคพ์ทิกัษ์ และคุณอญัชนั จาตุกญัญาประทปี ไดร้บัเลอืกตามลําดบั 
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 5.   25 พ.ย.18   จดักจิกรรมวนักระแสเรยีกไทย (วนัโภชพระเยซเูจา้กษตัรยิแ์ห่งสากลจกัรวาล) ที(ลาน
หญา้เทยีม วดัเซนตห์ลุย ์ โดยเชญิ  คพ.บา้นเณรยอแซฟ สามพราน มาเป็นประธานในพธิบีชูามสิซาหนึ(งรอบ 
และเณร 4 คนมารว่มแบ่งปนัสั +นๆ เกี(ยวกบักระแสเรยีกส่วนตวัหลงัมสิซา มกีารเชญิชวนใหส้ตับุรษุรว่มทาํบุญ
เพื(อบา้นเณรดว้ย  และมกีารประชาสมัพนัธแ์นะนําคณะเซอรร์่า 
 6.   1 ธ.ค.18   รว่มฉลองวดัแมพ่ระเหรยีญอศัจรรย ์งานเคารพศลีมหาสนิทและงานชุมนุมองคก์รครสิต
ชนฆราวาสประจาํปี 

 7.   15 ธ.ค.18   ช่วยงานมลูนิธกิระแสเรยีก ที(วดัมหาไถ่ ใหทุ้นสนบัสนุนบา้นเณรเลก็ทุกสงัฆมณฑล 
และคณะนกับวชหญงิ 
 8.   12 ม.ค.19   ประชุมสภาครั +งที( 1 ที(วดัเซนตห์ลุยส ์ และรว่มอวยพรวนัคลา้ยวนัเกดิอ.ชยัณรงค ์

 9.   19 ม.ค.19   รว่มงานฉลองครบอาย ุ90ปี พระคารด์นิลัมชียั กจิบุญช ูที( หอประชุม ร.ร.ยอแซฟ
อุปถมัภ ์สามพราน 

 10.  20 ม.ค. 19 เรยีนเชญิ อ.ชยัณรงค ์มาบรรยาย เรื(องกระแสเรยีก ใหผู้มุ้ง่หวงัที(จะมาเป็นสมาชกิ
เซอรร์่าวดัเซนตห์ลุยส ์และผูท้ี(สนใจ มผีูเ้ขา้ฟงัประมาณ 50 คน 
 11.  16 ก.พ.19 รว่มงานชุมนุมกระแสเรียกสงัฆมณฑลจนัทบุรี ที( โรงเรยีนดาราสมทุร ศรรีาชา  
 12.   8  มิ.ย.19  มตีวัแทนกลุ่ม 2 คน ไปรว่มงานฉลอง 84 ปี บา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชา และพธิบีวช
พระสงฆ ์ของ -    สงัฆานุกรยอหน์ เอกพงษ์ สุวชิากร 
  -    สงัฆานุกรอนัตนปาดวั ภทัรต์ยิะ  อนิทวนั 
  -    สงัฆานุกรมทัธวิ วรวุฒ ิ มาหา 

 

 งานฝ่ายกระแสเรียก   เป้าหมายเพื(อรเิริ(มและคงไวซ้ึ(งกจิกรรมส่งเสรมิกระแสเรยีก และนําไปปฎบิตั ิ

        1.  คุณอํานวยพรและสมาชกิตดิตาม นําสอนจติตภาวนาแก่บา้นเณรเลก็    
       -  วนัอาทติยท์ี(แรกทุกเดอืน บา้นเณรยอแซฟ สามพราน 

       -  วนัเสารท์ี(สองของเดอืน บา้นเณรสตกิมาตนิ สามพราน และ 
       -  วนัอาทติยท์ี(สามของเดอืน บา้นเณรพระหฤทยั ศรรีาชา 
2.   เยี(ยมใหก้ําลงัใจพระสงฆ ์นกับวชชาย-หญงิ ที(เกษยีณ เจบ็ปว่ย และพระสงฆธ์รรมฑตู 
3.   สวดภาวนาเพื(อกระแสเรยีก 
 

แฟ้มกิจกรรม 

 1.  ทาํหน้าที(พี(เลี+ยง เซอรร์่ากลุ่มทดลอง วดัเซนตห์ลุยส ์  โดยตั +งเป้าหมายที(จะปฏญิาณภายในปีนี+ 

 2.  สมาชกิและจติอาสา ช่วยกนัรอ้ยสายประคาํเพื(อมอบใหพ้ระสงฆ ์นกับวช  ตามที(ท่านขอมา  

 -   มอบสายประคาํแบบสั +นและยาว จาํนวน 300 เสน้ แด่ คพ.ววิฒัน์ แพรส่ริ ิ โอกาสเสกวดัหลงัใหม ่
วดัศลีมหาสนิท ตลิ(งชนั เมื(อ 24 พ.ย.18 

 -.   มอบสายประคาํพนักว่าเสน้ ใหซ้สิเตอรจ์ากประเทศลาว 
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 -   500 เสน้  ในโอกาสบวชพระสงฆ ์อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 -   300 เสน้ มอบให ้คพ.ชาญชยั ศรสีุทธจิรรยา สงัฆมณฑลเชยีงใหม่  และผา้ห่ม จาํนวน 50 ผนื 

 3.    กจิเมตตาอื(นๆ 

 -    มอบผา้ห่ม จาํนวน 50 ผนื  แก่ ซสิเตอรนํ์าภา คณะโฮลี( จากเขมร 

 -   จดัเตรยีมฟ้าทะลายโจร และนํ+ามนัสี(สหาย มอบใหพ้ระสงฆ ์

 -   รวบรวม จดัหาถุงผา้ มอบให ้ร.พ.พรหมพริาม พษิณุโลก., วดัโบสถ ์และ ร.พ.บา้นสมเดจ็ 

4.   เชญิสมาชกิเขา้ประชุม เยี(ยมเยยีน และสรา้งสมัพนัธภาพที(ดรีะหว่างสมาชกิ อาท ิรว่มแสดงความ
ยนิด,ี รว่มไวอ้าลยั กบัครอบครวัของสมาชกิในโอกาสต่างๆ 
5.   เชื+อเชญิบุคคลขององคก์รครสิตชนต่างๆ และเยาวชนมารว่มงานดา้นกระแสเรยีก เช่น สภาภบิาล
วดั, กลุ่มศาสนสมัพนัธ,์ เทเรเซี(ยน  เป็นตน้ 

      

  ทพิากร เรอืงวุฒชินะพชื        
    เลขา/บนัทกึ 

 


