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จดหมายจากประธานสภา
แผนและนโยบาย
สภาเซอรรา
 ประเทศไทย
ป 2010 – 2011

เรียน คณะกรรมการสภาฯ และเพื่อนสมาขิกเซอรราที่เคารพรัก
กอนอื่นขอขอบคุณพระ โดยผานสมาชิกที่กรุณาเลือกผมใหเปน
ประธานสภาเซอรราประเทศไทย ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิทไ
ี่ ววางใจผม
ผมอาจจะมีความสามารถหลาย ๆ ดานแตในดานนี้ผมยอมมรับวาไมสันทัด
แตอยางไรก็ดผ
ี มจะพยายามทําใหดท
ี ส
ี่ ุดเทาที่จะทําไดเพื่อใหบรรดาเพื่อน
ๆ จะไดผด
ิ หวังในตัวผมใหนอยทีส
่ ุด
เมื่อสองสามวันที่ผา นมาผมคนควาหารายงานของบรรดาอดีตประธานสภาฯ
เพื่อจะหาแนวทางในการทํางาน ก็บังเอิญไปพบบทความของคุณพอ
ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ สงฆคณะมหาไถ ซึ่งเปนนองชายของคุณประดิษฐ
โลหะวิริยศิริ อดีตประธานสภาฯ เรื่อง ( พระเยซู นําสันติสุข มาใหแกโลก
จริงหรือ, ทําไมตองเปนหลัก 3 ประการนี,้ สิง่ ที่ควบคูไปกับการประกาศ
ขาวดี ) ซึ่งคุณพอไดเขียนไวดีมากจึงขออนูญาตนํามาแบงปนใหกับเพื่อนพี่
นองชาวเซอรรา ไดทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมไดนํามาลงไวในรายงาน
ฉบับนี้ อาจเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบต
ั ใิ นการดํารงชีวต
ิ อีกทางหนึ่งก็
ได และพรอมกันนี้ผมไดนําคําประกาศของสภาพระสังฆราชคาทลิกแหง
ประเทศไทย เรื่อง แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010 – 2015 ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มาลงไวเพื่อย้ําเตือนพวกเราวา
งานของเซอรรา นั้นตองดําเนินไปใหสอดคลองกับแผนงานอภิบาลของสภา
พระสังฆราช ซึ่งประเด็นหลักของแผนอภิบาลนี้คือ “อภิบาลชุมชน ศิษย
พระคริสต รวมพันธกิจแบงปนขาวดี” จึงขอใหกิจกรรมเซอรราที่จะ
เกิดขึ้นขอใหกระทําใหสอดคลองกับแผนงานอภิบาลครั้งนี้ดว ย และขอให
แตละกลุมศึกษาและทําความเขาใจแผนอภิบาลนี้โดยอาจอาศัยคุณพอจิต
ตาธิการหรือบุคคลอื่นแบงปนตามความเหมาะสม
สุดทายนี้ขอพระเปนเจาโดยอาศัยคําเสนอวิงวอนของพระนางพรมจารีมารี
อาและของบุญราศี ฮูนิเปอโร เซอรรา ประทานพระพรอันอุดมมายังพวก
ทานทุกคนใหประสบสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการ ขอใหรักษาจิตตา
รมณของเซอรรา ใวใหเหนียวแนนมั่นคง ขอใหเปนเครื่องมือที่พรอมเสมอที่
จะใชงานไดทุกเมื่อยามที่พระองคตองการ ทัง้ นี้เพื่อการประกาศขาวดีจะได
แพรไปยังมนุษยทุกคน
Mary, Mother of vocations. Pray for us.
รักในองคพระคริสตและพระแมมารี
บรรจง เส็งเจริญ
ประธานสภาเซอรราประเทศไทย 2010 – 2011

งานตอเนื่อง
1. การแบงเขต
2. การเสนอเรื่องขอรับการ
แตงตั้งกลุมใหม กลุมบาง
ขามและกลุมศรีราชา
3. การเสนอปรับลดการประชุม
สภาฯและสภาเขต
นโยบาย
1. จะดําเนินกิจกรรมตาม
แผนงานอภิบาลของสภา
พระสังฆราชแหงประเทศ
ไทย
2. รณณรงคใหสมาชิกศึกษา
และใชพระวาจาในการ
ดํารงชีวิต
3. รณรงคใหศึกษาคูมือเซอรรา
และนําไปปฎิบัติ
4. สงเสริมความสามัคคีในหมู
สมาชิกโดยยึดหลัก ความ
รัก เสียสละและการใหอภัย
5. ในปนี้ขอใหทุกกลุมหาคน
เขาบานเณรหรืออารามใหได
อยางนอยกลุมละ 1 คน
แผนงานในอนาคต
1. สถานที่ทํางานถาวรของสภา
2. การรวบรวมและการจัดเก็บ
เอกสารของสภาเซอรรา
3. เจาหนาที่สภาฯ
4. เปาหมายจํานวนของกลุมใน
ประเทศไทย

เสียงจากทีป
่ รึกษาสภาฯ
สภาเซอรราคือผูเชื่อมระหวางสภาไปสู
เซอรราสากล รับนโยบายหลักจาก
เซอรราสากล และพระศาสนจักร
ทองถิ่น และนํามาเสนอ เพื่อการปฏิบัติ
ในระดับเขต เขตลงสูภาคปฏิบัติของ
กลุม สภาฯ จึงไมใชผูทํางานหลัก แต
เปนผูชวยเหลือ ใหความสะดวก
ประสานงานตางๆ เพื่อใหเกิดความเปน
หนึ่งเดียวกันในกลุมเซอรราทั่วประเทศ
อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
(วันที่ 16 มิถุนายน 2006
ณ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน)

จดหมายขาวเซอรรา
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จากใจประธานเขต 140

สมเด็จพระสันตะปาปา
ไดทรงกระตุนคณะเซอรรา
ใหรอ
ื้ ฟนความเลื่อมใสศรัทธา
ที่มีตอ
 จิตวิญญาณในการแพรธรรม
แองเคอเรจ อลาสกา, 8 ก.ย. 2010
(องคกรเซนิท)

พี่นองเซอรราทีร่ ัก
ปบริหารใหมของเซอรราเริ่มมาเกือบ 3 เดือนแลว ผมรูส
 ึกวา ตัวเอง
ยังทํางานไมไดเต็มที่เทาทีค
่ วร เนื่องจากมีภารกิจใหมที่ไดรับ
มอบหมายหลายประการ ทั้งในดานสวนตัวและองคกรที่สังกัดอยู
โดยรวม ตลอดจนการตระเตรียมการประชุมเขตครั้งนี้ก็เชนเดียวกัน มี
อุปสรรคตางๆ ประดังเขามาหลายเรื่อง จึงตองขออภัยทุกทานดวย
สําหรับภารกิจการเยี่ยมกลุมของประธานเขต ผมไดไปเยี่ยมกลุม
เชียงใหมเปนกลุมแรกและกําหนดจะไปเยีย
่ มกลุมพิษณุโลกและกลุม
วัดเข็กนอย เพชรบูรณ ในสัปดาหที่ผา นมา แตก็ตองงดการเดินทาง
เนื่องจากไดรับแจงจากคุณสมพร ประธานกลุม
 พิษณุโลกวา คุณพอ
เจาวัดเข็กนอยตองเดินทางไปภารกิจรีบดวนจึงขอเลื่อนการเยี่ยม
ออกไปโดยไมมีกําหนด รวมถึงอุปสรรคในการนัดหมายนํารูปคุณพอ
เซอรรามาเยีย
่ มกลุมตางๆ อีกดวย
ซึ่งจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายเพื่อใหการดําเนินการได
ดวยความเรียบรอย
ในสัปดาหนี้มีการประชุมสภาครั้งประวัติศาสตรของสังฆมณฑลราชบุรี
นับเปนครั้งแรกที่มีการเรียกประชุมคณะสงฆทาํ งานและสมาชิก
ฆราวาสทุกองคกรในสังฆมณฑล เพื่อรวมมือกันหาทางปรับปรุงการ
บริหารงานและการทํางานระหวางพระสงฆกับฆราวาสใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน ผมและคุณวนิดา (กลุม
 บางนกแขวก) ก็ไดเขารวมประชุมใน
นามของเซอรรา ดวย และคิดวาทุกๆ สังฆมณฑลก็คงตองจัดประชุม
เชนเดียวกัน ตามมติที่สภาพระสังฆราชแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่ง
พระคุณเจาปญญา ไดขอคําภาวนาจากทุกคนเพื่อความสําเร็จของการ
ประชุมนี้ และถึงเวลาตองออกเดินทางไปประชุมแลวครับ
ดวยความรักในพระคริสตเจาและพระแมมารีย
พิเชษฐ รุจริ ัตน ประธานเขต 140

บทภาวนาเพื่อกระแสเรียกเปนวิธีการของ
พระเปนเจาในการกระตุกใจเยาวชนชาย
หญิง ซึ่งไดรับการเรียกใหติดตามพระองค
ในหนทางที่ไมธรรมดาตามที่สมเด็จพระ
สันตะปาปา เบเนดิกตที่ 16 ไดทรงกลาวถึง
ขอความเหลานี้ไดรับการยืนยันในสาสน
ของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ไดถูกสงตอ
โดย เลขานุการประจํารัฐของโปปเอง พระ
คารดินัลทารซิสซิโอ เบอรโทน ในการ
ประชุมของ คณะเซอรราสากล ซึ่งเปนกลุม
ที่อุทิศตนเพื่อการภาวนาและสงเสริมกระแส
เรียก
ที่ประชุมไดสรุปผลการประชุมเมื่อวัน
อาทิตยในแองเคอเรจ อลาสกา นิตยสารชื่อ
“สมอเรือของคาทอลิก” (Catholic Anchor)
ไดรายงานเกี่ยวกับขอความของสาสนจาก
สมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งพระคารดินัลเบอร
โทนไดอางถึงโอวาท ของพระสันตะปาปา
ในการปดปแหงพระสงฆเมื่อเดือนมิถุนายน
พระองคไดทรงกลาว ยืนยันวา “พระองค
ทรงแนใจวาบทภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก
นั้น เปนวิถีทางของพระเจา ที่กระตุกใจ
บรรดาเยาวชนทั้งปวง เพื่อจะไดพิจารณา
ตนเองอยางถี่ถวน ถึงสิ่งที่พวกเขาจะ
สามารถทําไดเหมือนกับที่พระองคทรง
พิจารณาแลววา พวกเขามีคุณสมบัติที่
สามารถทําได” ขอความเหลานี้ไดทําให
สมาชิกของคณะเซอรรามีกําลังใจที่จะ “รื้อ
ฟนขอผูกมัดของพวกเขา //

อะไร? ที่ไหน? Bringing the Bread of Life – True
Manna in the Wilderness is the theme for Serra's 68th
International Convention, which was held in Anchorage,
Alaska last 2-5 September 2010.
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จากใจประธานเขต 172
คณะกรรมการบริหาร
สภาเซอรรา
 แหงประเทศไทย
ป 2010

เรียน เพือ
่ สมาชิกเซอรรา
 ทุกทานในเขต172 ครับ
ผมในฐานะที่เปนประธานคณะกรรมการเขต 172 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ประกอบดวยประธานกลุมเซอรราทุกกลุมในเขต172 อยากจะเห็นทุกกลุม
เซอรรามีความเขมแข็ง สมาชิกมีความกระตือรือรนในการรักและรับใชกัน
และกัน โดยอาศัยแบบอยางของพระคริสตเจา ดวยการ
กลุมเซอรรา
1. จัดเวลา ระดมสมองเพื่อจัดทําแผนงานทั้งป (กค.2010 – มิย.
2011) หรือปฏิทินปฏิบต
ั ิงานของกลุม เพื่อใชเปนแนวทางการ
ทํางาน
2. ทุกกลุมเซอรรา ทุกสมัยที่เปลีย
่ นคณะกรรมการ ควรขออนุญาต เขา
พบพระสังฆราชในสังฆมณฑลของตน (เขาพบพรอมกันทุกกลุมใน
นามเซอรราสังฆมณฑลก็ได) เพื่อรายงานการทํางานในปทผ
ี่ านมา
แนะนําคณะกรรมการชุดใหม พรอมทั้งขอคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานในปตอไป
3. ใหทุกกลุมปฏิบต
ั ิหนาที่ตามทีค
่ ม
ู ือเซอรรา กําหนด คือ มีการ
ประชุมกลุมเปนประจํา จัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน
ศึกษาคูมือเซอรรา จัดหาวิทยากรมาใหความรูแกสมาชิกเหมือน
เชนคํากลาวที่วา คณะเซอรรา เปนมหาวิทยาลัยแหงการศึกษาและ
ฝกปฏิบต
ั ิงานของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ฝกความเปน
ผูนําใหกับสมาชิก ศึกษารูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายจากกลุม
เซอรราอื่นๆ จัดกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับกลุมเซอรราของตน
4. จัดทําประวัติของกลุม และจัดเก็บไวในที่มน
ั่ คงปลอดภัย ดวยการ
-คนหาเอกสารหลักฐานการกอตั้งกลุม เชน หนังสืออนุมัตใิ หมีกลุม
เซอรรา (ใบชาเตอร)
-รวบรวมบันทึกการประชุมกลุมแตละสมัยจัดเก็บเปนรูปเลม
-รวมรวมรายชื่อคณะกรรมการ แตละสมัย
-รวบรวมรายชื่อสมาชิกแตละรุน
 และจัดทําใหเปนปจจุบัน
(บัญชีรายชื่อ ควรมีรายละเอียดทีค
่ รบถวน เชน ที่อยู เบอร
โทรศัพท e-mail วันเดือนปเกิด วันปฏิญาณตน ชื่อนักบุญ ชือ
่
ภาษาอังกฤษ เปนตน)
-รวบรวมรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต
- รวบรวมกําหนดวันเวลาประชุมกลุม สถานทีป
่ ระชุม แตละสมัย
สมาชิกเซอรรา

5.

ใหสมาชิกเซอรราทุกคน ภาวนาเพื่อกระแสเรียก หากเปนไปได ภาวนา
พรอมกันทุกวันเวลา 3 ทุม(ใชบทภาวนาอยางนอย 3 บท(ในคูมือเซอรรา
หนา 84-85) คือ 1. บทภาวนาของสมาชิกเซอรรา 2.บทภาวนาเพื่อ
ความซื่อสัตยของผูไดรับพระกระแสเรียก และ 3. บทภาวนาของคณะ
เซอรราเพื่อพระกระแสเรียก และบทภาวนาอื่น ๆ

เซอรรากับสังฆมณฑล
6.

คณะเซอรรากลุมตาง ๆ ในทุกสังฆมณฑล ทํางานประสานกันเปนหนึ่ง
เดียว ในรูปแบบเซอรราสังฆมณฑล (มีคณะกรรมการ มีแผนปฏิบัติงาน
ของเซอรราสังฆมณฑล มีกิจกรรมรวมกันเปนประจํา)

สนทยา วิศพรรณ
ประธานเขต 172 ป 2010 – 2011

จิตตาธิการที่ปรึกษา
คพ.ยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์
จิตตาธิการสภาฯ
คพ.ฟลิป อดิศักดิ์ พรงาม
ที่ปรึกษา
อ. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
คุณพอลแมรี่ สุวิช สุวรุจิพร
คุณสงวน ธนารักษ
อดีตประธานสภาฯ
คุณเกษม ไชยพร
ประธานสภาฯ
คุณบรรจง เส็งเจริญ
วาที่ประธานสภาฯ
คุณอัญชัญ จาตุกัญญาประทีป
รองประธานสภาฯ ฝายกิจกรรม
คุณนิพนธ แสงประดับ
รองประธานสภาฯ ฝายกระแสเรียก
อาจารยนิคม กายราช
รองประธานสภาฯ ฝายสมาชิก
คุณไพโรจน วิจิตรพร
รองประธานสภาฯ ฝายสื่อสาร
ผศ.วิชัย บุญเจือ
เลขาธิการ
คุณอัมพัน สิดาหัวดี
เหรัญญิก
คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช
ประธานเขต 140
คุณพิเชษฐ รุจิรัตน
ประธานเขต 172
คุณสนทยา วิศพรรณ
วาที่ประธานเขต 140
คุณมานะ เนียมพรมราช
วาที่ประธานเขต 172
คุณวีระ ธาราสิงห
ที่ปรึกษาปธ.สภาฯ ฝายตปท.
คุณประดิษฐ โลหะวิริยศิริ

อนุกรรมการฝายสื่อสาร
สภาเซอรรา
 แหงประเทศไทย
ป 2010 – 2011
ประธานอนุกรรมการ
ผศ. วิชัย บุญเจือ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานฝายสื่อสารเขต 140
(นายไพโรจน วิจิตรพร)
รองประธานฝายสื่อสารเขต 172
(นายชาตรี กิจสมัคร)
อนุกรรมการ
รองประธานฝายสื่อสารทุกกลุม
เลขานุการ
นางสาวภาวิณี เกตุพันธ

ภาพ - ขาว
การประชุมใหญประจําป สภาเซอรราประเทศไทย
ครั้งที่ 10 ป 2009 – 2010 วันเสารที่ 19 มิถุนายน 2010 ณ หองประชุมวัดเซนตจอหน

พิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนงของประธานสภาฯประธานเขต ประธานกลุม
และรื้อฟนการปฎิญาณตนของสมาชิกเซอรรา

จดหมายขาวสภาเซอรรา จัดทําโดยฝายสื่อสาร กํานดออกปละ 3 ฉบับ กันยายน – มกราคม – พฤษภาคม
สงขาวไดที่ wichai@buu.ac.th หรือ โทร. 08-7606-2321
คลิกไปที่ http://www.serrathai.org เว็บไซตทางการของสภาเซอรราแหงประเทศไทย

