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กลุมเซอรรา
 เชียงใหม
จัดงานวันครอบครัวเซอรรา 2011 ยิ่งใหญ
คณะเซอรรา แหงประเทศไทย จัดงาน “วันครอบครัวเซอรรา ประจําป 2011” ระหวางวันที่ 1-4 เมษายน 2011
ที่สังฆมณฑลเชียงใหม คณะเซอรรากลุม
 เชียงใหมเปนเจาภาพ โดยมีวต
ั ถุประสงคเพื่อใหสมาชิกเซอรรา ทุกคนพรอมทั้ง
ครอบครัว ไดพบปะกัน ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน และนําเอาประสบการณที่ไดไปปรับปรุงการทํางาน
ในกลุมของตน
คณะผูด
 ําเนินการ นําโดยคุณชนะพันธ หอสุวรรณ ประธานคณะเซอรรากลุมเชียงใหม พรอมดวยคุณเกษม ไชย
พร ผูประสานงานทั่วไปคณะกรรมการและสมาชิกของกลุมทุกคน ไดจัดเตรียมงานลวงหนาเปนอยางดี โดยมีคุณพอวุฒิ
เลิศ แหลอม จิตตาธิการเปนผูใ หคําปรึกษาอยางใกลชิด โดยจัดใหพัก ทีร่ บ
ั ประทานอาหาร และจัดกิจกรรม ในที่เดียวกัน
คือ บานพักทัศนาจร เชียงใหม ที่ไมไกลจากสนามบิน และอาสนวิหารฯ
ในวันเสารที่ 2 ไดจัดใหสมาชิกรวมพิธีบูชาขอบพระคุณวันครอบครัวเซอรรา ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม
โดยมีคุณพอวุฒิเลิศ เปนประธาน เสร็จแลวไดจัดใหสมาชิกทุกคนรวมฟงสรุปงานแพรธรรมของสังฆมณฑลเชียงใหม ที่
ดําเนินไปอยางกวางขวางและตอเนื่องในหมูข
 องชนเผาชาวเขา อีกทั้งฟงผลงานดานกระแสเรียกจากคุณพอรองอธิการ
บานเณรจิ๋ว ที่อาํ เภอพาน จ.เชียงราย
ในวันอาทิตยที่ 3 เมษายน สมาชิกไดรวมพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารฯ อีกครั้ง รวมกับสัตบุรุษของอาสน
วิหารฯ โดยมีพระคุณเจาวีระ อาภรณรต
ั น ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม เปนประธาน พระคุณเจาไดกลาวตอนรับคณะเซอร
รา และแสดงชืน
่ ชมทีค
่ ณะเซอรราทํางานสงเสริมกระแสเรียก ที่ถือวาเปนงานสําคัญมากของพระศาสนจักร และในตอนค่ํา
วันเดียวกัน พระคุณเจาไดมารวมงานเลี้ยงสังสรรคคณะเซอรรา ทีจ
่ ัดในรูปแบบขันโตก และกาดมั่ว ดวยบรรยากาศลานนา
เชียงใหม พรอมทั้งมีกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปลานนาเมืองเหนือ ถึง 4 ชุด สรางความประทับใจใหแกสมาชิกเปนอยาง
ยิ่ง อีกทั้งพระคุณเจาไดรวมรองเพลงสรางบรรยากาศในงานดวย
อนึ่ง ในงานวันครอบครัวเซอรราที่เชียงใหมปน
 ี้ คณะผูจ
 ัดงานไดพาสมาชิกไปเที่ยวชมและทัศนศึกษาในแหลง
ทองเที่ยวสําคัญอยางเต็มเวลา ไดแก วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พาเที่ยวสวนสัตวเชียงใหม เยี่ยมชมหมีแพนดา
กลางคืนพาไปสองสัตวที่เชียงใหมไนทซาฟารี ไปชมและสัมผัสน้ําพุรอนสันกําแพง พาชมงานแกะสลักไมบานถวาย และ
พาชอปปงถนนคนเดิน
การจัดงานครั้งนี้นับวาประสบความสําเร็จดีเยี่ยม มีสมาชิกมารวมงานถึง 160 คน ตั้งแตผูสูงอายุจนถึงเด็กเล็ก ทุกคนไดรับ
ความสุขสนุกสนานอยางมาก และในวันที่ 4 เมษายน วันที่จะตองอําลาจากกัน สมาชิกทุกคนออกมายืนสงสมาชิกทีละกลุมที่ทยอย
เดินทางกลับ มีทั้งรอยยิ้ม และน้ําตาแหงความปติ รวมทั้งการสวมกอด และคําอําลา อวยพรใหพระคุมครองการเดินทางโดยสวัสดิภาพ
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กิจกรรม เซอรราเซอรรา 2010 - 2011

รายงานการปฏิบัติงานของสภาฯ
สมัยที่ 11 ป 2010-2011
คุณบรรจง เส็งเจริญ

วันที่ 15 ก.ค.10 รวมแสดงความยินดีกับคุณพอลแมรี่
สุวิช ในโอกาสที่ไดรับเครื่องอิสริยาภรณชั้นอัศวิน
จากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16 ณ
ภัตตาคารกวนอา
วันที่ 28 ก.ค.10 รวมพิธีบูชาาขอบพระคุณใน
โอกาสวันระลึกถึงบุญราศีคุณพอ ฮูนิเปอโร เซอรรา
ที่วัดนอยของบานเณรสันติราชา

25–26 กันยายน 2010 คณะเซอรราสังฆมณฑลจันทบุรี
จัดอบรมฟนฟูจิตใจ ณ บานสแตนลามารีส บานเพ ระยอง

วันที่ 1 ส.ค.10 รวมกับกลุมอุดรฯ เดินทางไปรวม
ประชุมใหกําลังใจกับกลุมทดลองขอนแกนที่วด
ั บาน
นอยสามเหลี่ยม
วันที่ 9 ต.ค.10 รวมพิธีปฎิญาณตนสมาชิกใหม
(กลุมทาแรและชางมิ่ง) ณ สามเณราลัยทาแร
วันที่ 1 – 4 เม.ย.11 รวมงานวันครอบครัวเซอรราที่
เชียงใหม พรอมกับสงรูปพอเซอรราคืน
วันที่ 8 พ.ค.11 รวมกับประธานเขต 172/1 สมาขิก
กลุมอุดร สมาชิกกลุมทาแรและสมาชิกกลุมชางมิ่ง
เขาพบคุณยายเซซีลีอา ปราณี สมงาม ผูไดรับพระ
พรพิเศษจากพระจาโปรดใหหายจากโรคหัวเขาเสื่อม
โดยการวอนขอพระ ผานทาง บุญราศี ฮูนิเปโร เซอร
รา เพื่อขอรายละเอียดจากทาน

20-24 ต.ค. 2010 คณะเซอรราสังฆมณฑลจันทบุรี
รวมจัดงานคายกระแสเรียกบานเณรพระหฤทัย ศรีราชา

วันที่ 4 มิ.ย.11 ประชุมใหญสามัญประจําป 2011 ณ
หองประชุมวัดเซนตจอหน

ผลงานสมัยที่ 11
ระดับเขต
มีเขตใหม โดยการแบงเขต 172 เปน 2 เขตดังนี้

21 พฤศจิกายน 2010 คณะเซอรราอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ
จัดกิจกรรมสงเสริมกระแสเรียกที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน

เขต 172 ประกอบดวย กลุมเซนตจอหน กลุม
จันทบุรี กลุมบางแสน กลุมนครราชสีมา และกลุม
ศรีราชา (กลุมทดลอง)
เขต 172/1 ประกอบดวย กลุมอุบล กลุมซงแย กลุม
หนองคู กลุมอุดร กลุมโพนสูง กลุมเมืองพล-บานไผ
กลุมทาแร กลุมชางมิ่ง กลุมขอนแกน (กลุมทดลอง)

ระดับกลุม
มีกลุมใหมขึ้น 3 กลุม กลุมศรีราชาและกลุมบางขาม
ไดรับการรับรองจากองคการเซอรราสากลแลว ตั้งแตวันที่
26 มิถุนายน 2011 สําหรับกลุม
 ขอนแกน จะเสนอขอรับ
ใบรับรองในวันประชุมใหญ 4 มิถุนายนนี้

28 พ.ย. 2010 เซอรราบางแสนจัดงานหารายไดสมทบกองทุน
กระแสเรียก และงานสมโภช 75 ป บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา
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โครงการรูปบุญราศี
เยี่ยมเซอรรา 10 สังฆมณฑลไทย
ประมาณป 1997 คุณประดิษฐและคุณบรรจง ไดไป
เยี่ยมการทํางานของสงฆคณะมหาไถที่ ต.ดินผา อ.แม
แจม จ.เชียงใหม ใกลกับวัดเซนตแพททริค ทีห
่ มูบาน
ดอยอินทนนท วัดที่ไปเยีย
่ มนี้เปนวัดทีท
่ ําดวยไมไผ กําลัง
จะพัง ลูกวัดไดขอใหทางเซอรราชวยในการซือ
้ วัสดุเพื่อ
สรางวัดนอย โดยอาศัยแรงงานจากลูกวัดสรางกันเอง
เพื่อจะไดใชหลังใหมแทนหลังเกา คุณประดิษฐได
รายงานใหทางเซอรราสากล ขณะนั้นมี Mr. Erric Selley
เปนประธาน ซึง่ ยินดีใหการสนับสนุน 2000 เหรียล เมื่อวัด
นอยหลังใหมสรางเสร็จ จึงใชชื่อตามทานบุญราศีฮูนิเปโร
เซอรรา และมอบรูปแกะสลักไมเนื้อหอมสูงประมาณ 1
เมตรจากประเทศบราซิลมาไวประจําที่วด
ั แหงนี้
ปจจุบันเซอรราในประเทศไทยที่รับชารเตอรแลวมี
20 กลุม และกลุมทดลองอีกหลายกลุม เพื่อกระตุน
สมาชิกใหเขมแข็งขึ้น และใหเขาใจจิตตารมณของคณะ
มากขี้น อีกทั้งชวยกันชักชวนใหคนทั่วไปไดเขามาเปน
สมาชิกเซอรราเพิ่มขึ้น พรอมทั้งชวยกันรวมสวดภาวนา
เพื่อคุณพอเซอรราไดรับการแตงตั้งเปนนักบุญอีกประการ
หนึ่งดวย จึงมีการเสนอตอประธานสภาเซอรรา ฯ ใหนํารูป
ทานบุญราศีฮูนเิ ปโร เซอรรา ออกเยี่ยมเยียนกลุมเซอรรา
ตางๆ ทั่วประเทศ เริ่มทีต
่ นทีส
่ ังฆมณฑลเชียงใหม มี
กําหนดการดังนี้
1. เดือนกรกฎาคม 2010 สังฆมณฑลเชียงใหม
2. เดือนสิงหาคม 2010 สังฆมณฑลนครสวรรค
3. เดือนกันยายน 2010 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
4. เดือนตุลาคม 2010 สังฆมณฑลราชบุรี
และสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
5. เดือนพฤศจิกายน 2010 สังฆมณฑลจันทบุรี
6. เดือนธันวาคม2010 สังฆมณฑลนครราชสีมา
7. เดือนมกราคม 2011 สังฆมณฑลอุบลราชธานี
8. เดือนกุมภาพันธ 2011 อัครสังฆมณฑลทาแร
9. เดือนมีนาคม 2011 สังฆมณฑลอุดรธานี
10. เดือนเมษายน 2011 วันครอบครัวเซอรรา ที่เชียงใหม

18 กันยายน 2010 เซอรรานครสวรรคสงมอบรูปบุญราศี ฮูนิเปโร
เซอรราใหเซอรราเซ็นตจอหน ที่วัดเซ็นตจอหน

1-31 ตุลาคม 2010 เซอรราบานโปงและเซอรราบางนกแขวก
ตอนรับและจัดฉลองเทิดเกียรติรบุญราศี ฮูนิเปโร เซอรรา

9 พฤศจิกายน 2010 เซอรราบานโปงเชิญรูปบุญราศี ฮูนิเปโร
เซอรรา มาสงมอบใหเซอรราบางแสน ที่วัดบางแสน

ภาพงานวันครอบครัวเซอรรา 2011ที่เชียงใหม

จดหมายขาวสภาเซอรรา จัดทําโดยฝายสื่อสาร สภาเซอรราแหงประเทศไทย
กํานดออกปละ 3 ฉบับ กันยายน – มกราคม – พฤษภาคม

สงขาวไดที่ wichai@buu.ac.th หรือ โทร. 08-7606-2321
ติดตามขาวสารเซอรรา ที่

http://www.serrathai.org เว็บไซตทางการของสภาเซอรราแหงประเทศไทย

