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อะไร? ที่ไหน?
การประชุมเซอรราอาเชียน
ครั้งที่ 17 จะจัดที่เมืองบังกาลอร
ประเทศอินเดีย
วันที่ 11-13 เมษายน 2014
ครั้งที่ 18 อีก 4 ปขางหนา
พบกันทีก
่ รุงเทพฯ

เริ่มงานวันเสาร 5 พ.ค. ดวยการประชุมใหญประจําป 2012
ของสภาเซอรราประเทศไทย แลวเปนพิธีบูชาขอบพระคุณเปดงาน
โดยพระคุณเจายอรช ยอด พิมพิสาร พระสังฆราช กิตติคุณ
หลังอาหารกลางวันที่รานลาบหมูดงเค็ง นําสมาชิกไปชมและเลือกซื้อผาพื้นเมือง
ผาหมี่ขิด ที่ศูนยโอทอปบานนาขา
อาหารเย็นเปนงานสมาชิกสัมพันธ สังสรรครื่นเริง การแสดง
ที่รานครัวขาตะไคร (อานตอหนา 6)

จดหมายขาวเซอรรา

ปที่ 2 ฉบับที่ 1-3 เดือนพฤษภาคม 2010 หนา 2

คณะกรรมการอํานวยการ
สภาเซอรรา
 ประเทศไทย
ป 2011-2012

จดหมายจากประธานสภาฯ
ถึง เพื่อนสมาชิกเซอรราที่รก
ั ในพระคริสตเจา
จดหมายฉบับนีเ้ กิดขึ้นจากความคิดของทานอาจารยวิชย
ั บุญเจือ รอง
ประธานฝายสมาชิกของสภาฯ ป 2011-2012 ทานไดมาปรึกษาขาพเจาวา ทานจะทํา
จดหมายขาวของเซอรรา 1 ฉบับ ขอใหขาพเจาเขียนจดหมาย จริง ๆ แลว ขาพเจาก็
เขียนจดหมายไมคอยเปน แตก็เรียนใหทานทราบวาจะพยายาม จึงขอเขียนเปน
แบบเลาสูกันฟงนะคะ
่ าน ๆ มาในสมัยของขาพเจา เกิดขึ้นจากความ
เรื่องงานของเซอรราทีผ
ชวยเหลือ ความรวมมือของทุกๆ ทาน และความเอาใจใสดแ
ู ลของพระเจา “ขาด
พระองคขา
 พเจาก็ไมสามารถทําสิ่งใดไดเลย”
การมีกลุมเซอรราใหม 3 กลุมนั้น ความจริงก็เกิดและสมบูรณในรุนพี่ ๆ มา
กอนแลว แตมารับรองใหถูกตองในสมัยขาพเจา ยังมีงานอื่นอีกมากมายทีส
่ ําเร็จลง
แตไมใชจากสติปญญาของขาพเจาเลย แตจากพระญาณสอดสองของพระเจาโดย
ผานทางหลายๆ ทาน ซึ่งทานเหลานั้นบอกกับขาพเจาวา “งานเปนของพระเจา เรา
เปนเพียงเครื่องมือของพระองค พรอมกับคําภาวนาของเรา” พระสงฆองคหนึ่งบอก
ขาพเจาวา “เปาโลเปนผูหวาน อปอลโลรดน้ํา พระเจาทําใหเติบโต” คําพูดเหลานี้
ชวยใหขาพเจามีกําลังใจในการทํางานเสมอ
คณะเซอรรา เปนครอบครัวใหญที่อบอุน มีความสุข มีความเปนพี่นองกันมาก
กิจกรรมที่ทาํ ใหขาพเจารูส
 ึกเชนนี้ก็คือ “งานวันครอบครัวเซอรรา
 ” ขาพเจาเปน
เซอรรามา 10 ป ไมเคยพลาดงานนี้เลย อยากใหกิจกรรมดีๆ นี้อยูคูกับเซอรรา
ตลอดไป เจาภาพอาจจะเหนื่อยหนอย แตก็เชือ
่ วาทานก็มค
ี วามสุข เมื่อทานเห็น
ทุกคนในครอบครัวเซอรรามีความสุข สนุกสนาน
“พระคริสตเจาจะไดทรงพํานักในจิตใจของทานอาศัยความเชื่อ เมือ
่
ทานหยั่งรากและตั้งมั่นอยูบ
 นความรัก” (เอเฟซัส 3:17)
รักและเคารพในพระคริสตเจา
เทเรซาอัญชัน จาตุกัญญาประทีป
ประธานสภาเซอรราประเทศไทย 2011–2012

จิตตาธิการที่ปรึกษา
คพ.ยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์
จิตตาธิการสภาฯ
คพ.ฟลิป อดิศักดิ์ พรงาม
ที่ปรึกษา
อ. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
คุณพอลแมรี่ สุวิช สุวรุจิพร
คุณสงวน ธนารักษ
อ. บุญขีด เรไร
คุณวินิจ วสุพงศพิพัฒน
อดีตประธานสภาฯ
คุณบรรจง เส็งเจริญ
ประธานสภาฯ
คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป
วาที่ประธานสภาฯ
คุณสนทยา วิศพรรณ
รองประธานสภาฯ ฝายกิจกรรม
คุณเกษม ไชยพร
รองประธานสภาฯ ฝายกระแสเรียก
น.สพ.สมชาย เทวีทิวารักษ
รองประธานสภาฯ ฝายสมาชิก
ผศ.วิชัย บุญเจือ
รองประธานสภาฯ ฝายสื่อสาร
และตางประเทศ
คุณประดิษฐ โลหะวิริยศิริ
เลขาธิการ
คุณวัลลดา เลากอบกุล
เหรัญญิก
คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช
ประธานเขต 140
คุณมานะ เนียมพรมราช
ประธานเขต 172
คุณวีระ ธาราสิงห
ประธานเขต 172/1
คุณอัมพัน สิดาหัวดี
วาที่ประธานเขต 140
คุณสมพร นุชบานปา
วาที่ประธานเขต 172
น.สพ.สมชาย เทวีทิวารักษ
วาที่ประธานเขต 172/1
คุณอัมพัน สิดาหัวดี

อนุกรรมการฝายสื่อสาร
ป 2012 – 2013

ประธานอนุกรรมการ
ผศ. วิชัย บุญเจือ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานฝายสื่อสารเขต 140
รองประธานฝายสื่อสารเขต 172
รองประธานฝายสื่อสารเขต 172/1
อนุกรรมการ
รองประธานฝายสื่อสารทุกกลุม
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การประชุมกลุมเซอรรา
 อาเชียน ครั้งที่ 16 ป 2012 ที่มาเกา
“เราจะไปดวยกัน” - “We will go with you”

การประชุมกลุมเซอรราอาเชียน ครั้งที่ 16
(16th Serra Asian Convention 2012)
จัดทีม
่ าเกา ระหวางวันที่ 20 -22 เมษายน 2012
มีผูแทนจาก 8 ประเทศแถบเอเชีย ไดแก ฮองกง
อินเดีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน มาเกา ไทย
และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผูแทนจากเซอรราสากล
เขารวมประชุมจํานวน 197 คน
เปนผูแทนจากประเทศไทย 12 คน
พิธีมิสซาเปดการประชุม ณ อาสนวิหารแหงมาเกา
ประธานในพิธค
ี อ
ื พระสังฆราช D.Jose Lai
มุขนายกแหงมาเกา
และบรรดาพระสงฆจากประเทศตางๆ ประมาณ 20 ทาน

วาระการประชุมมีการบรรยายโดยวิทยากร 4 ทาน
ขอคิดตอนหนึ่งจากคุณโทนี่ อัน
เรื่อง การปลูกฝงความเชือ
่ ของฆราวาส ชวยใหงาน
อภิบาลเติบโตและพัฒนาได
“ … สังคมแหงสันติสุขตองอาศัยความรวมมือของ
ฆราวาสและพระสงฆ ดวยการปรึกษาหารือและ
ประสานงานกัน ในเรื่องการปลูกฝงความเชื่อใน
พระคริสตเจา การฝกอบรมจิตใจ การประกอบพิธีกรรม
และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ในวัดทีตนเองสังกัดอยู ...”
ในชวงแบงปนประสบการณกลุมโดยผูแทนแตละประเทศ
อ.ชัยณรงค เปนตัวแทนประเทศไทย
แบงปนเกี่ยวกับเซอรราในประเทศไทย
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กลุมเชอรราศรีราชา
จัดพิธีรบ
ั หนังสือรับรองจากองคการเซอรราสากลและปฏิญาณตนสมาชิก
วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2011 ที่วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา
พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เปนประธาน
กลุมเชอรราศรีราชาเปนลําดับที่ 1151 ของโลก เปนกลุมที่ 21 ของประเทศไทย มีสมาชิกปฏิญาณตน 36 คน

กลุมเชอรราขอนแกน
จัดพิธีรบ
ั หนังสือรับรองจากองคการเซอรราสากลและปฏิญาณตนสมาชิก
วันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2011 ที่นักบุญเยรารด จ.ขอนแกน
พระสังฆราช ยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เปนประธาน
กลุมเชอรราขอนแกนเปนลําดับที่ 1160 ของโลก เปนกลุมที่ 23 ของประเทศไทย มีสมาชิกปฏิญาณตน 28 คน
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กลุมเชอรรานักบุญลูกา ลพบุรี
จัดพิธีรบ
ั หนังสือรับรองจากองคการเซอรราสากลและปฏิญาณตนสมาชิก
กลุมเชอรรา
 นักบุญลูกา ลพบุรี
เปนลําดับที่ 1158 ของโลก และที่ 22 ของประเทศไทย
จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิก 26 คน
เมื่อวันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม 2011
ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี
โดยมีพระคุณเจายอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค เปนประธาน
ี่ ารวมเปนสักขีพยาน ไดแก
ผูมีเกียรติทม
Dr. Thomas Anthony Wong
ประธานคณะเซอรราสากล
Mr. Sean Yeo รองประธานคณะเซอรรา สากล
และประธานกลุม
 เซอรราสิงคโปร
และอาจารยชย
ั ณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
อดีตประธานคณะเซอรราสากล
และที่ปรึกษาสภาเซอรรา ประเทศไทย
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การสัมมนาผูนําเซอรรา
 ป 2011

วันเสาร ที่ 25 มิ.ย. 2011 ทีศ
่ ูนยสังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา
เพื่อใหกรรมการบริหารกลุมตางๆ เขาใจระเบียบ กฎขอบังคับ และแนวทางจัดทํากิจกรรมของกลุม
มีกรรมการบริหารจากกลุมเซอรราทั่วประเทศเขารวมประชุมจํานวน 78 คน
ในภาพ อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย บรรยายเรื่อง การเปนผูนําเซอรรา
 อยางมีประสิทธิภาพ

งานวันครอบครัวเซอรราที่อุดรธานี
(ตอจากหนา 1)

วันอาทิตย 6 พ.ค.
ออกเดินทางสูเวียงจันทน
ผานดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย
ทานาแลง (สปป.ลาว) แบบ VIP
ชมพระธาตุหลวง
เปนพระธาตุเจดียท
 ี่ใหญและสวยงามที่สด
ุ
ชมประตูชัย
สัญลักษณการไดรับอิสรภาพจากฝรั่งเศส
สถาปตยกรรมผสม “ลาวลานชางกับฝรั่งเศส”
แวะตลาดสินคาแบรนดเนม
แวะศูนยโอทอปลาว
แวะดิวตีฟ
้ รี ซือ
้ ของฝากของที่ระลึก
อําลาเมืองลาว ... สู จ.หนองคาย
แวะสักการสถานเพื่อขอพร
พระธาตุนก
ั บุญ150 องค

ภาคเย็น
พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนง
ประธานสภาฯ, ประธานเขต, ประธานกลุม
โดยพระสังฆราช ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน
ณ สถานฝกธรรมสันติราชา
ภาคค่า
ํ
งานสังสรรควันครอบครัว
อ.ชัยณรงค มณเทียรวิเชียรฉาย
เลาประวัติบุญราศีฮูนิเปโร เซอรรา
คพ.วีระศักดิ์ สภาเพิ่ม คณะธรรมทูตของ น.วินเซนต
เดอปอล (C.M.) และ คพ.แอนโทนี่ ดึ๊กเล คณะพระ
วจนาตถขของพระเจา (S.V.D.) แบงปนประสบการณ
โดยมีพระคุณเจา ลือชัย ธาตุวิสัย รวมงานตลอด
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การเขาเงียบฟนฟูจิตใจกลุมเซอรราสังฆมณฑลนครสวรรค
กลุมนครสวรรค กลุมพิษณุโลก และกลุมนักบุญลูกา ลพบุรี
วันเสารที่ 28 - อาทิตยที่ 29 มกราคม 2012
ณ คายพระบรมไตรโลกนารถ อ.วังทอง จ.จังหวัดพิษณุโลก
คุณพอวรัญู สีขอน วิทยากร

การฟนฟูจิตใจเซอรราเขต 172
กลุมเซนตจอหน กลุมจันทบุรี
กลุมนครราชสีมา กลุมบางแสน
และกลุมศรีราชา
วันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2012
ณ วัดนักบุญลูกา บางขาม
จ.จังหวัดลพบุรี
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เดินเทาแหรูปบุญราศี คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา
 กลับขึ้นเขา
วันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2012
สมาชิกเซอรราประมาณ 30 คน
ไดเดินเทาแหรูปบุญราศี คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา
จากวัดบานปาตึง ใกลดอยอินทนนท
ขึ้นเขาระยะทาง 4 กิโลเมตร นําพระรูปคุณพอฯ
ไปคืนวัดตีนผา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

ในป 2010 สภาเซอรราฯ มีโครงการนํารูปทานบุญราศี ออกเยี่ยม
กลุมเซอรราตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระตุนสมาชิกใหเขมแข็ง
มีใจที่จะทํางานตามจิตตารมณเซอรรา พรอมทั้งชวยกัน
สวดภาวนาเพื่อคุณพอเซอรราไดรับการแตงตั้งเปนนักบุญอีกดวย

จดหมายขาวเซอรรา เปนเอกสารระบบดิจิตอลออนไลน
เผยแพรผานทางเว็บไซตทางการของสภาเซอรราประเทศไทย

http://www.serrathai.org
จัดทําโดยฝายสื่อสาร สภาเซอรราประเทศไทย
กํานดออกปละ 3 ฉบับ กันยายน – มกราคม – พฤษภาคม
สงขาวไดที่ wichai2000@gmail.com หรือ โทร. 08-7606-2321

