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 ป 2012 คณะเซอรรากลุมอุดรธานี เจาภาพจดังานวันครอบครัวเซอรรา 
ระหวางวันเสารที่ 5 – วันจันทร ที่ 7 พฤษภาคม 2012  ณ สถานฝก ธรรมสนัติราชา 

(บานเณร) อุดรธานี เพ่ือใหสมาชิกและ ครอบครัวเซอรราทั่วประเทศ  
ไดมีโอกาสไดพบปะสังสรรค  แบงปนประสบการณ  หลังจากทํางานมาตลอดทั้งป   

     เริ่มงานวันเสาร 5 พ.ค. ดวยการประชุมใหญประจําป 2012  
ของสภาเซอรราประเทศไทย แลวเปนพิธีบูชาขอบพระคุณเปดงาน  
โดยพระคุณเจายอรช ยอด พิมพิสาร พระสังฆราช กิตติคุณ 

หลังอาหารกลางวันท่ีรานลาบหมูดงเค็ง นําสมาชิกไปชมและเลือกซ้ือผาพ้ืนเมือง  
ผาหมี่ขิด ท่ีศูนยโอทอปบานนาขา  

อาหารเย็นเปนงานสมาชิกสัมพันธ สังสรรคร่ืนเริง การแสดง  
ท่ีรานครัวขาตะไคร (อานตอหนา 6) 

 

 
 
 

อะไร? ที่ไหน?  
 

การประชุมเซอรราอาเชียน  
ครั้งที่ 17 จะจดัที่เมืองบังกาลอร 

ประเทศอินเดีย  
วันที่ 11-13 เมษายน 2014  

 
 

ครั้งที่ 18 อีก 4 ปขางหนา 
พบกันทีก่รงุเทพฯ  
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คณะกรรมการอาํนวยการ 
สภาเซอรราประเทศไทย 

ป 2011-2012 

 
จิตตาธิการท่ีปรกึษา 

คพ.ยอแซฟ  สมศักด์ิ  ธิราศักด์ิ 
จิตตาธิการสภาฯ 

คพ.ฟลิป อดิศักด์ิ  พรงาม 
ท่ีปรึกษา 

อ. ชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย 
คุณพอลแมร่ี สุวิช  สุวรุจิพร 

คุณสงวน ธนารักษ 
อ. บุญขีด เรไร 

คุณวินิจ วสุพงศพิพัฒน   
อดีตประธานสภาฯ 
คุณบรรจง เส็งเจริญ  
ประธานสภาฯ 

คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป 
วาท่ีประธานสภาฯ 
คุณสนทยา วิศพรรณ 

รองประธานสภาฯ ฝายกิจกรรม 
คุณเกษม ไชยพร  

รองประธานสภาฯ ฝายกระแสเรียก 
น.สพ.สมชาย  เทวีทิวารักษ 

รองประธานสภาฯ ฝายสมาชิก 
ผศ.วิชัย บุญเจือ 

รองประธานสภาฯ ฝายส่ือสาร 
และตางประเทศ 

คุณประดิษฐ  โลหะวิริยศิริ 
เลขาธิการ 

คุณวัลลดา เลากอบกุล  
เหรัญญิก 

คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช 
ประธานเขต 140 

คุณมานะ  เนียมพรมราช 
ประธานเขต 172 
คุณวีระ ธาราสิงห  

ประธานเขต 172/1 
คุณอัมพัน สิดาหัวดี 
วาท่ีประธานเขต 140 
คุณสมพร  นุชบานปา  
วาท่ีประธานเขต 172 

น.สพ.สมชาย  เทวีทิวารักษ  
วาท่ีประธานเขต 172/1 
คุณอัมพัน สิดาหัวดี 

 

จดหมายจากประธานสภาฯ 
 
ถึง เพื่อนสมาชิกเซอรราที่รกัในพระคริสตเจา 

 จดหมายฉบับน้ีเกิดข้ึนจากความคิดของทานอาจารยวิชยั บุญเจือ รอง 
ประธานฝายสมาชิกของสภาฯ ป 2011-2012 ทานไดมาปรึกษาขาพเจาวา ทานจะทํา 
จดหมายขาวของเซอรรา 1 ฉบับ ขอใหขาพเจาเขียนจดหมาย  จริง ๆ แลว ขาพเจาก็ 
เขียนจดหมายไมคอยเปน แตก็เรียนใหทานทราบวาจะพยายาม  จึงขอเขียนเปน 
แบบเลาสูกันฟงนะคะ  

 เรื่องงานของเซอรราทีผ่าน ๆ มาในสมัยของขาพเจา เกิดข้ึนจากความ 
ชวยเหลือ ความรวมมือของทกุๆ ทาน และความเอาใจใสดแูลของพระเจา “ขาด 
พระองคขาพเจาก็ไมสามารถทาํส่ิงใดไดเลย”   

 การมีกลุมเซอรราใหม 3 กลุมน้ัน ความจริงก็เกิดและสมบูรณในรุนพ่ี ๆ มา 
กอนแลว แตมารับรองใหถูกตองในสมยัขาพเจา ยังมีงานอ่ืนอีกมากมายทีส่ําเร็จลง 
แตไมใชจากสติปญญาของขาพเจาเลย แตจากพระญาณสอดสองของพระเจาโดย 
ผานทางหลายๆ ทาน ซึ่งทานเหลาน้ันบอกกับขาพเจาวา “งานเปนของพระเจา เรา 
เปนเพียงเครื่องมือของพระองค พรอมกับคําภาวนาของเรา”  พระสงฆองคหน่ึงบอก 
ขาพเจาวา “เปาโลเปนผูหวาน อปอลโลรดนํ้า พระเจาทําใหเติบโต”  คาํพูดเหลาน้ี 
ชวยใหขาพเจามีกําลังใจในการทํางานเสมอ 

 คณะเซอรราเปนครอบครัวใหญที่อบอุน มีความสุข มีความเปนพ่ีนองกันมาก 
กิจกรรมที่ทาํใหขาพเจารูสึกเชนน้ีก็คือ “งานวันครอบครวัเซอรรา” ขาพเจาเปน 
เซอรรามา 10 ป ไมเคยพลาดงานน้ีเลย อยากใหกิจกรรมดีๆ น้ีอยูคูกับเซอรรา 
ตลอดไป เจาภาพอาจจะเหน่ือยหนอย แตก็เชือ่วาทานก็มคีวามสุข เม่ือทานเห็น 
ทุกคนในครอบครัวเซอรรามคีวามสุข สนุกสนาน 

 “พระคริสตเจาจะไดทรงพํานักในจิตใจของทานอาศัยความเช่ือ เม่ือ 
ทานหย่ังรากและตั้งมั่นอยูบนความรกั” (เอเฟซัส 3:17) 

    รักและเคารพในพระคริสตเจา 
           เทเรซาอัญชัน  จาตุกัญญาประทีป 
   ประธานสภาเซอรราประเทศไทย 2011–2012 
 

 
อนุกรรมการฝายส่ือสาร 

ป 2012 – 2013 
 

ประธานอนุกรรมการ 
ผศ. วิชัย  บุญเจือ 

รองประธานอนกุรรมการ 
รองประธานฝายส่ือสารเขต 140 
รองประธานฝายส่ือสารเขต 172 
รองประธานฝายส่ือสารเขต 172/1 

อนุกรรมการ 
รองประธานฝายส่ือสารทุกกลุม 
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การประชุมกลุมเซอรราอาเชียน คร้ังที่ 16 ป 2012 ที่มาเกา 
 “เราจะไปดวยกัน” -  “We  will go with you” 

  
 
 
 

 
การประชุมกลุมเซอรราอาเชียน คร้ังท่ี 16  

(16th Serra Asian Convention 2012)  
จัดทีม่าเกา ระหวางวันที่ 20 -22 เมษายน 2012  
มีผูแทนจาก 8 ประเทศแถบเอเชีย ไดแก ฮองกง  
อินเดีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน มาเกา ไทย  
และสหรฐัอเมรกิา รวมทั้งผูแทนจากเซอรราสากล 

เขารวมประชุมจํานวน 197 คน  
เปนผูแทนจากประเทศไทย 12 คน 

  
พิธีมิสซาเปดการประชุม ณ อาสนวิหารแหงมาเกา  
ประธานในพิธีคอื พระสังฆราช D.Jose Lai  

มุขนายกแหงมาเกา  
และบรรดาพระสงฆจากประเทศตางๆ ประมาณ 20 ทาน  

วาระการประชุมมีการบรรยายโดยวิทยากร 4 ทาน 
 

ขอคิดตอนหน่ึงจากคุณโทน่ี อัน  
เรื่อง การปลูกฝงความเช่ือของฆราวาส ชวยใหงาน

อภิบาลเติบโตและพัฒนาได 
“ … สังคมแหงสันตสิุขตองอาศัยความรวมมือของ 
ฆราวาสและพระสงฆ ดวยการปรึกษาหารือและ
ประสานงานกัน ในเรื่องการปลกูฝงความเชื่อใน 

พระคริสตเจา การฝกอบรมจิตใจ การประกอบพิธีกรรม 
และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  
ในวัดทีตนเองสงักัดอยู ...” 

 
ในชวงแบงปนประสบการณกลุมโดยผูแทนแตละประเทศ  

อ.ชัยณรงค เปนตัวแทนประเทศไทย  
แบงปนเก่ียวกับเซอรราในประเทศไทย 
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กลุมเชอรราศรีราชา 

จัดพธิีรบัหนังสือรับรองจากองคการเซอรราสากลและปฏิญาณตนสมาชิก  
วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2011 ที่วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรรีาชา 

พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เปนประธาน  
กลุมเชอรราศรรีาชาเปนลาํดับที่ 1151 ของโลก เปนกลุมที่ 21 ของประเทศไทย มีสมาชกิปฏิญาณตน 36 คน 

 
  
 
 
 

 
กลุมเชอรราขอนแกน 

จัดพธิีรบัหนังสือรับรองจากองคการเซอรราสากลและปฏิญาณตนสมาชิก  
วันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม 2011 ที่นักบุญเยรารด  จ.ขอนแกน  

พระสังฆราช ยอแซฟลือชัย  ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เปนประธาน  
กลุมเชอรราขอนแกนเปนลําดบัที่ 1160 ของโลก เปนกลุมที ่23 ของประเทศไทย มีสมาชกิปฏิญาณตน 28 คน 
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กลุมเชอรรานักบุญลูกา ลพบุรี 
จัดพธิีรบัหนังสือรับรองจากองคการเซอรราสากลและปฏิญาณตนสมาชิก  

กลุมเชอรรานักบญุลูกา ลพบุร ี
เปนลําดับที่ 1158 ของโลก และที่ 22 ของประเทศไทย  

จัดพิธีปฏญิาณตนสมาชิก 26 คน 
เม่ือวันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม 2011  
ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี 

โดยมีพระคณุเจายอแซฟ พบิูลย วิสิฐนนทชัย  
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค  เปนประธาน  
ผูมีเกียรติทีม่ารวมเปนสักขีพยาน ไดแก 

Dr. Thomas Anthony Wong  
ประธานคณะเซอรราสากล  

Mr. Sean Yeo รองประธานคณะเซอรราสากล  
และประธานกลุมเซอรราสิงคโปร  

และอาจารยชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย  
อดีตประธานคณะเซอรราสากล  

และที่ปรึกษาสภาเซอรราประเทศไทย 



การสัมมนาผูนําเซอรราป 2011  
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งานวันครอบครัวเซอรราที่อุดรธานี 
(ตอจากหนา 1) 

วันเสาร ที่ 25 มิ.ย. 2011  ทีศู่นยสังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรรีาชา  
เพ่ือใหกรรมการบริหารกลุมตางๆ เขาใจระเบียบ กฎขอบังคบั และแนวทางจัดทาํกิจกรรมของกลุม  

มีกรรมการบริหารจากกลุมเซอรราทั่วประเทศเขารวมประชุมจาํนวน 78 คน  
ในภาพ อ.ชัยณรงค  มนเทียรวเิชียรฉาย บรรยายเรื่อง การเปนผูนําเซอรราอยางมีประสิทธิภาพ  

ภาคเย็น  
พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนง

ประธานสภาฯ, ประธานเขต, ประธานกลุม  
โดยพระสังฆราช ลือชัย  ธาตุวิสัย เปนประธาน  

ณ สถานฝกธรรมสันตริาชา 
ภาคคํ่า  

งานสังสรรควันครอบครัว  
อ.ชัยณรงค  มณเทยีรวิเชียรฉาย 
เลาประวตัิบุญราศีฮูนิเปโร เซอรรา  

คพ.วรีะศักดิ์ สภาเพ่ิม คณะธรรมทตูของ น.วนิเซนต 
เดอปอล (C.M.) และ คพ.แอนโทน่ี ดึ๊กเล คณะพระ 
วจนาตถขของพระเจา (S.V.D.) แบงปนประสบการณ  
โดยมีพระคุณเจา ลือชยั ธาตวุิสัย รวมงานตลอด 

วันอาทติย 6 พ.ค.  
ออกเดินทางสูเวียงจันทน 

ผานดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 
ทานาแลง (สปป.ลาว) แบบ VIP   

ชมพระธาตุหลวง 
เปนพระธาตุเจดียที่ใหญและสวยงามที่สดุ   

ชมประตูชัย  
สัญลักษณการไดรับอิสรภาพจากฝรั่งเศส 

สถาปตยกรรมผสม “ลาวลานชางกับฝรั่งเศส” 
แวะตลาดสินคาแบรนดเนม 
แวะศูนยโอทอปลาว  

แวะดวิตีฟ้รี ซือ้ของฝากของที่ระลึก  
อําลาเมืองลาว ... สู จ.หนองคาย 
แวะสักการสถานเพ่ือขอพร 
พระธาตุนักบญุ150 องค  
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การเขาเงียบฟนฟูจิตใจกลุมเซอรราสังฆมณฑลนครสวรรค  
กลุมนครสวรรค กลุมพิษณุโลก และกลุมนักบุญลูกา ลพบุร ี

วันเสารที่ 28 - อาทิตยที่ 29 มกราคม 2012 
ณ คายพระบรมไตรโลกนารถ อ.วังทอง จ.จังหวัดพิษณุโลก 

คุณพอวรัญู สีขอน วิทยากร 

 

 
การฟนฟูจิตใจเซอรราเขต 172 

 

กลุมเซนตจอหน กลุมจันทบุรี 
กลุมนครราชสมีา กลุมบางแสน 

และกลุมศรรีาชา 
วันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2012 
ณ วัดนักบุญลกูา บางขาม 

จ.จังหวัดลพบรุ ี
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เดินเทาแหรูปบุญราศี คุณพอฮูนิเปโร เซอรรากลับขึ้นเขา 

 
 

 
 

ในป 2010 สภาเซอรราฯ มีโครงการนํารูปทานบุญราศี ออกเยี่ยม 
กลุมเซอรราตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือกระตุนสมาชิกใหเขมแข็ง 
มีใจท่ีจะทํางานตามจิตตารมณเซอรรา พรอมท้ังชวยกัน 

สวดภาวนาเพ่ือคุณพอเซอรราไดรับการแตงต้ังเปนนักบุญอีกดวย  

วันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2012 
สมาชิกเซอรราประมาณ 30 คน 

ไดเดินเทาแหรูปบุญราศี คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา 
จากวัดบานปาตึง ใกลดอยอินทนนท  

ข้ึนเขาระยะทาง 4 กิโลเมตร นําพระรูปคุณพอฯ 
ไปคืนวัดตีนผา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

จดหมายขาวเซอรรา เปนเอกสารระบบดิจิตอลออนไลน   
เผยแพรผานทางเว็บไซตทางการของสภาเซอรราประเทศไทย 

http://www.serrathai.org  
จัดทําโดยฝายส่ือสาร สภาเซอรราประเทศไทย 

กํานดออกปละ 3 ฉบับ กันยายน – มกราคม – พฤษภาคม 
สงขาวไดที ่wichai2000@gmail.com หรือ โทร. 08-7606-2321 
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