โครงการอบรมของศูนย์ นักบวชหญิง ปี การศึกษา 2557/2014
ลาดับที่
1.

วัน / เดือน / ปี
วันจันทร์ที่ 2 – พฤหัสบดีที่ 5
มิถุนายน 2014
3 วันครึ่ ง
( สาหรับผูท้ ี่ถวายตัวแล้ว
และโนวิส )

หัวข้ อการอบรม
“ คาสอนด้ านสั งคมของพระศาสนจักรกับการพัฒนา
สู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน ”
- เพื่อให้เราก้าวไปพร้อมกับคาสอนของ พระศาสน
จักร ควบคู่กบั การเป็ นไปของ
โลกปัจจุบนั

วิทยากร
คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริ ฐ
สงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุ งเทพ
ค่าอบรม
พักที่ศูนย์ 2,200 บาท
ไป – กลับ 1,600 บาท
(ไม่รวมค่าเอกสาร )

2.

3.

วันจันทร์ที่ 9 – พฤหัสบดีที่ 12
มิถุนายน 2014
3 วันครึ่ ง

ทีมงานพยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทีมงานผูอ้ บรมจาก
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้)
ศูนย์นกั บวชหญิง
ค่าอบรมทัว่ ไปพักห้องคู่ 6,000 บาท
วันจันทร์ที่ 16 – พฤหัสบดีที่ 19
คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร
“ ชีวติ จิตกับความสัมพันธ์ กบั พระเจ้ า
มิถุนายน 2014
สงฆ์สงั ฆมณฑลจันทบุรี
ในแง่มุมต่ าง ๆ ของการพิศเพ่ ง ”
3 วันครึ่ ง
ค่าอบรม
- เพื่อให้นกั บวชตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
( สาหรับ ผูท้ ี่ถวายตัวแล้ว )
ภาวนามากขึ้นเพราะในโลกปัจจุบนั สื่ อและสิ่ งต่าง ๆ
พักที่ศูนย์ 2,200 บาท
ดึงดูดพวกเราให้ออกห่ างจากการภาวนานัน่ หมายถึง
ไป – กลับ 1,600 บาท
“ ฟื้ นฟูชีวติ กลุ่มซิสเตอร์ ผ้ ูอาวุโส
และผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึน้ ไป ”

การขาดความสัมพันธ์กบั พระ และแม้กบั เพื่อนพี่นอ้ ง

(ไม่รวมค่าเอกสาร )

4.

วันจันทร์ที่ 7 – พฤหัสบดีที่ 10
กรกฎาคม 2014
3 วันครึ่ ง
( สาหรับโนวิส และ
ผูท้ ี่ถวายตัวแล้ว )

5.
6.

วันอาทิตย์ที่ 13– ศุกร์ ที่ 25
กรกฎาคม 2014
วันจันทร์ที่ 18 – อังคารที่ 26
สิ งหาคม 2014
9 วัน เต็ม
( สาหรับผูท้ ี่ถวายตัวแล้ว )

7.

วันจันทร์ที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 4
กันยายน 2014 (3 วันครึ่ ง)
(โนวิส, ผูท้ ี่ถวายตัวแล้ว และ
ฆราวาสที่สนใจ)

“ ชีวติ จิตของนักบุญฟรังซิสแห่ งอัสซีซี กับคาสอน
ของพระศาสนจักรในปัจจุบัน ”
- เพื่อดาเนินตามแนวทางขององค์สมเด็จพระ
สันตะปาปา ฟรังซิ ส ที่ได้ทรงเน้นหนักถึงการ
ดาเนินชีวิตความยากจนซึ่ งพระองค์เองก็ทรงมอบ
แบบอย่างนี้แก่พวกเรา

คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย
คณะภราดาน้อยกาปูชิน
ค่าอบรม
พักที่ศูนย์ 2,200 บาท
ไป – กลับ 1,600 บาท

การอบรมพิเศษกลุ่มโนวิสปี 1

จะแจ้งในภายหลัง

(ไม่รวมค่าเอกสาร )

2 สัปดาห์
คุณพ่อสุ วฒั น์ เหลืองสอาด
พระสงฆ์สังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี

“ เรียนรู้งานด้ านสั งคม ” (ลงดูงานในพื้นที่ )
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้สัมผัสกับชีวิตจริ งของผูท้ ี่อยูใ่ น
ความยากลาบากและเห็นถึงคุณค่า ศักดิ์ศรี ของเพื่อน
มนุษย์ และมองเห็นถึงความสาคัญในกระแสเรี ยกที่
เราแต่ละคนถูกเรี ยกมาให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือบุคคลที่อยู่
ชายขอบและผูย้ ากจนเหมือนดังที่องค์สมเด็จพระ
สันตะปาปาได้ทรงตรัส และปฏิบตั ิในเรื่ องนี้เป็ น
พิเศษ

ค่าอบรม
7,000 บาท
(รวมค่าเดินทางและค่าที่พกั แล้ว)

“ โครงสร้ าง, คุณค่ า,ความหมายและแนว
ทางการปฏิบัติในพิธีกรรมทาวัตร ”
-เพื่อให้พวกเราไม่ลืมคุณค่า,ความสาคัญและ
ความหมายที่แท้จริ งของพิธีกรรมทาวัตร

คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
สงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุ งเทพ
ค่าอบรม พักที่ศูนย์ 2,200 บาท
ไป–กลับ 1,600 บาท (ไม่รวมค่าเอกสาร )

8.

วันจันทร์ที่ 22 – พฤหัสบดีที่ 25 “ การทางานเป็ นทีม ทาอย่างไร เพือ่ ทางาน
กันยายน 2014 3 วันครึ่ ง
ร่ วมกันได้อย่างดี “
(สาหรับหน่วยงานทั้งนักบวช
- เพื่อจะได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเห็น
และฆราวาส, กลุ่มผูท้ ี่สนใจ
ความสาคัญของการทางานเป็ นทีม
กลุ่มละ 3 คนขึ้นไป )
(อบรมแบบภาคปฏิบตั ิเป็ นหลัก)

คุณณัฏฐวิทย์ แสงเทียน
ฆราวาส
ค่าอบรม
พักที่ศูนย์ 2,200 บาท
ไป – กลับ 1,600 บาท
(ไม่รวมค่าเอกสาร )

9.

วันจันทร์ที่13 – พฤหัสบดีที่ 16
ตุลาคม 2014
3 วันครึ่ ง
( สาหรับผูท้ ี่ถวายตัวแล้ว )

“ มองอดีตด้ วยความรู้ คุณและมุ่งสู่ อนาคต ”
- เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ ,เข้าใจคุณค่าประวัติศาสตร์ ,
มีความหวังโยงเข้าสู่ ชีวิตปัจจุบนั
- เพื่อช่วยให้เราซาบซึ้ ง,ช่วยเรากลับมองดู
ประวัติศาสตร์ ของคณะ

คุณพ่อธี รพล กอบวิทยากุล
สงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุ งเทพ
ค่าอบรม
พักที่ศูนย์ 2,200 บาท
ไป – กลับ 1,600 บาท
(ไม่รวมค่าเอกสาร )

10.

11.

วันจันทร์ที่ 20 – พฤหัสบดีที่ 23
ตุลาคม 2014
3 วันครึ่ ง
( สาหรับผูท้ ี่ถวายตัวแล้ว )
เดือนพฤศจิกายน 2014

ชื่อคอร์ ส : การให้ คาปรึกษาและการโค้ ชด้ วยหัวใจใน
ยุคโซเชียลมีเดีย
- เพื่อสนับสนุนผูเ้ ข้าร่ วมให้เกิดความมัน่ ใจในการให้
ความช่วยเหลือผูม้ าขอคาปรึ กษาเพื่อให้เขาเข้าใจ
ยอมรับตนเอง และค้นพบทางออกของปัญหาที่เขา
ประสบอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง

อาจารย์นริ ศ มณี ขาว
ค่าอบรม
พักที่ศูนย์ 2,200 บาท
ไป – กลับ 1,600 บาท

การอบรมพิเศษกลุ่มโปสตุรันต์

จะแจ้งในภายหลัง

(ไม่รวมค่าเอกสาร )

12.

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม – 18
กุมภาพันธ์ 2015

คอร์สระยะยาวประมาณ 1 เดือน
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการหัวข้อ
“การเดินทางสู่ความครบครันของชี วิต”
(A Psychospiritual Wholeness Journey)
แปลเป็ นภาษาไทยตลอดการอบรม

คุณพ่อ JOSE PARAPPULLY
สงฆ์คณะซาเลเซียน
จากประเทศอินเดีย
ค่าอบรม
25,000 บาท

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้ อ “ การเดินทางสู่ ความครบครันของชีวติ ”
ระยะเวลา

18 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2015 1 เดือนเต็ม

สถานที่

ศูนย์นกั บวชหญิง สามพราน

(A Psychospiritual Wholeness Journey)

กลุ่มเป้ าหมาย ผูเ้ ตรี ยมตลอดชีพ และ ผูถ้ วายตัวแล้วถึงอายุ 50 ปี
วิทยากร

คุณพ่ อ Jose Parappully จากประเทศอินเดีย Salesian Psychological Association and South Asia Formation Commission of the
Salasians

หลักการและเหตุผล
จากพระดารัสเตือน เรื่ อง “ชีวิตผูร้ ับเจิม” ข้อ 65 ที่กล่าวถึงการอบรมเบื้องต้น ว่า “ “ การอบรมมีความสาคัญอย่างมาก เพราะมีจุดประสงค์เพื่อเตรี ยม
ตัว บุคคลผูน้ ้ นั ให้ถวายตนเองโดยสิ้ นเชิงแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าในการติดตามพระคริ สต์ เพื่อรับใช้พนั ธกิ จการแพร่ ธรรม ........การอบรมมีแนวโน้มไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคล...ที่ตอ้ งครอบคลุมทุกด้านของชีวิตคริ สตชนและชีวิตผูร้ ับเจิม ทั้งในด้านความเป็ นมนุ ษย์ ด้านวัฒนธรรม ด้านจิตวิญญาณ และ
งานอภิบาลโดยเอาใจใส่ ดูแลให้ความสมบูรณ์พร้อมอย่างประสานประสมกลมกลืนในทุกด้าน”
ดังนั้น การอบรมจะต้องผ่านทุกขั้นตอนของการบรรลุวุฒิภาวะส่ วนบุคคล ตั้งแต่วุฒิภาวะด้านมนุ ษย์ ด้านจิตวิทยา และจิตวิญญาณ ไปจนถึงการ
เติบโตในด้านเทววิทยา และด้านงานอภิบาล ที่ทาให้ผตู ้ ิดตามพระคริ สตเจ้าในกระแสเรี ยกนักบวช เอาใจใส่ ดูแลตนเองอย่างลึกซึ้ ง เมื่อผูร้ ับการอบรม
สามารถ “ประสานหัวคิ ด หัวใจ และการกระทาเข้ากับการหยัง่ รู ้ที่บงั เกิ ดขึ้นภายใน จะพบความหมายที่แท้จริ งของชีวิต รู ้จกั สมานกลมกลืนเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันในเจตตารมณ์ของการอุทิศตนติดตามพระคริ สตเจ้า จะค้นพบแรงบันดาลใจ การรู ้จกั ตนเอง สิ่ งเร้าและพลังในการกระตุน้ ตัวเอง และมีความ
เชื่อมัน่ ในตัวเอง และรู ้จกั สร้างความสมดุลจากภายใน ชีวิตจะเริ่ มมีความสุ ข และมีค่าอย่างแท้จริ ง ในทุกกิ จการที่ทาที่พนั ธกิ จเรี ยกร้อง เพราะพื้นฐาน
ของวิถีแห่ งจิตวิญญาณ คือ การเจริ ญชีวิตเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พร้อมกันพระเจ้า และในพระเจ้า ในชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพ

2. วัตถุประสงค์ การตั้งเป้ าหมายชีวิต เพื่อการก้าวเดินต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความสุ ขและมี ความหมายในชีวิต
2.1 เพื่อเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ ในทุกส่ วนที่ประกอบกัน ในความสัมพันธ์กบั โครงการของพระเจ้า
2.2 เพื่อเข้าใจถึงความหมายของการสร้างสมดุลให้กบั ชีวิต และ การเติบโตในวิถีแห่ งจิตวิญญาณ
2.2 เพื่อได้รับความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอน และองค์ประกอบของการพัฒนาตน ให้บรรลุถึงวุฒิภาวะด้านความเป็ นมนุษย์ในทุกด้าน และความครบครันด้านชีวิตฝ่ ายจิต
2.3 เพื่อร่ วมมือกับพระเจ้าด้วยความอ่อนน้อม ในการพัฒนาตนเองสู่ ความสมดุลของชีวิต และความเป็ นหนึ่ งเดียวกับพระเจ้า ในหนทางแห่ ง
ความศักดิ์สิทธิ์
2.4 เพื่อค้นพบโครงการของพระเจ้าในชี วิตของตน และรู ้ จกั ตอบสนองด้วยใจอิสระตามแนวทางที่พระองค์ทรงเรี ยกในกระแสเรี ยกของตนด้วย
ความรับผิดชอบ
3. เนือ้ หา
3.1 เป็ นการเดินทางสู่ ชีวิตภายในร่ วมกัน เปิ ดโอกาสในการทบทวนชีวิตจิต (A mature spirituality for today)
3.2 การรู ้จกั ตัวเอง (Self-awareness)
3.3 ให้ชดั เจนมากขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านไป เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้ งเรื่ อง “พรหมจรรย์ – มิตรภาพ” (Sexuality, Celibacy and Intimacy)
3.4 ซึ่ งช่วยให้เข้าใจความหมายเรื่ องความนบนอบและความยากจนต่อไป ทบทวนชีวิตภาวนา (Prayerfulness)
3.5 และรู ้จกั ผสมผสานชีวิตจิตและการดาเนินชีวิตประจาวันเข้าด้วยกัน (Integration)
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

กระบวนการนาเสนอ
รับฟังเนื้อหา บรรยาย
ไตร่ ตรองประสบการณ์ส่วนตัว
แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและการภาวนา
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
เข้าเงียบ และการตั้งเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อชีวิตในอนาคต

5. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
5.1
ทุกคนรู ้จกั ตัวเอง รักและรับตัวเองและผูอ้ ื่นอย่างที่เป็ นง่ายขึ้น
5.2 เข้าใจความหมายเรื่ องศีลพรหมจรรย์ และมิตรภาพที่แท้จริ ง กล้าปฏิบตั ิดว้ ยใจอิสระ สร้างสรรค์และ มีความหมาย และสามารถนาไปปรับ
ใช้ในเรื่ องความยากจนและความนบนอบต่อไป
5.3
รู ้จกั และอยากภาวนาอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น เห็นคุณค่าและความหมายของพิธีกรรมโดยเฉพาะการร่ วมมิสซาในชีวิตประจาวัน
5.4
ให้ความสาคัญและรู ้จกั ผสมผสานชีวิตจิตกับการงานในชีวิตประจาวัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลังจากการอบรมนีผ้ ู้เตรียมตลอดชีพ
เข้ าเงียบที่ สวนเจ็ดริน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ –วันที่ 20 มีนาคม 2014 / 2557
โครงการอบรมโนวิสปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2014 /2557
เริ่ม วันเสาร์ ที่ 21กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2014
หัวข้ อ
วิทยากร
ระยะเวลา
………
วันจันทร์ ที่ 23 – พฤหัสที่ 26
1. เทวศาสตร์ ชีวติ นักบวช
กุมภาพันธ์ 2015
คุณพ่อวรวุธ สังข์รัตน์
วันจันทร์ที่ 10 – พฤหัสบดีที่ 5
2. ข้ อปฏิญาณในชีวติ นักบวช
คณะภราน้อยกาปูชิน
มีนาคม 2015
คุณพ่อนิ พนธ์ สาราจิตต์
วันจันทร์ที่ 9 – พฤหัสบดีที่ 12
3. คุณค่าชีวติ หมู่คณะในชีวติ นักบวช
คณะซาเลเซียน
มีนาคม 2015
คุณพ่อเชาวลิต กิจเจริ ญ
วันศุกร์ ที่ 13 – เสาร์ที่ 14
4. แม่ พระรูปแบบชีวติ นักบวช
สงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุ งเทพ
มีนาคม 2015
ซ.พรทิพย์ ตระกูลเกษมสิ ริ
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2014
5. ทบทวน ,แบ่ งปันประสบการณ์,
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
เดินทางกลับหลังอาหารเที่ยง
ประเมินผล
ค่าใช้ จ่าย 25,000 บาท / คน
ต้ องการทราบรายละเอียดและข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่ อได้ที่

Email : sr.center.sc@gmail.com หรือ

เบอร์ โทรศัพท์ : 02- 429 -0367 หรือ เบอร์ โทรศัพท์ ซิสเตอร์ พรทิพย์ ตระกูลเกษมสิ ริ 0835540209

