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ค าภ า 
 

กระแสเรยีกและการอบรมเปภ็ฟระฟรของฟระทีป่ระทาภใหแ้ละตอ้งท าภบุ ารงุ 
 

 เมื่อฟระเยซูเจ้าทรงเรียกสาฦกเฟื่อให้มาร่ฦมฟศภธกิจใภการกอบกู้กศบฟระองคยภศ้ภ 
ก่อภท่ีฟระองคยจะส่งฟฦกเขาไปปฏิบศติฟศภธกิจ ฟระองคยได้ให้การอบรมแก่บรรดาสาฦกของ
ฟระองคย โดยการให้ฟฦกเขาอยู่กศบฟระองคย มีประสบการมยต่างๆ ฟร้อมกศบฟระองคย เรียภรู้
สิ่งต่างๆ จากการอบรมสศ่งสอภของฟระองคย ร่ฦมประกอบฟศภธกิจกศบฟระองคย  และทีละเล็ก
ทีละภ้อยฟระองคยส่งฟฦกเขาไปเป็ภคู่ ๆ เฟื่อให้ประกอบฟศภธกิจของฟระองคย 
 
 คุมฟ่อการยโล เดลลา โตรยเร เมื่อเริ่มรฦบรฦมบรรดาสตรีรุ่ภแรกๆ ท่าภเรียกฟฦกเขา
ให้มาอยู่ด้ฦยกศภ  อบรมสศ่งสอภคฦบคู่กศบการฦางแภฦใภการปฏิบศติ และมอบหมายให้ฟฦก
เขาไปประกอบฟศภธกิจ 
                   
 การอบรมเป็ภส่ฦภหภษ่งของกระแสเรียกทุกกระแสเรียก  เป็ภการท าให้ฟระฟรฟิเศว
ของผู้ตศ้งคมะเติบโตอย่างมศ่ภคงเข้มแข็งและถูกต้อง เฟื่อรศกวาอศตตลศกวมยของผู้ตศ้งคมะ  
การอบรมจษงเป็ภการต่อเภื่องฟระฟรขององคยฟระจิตเจ้า  ฟระองคยผู้ให้ก าเภิดแก่คมะและ
บ ารุงรศกวาคมะไฦ้ 
 
 กระบฦภการการอบรมจษงจ าเป็ภอย่างขาดเสียมิได้ใภการด ารงไฦ้ซษ่งฟระฟรฟิเศวของ
ฟระจิตเจ้าที่มอบผ่าภทางผู้ตศ้งคมะ กฎเกมฑยและแภฦปฏิบศติจษงมีเป้าหมายเฟื่อให้บรรลุ
ฦศตถุประสงคยดศงกล่าฦ 
 
 การอบรมจษงไม่มุ่งเฟียงใภมิติแห่งกระแสเรียกภศกบฦชเท่าภศ้ภ   แต่ใภคฦามเป็ภ
ภศกบฦชภศ้ภย่อมครอบคลุมทุกๆ ด้าภใภคฦามเป็ภมภุวยย   การอบรมจษงมุ่งฟศพภาสมาชิกใภ
คมะให้เป็ภมภุวยยที่สมบูรมยครบครศภใภทุกมิติใภคฦามเป็ภมภุวยย ทศ้งด้าภร่างกาย  
สติปัรรา จิตใจ  สศงคม และจิตใจ  
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ฦศภท่ี 8 ธศภฦาคม  1927 คุมฟ่อถฦายตศฦเป็ภภศกบฦชคมะซาเลเซียภ และได้รบฟิธี
บฦชเป็ภฟระสงฆย ใภฦศภท่ี 26 มกราคม 1936 

 ปี ค.ศ.1950 คุมฟ่อได้ขอลาออกจากคมะภศกบฦชซาเลเซียภและเข้าเป็ภ
ฟระสงฆยองคยหภษ่งแห่งอศครสศงฆมมฑลกรุงเทฟฯเฟื่อตศ้งคมะภศกบฦชคมะหภษ่ง 

 ใภปี ค.ศ.1952 เปิดกิจการโรงเรียภธิดาฟิทยาคม  (ปัจจุบศภคือโรงเรียภฟระ
แม่มารีฟระโขภง) ใภขมะที่คอยค าอภุมศติตศ้งคมะจากกรุงโรม คุมฟ่อได้ริเริ่มกิจการ
ของคมะฟลมารีจศดฟิมฟยระเบียบและข้อปฏิบศติของคมะฟลมารี   ภายหลศงเห็ภฦ่า
ฟระโขภงมีที่ดิภภ้อยยากที่จะขยายกิจการคุมฟ่อจษงมาซื้อที่ดิภท่ีตรอกจศภทภย  เภ้ือที่
ประมาม 30 ไร่ 

        ใภปี ค.ศ.1955 เปิดกิจการโรงเรียภฟระแม่มารี และใภเฦลาภี้เองค าอภุมศติ
คมะจากโรมมาถษง         ดศงภศ้ภ ใภฦศภท่ี 8 ธศภฦาคม ค.ศ.1955 สมาชิกรุ่ภแรก 
7 ท่าภได้ท าฟิธีปฏิรามตศฦครศ้งแรก  กิจการโรงเรียภฟระแม่มารีเจริรก้าฦหภ้า
เรื่อย ๆ อาศศยคฦามช่ฦยเหลือของฟระมารดาผ่าภทางการสฦดสายประค า 

ฦศภท่ี 6  ธศภฦาคม  1981 คุมฟ่อได้ถฦายตศฦเข้าเป็ภสมาชิกคมะซาเลเซียภอีกครศ้ง 
ตามคฦามปรารถภาของท่าภ 

คุมฟ่อการยโล   เดลลา  โตรยเร สิ้ภชีฦิตอย่างศศกด์ิสิทธิ์ เมื่อฦศภที่ 4 เมวายภ  
1982 ที่กรุงเทฟฯ 
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คุมฟ่อการยโล  เดลลา  โตรยเร 
ผู้ก่อตศ้งคมะภคิภีฟระราชิภีมาเรีย (ภ.ฟ.ม.) 

  
 คุมฟ่อการยโล  เดลลา  โตรย  เกิดเมื่อฦศภท่ี 9 กรกฏาคม  1900 ที่เมืองเชภุโก   
เมืองมิลาภ  ประเทศอิตาลี บิดาของคุมฟ่อชื่อ อศภโตภีโอ  เดลลา  โตรยเร มารดาของคุม
ฟ่อชื่อ ฟีโลเมภา  มารี  คุมฟ่อมีฟี่ภ้องทศ้งหมด 7 คภ เป็ภชาย 3 คภและเป็ภหริง 4 คภ  
คุมฟ่อเป็ภคภที่ 4  คุมฟ่อได้ถูกเรียกให้เป็ภทหารประจ าการใภสงครามโลกครศ้งที่ 1 และ
คุมฟ่อได้ถูกเกมฑยไปเป็ภทหารแภฦหภ้า คุมฟ่อสิ้ภสุดทหารเมื่อคุมฟ่อได้รศบโทรเลขให้กลศบ
บ้าภเฟราะบิดาป่ฦยหภศกด้ฦยโรคมะเร็ง 
 
 ปี ค.ศ. 1923 คุมฟ่อเซราฟิม คมุฟ่อผู้แภะภ าฦิรรามได้กล่าฦกศบคมุฟ่อการยโล ฦ่า “ฟงัดีๆ  
ภะการยโล และจ าใส่ใจไฦท้กุๆ สิ่งที่ฟ่อจะบอกแกเ่ธอ เธอจะต้องสละทุกอยา่ง ครอบครศฦ การงาภ  
การศษกวา เฟราะเธอจะต้องไปเรยีภบฦชเปภ็ฟระสงฆยและตศง้คมะภศกบฦช และถ้าฟ่อมชีฦีติอยูฟ่อ่จะไปชฦ่ย
ใภคมะของเธอ จงคดิให้ดใีภสิง่ทีฟ่อ่ไดบ้อกกศบเธอ เฟราะเธอไมม่หีภทางอืภ่ทีจ่ะเดภิภอกจากหภทางทีฟ่อ่
ไดบ้อกแกเ่ธอ” 
 
 ฦศภท่ี 3 ธศภฦาคม ค.ศ.1923 คุมฟ่อจษงตศดสิภใจเข้ารศบการอบรมเฟื่อเตรียมตศฦ
ส าหรศบฐาภศภดรศศกดิ์แห่งเฟศบรรฟชิตใภบ้าภเมรซาเลเซียภแห่งหภษ่งใภอิตาลี แม้ฦ่าใภเฦลา
ภศ้ภท่าภจะมีอายุถษง 23 ปีแล้ฦก็ตาม และแล้ฦใภฦศภท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ.1926 คุมฟ่อได้
ลาจากประเทศอิตาลีบ้าภเกิดเมืองภอภของตภ โดยสารเรือมาลงที่เกาะมาเก๊าแห่ง
สาธารมรศฐประชาชภจีภ ท่าภอาศศยอยู่ท่ีมาเก๊าเป็ภเฦลา 7 เดือภ จากภศ้ภคุมฟ่อได้สมศครเข้า
มาเป็ภธรรมทูตแฟร่ฟระธรรมใภเมืองไทย โดยได้เดิภทางมาอาศศยอยู่ที่บางภกแขฦก 
จศงหฦศดราชบุรี 
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กฎเกมฑยเป็ภเฟียงเครื่องมือหรือแภฦทางใภการภ าไปสู่การปฏิบศติ  องคยประกอบที่
ส าคศรที่สุดคือ ผู้รศบการอบรมภศ่ภเอง  แม้จะมีระเบียบกฎเกมฑยที่ดีเลิศ  มีผู้ให้การอบรบที่
ทรงคุมฦุพิ แต่หากผู้รศบการอบรมไม่ฟร้อมที่จะเปลี่ยภตภเอง การอบรมจะไม่บศงเกิดผล   
ใดๆ การร่ฦมมือกศภใภกระบฦภการของการอบรมจษงมีคฦามส าคศรและจะเอื้อต่อการ
เจริรเติบโตใภทุกๆ ด้าภ รฦมทศ้งคฦามเจริรและมศ่ภคงของคมะ 

 
 ผู้บศภดาลให้การอบรมบศงเกิดผลคือองคยฟระจิตเจ้า  เราจษงฦอภขอองคยฟระจิตเจ้าทรง
ภ าทางใภการอบรมของคมะ  ขอฟระมารดามารียย ฟระแม่ผู้ให้การอบรมดูแลฟระกุมารเจ้า
อยู่เคียงข้างคมะของเราใภการหล่อหลอมจิตใจของสมาชิกและผู้ฝึกหศดทุกคภให้เปิดใจและ
ฟร้อมที่จะรศบการอบรมเปลี่ยภแปลงเฟื่อให้เราทุกคภบรรลุถษงเป้าหมายของผู้ตศ้งคมะ  ทศ้งภี้
เฟื่อฟระสิริมงคลของฟระผู้เป็ภเจ้า 
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คมะภคภิฟีระราชภิมีาเรยี (ภ.ฟ.ม.) 

 
 

ฦสิศยทศศภย 
 

คมะภคิภีฟระราชิภีมาเรีย เป็ภหมู่คมะภศกบฦชที่มาเจริรชีฦิตร่ฦมกศภฉศภฟี่ภ้อง เฟื่อ
รศบใช้ฟระเจ้า และฟระศาสภจศกร  ด้ฦยการเจริรชีฦิตเลียภแบบครอบครศฦศศกดิ์สิทธิ์ที่ภา
ซาเรธ โดยมีคุมฟ่อการยโล  เดลลา  โตรยเร บิดาผู้ตศ้งคมะ เป็ภแบบอย่างใภการด าเภิภชีฦิต 
(ฦ. 3)  
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สิง่ทีต่อ้งภ ามา 
 - สายประค า 
 -  เสื้อเชิ้ตสีขาฦ แขภสศ้ภ จ าภฦภ 2 ตศฦ  เฟื่อสฦมใส่เข้าร่ฦมฟิธีกรรมต่างๆ 
       -  ชุดภอภ จ าภฦภ 2 ชุด (เป็ภชุดภอภกางเกง และเสื้อมีแขภ ไม่อภุราตให้ใส่ชุด   

ภอภกระโปรงหรือขาสศ้ภ) 
  -  กระป๋อง หรือ กาละมศงส าหรศบซศกผ้า/ขศภภ้ า 
 -  เสื้อผ้าใส่อยู่บ้าภ  ผ้าเข็ดตศฦ สบู่ ยาสีฟัภ  แปรงสีฟัภ ผงซศกฟอก  
            รองเท้าภศกเรียภ รองเท้าแตะ ฯลฯ ตามคฦามจ าเป็ภ 
 -  ยา ใภกรมีที่มีโรคประจ าตศฦ 
 
หมายเหต ุ
 *  คมะไม่อภุราตให้ผู้ฝึกหศดเก็บเงิภไฦ้กศบตภเอง ผู้ปกครองจะฝากเงิภ 
          ไฦ้กศบซิสเตอรยผู้ใหก้ารอบรม เฟื่อใชจ้่ายส่ฦภตศฦของของสมศคร 
 *   เมื่อการอบรมแต่ละปีการศษกวาจบลง หากฟบฦ่า ผู้สมศครไม่มีเจตภา 
     เข้าคมะ ไมใ่ห้คฦามร่ฦมมือใภการอบรม ผูใ้ห้การอบรมอาจตศดสิภ 
     ไม่รศบเข้าคมะ หรือผู้สมศครไม่สามารถอยู่รศบการอบรมได้ ก็ให้ยื่ภ 
      เจตจ าภงเป็ภลายลศกวมยอศกวรลาออกได้ 
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คา่ใชจ้่าย    ค่าใช้จ่ายแบง่เป็ภ 2 สฦ่ภ ได้แก่ 
 

1.คา่ใชจ้า่ยทีค่มะรศบผดิชอบ 
1.1 ค่าเล่าเรียภ (ค่าเทอม)                                                                                                                 

ใภกรมทีีบ่ดิา-มารดา รศบราชการ สามารถเบกิคา่เลา่เรียภได ้ใหภ้ าใบเบกิไป
เบกิและภ าเงภิมาคภืใหก้ศบคมะ 

1.2 อาหาร   
1.3 สมุด-หภศงสือเรียภ  
1.4 ที่ฟศก  

 

2. คา่ใชจ้า่ยทีผู่ป้กครองรศบผดิชอบ 
2.1 ของใช้ส่ฦภตศฦทุกอย่าง เช่ภ เครื่องแบบภศกเรียภ กระเป๋า อุปกรมยการเรียภ 

ผงซศกฟอก สบู่ ฯลฯ  
2.2 ค่ารศกวาฟยาบาลใภกรมีที่ต้องเข้ารศบการรศกวาที่โรงฟยาบาล 
2.3 ค่าบ ารุงคมะเทอมละ 1,000 บาท (ปีละ 2,000 บาท) 

 

ขศภ้ตอภการสมศคร 
 
-  เขียภจดหมายแจ้งคฦามประสงคยสมศครเข้าเป็ภผู้ฝึกหศด 
-  กรอกใบสมศคร  
-  คมะตอบจดหมายแจ้งคฦามประสงคยสมศครเข้าเป็ภผู้ฝึกหศด 
-  ผู้สมศครต้องเรียภฟิเศวภาคฤดูร้อภและอยู่รศบการอบรมก่อภ ระหฦ่างเดือภ

มีภาคม—เมวายภ (ขอให้ผู้สมศครมาที่คมะใภฦศภท่ี 30 มีภาคม) 
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ฟศภธกจิของคมะ 
 

คมะภคิภีฟระราชิภีมาเรีย ตศ้งขษ้ภโดยมีจุดประสงคยเฟื่อฟื้ภฟูและขยายฟระ
อามาจศกรของฟระเจ้า  ด้ฦยค าภาฦภาและกิจการต่างๆ ท่ามกลางประชาชภต่างศาสภา 
ครอบครศภคริสตชภ และอีกทศ้งเยาฦชภโดยเฉฟาะผู้ที่ขศดสภ  ทศ้งภี้ โดยร่ฦมมือกศบฟระศาสภ
จศกรท้องถิ่ภ (ฦ. 5)  คมะจษงก าหภดฟศภธกิจของตภดศงภี้ 
สฦ่ภตศฦ 

- ภคิภีทุกคภเป็ภฟยาภถษงชีฦิตฟระคริสตเจ้าใภสศงคมปัจจุบศภ โดยมุ่งสู่คฦาม 
ศศกด์ิสิทธยครบครศภด้ฦยการติดตามฟระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขษ้ภ 

-    ภคิภีต้องด าเภิภชีฦิตด้ฦยจิตตารมมยของการแฟร่ธรรม  
สฦ่ภรฦม 

-  คมะฯ ยษดเอาฟระฟรฟิเศวของคมะฯ จิตตารมมย สภาฟคฦามต้องการของ
สศงคม ค าสอภของฟระศาสภจศกร และโครงการแฟร่ธรรมของสศงฆมมฑล
เป็ภแภฦทางใภการประกอบฟศภธกิจ รฦมทศ้งฟร้อมเสมอที่จะปรศบใช้ฦิธีการที่
เหมาะสม  

-  คมะฯ ถือฦ่าการสอภค าสอภและการประกาศข่าฦดี เป็ภฟศภธกิจฉฟาะของ
คมะ  

-  คมะฯ ถือฦ่างาภอภิบาลเยาฦชภเป็ภฟศภธกิจเฉฟาะ โดยคุมฟ่อผู้ตศ้งคมะได้
ริเริ่มเปิดโรงเรียภ เฟื่อให้ภคิภีมีโอกาสอบรมเยาฦชภ โดยใช้ฦิธีของภศกบุร
ยอหยภ บอสโก  

-  คมะฯ เผยแผ่การสฦดสายประค าทุกโอกาสและทุกฦิธี  ตามจิตตารมมยและ
แบบอย่างของผู้ตศ้งคมะ  

-  คมะฯ ส่งเสริมให้ภคิภีท างาภด้ฦยภ้ าฟศกภ้ าแรงของตภ  ฟร้อมที่จะรศบใช้และ
ไม่เลือกงาภ เฟื่อเป็ภประจศกวยฟยาภถษงคุมค่าของงาภ    
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 เป้าหมาย 
 

ดา้ภการอบรม 
-  คมะฯ มี “กฎเกมฑยการอบรม” (Ratio) ที่เหมาะสม  เฟื่ออบรมสมาชิกใภทุกขศ้ภ  

ครอบคลุมสิ่งที่ก าหภดไฦ้ใภฟระฦิภศยและระเบียบปฏิบศติของคมะฯ   
-  สมาชิกทุกคภมีหภ้าที่ที่จะแสฦงหาบุคคลที่มีเจตภารมมยเท่ียงตรง และมีคุมสมบศติ

ฟื้ภฐาภทศ้งด้าภร่างกาย สติปัรรา  สศงคม  อารมมย  และจิตใจเฟียงฟอที่จะ
สมศครเข้ารศบการอบรม  ให้สามารถเจริรชีฦิตภศกบฦชตามจิตตารมมยของคมะฯ ได้
อย่างเหมาะสม   

-  คมะฯ มีสถาภที่ส าหรศบการอบรมเฟื่อให้ผู้รศบการอบรมสามารถรศบการอบรมตามขศ้ภ
ต่างๆ ตามที่ระบุไฦ้ใภฟระฦิภศยและระเบียบปฏิบศติของคมะ 

-  การสอภค าสอภและการประกาศข่าฦดีเป็ภฟศภธกิจเฉฟาะของคมะ และคมะฯ จะ
อบรมสมาชิกให้มีคฦามรู้คฦามสามารถ  มีคฦามฟร้อมเฟื่อรศบงาภภี้ทศ้งใภโรงเรียภ 
ฦศด หรือสถาภที่ต่างๆ 
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คมุสมบศตขิองผู้สมศคร 
 
- เยาฦชภคาทอลิกหริงที่รศบศีลล้างบาป  ศีลมหาสภิท และศีลก าลศงแล้ฦ 
- จบการศษกวาชศ้ภประถมปีที่ 6 และมีศศกยภาฟใภการเรียภรู้ 
-  ยิภดีรศบแภฦทางการอบรมและการด าเภิภชีฦิตตามแภฦทางฟระฦรสารใภแบบคมะ

ภคิภีฟระราชิภีมาเรีย 
-  มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยิภดีช่ฦยเหลือเฟื่อภมภุวยยและมีสุขภาฟแข็งแรง 
-  สามารถด าเภิภชีฦิตประจ าฦศภร่ฦมกศบผู้อื่ภได้ 
-  สามารถฟศพภาตภเองตามการแภะภ าของซิสเตอรยผู้ดูแล 

-  มีสุขภาฟร่างกายและจิตใจที่สมบูรมย แข็งแรง ไม่เป็ภโรคติดต่อ 

 

เอกสารท่ีตอ้งภ ามา 
 
-  ส าเภาใบสูติบศตร (ถ่ายเอกสาร 2 ชุดและรศบรองส าเภาเอกสาร) 
-  ใบรศบรองจากคุมฟ่อเจ้าฦศด 
-  ส าเภาทะเบียภบ้าภ (ถ่ายเอกสาร 2 ชุดและรศบรองส าเภาเอกสาร) 
-  ส าเภาใบรศบศีลล้างบาป  และศีลก าลศง (ถ่ายเอกสาร 2 ชุดและรศบรองส าเภา

เอกสาร) 
-  เอกสารแสดงผลการเรียภ(ปฟ.1)/ใบรศบรองทางการศษกวา(ปฟ.7)/สมุดประจ าตศฦ

ภศกเรียภ (ภ ามาภายหลศงได้) 

-  รูปถ่ายชุดภศกเรียภ ขภาด 1 ภิ้ฦ หรือ 2 ภิ้ฦ จ าภฦภ 4 รูป (ถ่ายมาแล้ฦไม่เกิภ 3 
เดือภ) 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.abnongphai.ac.th/%25E1%25CB%25C5%25E8%25A7%25A4%25C7%25D2%25C1%25C3%25D9%25E9/%25E0%25C3%25D5%25C2%25B9%25C3%25D9%25E9%2520Photoshop%2520%25A8%25D2%25A1%2520thaigraph/thaigraph/linethai.jpg&imgrefurl=http:
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.abnongphai.ac.th/%25E1%25CB%25C5%25E8%25A7%25A4%25C7%25D2%25C1%25C3%25D9%25E9/%25E0%25C3%25D5%25C2%25B9%25C3%25D9%25E9%2520Photoshop%2520%25A8%25D2%25A1%2520thaigraph/thaigraph/linethai.jpg&imgrefurl=http:
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จดุประสงคยของการอบรมภคภิผีู้เยาฦย  
 

เฟื่อให้สามารถเจริรชีฦิตภศกบฦชตามลศกวมะเฉฟาะของคมะอย่างครบถ้ฦภยิ่งขษ้ภ 
โดยรศบการอบรมที่สอดคล้องกศบคฦามต้องการของฟระศาสภจศกร    สภาฟแฦดล้อมของ
มภุวยยและกาลเฦลา    และตามข้อเรียกร้องของจุดประสงคย  จิตตารมมย และเอกลศกวมย
ใภการประกอบภารกิจของคมะ  เฟื่อภคิภีจะได้สามารถเจริรชีฦิตฝ่ายจิตและท าการแฟร่
ธรรม  ให้ได้รศบคฦามรู้ใภด้าภทฤวฏี  และด้าภปฏิบศติคฦบคู่กศภไป  อีกทศ้งคฦรให้ได้รศบ
การศษกวาทศ้งทางโลกและทางธรรมตามคฦามเหมาะสมกศบการประกอบภารกิจของคมะ  
(ฦ. 80) 

 
 
จดุประสงคยของการอบรมตอ่เภ่ือง   
 

คมะภคิภีฟระราชิภีมาเรีย และภคิภีเองร่ฦมมือกศภ  เสริมสร้างชีฦิตฝ่ายจิต 
ทบทฦภ เฟิ่มเติมคฦามรู้  ประสบการมยและคฦามคิดสร้างสรรคย เฟื่อให้ชีฦิตภศกบฦชและการ
ประกอบภารกิจมีประสิทธิภาฟและทศภเหตุการมยอยู่เสมอ ภอกภศ้ภ ภคิภีจะได้รศกวากระแส
เรียกซษ่งเป็ภฟระฟรของฟระจิตเจ้า โดยหมศ่ภภาฦภาขอบฟระคุมแห่งคฦามมศ่ภคงทุกฦศภและ 
อบรมตภให้ฟร้อมที่จะตอบรศบกระแสเรียกของฟระเจ้าเสมอ (ฦ. 86-87) 
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 ฦสิศยทศศภย  ฟศภธกจิ และเปา้หมายการอบรม 

 
ฦสิศยทศศภยการอบรม 
 คมะภคิภีฟระราชิภีมาเรีย มุ่งอบรมสมาชิกทุกขศ้ภตอภตลอดชีฦิตใภมิติด้าภร่างกาย  
อารมมย สศงคม และจิตใจ สู่การเป็ภภศกบฦชที่ครบครศภ เฟื่อให้สมาชิกเจริรชีฦิตร่ฦมกศภใภหมู่
คมะ ติดตามฟระคริสตเจ้าตามค าแภะภ าแห่งฟระฦรสาร  ด้ฦยคฦามสุภาฟ และใภจิตตา
รมมยครอบครศฦ  
 
ฟศภธกจิการอบรม 
 ผู้ให้การอบรมและผู้รศบการอบรมใภคมะภคิภีฟระราชิภีมาเรีย ตระหภศกฦ่าการอบรม
เป็ภกิจการของฟระจิตเจ้าซษ่งทรงค่อยๆ ภ าบุคคลที่ได้รศบการเลือกสรรให้ละม้ายคล้ายองคย
ฟระคริสตเจ้ายิ่งฦศภยิ่งมากขษ้ภ คมะฯ จษงก าหภดฟศภธกิจการอบรมไฦ้ดศงภี้ 

- เฟื่อให้ผู้รศบการอบรมรู้จศกชีฦิตภศกบฦชและส าภษกใภคฦามส าคศรของการเป็ภ
ภศกบฦชใภฟระศาสภจศกร  

- เฟื่อให้ผู้รศบการอบรมบรรลุคฦามส าเร็จใภการสร้างเอกภาฟแห่งชีฦิตตภใภ    
ฟระคริสตย อาศศยฟระจิตเจ้า  

-  เฟื่อให้ผู้รศบการอบรมผสมผสาภปัจจศยต่างๆ อย่างกลมกลืภ ทศ้งจากแง่ของจิต
ฦิรราม การแฟร่ธรรม  หลศกค าสอภ และการบ าเฟ็รปฏิบศติ 

-  เฟื่อให้ผู้รศบการอบรมเจริรเติบโตทศ้งใภด้าภคฦามเป็ภมภุวยย  ด้าภฦศพภธรรม 
ด้าภจิตฦิรรามและงาภอภิบาลแฟร่ธรรม  

-  เฟื่อให้ผู้รศบการอบรมสามารถเจริรชีฦิตและประกอบภารกิจของคมะ โดยยษด
ฟระฟรฟิเศว และจิตตารมมยของคมะฯ เป็ภหลศกเกมฑย  
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จดุมุง่หมายของการอบรม 
 
 จุดมุ่งหมายของการอบรมโดยทศ่ฦไป  เฟื่อช่ฦยให้สมาชิกเจริรเติบโตทศ้งใภด้าภคฦาม
เป็ภมภุวยย  ด้าภฦศพภธรรม  ด้าภจิตฦิรราม งาภอภิบาลและแฟร่ธรรม (VC 66) โดย
เอาใจใส่ดูแลให้เกิดคฦามสมบูรมยฟร้อมอย่างผสมผสาภกลมกลืภใภทุกด้าภ เฟราะใภ
ธรรมชาติของชีฦิตภศกบฦชเรียกร้องให้มีคฦามฟร้อมอยู่ตลอดเฦลา ดศงภศ้ภการอบรมจษงเป็ภ
เส้ภทางซษ่งจะช่ฦยให้บุคคลค่อยๆ รศบเอาคฦามรู้สษกภษกคิดของฟระคริสตเจ้ามาเป็ภของตภ จษง
เป็ภที่แภ่ชศดฦ่าการอบรมภศ้ภจะต้องด าเภิภไปจภตลอดชีฦิต และเก่ียฦโยงกศบบุคคลทศ้งครบ ทศ้ง
คฦามคิด จิตใจ เและฟละก าลศง (มธ 22:37) เฟื่อท าให้บุคคลภศ้ภคล้ายคลษงกศบฟระบุตร   
ผู้ทรงมอบฟระองคยเองแด่ฟระบิดาเฟื่อมภุวยชาติทศ้งหลาย (เริ่มต้ภใหม่จากฟระคริสตเจ้า 
15) ด้ฦยเหตุภี้การอบรมจษงเป็ภการมีส่ฦภร่ฦมใภฟระกรมียกิจของฟระบิดาเฟื่อฟฦกเขา    
จะสามารถประกอบภารกิจตามจิตตารมมยและภารกิจเฉฟาะของคมะภคิภีฟระราชิภีมาเรีย
เฟื่อประโยชภยของประชากรของฟระเจ้า  (ฦ.  56)  
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จดุประสงคยของการอบรมขศภ้ผูฝ้กึหศด 

 
 เป็ภการเตรียมคฦามฟร้อมเฟื่อให้ผู้รศบการอบรมมีคุมธรรมแบบมภุวยย คุมธรรม
ศาสภา  และคุมธรรมเทฦฦิทยาและเปิดใจฟังเสียงเรียกของฟระ 
 
จดุประสงคยของการอบรมขศภ้เตรยีมภฦกภาฟ  
 

คมะฯ มีจุดประสงคยที่จะช่ฦยให้ผู้รศบการอบรมรู้จศกชีฦิตภศกบฦชอย่างกฦ้างๆ  และ
รู้จศกตภเอง  รฦมทศ้งรู้และเข้าใจจิตตารมมยของคมะให้มากขษ้ภ  ฟร้อมกศบอบรมจิตใจและ
ชีฦิตคริสตชภอย่างลษกซษ้ง  ซษ่งจะท าให้เขาส าภษกใภกระแสเรียกที่เรียกร้องให้บรรลุคฦาม
ศศกด์ิสิทธิ์ครบครศภ  และให้รู้ถษงฟระประสงคยของฟระเจ้าเกี่ยฦกศบการเลือกทางชีฦิตของเขา  
อีกทศ้งอบรมเขาให้มีอิสระรู้จศกตศดสิภใจติดตามเสียงเรียกของฟระองคยด้ฦยตภเอง (ฦ. 64) 

 
จดุประสงคยของการอบรมขศภ้ภฦกภาฟ   
 

เป็ภการช่ฦยให้ภฦกเมรีได้รศบการฝึกฝภให้ด าเภิภชีฦิตภศกบฦช  ด้ฦยการเริ่มปฏิบศติ
ตามข้อแภะภ าแห่งฟระฦรสารตามฟระฦิภศยและระเบียบปฏิบศติของคมะ  ให้เขาได้รศบ
การศษกวาเกี่ยฦกศบเอกลศกวมยและจิตตารมมย  ฟระฦิภศยและระเบียบปฏิบศติ  ประฦศติและชีฦิต
คุมฟ่อการยโล  เดลลา  โตรยเร  บิดาผู้ตศ้งคมะ  รฦมทศ้งประฦศติศาสตรยและชีฦิตของคมะ  
ให้เขาได้เจริรชีฦิตจิต   การภาฦภาและการปฏิเสธตภเอง  รู้จศกฟิศเฟ่งฟระธรรมล้ าลษกแห่ง
การไถ่กู้  ด้ฦยการอ่าภและร าฟษงฟระคศมภีรย   รู้จศกภมศสการองคยฟระเจ้าใภฟิธีกรรม
ศศกด์ิสิทธิ์  และให้เขามีจิตใจเต็มไปด้ฦยคฦามรศกต่อฟระศาสภจศกรและคฦามเคารฟต่อผู้ให้
การอบรม (ฦ. 69) 


