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สาสนองคสมเด็จพระสันตะปาปา
โอกาสวันผูปวยสากล ครั้งที่ 22 (11 กุมภาพันธ 2014)
ความเชื่อและความรักเมตตา: “เราจึงควรสละชีวติ ของเราเพื่อพี่นองเชนเดียวกัน” (1 ยน 3:16)

บรรดาพี่นองที่รัก
1. ในโอกาสวันผูป วยสากลครั้งที่ 22 ซึ่งหัวขอของปนี้คือ ความเชื่อและความรักเมตตา: เราจึงควรสละชีวติ
ของเราเพื่อพี่นองเชนเดียวกัน ( 1 ยน 3:16 ) ขาพเจาใหความสนใจเปนพิเศษตอบรรดาผูปวยและผูที่ใหความ
ชวยเหลือและดูแลพวกเขา พระศาสนจักรตระหนักถึงการประทับอยูเปนพิเศษขององคพระคริสตเจาผูทรงรับทนทุกข
ทรมานในตัวพวกทาน บรรดาผูเจ็บปวยทั้งหลาย เปนความจริงวาพระองคทรงอยูเคียงขางเรา อีกทั้งภายในความทุกข
ทรมานของเรามีองคพระคริสตเจาผูทรงรับเอาความทุกขทรมานพรอมกับเราและทรงเผยแสดงความหมายใหกับเรา
ทรงประทับอยู เมื่อองคพระบุตรของพระเจาทรงถูกตรึงบนไมกางเขน พระองคทรงทําลายความโดดเดี่ยวแหงความทุกข
ทรมานและทรงสองสวางความมืดมน ดังนั้น เราจึงคนพบตัวเราเองตอหนารหัสธรรมแหงความรักขององคพระผูเปนเจา
สําหรับเรา ซึ่งชวยใหเรามีความหวังและความกลาหาญ : มีความหวัง เพราะวาในแผนการแหงความรักขององคพระ
ผูเปนเจา และแมในค่ําคืนแหงความเจ็บปวดรวดราว ไดเปดสูแสงสวางแหงปสกา มีความกลาหาญ เพื่อเผชิญกับ
ความทุกขยากทุกประการโดยมีพระองคทรงประทับอยูดวยในความเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค
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วิสัยทัศน
ประชากรของพระเจามีสุขภาพกายใจสมบูรณ
และรวมเปนหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ ง
เปยมดวยคุณธรรมในความรักของพระเจา

พันธกิจ
สงเสริมเวชบุคคลและองคกรคาทอลิกในประเทศไทย
ในการอุทศิ ตนรับใชปวงชนดานสุขภาพอนามัย
โดยเนนผูยากไรตามแบบอยางพระเยซูเจา
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2. องคพระบุตรของพระเจาผูทรงรับสภาพมนุษยไมไดทรงยกเอาความเจ็บปวยและความทุกขทรมานออกไปจาก
ประสบการณแหงความเปนมนุษย แตทรงรับแบกมันไวในพระองคเอง และทรงเปลี่ยนแปลงใหมีความหมายใหม ทรงให
ความหมายใหม เพราะไมมีคําพูดสุดยอดใดๆอีกตอไป ซึ่งตรงกันขามทรงเปลี่ยนแปลงกลับเปนชีวติ ใหมในความบริบรู ณ
เพราะในความเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจา จึงไมมีความหมายในแงลบอีกตอไป แตกลับกลายเปนแงบวก ซึ่งพวกเรา
สามารถเลียนแบบพระองคได โดยอาศัยองคพระจิตเจาของพระองค เชนเดียวกับที่พระบิดาเจาไดทรงมอบพระบุตรของ
พระองคเพราะความรัก และพระบุตรทรงมอบพระองคเองแกเรามนุษยดวยความรักแบบเดียวกันนั้น ดังนั้น พวกเราจึง
สามารถรักผูอื่นเชนเดียวกับที่พระเจาทรงรักเรา โดยการสละชีวิตเพื่อเพื่อนพี่นอง ความเชื่อในองคพระผูเปนเจากลาย
เปนคุณความดี ความเชื่อในองคพระคริสตเจาผูทรงถูกตรึงบนกางเขนกลายเปนพละกําลังที่จะรักไดไมมีที่สิ้นสุด รักแม
กระทั่งศัตรู การทดสอบความเชื่อที่แทจริงในองคพระคริสตเจาคือการมอบตนเอง การเผื่อแผความรักเพื่อเพื่อนพี่นอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อผูที่ไมสมควรจะไดรับ เพื่อผูที่ทนทุกขทรมาน เพื่อผูที่อยูชายขอบสังคม
3. ดวยพระหรรษทานแหงศีลลางบาปและศีลกําลัง พวกเราไดรับเรียกมาเพื่อปรับตนเองใหคลายกับองคพระ
คริสตเจา ชาวสะมาริตันผูใจดีของผูทนทุกขทรมานทุกคน ‘เชนนี้แหละ เราจึงรูจักความรัก โดยอาศัยการที่พระองคได
ยอมสละพระชนมของพระองคเพื่อเรา และเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อบรรดาเพื่อนพี่นอง’ (1 ยน 3:16) เมื่อเราเขา
ใกลผูที่มีความตองการการดูแลดวยความรัก เราสามารถนําความหวังและรอยยิ้มขององคพระผูเปนเจาไปใหแกพวกเขา
ซึ่งตรงกันขามกับของทางโลก เมื่อการอุทิศตนดวยเมตตาจิตตอกันและกันกลายเปนแบบอยางของการกระทําของเรา
เราก็มุงไปสูพระหฤทัยขององคพระคริสตเจาและไดรบั การกระตุนใหเรารอนจากพระหฤทัยนั้น และยังเปนการอุทิศตน
เพื่อการมาถึงของพระอาณาจักรขององคพระผูเปนเจา
4. เพื่อจะเจริญขึน้ ในความรักที่ออนโยน ที่เคารพและไวตอความรูสึก พวกเรามีแบบอยางคริสตชนซึ่งเราเพง
มองดวยความมั่นใจ นั่นคือ องคพระมารดาของพระเยซูเจาและพระมารดาของชาวเรา ดวยการตั้งใจฟงเสียงขององค
พระผูเปนเจา ความตองการและความยากลําบากของลูกๆของพระนาง พระนางมารียซึ่งไดรับการผลักดันจากความรัก
เมตตาขององคพระผูเปนเจาซึ่งรับเอากายในครรภของพระนาง ไมทรงนึกถึงตัวพระนางเองแตเดินทางมุงหนาอยาง
เรงรีบจากกาลิลีไปสูแควนยูเดีย เพื่อเยี่ยมและใหความชวยเหลือนางเอลีซาเบ็ธ ญาติของพระนาง พระนางทรงวอนขอ
ตอพระบุตรในงานเลี้ยงที่เมืองคานา เมื่อเห็นวา เหลาองุนในงานเลี้ยงใกลจะหมด พระนางทรงเก็บคําพูดของผูเฒา
สิเมโอนไวในใจตลอดชวงชีวิตของพระนางเกี่ยวกับคําทํานายถึงดาบที่จะทิ่มแทงจิตวิญญาณของพระนาง และดวยความ
เขมแข็ง พระนางไดอยูเคียงขางแทบเชิงไมกางเขนขององคพระเยซูเจา พระนางทรงรอบรูหนทางนี้ และดวยเหตุผลนี้
พระนางจึงเปนพระมารดาของผูเจ็บปวยและผูทนทุกขทรมานทุกคน เราจึงสามารถมอบความวางใจตอพระนางดวย
ความศรัทธาในฐานะบุตร โดยแนใจวาพระนางจะทรงชวยเหลือพวกเราและจะไมทรงทอดทิ้งเรา พระนางเปนพระมารดา
ของพระผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขนที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระนางทรงอยูเคียงขางเชิงกางเขนของพวกเราและ
ทรงรวมเดินดวยกันกับเรามุง ไปสูการกลับคืนชีพและความบริบูรณของชีวิต
5. นักบุญยอหน ศิษยที่ไดยืนอยูกับพระนางมารีย ณ เชิงไมกางเขน นําเรากลับไปยังแหลงกําเนิดแหงความ
เชื่อและความรัก ไปยังพระหฤทัยขององคพระผูเปนเจา ‘ผูทรงเปนองคความรัก’ (1 ยน 4:8,16) และเตือนเราวาเรา
ไมสามารถรักองคพระผูเปนเจาได ถาเราไมไดรักเพื่อนพี่นองของเรา ผูที่รวมอยู ณ เชิงไมกางเขนพรอมกับพระนาง
มารีย ไดเรียนรูที่จะรักเฉกเชนเดียวกับพระเยซูเจาไดทรงกระทํา กางเขนเปนความมั่นคงแนนอนของความรักอัน
สัตยซื่อขององคพระผูเปนเจาเพื่อเราความรักอันยิ่งใหญเชนนี้ซึ่งเขาถึงบาปผิดของเราและใหอภัย
ตอหนา. . 4

-๒-

ความเชื่อและความรักเมตตา :
“เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน” ( 1 ยน. 3:16 )
สาส์นวันผูป้ ว่ ยสากล ครัง้ ที่ 22

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า
วันผู้ป่วยสากลตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และเป็นวันฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ด้วย พระศาสนจักร
ได้จัดให้มีการฉลองอย่างเป็นทางการเสมอมา เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ “ผู้เจ็บป่วย” และ “บุคลากรที่ทํางานช่วยเหลือดูแล
ผู้เจ็บป่วย” ในปีนี้ องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงนําหัวข้อ “ความเชื่อและความรักเมตตา: เราจึงควรสละชีวิตของ
เราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน” (1 ยน 3:16) สําหรับการไตร่ตรองของเรา ซึ่งทางแผนกสุขภาพอนามัย ได้แปลเป็นภาษาไทย
เผยแผ่ให้พี่น้องและผู้สนใจได้นําไปไตร่ตรองในโอกาสวันผู้ป่วยสากลนี้
พ่อขอถือโอกาสวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ ให้กําลังใจกับ “ผู้ที่กําลังเผชิญกับความเจ็บป่วย” เป็นพิเศษ ในสภาวะที่ท่าน
กําลังต่อสู้กับความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่นี้ นอกจากยารักษาโรคแล้ว เราคริสตชนจําเป็นต้องอาศัย “ศีลศักดิ์สิทธิ์
แห่งการเยียวยารักษา”อีกด้วย ซึ่งได้แก่ “ศีลอภัยบาป” เพราะพลังของศีลอภัยบาปจะทําให้เรากลับคืนสู่พระหรรษทาน
ของพระเป็นเจ้าอีกครั้ง และ “ศีลเจิมผู้ป่วย” จะเป็นกําลังใจให้ก้าวผ่านความทุกข์ทรมาน ความกลัว และมีความหวังที่
จะฟื้นฟูจิตใจให้ มีความเข้มแข็ง เมื่อผู้ป่วยได้รับการสัมผัสจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้า ผ่านการเจิมด้วยศีล ศักดิ์สิทธิ์นี้ และ
“ศีลมหาสนิท” จะทําให้ธรรมชาติที่อ่อนแอในความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ครบครัน
ในเวลาเดียวกันก็ขอให้กําลังใจกับ “บุคลากรผู้กําลังทํางานช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วย” ท่านเป็นผู้ร่วมงานสําคัญของ
พระศาสนจักร ไม่ว่าท่านจะทํางานในหน้าที่ใดก็ตาม ขอให้รู้ว่าภารกิจของท่าน คือการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า
และมีความหมายอย่างยิ่งต่อการมีชีวิตของผู้ป่วย ผู้ทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ พ่อขอฝากความทุกข์ของบุคคลเหล่านี้ไว้กับ
ท่าน “ความรักของท่านจะช่วยเยียวยารักษาเขาให้หายจากความทุกข์”
การได้มีโอกาสไตร่ตรองถึงความเจ็บป่วยและใช้เวลาในการภาวนาร่วมกับผู้ป่วย จะกลับกลายเป็นโอกาสให้เราได้
ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น ความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน จะกลับกลายเป็นโอกาสแห่งการได้รับพระพรของพระ
เป็นเจ้าสําหรับผู้ป่วยและผู้ที่ทํางานกับผู้ป่วย
ขอมอบผู้ที่กําลังเผชิญกับความเจ็บป่วยและผู้ดูแลผู้เจ็บป่วยทุกท่านอยู่ในความดูแลของแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ซึ่ง
เราฉลองในวันเดียวกันกับวันผู้ป่วยสากลนี้
อวยพรมาด้วยความรักของพระคริสตเจ้า

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา C.Ss.R.)
ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
-๓-
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ความผิดนั้น ความรักเขามาในความทุกขทรมานของเราและใหกําลังแกเราเพื่อแบกรับมันไว ความรักเขาถึงแมกระทั่ง
ในความตายเพื่อเอาชนะมันและไถบาปเรา กางเขนของพระคริสตเจาเชื้อเชิญเราใหเลียนแบบความรักนี้ สอนเราให
มองไปยังผูอื่นดวยความเมตตาสงสารและความรักเสมอ โดยเฉพาะบรรดาผูทที่ นทุกขทรมาน ผูที่มีความตองการ
การชวยเหลือ (มรรคาศักดิ์สิทธิ์กับบรรดาเยาวชน, ริโอ เดอ จา เนโร 26 กรกฎาคม 2013)
ขาพเจาขอฝากวันผูปวยสากลครั้งที่ 22 นี้ไวในคําวอนขอของพระนางมารีย ขาพเจาวอนขอพระนางใหทรง
ชวยเหลือบรรดาผูเจ็บปวยใหทนรับความทุกขทรมานของพวกเขาในความสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจา และทรง
สนับสนุนบรรดาผูดูแลผูปวยดวย ขอใหบรรดาผูเจ็บปวย ผูที่ทํางานดานสุขภาพอนามัยและบรรดาอาสาสมัครทุกคน
จงไดรับการอํานวยพระพร
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส
วาติกัน, 6 ธันวาคม 2013
(แปลโดย คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)

.. ภาพขาวกิจกรรมงานวันผูปวยสากล

สังฆมณฑลราชบุรี

กลุมเวชบุคคลฯโรงพยาบาลซานคามิลโล รวมกับ กลุมเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลราชบุรี นําทีมโดย คุณพอปรีดา เวียงชัย จิตตาภิบาล โรงพยาบาล
ซานคามิลโล คุณสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร ประธานและสมาชิกเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
ราชบุรี จัดออกหนวยตรวจสุขภาพฯ เนื่องในโอกาสวันผูปวยสากล ค.ศ.2014 เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2014 ที่ วัดแมพระประจักษเมืองลูรด ทาเรือ จ.กาญจนบุรี
มีผูมาขอใชบริการตรวจสุขภาพ จํานวน 200 คน
และใน วันผูปวยสากล ครั้งที่ 22 ซึ่งตรงกับ วันที่ 11 กุมภาพันธ มีการ
จัดงานใหกับผูปวย เริ่มดวยรับพรในพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการอานสาร
เครือขายเวชบุคคลฯนครรราชสีมา โดย
ของ พระสันตะปาปาฟรังซิส จากนั้นไดรอ งเพลง และมอบของที่ระลึก
กลุมเวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนตแมรี่ ไดรวม
ใหกับผูปวยในวันดังกลาวดวย
แบงปนความรักและกําลังใจใหกับผูปวยโรคมะเร็ง
ของโรงพยาบาลมหาราช

สังฆมณฑลนครราชสีมา

-๔-

สังฆมณฑลเชียงใหม่
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร , M.I. รายงาน

กลุมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม จัดออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่สําหรับผูปวย ญาติ และออกเยี่ยมผูปวยโรคเรื้อรัง พิการ ผูสูงอายุ
ตามบาน เนื่องใน วันผูปวยสากล ประจําป 2557
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2557 ตั้งแตเวลา 14.30 – 20.00 น. และวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เวลา 08.00 12.00 น. ที่ วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร พรอมกับการใหคําปรึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียนบัตรทองสําหรับผูที่ยังไมมีสัญชาติ
ไทย โดยแผนกกลุมชาติพันธุของสังฆมณฑลเชียงใหม
กิ จ กรรมวั น ผู ป ว ยสากล ประจํ า ป 2557 นี้ กลุ ม เวชบุ ค คลคาทอลิ ก สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม แ ละกลุ ม ชาติ พั น ธุ ข อง
สังฆมณฑลเชียงใหม ไดจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการประจักษของแมพระเมืองลูรด และเปนวันที่พระศาสนจักรกําหนดใหเปน
“วันผูปวยสากล” คือ ทุกวันที่ 11 กุมภาพันธ ของทุกป เพื่อใหเปนชวงเวลาพิเศษสําหรับบรรดาผูเจ็บปวย ผูที่ทํางานในดาน
สุขภาพอนามัย และทุกคนไดมีโอกาสไตรตรอง คนหาคุณคา และความหมายของความทุกขทรมานจากประสบการณแหง
ความเจ็บปวย โดยผานทางการเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตซึ่งทนทุกขทรมานดวยความรักสุดพรรณนา (Spe salvi ขอ37)
ในโอกาสวันผูปวยสากลครั้งที่ 22 องคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กลาววา “ ความเชื่อและความรักเมตตา : เราก็
ควรสละชีวิตของเราเพื่อบรรดาเพื่อนพี่นอง” (1 ยน 3:16) แนนอน พระเยซูไมไดเรียกรองใหเราตายเพื่อความรักเสมอไป
แตใหเราเรียนรูที่จะ “ตายตอตนเอง,ปลอยวางจากสิ่งที่เราแตละคนยึดติด” เพื่อเห็นแกผูอื่น สิ่งนั้นอาจไมใชสิ่งใหญโต อาจเปน
เพียงการที่เรายอมรับฟงใครบางคนดวยความเห็นอกเห็นใจ , ดวยความเขาใจ , การขอบคุณบางคนดวยใจจริง และการ
อดทนตอความผิดพลาดของผูอื่น ถือไดวาเปนการเรียนรูที่จะเสียสละ ใหอภัย และเปนบทเรียนสําคัญที่จะทําใหเรา “รูจัก
ความรัก” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสละชีวิตของเราเพื่อบรรดาเพื่อนพี่นองของเราดวยเชนกัน
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ก็ออก
สาสนใหกําลังใจกับ “ผูที่กําลังเผชิญกับความเจ็บปวย” เปนพิเศษในสภาวะที่ทานกําลังตอสูกับความทุกขทรมานจากโรคภัย
ไขเจ็บอยู นอกจากยารักษาโรคแลว เราคริสตชนจําเปนตองอาศัย “ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเยียวยารักษา”
ศีลอภัยบาป พลังของศีลอภัยบาปจะทําใหเรากลับคืนสูพระหรรษทานของพระเปนเจาอีกครั้ง
ศีลเจิมผูปวย เปนกําลังใจใหกาวผานความทุกขทรมาน ความกลัวและมีความหวังที่จะฟนฟูจิตใจใหมีความเขมแข็ง
ศีลมหาสนิท จะทําใหธรรมชาติที่ออนแอในความเปนมนุษยไดสมบูรณ
กิจกรรมวันผูปวยสากลยังสงเสริมใหแพทย พยาบาลและบุคลากรทางการสาธารณสุขทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของ
การดําเนินงานดานบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพสําหรับผูปวยและญาติ จากนั้นมีการออกเยี่ยม
ผูปวยโรคเรื้อรัง พิการ ผูสูงอายุที่บานในชุมชนเขตหมูบานศรีวิเชียร
และในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งตรงวันผูปวยสากล ทางวัดนักบุญคามิลโล ไดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปนพิเศษ
สําหรับผูปวย พรอมกับสงศีลเจิมใหกับผูเจ็บปวยและผูสูงอายุดวย

กิจกรรมวันผูปวยสากลระดับวัดนักบุญคามิลโล
1.1 สงศีลเจิมใหกับผูปวยในพิธีบูชา

1.2 เยี่ยมผูปวยและสงศีลใหกับผูปวยที่ไมสามารถมาวัดได
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1.3 รวมสวดภาวนาตอแมพระและตามบานผูเจ็บปวย

กิจกรรมวันผูปวยสากลระดับ
สังฆมณฑลเชียงใหม

1.4 อวยพรผูสูงอายุและผูปวยตามบาน

1.5 มอบปจจัยแดผูปวยมะเร็ง

2.1 ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่

2.2 ใหคําปรึกษาเรื่องการขึน้ ทะเบียนบัตร

2.3 เยี่ยมผูปวยตามบาน

2.4 มอบปจจัยชวยเหลือผูปวย

ซ.อากาทา นงสวัสดิ์ รายงาน

บานลําไทร จัดฉลองคริสตมาส
าส--ปใหม
ศูนยอภิบาลผูสูงอายุเซนตหลุยส (ลําไทร)
จัดงานคริสตมาส-ปใหม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2013
ใหผูสูงอายุและพนักงาน มีกจิ กรรม 1. พนักงานเฉลย
บัดดี้กับผูสูงอายุและมอบของขวัญ 2. จัดงานสมโภช
พระคริสตสมภพ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการแสดง
ละครคริสตมาส และเลนบิงโก ฯลฯ

เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2013 เวลา
09.30 น. พระคุณเจาเกรียงศักดิ์
เยี่ยมบานผูสูงอายุเซนตหลุยส ลําไทร
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ภาพขาวกิจกรรม

คุณพนิดา แหวกวารี รายงาน .........

งานเวชบุคคล
สังฆมณฑลราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2014 กลุม
เวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี จัดลง
พื้นที่ออกหนวยตรวจสุขภาพและใหคําปรึกษา
การดูแลสุขภาพเบื้องตน เนื่องในโอกาสงาน
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนตา มีผูมาเขารับ
บริการตรวจ 40 คน
พระสังฆราชยอแซฟ ปญญา กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ไดมารวมงานฉลอง
วัดกับสัตบุรุษวัดนักบุญอังเยลาในครั้งนี้ดวย

เกร็ดความรู
“ขอเขาเสื่อม” ปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาโรคขอเขาเสื่อมใหหายขาดได
จุดมุงหมายในการรักษาทุกวิธีคือ เพื่อลดอาการปวด ทําใหขอเคลื่อนไหวดี
ขึ้น ปองกันหรือแกไขขอที่ผิดรูปเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร
จึงถือวา แนวทางรักษาเปนเพียงการรักษาปลายเหตุเพื่อบรรเทาอาการ
เทานั้น และยังมีขอจํากัดในการรักษาอีกดวย เชน การผาตัดเปลี่ยนขอเขา
ถึงแมวาปจจุบันจะสามารถใชงานไดใกลเคียงกับธรรมชาติ และ บรรเทา
อาการปวดไดดี แตก็มีอายุใชงานไดนานแค 10 -15 ป เปนตน
“วิธีการดูแลรักษาขอเขาเสื่อมดวยตนเอง” ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ลดน้ําหนัก เพราะเมื่อเดินจะมีแรงกดลงที่เขาประมาณ 5 เทาของน้ําหนัก
ตัว แตถาวิ่งจะมีแรงกดลงที่เขา เพิ่มขึ้นเปน 7 – 10 เทาของน้ําหนักตัว
(การถีบจักรยาน เขาจะรับแรงกดเพียง 1.5 เทาของน้ําหนักตัวเทานั้น)
ดังนั้น ถาลดน้ําหนักตัวได เขาก็จะรับแรงกดนอยลง ทําใหเขาเสื่อมชาลง
และ อาการปวดก็จะลดลงดวย
2. ทานั่ง ควรนั่งบนเกาอี้สูงระดับเขา ซึ่งเมื่อนั่งหอยขาแลวฝาเทาจะวางราบ
กับพื้นพอดี ไมควรนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเขา นั่งยองๆ หรือนั่งราบ
บนพื้น เพราะจะทําใหผิวขอเขาเสื่อมเร็วมากขึ้น
3. เวลาเขาหองน้ํา ควรนั่งถายบนโถนั่งชักโครก หรือนั่งบนเกาอี้สามขาที่มีรู
ตรงกลางวางไวเหนือคอหาน ควรทําที่จับยึดบริเวณดานขางโถนั่งเพื่อใชจับ
พยุงตัวเวลาจะลงนั่งหรือจะลุกขึ้นยืน ไมควรนั่งยองๆเพราะผิวขอเขาเสียดสี
กันมาก และเสนเลือดที่ไปเลี้ยงขาถูกกดทับ ทําใหเลือดไปเลี้ยงขาได ไมดี
4. นอนบนเตียง ซึ่งมีความสูงระดับเขาเมื่อนั่งหอยขาที่ขอบเตียงแลวฝาเทา
จะแตะพื้นพอดีไมควรนอนราบบนพื้นเพราะตองงอเขาเวลาจะนอนหรือจะ
ลุกขึ้น ทําใหผิวขอเสียดสีกันมากขึ้น ขอก็จะเสื่อมเร็วขึ้น
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5. หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได ขณะขึ้นลงบันได จะมี
แรงกดที่เขาประมาณ 3 เทาของน้ําหนักตัว
6. หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งในทาเดียวนานๆ ถาจําเปน
ก็ใหขยับเปลี่ยนทา หรือเหยียด-งอขอเขาบอย ๆ
7. การยืน ควรยืนตรง ขากางออกเล็กนอย ใหน้ําหนัก
ตัวลงบนขาทั้งสองขางเทา ๆ กัน ไมควรยืนเอียงลง
น้ําหนักตัวบนขาขางใดขางหนึ่ง เพราะจะทําใหเขาที่
รับน้ําหนักมากกวาเกิดอาการปวดได
8. การเดิน ควรเดินบนพื้นราบ ไมควรเดินบนพื้นที่ไม
เสมอกัน เชน บันได ทางลาดเอียงที่ชันมาก หรือ ทาง
เดินที่ขรุขระ เพราะทําใหน้ําหนักตัวที่ลงไปที่เขาเพิ่ม
มากขึ้น และอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกลมไดงาย ควรใส
รองเทาแบบมีสนเตี้ย (สูงไมเกิน 1 นิ้ว) หรือไมมีสน
รองเทา พื้นรองเทานุมและมีขนาดกระชับพอดี
9. ใชไมเทา โดยเฉพาะผูที่ปวดมากหรือ ขอเขาโกงผิด
รูปเพื่อชวยรับน้ําหนักและชวยพยุงตัวเมื่อจะลม วิธีถือ
ไมเทาในผูที่ปวดเขามากขางเดียวใหถือในดานตรงขาม
กับเขาที่ปวดแตถาปวดทั้งสองขางใหถือในขางที่ถนัด

งานเวชบุคคล

ภาพขาวกิจกรรม

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ นําโดย นายแพทยฤทธิไกร อัครสกุล
ประธานคณะกรรมการฯ นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์ รองประธาน คุณพอไพรัช
ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลฯ คุณพอวินัย ฤทธิบุญไชย จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ รวมดวย คณะกรรมการฯระดับชาติ จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2014 เมื่อวันเสารที่ 1 กุมภาพันธ 2014 ที่ หองประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิต
เพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส มีแกนนํากลุมเวชบุคคลฯ มารวมประชุมฯรวม 15 คน
คณะกรรมการฯรวมกันพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง
1.ติดตามการจดทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชน
2.รับทราบความคืบหนากิจกรรมเครือขายเวชบุคคลฯ
ในระดับชาติและในระดับสังฆมณฑล
3.ติดตามแผนงานกิจกรรมของเวชบุคคลฯ ป 2014
จากนั้นในชวงบายวันเดียวกัน เครือขายเวชบุคคลฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดประชุมคณะกรรมการฯ
นําโดย นายแพทยอัษฎางค ดุษฏีอิสริยวงศ ประธานฯ
เพื่อประเมินผลและติดตามผลตามโครงการตางๆที่ได
จัดทํา นอกจากนี้ยังไดรับกําลังใจจาก คุณพอทนุ
เจษฎาพงศภกั ดี ผูชวยพระสังฆราชฯฝายสังคมกรุงเทพ
ที่กรุณาสละเวลามารวมประชุมกับคณะกรรมการฯครัง้ นี้

ประชาสัมพันธขา ว

กลุมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมมณฑลราชบุรี ขอเชิญ คณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ
ระดับชาติและสังฆมณฑลฯ รวมรับประทานอาหาร เวลาประมาณ 17.00 น. ในวันจันทรที่ 3
มีนาคม 2014 ที่รานในโซนบานโปง (จะแจงชื่อรานใหทราบอีกครั้ง) เนื่องในโอกาสเลี้ยงสง
ซิสเตอรลักษณาวดี กฤษบํารุง คณะกรรมการเวชบุคคลฯระดับชาติ ซึ่งจะยายไปปฏิบัติงาน
ของ คณะภคินผี ูรับใชคนปวยแหงนักบุญคามิลโล ณ เมืองตูลิน ประเทศอิตาลี
ทานใดสนใจรวมในงานเลี้ยงสงซิสเตอร กรุณาแจงตอ คุณสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร ประธาน
กลุมเวชบุคคลฯราชบุรี (081 378 1071) และ คุณประเทือง ชื่นเอี่ยม (089 165 2152) ดวยคะ

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ

ปฏิทนิ งาน ...........

วันเสารที่ 1 มีนาคม 2014 : คณะกรรมการดําเนินงานผูสูงอายุฯ มีการประชุมรวมกับกรรมการเครือขายผูส ูงอายุฯ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดําเนินงานในการจัดงานชุมนุมผูส ูงอายุ ครั้งที่ 9/2557 ที่บานซงแย จ.ยโสธร
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2014 : ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานผูสูงอายุฯ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม
ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันศุกรที่ 25 - วันเสารที่ 26 เมษายน 2014 : คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ รวมกับ เครือขายผูสูงอายุ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดงานชุมนุมผูสูงอายุฯระดับชาติ ครั้งที่ 9/2557 หัวขอ “ ใหความรัก พิทักษอนามัยผูสูงวัย อายุยืน ”
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล บานซงแย อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
-๘-

ภาพขาวกิจกรรม

คุณยูเลียนนา พงศธนสาร : รายงาน

งานเวชบุคคล
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

กลุมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎรธานี เขตสงขลา รวมประชุม
จัดทําแนวทางปฏิบัติและแผนปฎิบัติงานประจําป 2557/2014 เมือ่ วันอาทิตยที่
17 พฤศจิกายน 2556 โดย คุณพอยอหน ลิสซันดริน จิตตาภิบาล เปนที่ปรึกษา
และคุณยูเลียนนา พงศธนสาร เปนประธาน โอกาสนี้ คุณสุพิศ สกูลคง ไดมอบ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมฯ
กลุมเวชบุคคลคาทอลิกฯ เขตสงขลา รวมกันจัดกิจกรรม “ลางจาน ลางใจ” สาธิต
วิธีทําน้ํายาลางจาน และคุณพอยอหน ลิสซันดริน จิตตาภิบาล ไดลางใจใหกับสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ
เมื่อวันอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ
บานแมพระ
ในโอกาสนี้ คุณพอยอหน ลิสซันดริน ผูแทน
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล มอบ
เกียรติบัตร “ผูส ูงอายุคาทอลิกตัวอยาง” ระดับวัด
ประจําปคริสตศักราช 2013 แด
คุณประสาน จันทรภักดีวงศ ประธานชมรม
ผูสูงอายุวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ
พรอมมอบหนังสือแตงตั้ง คุณยูเลียนนา
พงศธนสาร ประธานกลุมเวชบุคคลฯ เขตสงขลา
เปนกรรมการผูสูงอายุระดับสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
เครือขายเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ เขารวมกิจกรรมโครงการสรางเครือขาย
เวชบุคคลคาทอลิกฯ เมื่อ วันอาทิตยที่ 26 มกราคม
2014 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม เพื่อ
พูดคุย-พบปะสมาชิกเวชบุคคลฯ พรอมกับจัดกิจกรรม
ตรวจวัดความดันโลหิต/ ตรวจน้ําตาลในเลือด/ ปรึกษา
ปญหาสุขภาพ / รวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และ
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน

- ๙-

ภาพขาวกิจกรรม

งานเวชบุคคล
คุณพนิดา แหวกวารี รายงาน ....

สังฆมณฑลราชบุรี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2014 กลุม
เวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องตน ใหบริการ
ประชาชน เนื่องในโอกาสฉลองวัดนักบุญ
ฟรังซิสแหงอัสซีซี หาดแตง อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี มีผูมาขอใชบริการ จํานวน
รวม 36 คน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2014 กลุมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
สังฆมณฑลราชบุรี ลงพื้นทีต่ รวจสุขภาพเบื้องตน ใหบริการประชาชน
เนื่องในโอกาสฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสาคร มีผูมาขอใชบริการ จํานวน รวม 50 คน

สื่อออนไลน
นํามาฝากจา ก

- ๑๐ -

ภาพขาวกิจกรรม

งานเวชบุคคล
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

คุณยูเลียนนา พงศธนสาร รายงาน

เมือ่ วันพุธที่ 1 มกราคม 2014 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดพระมารดา
พระเจา (วัดทับโกบ) โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุข
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสฉลองวัด
พระมารดาพระเจา (วัดทับโกบ) ตําบลทับโกบ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
กอนเริ่มพิธีฯมีการจัดบริการตรวจวัดความดันโลหิตแกผมู ารวมงานฉลองวัด
โดย กลุมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎรธานี เขตสงขลา จํานวน
3 คน มีผูมารับบริการทั้งหมด 39 คน กิจกรรมครั้งนี้ไดรับความสนใจจากชาว
มาเลเซียที่มารวมงานและรับบริการดวย ขอพระเจาทรงอํานวยพระพรและ
ขอบคุณทุกทานที่มารวมงานในวันนี้
ระหวางพีธบี ูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชไดทําพิธีโปรดศีลเจิมใหผูสูงอายุ
จํานวน 28 คน หลังจากจบพิธีฯพระสังฆราชไดถายรูปรวมกับผูสูงอายุดวย
ความชื่นชมยินดี

เมื่อวันศุกรที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 10.30 - 11.30 น. จัดกิจกรรม
“อภิบาลผูปวยใชเครื่องผลิตออกซิเจนดวยไฟฟาชวยหายใจที่บาน” ณ
หอผูปวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลหาดใหญ กลุมเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี เขตสงขลา โดย คุณยูเลียนนา พงศธนสาร ประธานกลุมฯ ไดไป
เยี่ยมผูปวย(นายเปาโล ไพโรจน แซลี้) และรวมประชุมปรึกษาหารือกับ คุณวิมุกดา
วรกุล หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมประสาท คุณสุวรรณา ชัยกุล หัวหนาโครงการ
การดูแลสุขภาพผูปวยใสเครื่องชวยหายใจและใชเครื่องผลิตออกซิเจนดวยไฟฟา
ที่บาน และคุณอรามศรี รักษสกูล พยาบาล Home Health Care (HCC) ที่หอ
ผูปวยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลหาดใหญ เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพ
ผูปวยซึ่งตองใชเครื่องผลิตออกซิเจนดวยไฟฟาชวยหายใจที่บาน เพื่อใชในการ
บําบัดรักษาระบบการหายใจ และสอนแนะนําญาติเกี่ยวกับการดูแลทําความสะอาด
ทอชวยหายใจ การดูดเสมหะ วิธีการใชเครือ่ งและการดูแลรักษา และนัดไปเยี่ยม
ผูปวยที่บานในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 พรอมทั้งขออนุเคราะหคามัดจําเครื่อง
เปนเงินจํานวน 2,000 บาท และคาเสื่อมราคา จํานวนเงิน 500 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งหมด 2,500 บาท โดยคุณยูเลียนนา ไดลงนามเปนผูค้ําประกัน
ตอหนา. . 12
- ๑๑ -

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คุณยูเลียนนา พงศธนสาร รายงาน

ความเชื่อและความรักเมตตา:
“เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่นองเชนเดียวกัน” (1 ยน 3:16)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ 2014 จัดพิธีศีลเจิมผูสูงอายุและผูปวย ในโอกาส
วันผูปวยสากลและเตรียมฉลองวัด ที่ วัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ จ.สงขลา
ชาววัดรวมกับกลุมเวชบุคคลคาทอลิกฯเขตสงขลา ไดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารวันแรก
สําหรับผูสูงอายุและผูปวย มีการโปรดศีลเจิมแกผูสูงอายุและผูปวย จํานวน 75 คน โดย
คุณพอยอหน ลิสซันดริน เจาอาวาส และ คุณพอประสิทธิ์ เครือสุวรรณ ขอพระเจา
ทรงอํานวยพระพรแดทุกทานที่มารวมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ2014 เวลา 08.45 - 09.45 น.
กลุมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎรธานี เขตสงขลา จํานวน
6 คน ไดรวมกันจัดใหบริการตรวจวัดความดันโลหิต แกผมู ารวมงาน
ในโอกาสฉลองวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ มีผูมารับ
บริการทั้งหมด 89 คน ในโอกาสนี้ไดพบผูไดรับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุรถยนตชน 1 ราย มีอาการพูดไมชัด ขาขวา แขนซายออนแรง เดินไมถนัด คุณสุพิศ สกูลคง ไดแนะนําใหไปรับ
การฟนฟูสมรรถภาพดวยการฝงเข็มที่คลินิกฝงเข็ม โรงพยาบาลหาดใหญ โดย คุณยูเลียนนา พงศธนสาร เปนผูใหบริการ
ดูแลที่คลินิกฝงเข็ม

กิจกรรมงานผูสูงอายุฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2014 เครือขาย
ชมรมผูสูงอายุฯสังฆมณฑลสุราษฎรธานี นําโดย
คุณสุธิตา พรหมภักดี ประธานเครือขายชมรมฯ
ไดจัดงานชุมนุมผูสูงอายุฯ อาสนวิหารอัครเทวดา
ราฟาแอล จ.สุราษฎรธานี

- ๑๒ -

คุณชัยรัตน ศรีสุวรรณ รายงาน ....

งานผูสูงอายุ

กิจกรรมงานผูสูงอายุฯ
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ รายงาน ....

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

เครือขายผูสูงอายุคาทอลิกอุบลราชธานี นําโดย คุณพอรังสันต วงอาษา
จิตตาภิบาล คุณสาโรจน ประกอบกิจ ประธานเครือขายผูสูงอายุฯอาสนวิหารอุบลฯ
คุณกําทรัพย มีศรี รองประธานสภาอภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ซงแย จ.ยโสธร
รวมดวยกลุมแกนนําผูสูงอายุในพื้นที่ จัดประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ ศาลาเอนกประสงคริมน้ํา วัดอัครเทวดามีคาแอล บานซงแย
หมู 2 ต.คําเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร รวมดวยคณะอนุกรรมการคาทอลิก นําโดย
คุณพอวิโรจน นันทจินดา ประธานคณะกรรมการฯ คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล คุณวชิระ ชํานาญฤทธิ์ กรรมการเครือขายอุดรธานี และกรรมการ
จากเครือขายอัครสังฆมณฑลทาแรฯ คุณพัชราวดี วงศมาแสน
ที่ประชุมไดพิจารณากันในเรื่องตางๆ เพื่อเตรียมงานวันชุมนุมฯใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย โดยในขั้นแรกไดกําหนดตารางเวลาออกมาคราว ๆ ดังนี้ คือ วันศุกรที่
25 เมษายน 2014 เริ่มเวลา 15.00 - 18.00 น. ผูสูงอายุจากสังฆมณฑลตางๆที่มา
ถึง เริ่มทยอยลงทะเบียน / หนวยแพทยเคลือ่ นที่จาก รพสต.ในพื้นที่ รวมกับเวชบุคคล
นครราชสีมา และเวชบุคคลฯทาแร ออกหนวยใหบริการตรวจสุขภาพแกผูมารวมงาน
และประชาชนในพื้นที่
คณะกรรมการผูสูงอายุสังฆมณฑลอุบลราชธานี
1. นายสาโรจน ประกอบกิจ ประธาน
3. นางพิกุล นีรสิงห
เหรัญญิก

2. นายคํามิ่ง วงศวาน รองประธาน
4. นางสาวสุพิศ แสนจริง เลขานุการ

นอกจากนั้น ทีป่ ระชุมฯยังไดพิจารณาถึงรายละเอียดพิธีการตางๆ การจัดเตรียม
สถานที่ วางผังการจัดพื้นที่สําหรับการแสดง การจัดหางบประมาณ
บทบาทของคณะกรรมการเครือขายผูสูงอายุฯอุบลราชธานี และกรรมการจาก
วัดอัครเทวดามีคาแอล ซงแย ในฐานะเจาภาพ เพื่อทุกฝายจะไดตระเตรียมงานในสวนที่
รับผิดชอบไดอยางราบรื่นชัดเจน
ื่อออนไลน
ส
ก
า
จ
ก
า
ฝ
า
ม
นํา

- ๑๓ -

งานผูสูงอายุ

ภาพขาวกิจกรรม
สังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ รายงาน ....

จัดงานชุมนุมผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 3
คณะกรรมการเครือขายผูสูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี
นําโดย คุณพอสุวพร สุวิชากร ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรี
รวมกับ ทางวัดพระหฤทัย ศรีราชา และโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดงาน
ชุมนุมผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล ขึ้น ในวันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2557
ณ ศาลารวมใจโรงเรียนดาราสมุทร โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบเกียรติบัตรเชิดชู
ผูสูงอายุคาทอลิกดีเดน และลูกกตัญู
แกผูไดรับเลือกจากวัดตางๆ ติดตามดวยการแสดงของผูสูงอายุจากแตละวัด ซึ่งไดมี
การตระเตรียมมาอยางดี โดยเฉพาะผูสูงอายุจากวัดพนัสนิคม ที่ไดนําเอาเนื้อหาจาก
บทพระวรสารตอนเฮโรดสั่งใหตัดศรีษะยอหนบัปติส มาใหแกลูกสาว นางเฮโรเดียสภรรยา
ของฟลิปพระอนุชา ซึ่งเฮโรดรับเอามาเปนมเหสี (มธ 14: 3-12) นํามาประยุกตแสดงออก
ในรูปแบบของวัฒนธรรมไทย คือ ลิเก ที่เรียกความสนใจจากผูมารวมชมอยางคับคั่ง
ภายในงานมีการออกซุมอาหารเลี้ยงผูมารวมงานดวยอาหารที่หลากหลาย พรอมทั้งมอบ
ของที่ระลึกแกผูสูงอายุที่ลงทะเบียนมารวมงานทุกทาน การจัดงานชุมนุมฯ ในครั้งนีม้ ี
ผูเขารวมงานทั้งสิ้น 399 ทาน

- ๑๔ -

งานผูสูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูสูงอายุ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานผูสูงอายุ ครั้งที่ 1/2014 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2014 ที่ผานมา
ณ หองประชุม ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพือ่ ประเมินผลการจัดงาน
สัมมนาและประชุมใหญประจําป 2013/2556 / เตรียมโครงการ
จัดงานชุมนุมผูส ูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 9/2014 โดย
เครือขายผูสูงอายุฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี เปนเจาภาพฯ
ในวันศุกรที่ 25 - วันเสารที่ 26 เมษายน ค.ศ.2014/2557 ที่
วัดอัครเทวดามีคาแอล บานซงแย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร พรอมกันนี้ไดขอให
คณะกรรมการเครือขายผูสูงอายุแตละสังฆมณฑล มีการคัดเลือกและสงรายชื่อ
“ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง” และ “ลูกกตัญญ” ประจําป ค.ศ.2014 / สงชมรม
ผูสูงอายุฯที่มีความพรอมเขารวมโครงการประกวดชมรมผูสูงอายุตัวอยาง และ
โครงการประกาศขาวดี ใหกับคณะอนุกรรมการฯไดพิจารณา
ในการประชุมครั้งนี้ คุณพอไพรัช และ คุณพอวิโรจน
ไดรับมอบเงินจิตอาสาหาทุนชวยงานผูสูงอายุ ในรอบที่
2/2013 จากเครือขายผูสูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี /
จันทบุรี / เชียงใหม และสุราษฎรธานี รวมจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 20,556.00 (สองหมื่นหารอยหาสิบหกบาทถวน)
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล ขอสั่งจายเงิน
จากโครงการจิตอาสาหาทุนฯลวงหนา เปนจํานวนเงิน
40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ตอคณะกรรมการฯ
เพื่อมอบใหทางเครือขายผูสูงอายุฯอุบลราชธานี เพื่อใช
ในการดําเนินงานตาง ๆ ในการเปนเจาภาพจัดงาน
ชุมนุมฯ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2014
แผนกอภิบาลผูสูงอายุฯ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ
วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ํา) มีผูเขาประชุมฯรวม 30 ทาน
พรอมกันนี้ คุณพอธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลงานผูสูงอายุฯ ได
มอบใบแตงตัง้ ใหแก คณะกรรมการผูสูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ชุดใหม ในป 2014/2557
- ๑๕ -

ภาพขาวกิจกรรม
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ รายงาน ....

งานผูสูงอายุ
สังฆมณฑลจันทบุรี

วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ จัดงานวันผูปวยสากล
คุณพอเศกสม กิจมงคล คุณพอเจาอาวาส พรอมดวย สภาอภิบาล
วัดหัวไผ คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุของวัด และจิตอาสาเวชบุคคล
รวมกันจัดงานวันผูปวยสากลขึ้นใน วันอาทิตยที่ 9 กุมภาพันธ 2557
โดยกิจกรรมเริม่ ดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีโปรดศีลเจิมแกผูปวย
ผูสูงอายุ โดยไดรับเกียรติจาก คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล
ผูอํานวยการแผนกสุขภาพอนามัย มาเปนประธานในพิธี มีผูมารวม
พิธีและรับศีลเจิมผูปวย จํานวนรวม 200 ทาน
หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอเศกสม กิจมงคล เจาอาวาส
ไดจัดใหมีการตรวจรางกาย ใหแกสมาชิกชมรมผูสูงอายุของวัดที่
มารวม โดยจิตอาสาเวชบุคคลระดับวัด และเชิญกลุมอสม.มาใหบริการ
นวดฝาเทาแกผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมทั้งใหความรูการออกกําลังกาย
และเสริมสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกชมรมผูสูงอายุของวัด มีการมอบของที่ระลึก
ใหผูมารวมงาน และตามดวยการทานอาหารกลางวัน
รวมกัน กอนทีจ่ ะแยกยายกันกลับบานในเวลาบาย

- ๑๖ -

สังฆมณฑลราชบุรี
จัดงานระลึกถึงคุณพอสิรนนท สรรเพ็ขร และสมาชิกเวชบุคคลฯ

คุณพนิดา แหวกวารี รายงาน ....

เครือขายเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี และ สมาชิกเวชบุคคลฯ
พรอมใจกันจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเปนการระลึกถึงการจากไปครบรอบ
1 ป ของ คุณพอสิรนนท สรรเพ็ชร จิตตาธิการ เครือขายเวชบุคคลฯราชบุรี
และระลึกถึงสมาชิกเวชบุคคลฯอีก 3 ทาน ที่จากไป คือ
นายแพทย ยอแซฟ บุญนํา ชัยวิสุทธิ์
มารีอา เยาวดี พรศิริกาญน พยาบาล
มารีอา กอแลตตี กาญชฎา จิตตเจริญ
ผูชวยพยาบาล เมือ่ วันที่ 9 มกราคม
2557 พิธีเริ่มเวลา 19.00 น. ที่วัดนอย
คามิลโล บานโปง จ.ราชบุรี
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ เปนประธานพิธี พรอมดวย พระคุณเจาปญญา
กฤษเจริญ คณะพระสงฆ ซิสเตอร สมาชิกกลุมเวชบุคคลฯ นําโดย คุณสมจิตร
ศักดิ์สิทธิกร ประธานกลุมฯ กลุมผูสูงอายุฯ นําโดย อาจารยเชษฐ ชาวนาแกว
ประธานกลุมฯ กลุมบานสิทธิดา กลุมพยาบาลจากโรงพยาบาลคามิลโล และสัตบุรุษ
ไดมารวมพิธีรําลึกใหแกผลู วงลับ

ระลึกถึงในคําภาวนา
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร โคกวัด อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี พรอมญาติๆ ระลึกถึงการจากไปครบรอบ 1 ป
คุณพอสิรนนท สรรเพ็ชร เมื่อ วันจันทรที่ 30 ธันวาคม
2556 ณ วัดนอยประจําศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
โคกวัด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย นําโดย
นายแพทยฤทธิไกร อัครสกุล ประธานชมรมฯ ผศ.นาฎวิมล
งามศิริจิตต ผศ.ดร.มนตชุลี นิติพน สมาชิกกลุมเวชบุคคลฯ
ในสังกัดโรงพยาบาล คณะนักบวชชาย-หญิง ไดรวมระลึกถึง
การจากไปของคุณพอในการจัดงานฯครั้งนี้ดว ย

- ๑๗ -

..... ภาพขาว ....

