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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
กรรมาธิการฝ่ายสังคมในสภาพระสังฆราชคาทอลิก ร่วมกับ แผนกพัฒนา
หน้า
กิจกรรม
และแผนกยุตธิ รรมสันติ นาโดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธาน คณะกรรมการฯส่
งเสริมงานเอดส์ 16
กรรมาธิการฯ บาทหลวงอนุชา ชาวแพรกน้อย ผู้อานวยการแผนกพัฒนา
คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อานวยการแผนกยุติธรรมและสันติ ร่วมด้วย พระสงฆ์ ผู้อานวยการศูนย์สังคม ผู้อานวยการ
แผนกในกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัส) พระสงฆ์ ผู้สนใจงานอภิบาลและงานพัฒนาสังคม
ผู้ปฏิบัติงานจาก 10 ศูนย์สังคมพัฒนา จานวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ต่อการประกาศข่าวดีใหม่ในงานพัฒนา” ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2015
ณ ภูไอยรา รีสอร์ท จ.นครนายก วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทางาน
ประกาศข่าวดี ด้วยการทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ เรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบัน ไตร่ตรอง
และแสวงหาแนวทางทางานด้วยการบูรณาการ พันธกิจ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความยุตธิ รรม
และสันติในงานพัฒนาสังคม โดยใช้ กระบวนการ: Input workshop แบบ See Judge Act
คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อานวยการแผนกยุติธรรมและสันติ นาเสนอช่วงแบ่งปันการทางาน
ในอดีต - ปัจจุบัน สรุปภาพรวม 1.จุดเปลี่ยนรูปแบบการทางานที่แตกต่างจากอดีตสู่ปัจจุบัน คือ บุคลากรในอดีตลงไป
ทางานกับชาวบ้าน กินอยู่ร่วมใช้ชีวิตสัมผัสความเป็นจริงกับชาวบ้าน แต่ปัจจุบัน เน้นการประสานเชื่อมโยง โดยส่ง
เจ้าหน้าที่ลงชุมชนทากิจกรรมร่วมกับผู้นาชุมชน
ต่อหน้า.. 2

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อให้ได้
รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

๑

2.จุดอ่อนในงานพัฒนาบุคลากรคือ ขาดผู้สืบทอดงาน ผู้อานวยการในอดีตที่จะมารับผิดชอบงาน
ผ่านการถ่ายทอดงานที่เข้มข้นจากส่วนกลาง คือ สภาคาทอลิกเพื่องานพัฒนา พนักงานใหม่ๆ
ได้เรียนรู้งานจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคก็ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงขณะที่ทางาน... การทางานเพื่อชาวบ้านผูไ้ ด้รับผลกระทบ มันทา
ให้รู้สึกมีคุณค่า ได้รับพระพรเสมอๆ และได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม และครอบครัว
ดร.สุริชัย หวันแก้ว นาเสนอ สภาพปัญหาด้านสังคมที่ท้าทาย
งานพัฒนาสังคมในเรื่อง 1.ความเหลือ่ มล้าทางสังคม
2.ความเจริญกับความเหลื่อมล้า ภายในระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
3.วัฒนธรรมทิ้งขว้างต่อการเลือกปฏิบัติต่อคนชายขอบ
4.ภาวะความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมและความเสี่ยงระดับโลก
5.ฐานะคนนอกมองเข้าไปในศาสนจักร : ตอบสนองต่อปัญหาความ
เหลื่อมล้าอย่างไร 6.บทบาทศาสนจักรในขัน้ ตอนใหม่ของโลก
บาทหลวงยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี นาเสนอแนวคิดทางศาสนา : มิติการ
ทางานพัฒนาสังคมวิเคราะห์ 10 ประเด็นเด่นจากสมณสาส์นฉบับใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เรียกร้องให้มี “การปฏิรูปเชิงวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง” สมณสาส์น“ขอคาสรรเสริญจงมีแด่พระองค์”
LAUDATO SII 1.มิติชีวิตฝ่ายจิตเป็นส่วนหนึ่งทีต
่ ้องนามาอภิปรายบนพื้นฐานธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2.คนจนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าคนอืน่ 3.การมีนอ้ ยเหมือนการมีมาก 4.ตั้งแต่นี้ไป
ขอให้คาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรเน้นถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย 5.การอภิปรายเกีย่ วกับระบบนิเวศนั้นต้อง
อ้างอิงจากรากฐานในพระคัมภีร์และธรรมประเพณีของพระศาสนจักร 6.สรรพสิ่งในโลกผูกพันเชือ่ มโยงกันหมดในทุกระบบ
ชีวิต รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 7.การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมควรได้รับการยกย่อง และนา
มาใช้ให้ถูกต้อง 8.ความเมินเฉยและความเห็นแก่ตัวทาให้ปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลวร้ายขึ้น 9.การเสวนาในระดับโลก
และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นสิ่งจาเป็นทีส่ ุด 10.เรียกร้องให้เริ่มต้นเปลี่ยนหัวใจ
บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ นาเสนอแนวทางของ Pope Francis ต่อการทางานพัฒนาสังคม
:
เพื่ออาณาจักรจงมาถึง(ราพึงไตร่ตรอง สมาธิ ภาวนา) 1.น้าพระทัยของ
พระเจ้า:พันธสัญญา 2.ภาพลักษณ์ของพระเจ้า 2.1 พระผู้สร้าง ปฐก1 : F
2.2 ภาพลักษณ์ของพระเจ้ารัก/อภัย,ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในมนุษย์ 2.3 มีศักดิ์ศรีเพราะเป็น
ภาพลักษณ์ของพระเจ้า 2.4 สามารถบรรลุชีวิตนิรันดร 2.5 มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าและเพื่อน
มนุษย์ 3.พระเยซูคริสตเจ้าองค์แห่งความรักและเมตตา 4.รักพระเจ้า รักเพื่อน และรักษ์โลก
5.แรงบันดาลใจ : Aspilation/ Inspiration จากหัวข้อในช่วงการสัมมนาฯ คณะทางานฯได้จัด
กระบวนการในการสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ คือ การอภิปรายกลุ่มใหญ่และสังเคราะห์ภาพรวม
แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยในเรื่อง : ความจริงในบริบทของตนเอง / คุณค่าในบริบทศาสนาและ
วัฒนธรรมในงานพัฒนาสังคม/ไตร่ตรองและตอบสนองต่อเนือ้ หาและแนวทางเพือ่ ก้าวเดินร่วมกัน
ในงานพัฒนาสังคม และสรุปแนวทางทางานในอนาคต สุดท้ายตั้งประเด็นท้าทาย สาหรับ
ศูนย์สังคมพัฒนา คือ 1.จะให้งานสังคมเป็นเสาหลักของงานพระศาสนจักรอย่างไร 2.จะส่งเสริม
งานด้านความยุติธรรมและสิทธิมนุษย์ชนใน Disac อย่างไร 3.จะบูรณาการและประสานความ
ร่วมมือทุกฝ่ายอย่างไร 4.จะสืบทอดบุคลากรอย่างไร 5.ต้องการหนุน เสริมจากหน่วยงานในคาริตัสไทยแลนด์อย่างไร...
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้ข้อคิดว่า บทบาทพันธกิจระหว่างหน่วยงานด้านสังคมระดับชาติคาทอลิก
(คาริตัสไทยแลนด์) อันประกอบด้วยแผนกงานทัง้ 8 หน่วยงาน กับศูนย์สังคมพัฒนาทั้ง 10 สังฆมณฑล ทีม่ ีจุดแข็งเชิงบวก
คือ 1.ยึดคาสอนพระศาสนจักรเป็นแนวทางในการทางานเหมือนกัน 2.มีวิสัยทัศน์และพันธกิจเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องและ
เกื้อหนุน จึงต้องหาแนวทาง/ความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ..

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : เขียนข่าว

กิจกรรมเครือข่ายงานผูส้ ูงอายุฯระดับสังฆมณฑล

สังฆมณฑลเชียงใหม่

แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจประจาปีให้แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ และ
เครือข่ายเวชบุคคลของสังฆมณฑลฯ ในหัวข้อ “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีใหม่สู่คนทุกวัย” ณ
ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2015 โดยความร่วมมือของ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์
จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยของสังฆมณฑลเชียงใหม่ นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลฯ
ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ รองประธานเวชบุคคลฯ คุณภักดี สร้างสุขดี ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานแผนกสุขภาพฯเชียงใหม่
การจัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจในครัง้ นี้ เพื่อให้แกนนากลุม่ ผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครสุขภาพได้ตระหนักถึงบทบาทสาคัญในฐานะเป็นศิษย์
พระคริสต์ ได้มีเวลาไตร่ตรองชีวิตและงานแก่สมาชิกเครือข่ายทั้งสองภายใต้แผนกสุขภาพ
อนามัย โดยได้เชิญ คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการสัมมนา
คุณพ่อณรงค์ชัย หมัน่ ศึกษา แบ่งปันในหัวข้อ “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ร่วมพันธกิจแบ่งปัน
ข่าวดีใหม่” และคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ แบ่งปันในหัวข้อ “บทบาทอาสาสมัครและแกนนา
ผู้สูงอายุในฐานะศิษย์พระคริสต์”
การสัมมนาและฟื้นฟูจติ ใจครั้งนี้ มีแกนนาผูส้ ูงอายุและอาสาสมัครสุขภาพของเวชบุคคล
จากพืน้ ที่ต่างๆภายในเชียงใหม่ มาเข้าร่วม 55 ท่าน มีพิธีปิดการสัมมนาและฟืน้ ฟู
จิตใจ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ซึ่งได้ให้ข้อคิดแก่
ผู้เข้าร่วมว่า เราทุกคนจะออกไปแบ่งปันข่าวดี แบ่งปันความสุขแก่คนอื่นได้ ตัวเรา
เองต้องมีข่าวดีนั้นเสียก่อน และก็ต้องเป็นผู้ที่มคี วามสุขในชีวิตของเราเองด้วย เราจึง
จะสามารถให้สิ่งที่เรามีแก่คนอืน่ ได้ ผู้ข้าร่วมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ ต่าง
ก็ได้เขียนความตั้งใจของตนเองว่า จะกลับไปแบ่งปันข่าวดีด้วยการรับใช้ชุมชนศิษย์
พระคริสต์ที่ตนเองอาศัยอยู่ตอ่ ไป....
คุณภักดี สร้างสุขดี : รายงาน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2015
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาภิบาลงานผู้สงู อายุ
คุณภักดี สร้างสุขดี ประธานชมรมฯ ร่วมด้วย
คณะกรรมการชมรมฯออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุฯ
โดยเชิญพระคัมภีร์ไปยังบ้านศรีวิเชียร และ พาน จ.เชียงราย
พร้อมกับออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยตามบ้าน
๓

ต่อหน้า ..2

Facebook : คุณประภา วงศ์จอมพร
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วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ฝ่ายงานสังคมแผนกสังคมพัฒนา
นาโดย คุณพงษ์พันธุ์ เพริศพรายงาม คุณบุญสี ส่าวินาเว
ร่วมด้วย คุณอรัญญา บัวหลวง จากศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม
และ คุณประภา วงศ์จอมพร แผนกสุขภาพอนามัยฯ จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนาอาสาสมัคร คนสู้ชีวิต และแกนนาผู้สูงอายุ
ในชุมชนบ้านแม่จุม และบ้านขุนอมลอง จ.เชียงใหม่ โดยแทรกกิจกรรม 1.อบรมฟื้นฟูคุณค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการย้อมสีฝ้ายจากธรรมชาติ ตามความต้องการของชุมชน เป็นต้น
ผู้สูงอายุต้องการให้ลูกหลานฟื้นฟูคุณค่าภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และภาษาวัฒนธรรมอันดีงามที่มีอยู่
ในชุมชนมิให้สูญไปกับกระแสค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 2.อบรมฝึกปฏิบัติเรื่องการทาน้ายา
อเนกประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและพึ่งตนเองให้มากยิ่งขึน้ ... หลังจากการอบรมฯ
คุณพงษ์พนั ธ์ เพริศพรายงาม ผู้ประสานงานโครงการคนสู้ชีวิต ได้มอบทุนหมุนเวียนให้ชุมชน
แม่จุมและชุมชนขุนอมลองตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ชุมชนละ 10,000 บาท....
คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : รายงาน

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015
ชมรมผู้สูงอายุฯบ้านนาโพธิ์ใหญ่
จัดโครงการคนภูไทห่วงใยสุขภาพ และกิจกรรม
“วันแม่แห่งชาติ” บ้านนาโพธิ์ใหญ่
อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

คุณสอางค์ สุรพัฒน์ : รายงาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์
จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล นาโดย
บาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุก อุปสังฆราช และ
จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯ คุณสอางค์ สุรพัฒน์ ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุฯ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
จัดการประชุมเครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุฯระดับสังฆมณฑล
ในปีนี้ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐน์ นทชัย ประมุข
มิสซังฯนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ร่วมด้วย
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯเพื่อ
ผู้สูงอายุ อธิการิณโี รงเรียนเซนต์โยเซฟ และอาจารย์อรพิน
แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ มาร่วมให้ขอ้ คิดในการ
ทางานด้านผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ

การจัดประชุมฯครั้งนี้ เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับเขตและวัด โดยมี พระสงฆ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ ผู้สูงอายุ และผู้ประสานงาน
ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ รวม 12 ชมรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน

๔

คุณอัจฉรา สุขีวัฒน์ : รายงาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
ครั้งที่ 1/2015
หัวข้อ “ผู้สูงอายุ : ธารพระพรและพระเมตตาของพระ”
ณ วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ กม.74)
วันที่ 31 กรกฏาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2015

งานชุมนุมผู้สูงอายุครั้งที่ 1 นี้ เป็นการจัดเตรียมงาน
มาตั้งแต่ปี 2014 แต่เนื่องจากยังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดงานไม่ได้
งานชุมนุมดังกล่าวจึงได้เลื่อนมาจัดขึ้นในปี ค.ศ.2015 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการปลุกจิตสานึกให้กับสังคม
ชุมชน และวัด ได้ตระหนักในบทบาท และการแสดงออกถึงความกตัญญูรคู้ ุณต่อผู้สูงอายุแม้วา่ ท่านมีสภาพร่างกาย
ที่เสื่อมถอยไปแล้วก็ตาม และเพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงวัยดังที่พบในพระคัมภีร์ว่า : แม้ชราแล้วพระเจ้ายัง
ใช้งานได้ “เมื่อโยชูวาแก่ลง ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า เจ้าแก่มากแล้วและยังมีดินแดนอีกมากที่
จะต้องพิชิต ดินแดนซึง่ ยังจะต้องเข้ายึดครองได้แก่ ดินแดนทั้งหมดของชาวฟีลสิ เตียและเกชูร์” (โยชูวา 13: 1 – 2)
ในการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดทุกวัด
เป็นต้น คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยออากิม-อันนา
และพนักงานในไร่วนานุรักษ์ คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ของสังฆมณฑลนครราชสีมา เจ้าหน้าที่แผนกผู้สงู อายุ
เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาสังคม ที่ได้ร่วมกันจัดงาน
"ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 1" ผู้เข้าร่วมมีจานวนทั้งสิน้ 134 คน
ในจานวนนีม้ ีผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง จานวน 8 คน และลูกกตัญญู จานวน 8 คน ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติใน
แบบอย่างที่ดที ี่บุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบัติกันมาและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป...
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2015

ร่วมเป็นหนึ่งเดียว
ในชุมชน
ศิษย์พระคริสต์

ผู้สูงอายุแก้งคร้อ ได้เดินทางไปเยี่ยม
ให้กาลังใจกลุ่มผูส้ ูงอายุ บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยมี
ซิสเตอร์ณัฐพร โคตะพัฒน์ นาทีมไปพบปะพูดคุย
ร่วมรับประทานอาหารและฟ้อนราด้วยกัน
๕

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ผสู้ ูงอายุ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook : ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร และ เจ้าหน้าที่
แผนกผู้สูงอายุ เดินทางไปมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ให้กบั ผู้สูงอายุที่มีอายุ 96 ปีขึ้นไป ทั้ง 6 เขต ดังนี้
1.โรซา สอิ้ง พรชัยภิรมย์
สัตบุรุษวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
2. โรซา วรรณี สุทธาธาร
สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
3. เซซีลีอา กี โสภณ
สัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง
4. มาการิตา ไสว ประเสริฐศรี สัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
5. ยอแซฟสวัสดิ์ โก่งศร สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
6. ยอแซฟย่งกิม แซ่ตั้ง สัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
7. เทเรซานิลดา กิตติเมนะ สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) แต่ย้ายที่อยูม่ าอยู่ที่
หมู่บ้านกฤษดานคร เขตวัดศีลมหาสนิท

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จดั การแผนก / จิตตาธิการ ของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุเขต 3 คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์
อาสาสมัคร ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ณ วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง เพื่อ
1.ติดตามความเคลื่อนไหวของงานผู้สูงอายุในแต่ละเขต
2.สรุปโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ ูงอายุ
ระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุฯ
3.ประเมินผลโครงการสัมมนาบุคลากรผู้ทางาน
ผู้สูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
4.ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เพือ่ สรุปสถานที่จัดงาน ความพร้อมและ
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ
5.แจ้งรายชื่อผู้รับเกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่างและ
ลูกกตัญญูต่อบุพการีทั้ง 6 เขต 6.มอบของขวัญสาหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้
ปฏิทน
ิ กิจกรรม

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2015 : จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2015 คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ
หัวข้อ“ครอบครัวและการดาเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในความเชื่อ” ณ ขุนเขาม่านฟ้ารีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2015:จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2015 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
หัวข้อ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
๖
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เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015
แผนกอภิบาล
าลผูผูส้สููงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธญั โชค : รายงาน

จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจาปี 2015/2558 โดย
ในปีนี้ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่
โดยได้เรียนเชิญ พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากตัวแทนกล่าวขอบคุณประธานในพิธี ได้เรียนเชิญ
พระคุณเจ้ามอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุดีเด่น และลูกกตัญญู ประจาปี 2015 :
ผู้สูงอายุตัวอย่าง 1.เทเรซา เฟื่องฟ้า แซ่เตีย 2.เวโรนิกา ลดาวัลย์ กิจนิตย์ชีว์
3.มารีอา มุ้ยเฮียง แซ่กัง 4.คริสตินา สะอาด เกิดสวัสดิ์ 5.ยอแซฟ วุฒิศกั ดิ์ ศิริวรศิลป์ 6.เทเรซา บุญนาค ยังนึก
ลูกกตัญญูต่อบุพการี 1.มารีอา จิรัฏฐ์ ขันมณี 2.เซซิลีอา นุสรา จุลละสุวรรณ 3.เทเรซา วลีรัตน์ สิทธิกรสวัสดิ์
4.มารีอา อโนทัย รัตนพันธุศ์ รี 5.เทเรซา อุไร โตอดิเทพย์ 6.เรยีนา เมตตา สังขรัตน์
พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ ทรงกล่าวชื่นชมว่าไม่เคยได้ยนิ เสียงสวดภาวนาก่อน
เริ่มพิธีและเสียงขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ที่กระหึ่มแบบนีท้ ี่ไหนมาก่อน ซึ่งแสดง
ถึงพลังความพร้อมเพรียงของผู้สูงอายุ จากนัน้ เป็นการสังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร
(โต๊ะจีน) และชมการแสดงบนเวที โดยสมาชิกผู้สงู อายุและนักร้องรับเชิญบางท่าน
ร้องเพลงเพื่อหาเงินสมทบกองทุนชมรมฯ โดยมี บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร
จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯกรุงเทพ ร่วมด้วย พระสงฆ์ ผู้สูงอายุจากเขตวัด และสัตบุรุษ
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ที่มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมแสดง
ความยินดีกับผูไ้ ด้รับใบประกาศเกียรติคุณ มีผู้เข้าร่วมงานฯจานวน 900 คน
งานชุมนุมฯครั้งนีแ้ สดงถึงพลังของผู้สูงวัยเพือ่ ผู้สูงวัย...

วันที่ 27 สิงหาคม 2015 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดย คุณเบญจภรณ์ กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่ คุณสมชาย กิจนิตย์ชีว์ อาสาสมัคร
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์

หัวข้อการประชุมมีดงั นี้ 1. สรุปงานฟื้นฟูจติ ใจเขต 5 ณ วัดนักบุญเปโตร
สามพราน นครปฐม 2. รายงานการจัดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละวัด
3. เลือกตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ชุดใหม่
๗

ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหายุญยัง : รายงาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

“บูรณาการงานผู้สูงอายุลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์”
ทีมงานฝ่ายอภิบาลและธรรมทูต สังฆมณฑลอุบลราชธานี
(แผนกผู้สูงอายุ ศูนย์คาสอน BEC และวินเซนต์เดอปอล) โดยมี คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา
จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯอุบลราชธานี ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง และ
คุณกมลทิพย์ กัลยาประสิทธิ์ ผู้ประสานงานผูส้ ูงอายุฯอุบลราชธานี
ออกเยีย่ มพบปะกลุ่มผู้สูงอายุฯระดับวัด ในเขตสังฆมณฑลฯ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2015

ออกเยีย่ มพบปะกลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 66 ท่าน
ที่ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2015
ออกเยีย่ มกลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 18 ท่าน
ที่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนาดูน
จังหวัดอานาจเจริญ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015
ออกเยีย่ มสัตบุรุษ ผู้สูงอายุ
เด็กคาสอน
วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2015

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจานวน 20 ท่าน
และติดตามกิจกรรมโครงการ
ของแต่ละกลุ่ม ณ
วัดแม่พระถือศีลชาระ
บ้านเอือดน้อย จ.อุบลราชธานี

ออกเยีย่ มพบปะกลุ่มผู้สูงอายุ
วัดนักบุญยอแซฟ
บ้านหนองฟานยืน จังหวัดอุบราชธานี
๘

Facebok อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

สังฆมณฑลราชบุรี

:

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2015
พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ
แต่งงาน 25 - 55 ปี ของคู่สมรส 11 คู่ ที่วัดบ้านโป่ง
รื้อฟื้นคาปฏิญาณตน ย้อนอดีตแต่งงานแบบคนจีน ในโอกาสนี้
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว
ประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลราชบุรี
ครองรักครบ 45 ปี ขอพระทรงเมตตาและอวยพรท่านตลอดไป
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2015
บาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม เป็นประธานวจนพิธีโมทนาคุณพระ
ในโอกาส “วันบอกรักแม่” งานวันแม่แห่งชาติ บ้านเบธานี
และเทศน์แบ่งปันเรื่อง “แม่ตาเดียว” ผู้ที่รักและเสียสละเพื่อลูก
ที่บ้านเบธานี ซิสเตอร์คามิลเลียน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จัดราถวายพระพรและราวงย้อนยุค โดยนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ..ผู้สูงอายุทุกท่านมีความสุข..
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2015
บาทหลวงสมควร หมายแม้น เจ้าอาวาส
จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก จ.ราชบุรี นาอาสาสมัครชมรมผู้สูงอายุ
มาเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 3 ท่าน คือ
มารดา บาทหลวงสิทธิพล พานิชอุดม คุณธีรพงษ์ ลิ้มเฉลิม
และ คุณสุพรรณี บุษบก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2015 พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกสังฆมณฑลคาทอลิก
เขตราชบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศแก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆที่มีผลงานการนาเสนอข่าวเสริมสร้างความ
เป็นครอบครัวที่ดีเพือ่ สังคมทีด่ ี ในโอกาสนี้ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพนิดา แหวกวารี ได้รับรางวัลประเภทบุคคล สื่อมวลชนอาสาสมัครสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งมีผลงานการนาเสนอ
ข่าวสารและกิจกรรมทางศาสนาผ่านสื่อต่างๆเพื่อส่งเสริมความเชื่อ และความรักใน
ครอบครัว เป็นการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า โดยผ่านคอลัมน์ "ชุมชนคนคาทอลิก"
นสพ.สู่ชนบท และสื่อโซเชี่ยล มีเดียทุกประเภท เช่น ไลน์
เฟสบุ๊ก เว็ปไซต์ จดหมายข่าว อีเล็กทรอนิกส์ และวรสาร
สังฆมณฑลราชบุรี เป็นต้น
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ขอแสดง
ความยินดีกับ อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ในโอกาส
รับมอบโล่เกียรติยศ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมของ
ของสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ในครั้งนี้ด้วย...
๙

Facebook : ชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดหัวไผ่

สังฆมณฑลจันทบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2015
วัดนักบุญฟิลปิ และยากอบ จัดกิจกรรมวันแม่
มีการแสดงความจงรักภักดีเทิดเกียรติพระราชินี
และพิธีบูชาสมโภชพระนางมารีย์ถกู ยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ ในกิจกรรมวันแม่
ทางวัดมีการคัดเลือกแม่คริสตชนตัวอย่าง
ของเนินทั้ง 5 ได้แก่
1.คุณแม่พนอ จันทร (เนินวัด) 2.คุณแม่วชิรา ศรีจินดา (เนินกลม) 3.คุณแม่ลนั่ ทม หนูงาม (เนินคู-้ กระพังบอน)
4.คุณแม่ประไพ แซ่จึง (เนินชวดล่าง) 5.คุณแม่สมบุญ หน่ายคอน (เนินท่าข้าม)
คุณวันทนา เอ้าเจริญ : ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ วัดหัวไผ่ และ
แกนนา BEC ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

Facebook : Mister-a Nopparat

สังฆมณฑลอุดรธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2015 ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกวัดพระวิสุทธิวงศ์
โพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จัด“โครงการสวดภาวนา คาทอลิกไทย” โดย
คุณเอ นพรัตน์ จากคาริตัสไทยแลนด์ : วิทยากรอบรม คุณวราภรณ์ ภูกงทอง
ประสานงาน คุณนิราศ ศิริชัย ศูนย์สังคมพัฒนาฯ และคุณวชิระ ชานาญฤทธิ์
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯอุดรธานี ร่วมจัดโครงการฯ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมฯ
จานวน 85 ท่าน สวดภาวนาคาทอลิกไทย เกิดขึ้นมาจากความเชื่อหนึ่งที่ว่า
“คาทอลิกไทยก็มขี องดีมากมาย" ในชุมชนวัดคาทอลิกในประเทศไทย
ขอชื่นชมและให้กาลังใจทีมงานที่ขยันขันแข็งและมีแผนงานที่ชัดเจน
เพื่อสร้างความสุขให้คริสตชนไทย...
วันที่ 31 สิงหาคม 2015 ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก คุณวราภรณ์ ภูกงทอง : รายงาน
วัดพระวิสุทธิวงศ์ ย้อนเทศกาลวันแม่จดั กิจกรรมขึ้นวันนี้
โดยมีนกั กายภาพบาบัด นางสาวน้าพุ นวลสิงห์ มาช่วย
ให้ความรู้ และนาการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมฯ 94 คน ณ.ศาลาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ในช่วงเที่ยงผู้สูงอายุแต่ละคนได้นาอาหารมาทาน และ
มีการผูกแขนอวยพรกันและกันระหว่างแม่ๆ
อย่างมีความสุขทั่วหน้า ....
๑๐

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Facebok : ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2015 ศูนย์สังคมพัฒนาฯสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นาโดย
บาทหลวงสุวฒ
ั น์ เหลืองสอาด ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนาฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
ได้ให้การต้อนรับ พระสังฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา (ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี) ประธาน
กรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย(Caritas Thailand) พร้อมด้วย
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการ Caritas Thailand และ คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก
Program Coordinator จาก Caritas Thailand ได้เดินทางมาเยีย่ มเยียนและดูงานของ DISAC
สุราษฎร์ธานี โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2015 พระคุณเจ้าฯ
พร้อมคณะได้เดินทางไปชมการแสดงละครของเด็กและเยาวชน
ชาวโรฮิงญา ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาของ พมจ.
จากนัน้ ได้เข้าเยีย่ มชม มอบสิ่งของช่วยเหลือ และพูดคุยกับหัวหน้า
บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ คุณดารารัตน์ สุเทศ เกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางการผสานความร่วมมือต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งปันแนวคิด
และให้กาลังใจในการทางานซึ่งกันและกัน...
— วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 —
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการ

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ : เขียนข่าว

"พัฒนานโยบายแห่งชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย"

โดยการนาหลักธรรมทางศาสนา 5 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ โอกาสนี้ บาทหลวงกิตสดา คาศรี นักบวชคณะคามิลเลียน (ผู้แทน
ศาสนาคริสต์) เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การดูแลสุขภาพตามวิถคี ริสต์" และร่วมเสวนาในหัวข้อ "ยกระดับคุณภาพชีวิต
คนไทยด้วยวิถีธรรม วิถีไทยอย่างพอเพียง” ซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกในโลกทีม่ ีการจัดเสวนายกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
ด้วยวิถีธรรม วิถีไทย งานครั้งนีม้ ีผู้แทนองค์กรศาสนาสนใจเข้าร่วมจานวนมาก โดยองค์กรคาทอลิกมี คุณพ่อจิตตาภิบาล
คณะกรรมการ สมาชิก และจิตอาสาเวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมงานดังกล่าว...
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นา 5 ศาสนา มาเป็นลาดับ
ในการจัดทายุทธศาสตร์ในเรื่องสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมคาสอนของแต่ละศาสนาในเรื่องสุขภาพอนามัย จนมาสรุปลงใน
วันจัดงานสัมมนาวิชาการ และส่งมอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ในวันดังกล่าวด้วย
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2015 สานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นสวัสดิการสังคม และคัดเลือก
ผู้แทนเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพฯ
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ทางแผนกสุขภาพอนามัย โดย
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย และชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิก
องค์กรสาธารณประโยชน์ จึงได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการฯชุดใหม่..
- ผลการเลือกตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ (ที่ได้รับเลือก) จานวน 6 คน คือ
1.นายขจิต ชูปัญญา : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 2.พันเอกหญิงพิกุล ไพศาลเวชกรรม :
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 3.นางสาวพัชนี เต็มเปี่ยม : สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
4.นางสาวอารียา โรจน์วิถี : สมาคมสตรีไทยมุสลิมฯ 5.ผศ.เนตรนภา ขุมทอง : มูลนิธิเด็กพิการ และ
6.นายวีรณัฐ โรจนประภา : มูลนิธิบ้านอารีย์ ....

กิจกรรมเครือข่ายชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015
เวชบุคคลฯประชุมเตรียมงานสัมมนาประจาปี 2015
จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 3/2015
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
นาโดย บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ
นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธิโชติ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ รองประธานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการ
ชมรมเวชบุคคลฯระดับชาติและระดับสังฆมณฑล มี
ผู้เข้าร่วมประชุมฯทั้งสิ้น 32 คน การประชุมครัง้ นี้
คณะกรรมการและสมาชิกกลุม่ เวชบุคคลฯจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้มาร่วมประชุม
พบปะและศึกษางานกับคณะกรรมการฯระดับชาติ จานวน 11 คน ในทีป่ ระชุมฯร่วมกันพิจารณา
และติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯดังนี:้ - 1.ความคืบหน้ากิจกรรมงานเวชบุคคลฯ
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 2.โครงการจัดงานฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2015 โดย ชมรมเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจะ
จัดขึ้นใน วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2015 ณ ขุนเขาม่านฟ้า รีสอร์ท อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
หัวข้อ"ครอบครัวและการดาเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในความเชื่อ" พร้อมจัดศึกษาดูงานที่
ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขา-เด็กพิการ ที่ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย โดย
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย และคุณประภา วงศ์จอมพร
ผู้ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ นาเสนอภาพรวมการเตรียมจัดงานฯ
ที่ประชุมฯพิจารณากาหนดหัวข้อฯ คือ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 : รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่อครอบครัวและ
การดาเนินชีวิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพอนามัย/ ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย : มุมมองของกลุ่มชาติพนั ธุ์,พยาบาล
จากวิทยากรในพืน้ ที่ และบาทหลวงอนุรักษ์ ประจงกิจ นาเสนอหัวข้อไตร่ตรองเวชบุคคล : แนวคิดและแรงบันดาลใจจาก
พระคัมภีร์และคาสอนพระศาสนจักร ในการช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015 : จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ. 2015/2558 ของ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯเพือ่ รับทราบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯที่ผ่านมา
ทั้งในระดับชาติและสังฆมณฑลในช่วงปีที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานฯ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย และแผนปฏิบัติงานฯระดับสังฆมณฑล
ประจาปี ค.ศ.2016/2559 ในการประชุมครั้งนี้ด้วย..
คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน : รายงาน

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2015
ออกหน่วยมิสซาแรก
คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต
ที่บ้านโนนค้อ
ออกหน่วยโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2015
ออกหน่วยมิสซาแรก
คุณพ่อณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์
ที่บ้านหนองเดิน่ -ดอนขาว
๑๒

Facebok : อาจารย์อรพิน แสงสว่าง

สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2015 สังฆมณฑลนครสวรรค์
ได้จัดฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนาและพิธีบวชพระสงฆ์ จานวน 3 องค์ คือ
คุณพ่อ เคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปานกรด
คุณพ่อ นิโกลาส เจริญ บุญดวง
คุณพ่อ ยอแซฟ เรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย
พิธีเป็นไปอย่างสง่างาม สมพระเกียรติของพระเป็นเจ้าและนักบุญอันนา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ นาโดย
อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯนครสวรรค์
คุณสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุฯนครสวรรค์
มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ ผู้ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ และ
บริการอาหารเช้า ขอขอบคุณ นักศึกษาพยาบาล จิตอาสาทีม่ าร่วมออกหน่วยฯ
ร้านทองใบเบเกอร์รี่ โดย คุณอัญชลี นพนาคีพงษ์ ที่นาอาหารก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ
มาบริการแก่ผู้ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์...
Facebok : ชมรมเวชบุคคลฯกรุงเทพ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2015
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
นาโดย นายแพทย์อัษฎางค์ ดุษฎีอิสริยวงศ์
ออกหน่วยตรวจสุขภาพในวันฉลองวัด
วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต
สังฆมณฑลจันทบุรี

ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับ
ศูนย์อภิบาลฯ รักกางเขน จันท์

Facebok : ศูนย์อภิบาล รักกางเขน จันท์

วันที่ 15 สิงหาคม 2015

ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนเจ็บ คนป่วยตามบ้าน
ช่วยทาแผลให้คนป่วยที่บ้าน
พร้อมให้กาลังใจและร่วมภาวนาสาหรับทุกท่าน
ในโอกาสงานฉลองวัด บวชพระสงฆ์ และ
ออกหน่วยปฐมพยาบาลในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี

ออกหน่วยโอกาสฉลองวัด
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว

เวชบุคคลฯตรวจสุขภาพ นวดผ่อนคลาย
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม FABC
เรื่องชีวิตนักบวช ณ ศูนย์มหาไถ่พัทยา
๑๓

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต
ให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
และผู้มาร่วมงาน โอกาสฉลองวัด บวชพระสงฆ์ในเขต
สังฆมณฑลราชบุรีและให้การดูแลสุขภาพเด็ก ร่วมกับ
งานหน่วยประกาศพระวรสาร สังฆมณฑลราชบุรี

Facebook : คุณพนิดา แหวกวารี

สังฆมณฑลราชบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2015
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในวันฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี
กลุ่มเวชบุคคลฯลงพืน้ ที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
วันที่ 23 สิงหาคม 2015
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในวันฉลองวัดนักบุญเวนันซิโอ จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มเวชบุคคลฯลงพืน้ ที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015
ศูนย์สังคมพัฒนาฯราชบุรี พร้อมด้วย
คณะคุณหมอฟาติมา ซิสเตอร์คณะคาเมไลท์
และกลุ่มเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี
ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพเด็ก

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2015 ศูนย์คามิลเลียน โซเขียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกมิสซังจันทบุรี
พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณ
พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ มุขนายกมิสซังเชียงใหม่
บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราชมิสซังราชบุรี ร่วมขอบคุณพระเจ้า โอกาสฉลองนักบุญคามิลโล เด แลลลิส
และร่วมฉลองครบ 50 ปี ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน สมาชิกของคณะ เปิด เสก อาคารบ้านอบรมนักบวช โอกาสนี้
บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา อธิการศูนย์ และประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร
ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และคณะทีม่ าร่วมแสดงยินดีกับสมาชิกของคณะทั้ง 6 ท่าน
ภราดาวิคตอเรียอาโน อัลตาบา ภราดาเอลิจีโอ วาเลนตินี บาทหลวงเอร์เมเนยีลโด้ คัลเดราโร่
บาทหลวงอาร์มนั โด เตนุสโซ และ บาทหลวงเปาโล ปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ในงานดังกล่าวด้วย...

Facebook : Benedicte Chaiduang

สังฆมณฑลนครราชสีมา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558
ออกหน่วยให้บริการสุขภาพ
โอกาสฉลองวัด
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มเวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนต์แมรี่
นาโดย เซอร์ เทแรส-เบเนดิกต์ ไชยดวง คุณชีวา มิ่งสูงเนิน และสมาชิกกลุ่มเวชบุคคลฯ
จัดออกหน่วยให้บริการสุขภาพ แบ่งปันพระวาจา BEC กลุ่ม1 นามว่า เอริซาเบธ...
กลุ่ม 3 ยออากิม ...จงเฝ้าระวัง และอธิฐานภาวนา... และกิจกรรมกลุ่มเวชฯ แข่งขันวิ่งๆ...
Line : ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี

ใคร
ใคร?? คือ เวชบุคคลคาทอลิกฯ
บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี กล่าวว่า เวชบุคคล คือ กลุม่ สหวิชาชีพที่ทางานด้านสุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพบาบัด ฯลฯ ที่นับถือศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิก เวชบุคคลคาทอลิกทาอะไรบ้าง เวชบุคคลคาทอลิก คือ กลุ่มสหวิชาชีพ ดังทีก่ ล่าวไว้
ได้รวมตัวกันเพือ่ นาจิตตารมณ์ความรักของพระคริสตเจ้ามาใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในความยากลาบากเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดี อันเป็นการเลียนแบบพระอาจารย์คือ องค์พระคริสตเจ้า
ที่พระองค์ทรงยอมถ่อมตนลงมารับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงรับทุกข์ทรมานสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงกลับ
คืนพระชนมชีพ เพือ่ นาความรอดมาสูม่ วลมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์สามารถมองเห็นและชิมลางถึงพระอาณาจักรสวรรค์และ
ชีวิตนิรันดรตั้งแต่ในโลกนี้ พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระวาจา และ “รักษาผู้เจ็บป่วย” นี่เป็นเครื่องหมายถึง
“พระอาณาจักรสวรรค์” ทีอ่ ยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ดังทีพ่ ระคริสตเจ้าได้ทรงตรัสไว้ ดังนั้น เวชบุคคลคาทอลิกก็กาลัง
ดาเนินรอยตามพระอาจารย์เจ้า ในการนาความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพของตน มาใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ให้ได้มสี ุขภาพดีเฉกเช่นทีพ่ ระคริสตเจ้าได้ทรงกระทาให้เป็นแบบอย่าง
ดังนั้น พ่อจึงขอเชิญชวนทุกๆท่านได้ นาความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนพี่นอ้ ง
ด้วย ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ : ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกาย ใจสมบูรณ์และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ฉันท์พี่นอ้ ง เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า พันธกิจ : ส่งเสริมเวชบุคคลและองค์กรคาทอลิกในประเทศไทยใน
การอุทศิ ตนรับใช้ปวงชนด้านสุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า....

แผนกสุขภาพอนามัย โดย ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ เครือข่ายทางานด้านเอดส์
ขออวยพรเนื่องในวันครบรอบวันเกิด ขอพระเจ้าและแม่พระอวยพรแด่ ครูเชษฐ์ ชาวนาแก้ว (ครบรอบ 14 กรกฎาคม)
คุณพัชราวดี วงศ์มาแสน (ครบรอบ 27 กรกฎาคม)
คุณพรทิพย์ คงกระพันธ์ (ครบรอบ 20 สิงหาคม)
ให้พบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปด้วยเทอญ...
๑๕

“หน่วยงานเอดส์อบรมเขียนโครงการ
นโครงการ””
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
ได้จัดอบรมการเขียนโครงการและรับฟังแนวทาง
การสนับสนุนโครงการจาก สสส.
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ระหว่างวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม - วันพุธที่ 2 กันยายน 2015 โดยมี บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยสภาพระสังฆราชฯฝ่ายสังคม /เลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์ กล่าวเปิดการอบรมว่า ขอให้
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนตั้งใจเรียนรู้และฝึกหัดเขียนโครงการ เพื่อจะได้ช่วยหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
ในการหาทุนสนับสนุนงานทีด่ ี ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้ทอี่ ยู่ชายขอบที่แต่ละหน่วยงานดูแลอยู่
อันจะเป็นการช่วยหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดความยั่งยืนในการทางานให้บริการแก่สังคม และ
สามารถยืนอยูด่ ้วยตนเองต่อไป นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักไว้เสมอว่าเมื่อขอทุนสนับสนุนจาก
องค์กรใดๆก็ตาม เราจะต้องรับผิดชอบการใช้เงินทุนที่ได้ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
บาทหลวงกิตสดา คาศรี ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อ 1.ให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับ
ความรู้ และแนวทางการเขียนโครงการ 2.เพื่อรู้จกั หน่วยงานแหล่งทุนด้าน
สุขภาพ สสส. ในประเทศไทย 3.เพือ่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและรูปแบบ
การทางานของหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศไทย 4.พัฒนาศักยภาพการ
เขียนโครงการให้แก่เครือข่ายองค์กร เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ทางานด้านเอดส์ การอบรมครั้งนี้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนกสุขภาพอนามัย โดยมี คุณเอ นพรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
โครงการภายในประเทศ ของคาริตัสไทยแลนด์,คุณประหยัด เกรัมย์ และคุณกัญญารัตน์ สุริยะวงศ์
จากเครือข่าย สสส. มาเป็นวิทยากรนาขบวนการ โดยเน้นทั้งการให้ความรู้ในเรื่องการทาโครงการ
แหล่งทุน และให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติเขียนโครงการจริงตามผู้เข้าร่วมตั้งใจจะทาให้หน่วยงานของตน
การอบรมจบลงด้วยการเดินทางเข้าเยี่ยมชมสานักงานของ สสส. เพือ่ มี
ความเข้าใจในการดาเนินงานของ สสส.มากยิ่งขึน้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้
มาจาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
จานวน 45 คน มีโครงการที่ต้องเขียนรวม 20 โครงการ งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ระหว่าง
แสนกว่าๆ ถึงสองแสนบาท รวมเป็นเงินงบประมาณที่จะเสนอโครงการต่อ สสส. ทั้งสิน้ ประมาณ
3 ล้านบาท ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะได้มกี ารนาเสนอ สสส. ต่อไป โดยมี คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่
ส่งเสริมงานเอดส์ เป็นผูค้ อยติดตามกากับเป็นพี่เลี้ยงต่อไป...

.. ข่าวประชาสัมพันธ์ ..

๑๖

