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งานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559/2016                                  

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ                                                                                 

วันจันทร์ท่ี 28 – วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

  การจดังานสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปีนี้ เราม ีคุณพ่อจติตาภิบาล คณะกรรมการ และแกนน า
ผูสู้งอายุ ระดบัสงัฆมณฑล รวม 76 ท่าน จาก 10 สงัฆมณฑล ทีส่นใจมาร่วมงานฯ น าโดย คุณพ่อวโิรจน์ นันทจนิดา 
ประธาน  และ คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ   
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 สรุป เนื้อหาการจัดสัมมนาฯ ในวันแรก (28 พฤศจกิายน 2559) .. โดย  อาจารยช์ยัรตัน์ ศรสีุวรรณ          

 สถาบนัฆราวาส ซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่ชเ้กีย่วกบังานผูสู้งอายุทีพ่วกเราก าลงัท ากนัอยู่ 
ใหก้ าลงัใจ เสรมิแรงผลกัดนัใหเ้ราไดท้ ากนั... และเรยีนรูข้อ้ค าสอนของพระศาสนจกัร  บทบาททีเ่ราสามารถท า
ประโยชน์ใหก้บัสงัคมได ้ และส ารวจปจัจยัทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ของการท างาน  แมจ้ะเป็นเวลาสัน้ๆแต่กม็สีาระและ
ประโยชน์ ดงันี้    

   

 

1. ครอบครัวศักดิ์สทิธ์ิ "พระพรแห่งชีวิตผู้สูงวัย" สุกแท้ที่เมตตาสู่พันธกจิ                        

 คณุพ่อพรศกัดิ ์ ชืน่จติอภริมย ์ ผูจ้ดัการแผนกครอบครวั ( คณะกรรมการฝา่ยงานอภบิาลอคัรสงัฆมณฑล 
กรุงเทพ) ไดก้รุณาสรุปย่อใหฟ้งั : พระเจา้ทรงเตรยีมสิง่ดดีสี าหรบัเรา หนังสอืปฐมกาล 1:3 ..ทรงเหน็ว่า ดี ...ชวีติ
คอื พระพรของพระ  ดงันัน้ ผูอ้าวุโส : เป็นกระแสเรยีกแห่งการเป็นผูสู้งวยั จงึต้องรกัษากระแสเรยีกนี้ไวอ้ย่าง
ต่อเนื่อง(รกัษาพระพรของพระในชวีติเรา) เพราะหลายคนไม่มกีระแสเรยีกนี้ (ตอนเชา้ตื่นขึน้มา ขอบคุณพระและ
ขอพระพรใหต้นเองไดห้ายใจอกีสกั 1 วนั ไปเรื่อยๆทุกวนั จนกว่าจะไม่สามารถขอไดอ้กีแลว้)  บรรดาหลานเหลน 
คอื มงกุฎของผูสู้งอายุ(สภษ 17 : 6)  สุดท้ายให้เราวอนขอพระ ว่า “ขอพระองค์อย่าทอดทิ้งขา้พเจ้าในวยัชรา..
(สดด 71 : 9)   
  

      
  

 

   งานสมัมนาฯ เริม่ขึน้ดว้ยพธิบีูชาขอบพระคณุ เปิดการสมัมนาและประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี 2559   โดย   คุณพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ จติตาภบิาล 
คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ  ในบทเทศน์คุณพ่อไดใ้หข้อ้คดิเกีย่วกบั 
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2.  โรงเรยีนสร้างสุกผู้สูงวัย / ศูนย์การเรียนรู้                                                   

 อาจารยอ์รพนิ แสงสวา่ง  ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และทมีบรหิารโรงเรยีนสรา้งสขุผูสู้งวยั  : เวชบุคคล 
คาทอลกิ อาสนวหิารนักบุญอนันา (สงัฆมณฑลนครสวรรค์) จดัท าโครงการโรงเรยีนสร้างสุขผูสู้งวยั  ในบรเิวณ
อาสนวหิารนักบุญอนันา โดยได้รบัการสนับสนุนอย่างดจีากสงัฆมณฑลให้ใชส้ถานที่  ได้รบังบประมาณบางส่วน
จากเทศบาลเมอืงนครสวรรค์ และงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของสมาชกิ  ปจัจุบนัมีนักเรียนที่เป็น      
ผูสู้งวยั รวม 140 คน  ทุกคนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะมาร่วมกจิกรรมต่างๆทีโ่รงเรยีน  เชน่ การดูแลสุขภาพ     การ
ออกก าลงักายที่เหมาะสม  การแสดงวฒันธรรม  การไปท าสาธารณประโยชน์ร่วมกนั  ไปเยี่ยมเยยีนสมาชกิและ
ผูป้ว่ย  บรรยากาศของโรงเรยีนแห่งนี้..ชา่งน่าอยู่ น่าเรยีน เสยีนี่กระไร ยิง่เหน็นักเรยีนแล้วยิง่สุขใจ สมกบัชื่อของ
โรงเรยีนสรา้งสุขผูสู้งวยัจรงิๆ  แรงบนัดาลใจทีท่ าใหเ้กดิโรงเรยีนนี้ คงเป็นเพราะความเขา้ใจสภาพสงัคมปจัจุบนัที่มี
จ านวนผูสู้งวยัมากขึน้เรื่อยๆ ควบคู่กบัการที่ต้องดูแลตนเอง  สุขภาพที่ดขีองผูสู้งวยัน่าจะมาจากการมสีงัคม ได้
พบปะเพื่อนๆ ยิม้ หวัเราะดว้ยกนั อนัเป็นการรกัษากระแสเรยีกแห่งการเป็นผูสู้งวยัไดด้แีละต่อเนื่อง 
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3.  น าเสนอผลการด าเนินงานกองคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2559  โดย คุณพ่อวโิรจน์  นันทจนิดา 
ประธานคณะอนุกรรมการฯ  และ จติตาภบิาล / ผูป้ระสานงานผูสู้งอายุสงัฆมณฑลฯ น าเสนอผลการด าเนินงาน/
โครงการที่ประสบผลส าเร็จในระดบัสังฆมณฑลของตน  อันมีงานโครงการที่น่าสนใจ สามารถน าไปเป็น
แบบอย่าง เพื่อพฒันางานผูสู้งอายุในสงัฆมณฑลของตนเองตามบรบิทและความเหมาะสมของทอ้งถิน่  
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 สรุป เนื้อหาการจัดสัมมนาฯ ในวันที่สอง (29 พฤศจกิายน 2559)  โดย  อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค  

                     
 

เริม่ตน้ชวีติวนัใหม่ ดว้ยการโมทนาคุณพระ ขอพรพระ ดว้ยการร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณ 

คุณพ่อรงัสนัต ์ วงอาษา  ประธานพธิบูีชาขอบพระคุณ  เทศน์แบ่งปนั  : ผูสู้งวยัเจรญิชวีติในพระพร โดยอาศยั    
พระวาจาของพระเจา้ ด าเนินชวีติตามมหาบุญลาภ 8 ประการ  และค้นหาความสุขที่ใจแล้วแบ่งปนัไปยงัเพื่อน   
พีน้่องรอบขา้งดว้ยรอยยิม้ มติรภาพ และความรกั 
 
 4.  การบรรยาย หัวก้อ “สิทธิ สวัสดิการ และโครงการกองภาครัฐไทย เพื่อการสงเคราะห์และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”  โดย  คุณสุชาดา ทรรพนนัทน์ และคณะ จาก กรมกจิการผูสู้งอายุ   
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1. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมผูสู้งวยั (10.7ลา้นคน) 2551= 10%   2558 = 15% 
2. เตรียมใจรบัสจัจะธรรม  เตรียมการให้พร้อมเสมอ รบัการเปลีย่นแปลง ความเสือ่ม  
 (การออม, ใชช้วีติพอเพยีง, ป้องกนัความเสีย่ง(บา้นปลอดภยั มพีนิยักรรม จดัการทรพัยส์นิ- 
 *จดทะเบยีนสทิธเิกบ็กนิ ), หลกีเลีย่งโรค(อาหาร ออกก าลงักาย พกัผอ่น จติแจม่ใส ไรพ้ษิสุรา 
  ตรวจสุขภาพเดอืนละครัง้)  
3. เป็นผูส้งูวยัท่ีมีประโยชน์ ถ่ายทอดแบบอย่างท่ีดี  
4. พระราชบญัญติัผูส้งูอาย ุพ.ศ.2546  (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2) 
 มาตรา 3 (นิยาม ผูสู้งอายุ  กองทนุ),  มาตรา 11 คุม้ครอง สง่เสรมิ สนบัสนุน (1) –(13) , 
  มาตรา 13 (กองทุนผูสู้งอายุ), มาตรา 17 สทิธกิารไดร้บัลดหย่อนภาษ ีจากการอุปการะบุพการ ี
 *อปท. ศธ. พม. วธ. สธ. มท. ร่วมกนัรบัผดิชอบ 
5. โครงการท่ีกลุ่มส่งเสริมสิทธิฯ กรมกิจการผู้สงูอายุ ด าเนินการ  
 (โครงการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม, สุขานัง่หอ้ยขา มรีาวจบั) = ป้องกนั  
 (ม.11(5)สะดวก ปลอดภยั ในอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ บรกิารสาธารณะ)  
6. ใครมีสิทธิได้รบัเบีย้ยงัชีพ = สทิธเิฉพาะตวัผูสู้งอาย ุ (ค าถาม : หลกัการ ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัสวสัดกิาร  
 จากรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าอยู่แลว้ ไมม่สีทิธิ ์(ขอ้ 6 ถูกคุมขงั, ขอ้9 บ านาญพเิศษ)         
 ***ก าลงัยกร่างระเบยีบการขึน้ทะเบยีนขอรบัเบี้ยยงัชพีใหม่ (1ครัง้/ปี เป็น ทุกเดอืน) 
7. กิจกรรมกองทุนผูส้งูอาย ุ (อุดหนุน   กูย้มื 30,000 บาท  120,000 บาท) 
8. การจดัการมรดก (บา้นและทีด่นิ, ทรพัยส์นิ)  พนิยักรรม 5 แบบ (ธรรมดา /ฝา่ยเมอืง) 
9. เมื่อจ าเป็นต้องค า้ประกนั ใหจ้ ากดัวงเงนิและระยะเวลา 
10.มติ ครม.8 พ.ย.59 เหน็ชอบ 4 มาตรการ (1.การจา้งงานผูสู้งอาย-ุยกเวน้ภาษเีงนิได้ 2.สรา้งทีพ่กั
 อาศยั-ธนารกัษ ์4จ.,การเคหะ  ธอส. พอช. ทัว่ไป 3.สนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั-ออมสนิ ธอส.  4.บูรณาการ
 ระบบบ าเหน็จบ านาญ (กบช.)-ร่าง พรบ.กองทนุส ารองเลีย้งชพีภาคบงัคบั 
11.รปูแบบและระบบการดแูลผูส้งูอายุ  (อผส.ในชมุชน , บา้นกลาง (2ศนูย ์ 3กลุ่มผูสู้งวยั  5 ภารกจิ 
 –ดูแล, รบัฝากกลางวนั,ชัว่คราว,จดักจิกรรม,ดแูล คุม้ครอง ชว่ยเหลอื  7 ดูครบ) 
12.เมืองน่าอยู่ส าหรบัผูส้งูอาย ุ(สูงวยัอย่างมคีุณค่า ชราอย่างมคีวามสุข)  8 องคป์ระกอบ (ทีอ่ยู่, มี
 ส่วนร่วมสงัคม,ทอ้งถิน่ จา้งงาน, ยอมรบั,เขา้ถงึขอ้มูลขา่วสาร,สนบัสนุน/บรกิารสุขภาพ,พืน้ที่
 ภายนอก/ตวัอาคาร,ขนส่งมวลชน)  ขบัเคลื่อนบูรณาการ 
13.เครื่องมือ และแผนการดแูลช่วยเหลือผูส้งูอายุ 3 กลุ่ม ตดิสงัคม ตดิบา้น ตดิเตยีง (ดูครบ 4มติ ิ /    
 ดูแบบองคร์วม 
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5.  การศึกษากฤษฏีกาแห่งสมัชชาใหญ่กองพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค .ศ. 2015 
   โดย คุณพ่อไพรชั  ศรปีระเสรฐิ   จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ 

     
- ท้าทาย 5 )ชนส่วนน้อย ,ค าสอนไม่ต่อเนื่อง ,เชือ่น้อยหลงขนบ  ,ขาดประสบการณ์แห่งความเชือ่ ,เขา้ใจ
ตืน้ๆกระแสเรยีกและหน้าทีศ่ษิยพ์ระครสิต์(  

-จดุประสงคส์มชัชา พระศาสนจกัรเป็นพยานการเป็นศษิย(์1เดยีวม)ีพระครสิต ์เป็นศนูยก์ลาง ทุกคน 
เป็นเกลอื แสงสวา่ง   ปฏเิสธโลกยีนิยม  
 เน้ือหา 5  1.ศษิยพ์ระครสิต ์2.เจรญิชวีติ 3.ประกาศขา่วดใีหม ่ 4.ขอบฟ้าเพื่อฟ้ืนฟูการประกาศขา่วดใีหม ่
5.เครื่องมอืและมาตรการ เพื่อการฟ้ืนฟูประกาศขา่วดขีึน้ใหม่   บทสรุป 
-1.ศิษยพ์ระคริสต์(ครสิตชนแต่ละคน/ศลีลา้งบาป,  ชวีติหมู่คณะ/หนึ่งเดยีว/ชมุชนแห่งความเชือ่/ความรกั, 
รูปแบบของการรวมกลุม่  ชมุชน องคก์ร สถาบนั –BEC/วถิชีมุชนวดั*)      
-2.เจริญชีวิต  (การพบปะส่วนบุคคลกบัพระเจา้/ชวีติจติ+ความเชือ่ /ภาวนา, การกลบัใจ(metanoia) ,
เสรมิสรา้งและหล่อเลีย้งชวีติความเชือ่ พระวาจา พธิกีรรม ศลีศกัดิส์ทิธิ ์ ความรกั, ศษิย+์ธรรมทูต/ 
ศลีลา้งบาป  ชวีติใหม*่ประกาศขา่วด(ีความเชือ่ ความรกัเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั) 
-3.ประกาศข่าวดีใหม่ (บทบาทหน้าทีข่องครสิตชนทุกคน ประกาศขอ้ค าสอนบรรดาอคัรสาวกเรื่องพระ
เยซูเจา้ ดว้ยหนทาง วธิกีารใหม่ๆอย่างตอ่เนื่อง เหมาะสม-น าความรกัเมตตาของพระเจา้ไปสู่บคุคล
เป้าหมาย  ครอบครวั  วดั/ชมุชนวดั วถิชีมุชนวดั สถานศกึษาคาทอลกิ) 
-4.ขอบฟ้าเพ่ือฟ้ืนฟกูารประกาศข่าวดีใหม่  (เคยีงคู่ คน้หา  คน/ความยากจนสมยัใหม่ ,เคารพ
ศกัดิศ์รมีนุษย/์มชีวีติ+สมบูรณ์ , วถิปีฏบิตัขิองไทย +ความเชือ่  โลกาภวิฒัน์ , รกัษ์สิง่สรา้ง, ครสิตจกัร
และศาสนสมัพนัธ ์(พีน้่อง/ภาวนา/การเสวนา) 
-5.เครื่องมือและมาตรการ เพื่อการฟ้ืนฟปูระกาศข่าวดีขึน้ใหม่   (รู ้เขา้ใจ ตระหนกั เชือ่มัน่ใน
กฤษฎกีา อุทศิตน ,  ท างานเป็นทมีและเครอืขา่ย (เตบิโต หนึ่งเดยีว/ปึกแผน่), อบรมพฒันาตนเอง
ต่อเนื่อง/สถาบนัพฒันาฆราวาส, ใชI้CT เพื่ออภบิาล+ประกาศขา่วด ี
5 . เครื่องมอืและมาตรการ เพือ่การฟ้ืนฟูประกาศขา่วดขีึน้ใหม่   (รู ้เขา้ใจ ตระหนกั เชือ่มัน่ในกฤษฎกีา อุทศิตน 
ท างานเป็นทมีและเครอืขา่ย (เตบิโต หนึ่งเดยีว/ปึกแผน่), อบรมพฒันาตนเองตอ่เนื่อง/สถาบนัพฒันาฆราวาส,  
ใชI้CT เพื่ออภบิาล+ประกาศขา่วด ี
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6. แผนปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์การประกาศก่าวดีใหม ่ค.ศ.2017 แผนกสุกภาพอนามัย

 (ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ  ยุทธศาสตร ์ วตัถปุระสงค ์โครงการ กจิกรรม  ระยะเวลาเพือ่
 ขบัเคลื่อนงานผูสู้งอายุระดบัชาตใิหบ้รรลุผลส าเรจ็ตาม ตวัชีว้ดั = กระบวนการวางแผน ด าเนนิงาน 
 วธิวีดัประเมนิผลความส าเรจ็ อย่างเป็นระบบ,  และทุกระดบัตอ้งมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 
 (ระดบัชาต ิ–สงัฆมณฑล –เครอืขา่ยชมรม/วดั)   

7. การน าเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2017  โครงการกจิกรรมกอง 10 สังฆมณฑล  (ต่อเนื่อง 
 ต่อยอด บูรณาการ และรเิริม่สรา้งสรรค ์

8.  กจิกรรมแสดงความอาลัย  และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                                                                  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยการแปลอกัษร “รกัพอ่ ”ร่วมกนัขบัรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระบารมี  2  เทีย่ว ชมพระราชกรณยีกจิ และร าพงึ  ภาวนาถวายแด่         
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เสดจ็สูส่วรรคาลยั    

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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 สรุปเนือ้หา ในวันที่สาม การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  

( วันที่ 30 พฤศจกิายน 2559) 

 เริม่ตน้ชวีติวนัใหม่ ดว้ยการโมทนาคุณพระ ขอพรพระ ดว้ยการร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณ  โดย 
คุณพ่อนพพร ยอแซฟ  ประธานพธิบีูชาขอบพระคุณ 
         

 
9. การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559 ประกอบดว้ย คณุพอ่จติตาภบิาล ผูป้ระสานงาน คณะกรรมการผูส้งูอายุ และ

แกนน าผูส้งูอายุ ระดบัสงัฆมณฑล รวม 73 ทา่น จากผูเ้ขา้รว่มสมัมนาฯ 76 คน น าโดยม ีคณุพอ่วโิรจน์ นนัทจนิดา  
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ด าเนนิการประชมุ ร่วมกบั คณุพอ่ไพรชั  ศรปีระเสรฐิ  จติตาภบิาลคณะอนุกรรมการฯ ดงันี้                                                   

 
 

1. ขอใหค้ณะกรรมการผูส้งูอายุสงัฆมณฑลทัง้ 10 สงัฆมณฑล        
1.1 สง่ชือ่  “ ชมรมผูส้งูอาย ุ” ทีจ่ะเสนอเขา้รว่มประกวดชมรมผูส้งูอายุตวัอยา่ง ประจ าปี ค.ศ.2017  
      พรอ้มเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ประวตัชิมรม ทะเบยีนสมาชกิ รปูกจิกรรมของชมรมฯลฯ )รปูเลม่จดัท า (                    
1.2 โครงการ “ผูส้งูอายคุาทอลิกตวัอย่าง” และ “ลกูกตญัญตู่อบุพการี” ขอใหส้งัฆมณฑลสง่รายชือ่ผู ้ไดร้บัมอบ    

ใบประกาศเกยีรตคิุณ ก่อนภายใน (10 กุมภาพนัธ ์2560) เพื่อคณะอนุกรรมการฯจะเรง่ด าเนินการขอใบพร    
สมเดจ็พระสนัตะปาปา จากนัน้ขอใหส้ง่ประวตัแิละแบบฟอรม์การใหค้ะแนนมายงัสานกังานฯ 
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2. เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายุสงัฆมณฑลฯ เขยีนแผนงานผูสู้งอายขุองสงัฆมณฑลเพื่อมอบใหจ้ติตาภบิาล น าเสนอต่อ       
 สงัฆมณฑลฯ เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณจดักจิกรรมผูสู้งอายุ เป็นตน้     
 2.1   ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการฯเพือ่ผูสู้งอายุ ปีละ 4 ครัง้ ( 19 ม.ค., 15 ม.ีค., 21 ม.ิย., 20 ก.ย. 2560 )  
 2.2 ร่วมงานชมุนุมผูสู้งอายุคาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่12/2560 โดย เครอืขา่ยชมรมผูสู้งอายคุาทอลกิฯ  
  อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นเจา้ภาพจดังานฯ (วนัศกุรท์ี ่28 – วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2560)  
 2.3    ร่วมสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจาปีคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ  
  ( วนัองัคารที ่28 – วนัพฤหสับดทีี ่30 พฤศจกิายน 2560 )                             

3.  ชีแ้จง  สรปุการจดัสรรเงนิ “โครงการจติอาสาหาทนุชว่ยงานเครอืขา่ยผูส้งูอายคุาทอลกิ” ทีผ่า่นมา                          

4.   การน าเสนอแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2560  โครงการกจิกรรมของ 10 สงัฆมณฑล (ต่อเนื่อง ต่อยอด               
 บูรณาการ และรเิริม่สรา้งสรรค)์ 

 

5.   คณะกรรมการดาเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ ตามแนวปฏบิตั ิ

 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูสู้งอายุ วาระ 3 ปี ( 1 มกราคม 2017 – 31 ธนัวาคม 2019)  

 
 

โดยสรุป   การสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559/2016  แมจ้ะเป็นเวลาเพยีงสองวนัครึง่  แต ่                  
พวกเราไดรู้จ้กักนั  ไดเ้รยีนรูค้ าสอนของพระศาสนาจกัร  ไดค้วามคดิ  ไดแ้รงบนัดาลใจ และไดพ้ละก าลงัจาก      
องคพ์ระจติเจา้ส าหรบัการกลบัไปท าตามบทบาทหน้าทีข่องผูส้งูอายุคาทอลกิทีด่ตี่อไป พบกนัปีหน้า..   

                      

กิจกรรมสร้างความสุกผู้สูงวัย 


