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วิสัยทัศน์             
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์ 

                และร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันฉันพี่น้อง                
       เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า     

 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2017 คร้ังที่ 14      
ให้แก่คณะกรรมการ สมาชิกผู้สูงอายคุาทอลิกทั่วประเทศ ระหว่างวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดทีี่ 30 พฤศจกิายน 2017    
ณ ศูนยอ์ภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “สูงค่าจิตเมตตา  ภมูิปัญญาผู้สูงวัย” โดยได้รับเกียรติจาก         
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ     
ร่วมด้วย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ / ผู้อ านวยการแผนกสุขภาพอนามยั 

 คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิกฯ   
   คุณพอ่จิตตาภิบาล แกนน า สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายฯุ  

   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ทา่แร่ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี
     สังฆมณฑลอุบลราชธานี  เชียงใหม่  นครราชสมีา              
   สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ราชบุรี นครสวรรค์    
   ร่วมงานสัมมนาฯคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 81  ท่าน...  

  

                                          พฤศจิกายน -  ธันวาคม 2017  ฉบับที่ 6/2017 

ภายในฉบับ : 



    
       คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
กล่าวเปิดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017  
พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณพ่อจติตาภิบาล  คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ระดับชาติ และสมาชิกผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลทกุท่านที่มาร่วมงานปีนี้                         

กิจกรรมวันแรกเร่ิมด้วย .. หัวข้อที่ 1 “กิจเมตตา ศิษยพ์ระคริสต์ ชีวิตจิตผู้สูงวัย”  ได้รับเกียรติจาก 
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี บรรยายแบ่งปัน โดยน าแบบอย่างชีวิต จดหมายถึงผู้สูงอายุ (1999)    

 และค าสอนของสมเดจ็พระสันตะปาปาจอหน์ปอลที่ 2, สมเด็จพระสันตะปาปา   
 เบเนดิกต์ที่ 16, สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส และแบบอย่างความเช่ือ 
 การเจริญชีวิตของประกาศกในพระคมัภีร์มาเป็นแบบฉบับในการด าเนินชีวิต  
 ของผู้สูงอายอุย่างมีคุณค่าตามพระพรที่ได้รับจากพระเจ้า เพื่อเป็นประจักษพ์ยานความเช่ือ  
 ปฏิบัติความรัก โดยท ากจิเมตตา ช่วยเหลือ แบ่งปัน รับใช้เพื่อนมนษุย์  

ผู้สูงวัย ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ..  หัวข้อที่ 2  คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เลขาธิการสภาสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุรี 
เป็นวิทยากรแบ่งปันหัวขอ้ "ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภูมิปัญญาผู้สูงวัย" โดยใช้เทคนิค
ปรากฎการณ์วิทยาน าเสนอ "คาร์เร็ตโตโมเดล" ในการสร้างกลุ่มคริสตชนห้วยยางและพนม ,  

 คุณพ่อเซอ่๋าโมเดล (คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล อดีตอุปสังฆราช) ในการ 
 บุกเบิกสร้างวัดและกลุ่มคริสตชน 4 วัดในสังฆมณฑลราชบุรี และ "ชุมชน 
 คาทอลิกวัดอักแนส โมเดล" เพื่อเป็นเคร่ืองมือชวนให้ไตร่ตรองวิถีชีวิตชุมชน 
 วัดนักบุญอักแนส ซึ่งคุณพ่อวุฒิชัย ร่วมกับซิสเตอร์ สภาภิบาล จิตอาสา และเครือข่าย ร่วมกัน   
 พัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่น าไปสูก่ารพัฒนาจิตวิญญาณ สัตบุรุษ โดยใช้กิจกรรม   
 สถานีเกษตรแบ่งปัน ชุมชนเกษตรอินทรีย์วัดนกับุญอกัแนส, กิจกรรมร้องเล่นเต้นเป็นภาษาอังกฤษ

ของกลุ่มเด็ก และกิจกรรมสูงวัยอยา่งมคีุณค่าของกลุ่มผู้สูงวัยวัด โดยมีหลักในการท างานร่วมกนัคือ ออกแบบกิจกรรม          
(ท าเพื่ออะไร, ท าเพราะอะไร, กลุ่มเป้าหมาย) ลงมือท างาน,ไตร่ตรองเพือ่การพฒันา และแบ่งปัน ที่ส าคญัคอืต้องท าด้วยความรัก 
ด้วยหัวใจ มีการออกแบบ กิจกรรม วิธีการ มีการเตรียมการ และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา..  จากนัน้.. คณะอนกุรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล ผู้ประสานงานผู้สูงอายฯุสังฆมณฑล น าเสนอผลการด าเนินงานผู้สูงอายุ ปี 2017/2560       

      กิจกรรมวันที่สอง .. คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลฯสังฆมณฑล 
 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  จากนั้นเร่ิมบรรยาย หัวข้อที่ 3   
     คุณเอ นพรตัน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ  Caritas Thailand แบ่งปันหัวข้อ  

 Best Practice โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับผู้สูงอายุ   
 โดยใหท้ าความเข้าใจลักษณะโครงการ  
 ตัวอย่างโครงการต่างๆ ชวนคิดปญัหาของ 
 ผู้สูงอายุในวัดคาทอลิก และลงมือร่างโครงการ  
 ของแต่ละวัด ซึ่งลักษณะโครงการ    
 - เน้นการรวมหลายๆกจิกรรม ไม่ใช่ 
 กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง มีขนาดใหญ ่
 พอสมควร ไม่ใช่กิจกรรมเล็กๆ  
 มีวัตถุประสงค์ชัดเจนท าแล้วได้ประโยชน ์
 อะไร มีกระบวนการ (ปัจจัย กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต การเปล่ียนแปลง  ความก้าวหน้า)  มีระยะเวลาด าเนินการหลังเสนอโครงการ 
อนุมัติ 6 เดือน แม้จะมหีลายกจิกรรม แต่มุ่งไปสูก่ารแก้ปัญหาเดยีว - เป็นการท างานแบบเฉพาะกิจ 
ไม่ใช่งานประจ า - มีเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดชัดเจน (ประมาณ 1 ปี) - มีการติดตามประเมินผลได้                        

๒ 
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ต่อหน้า ๔ 

- มุ่งประโยชน์เชิงสาธารณะ - ไม่เน้นหาเงินเข้าคณะคนท างาน /กลุ่ม /องค์กร                                        
- มีเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น ประชุม อบรม กติกา ถอดบทเรียน..  
 จากนัน้ มีการน าเสนอโครงการที่ประสบความส าเร็จจากชมรมผู้สูงอายุ   
 วัดหัวไผ่ โดยมี คุณวลัลภ วงษ์แก้ว  คุณวันทนา เอ้าเจริญ และผู้แทน 
 น าเสนอ Best Practice โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ 

วัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ เร่ิมกิจกรรมเมื่อปี 2534 จนถึงปัจจุบัน รวม 26 ปี มีพัฒนาการ                      
ปัญหา - อุปสรรค การยกระดับและจุดเร่ิมต้นการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ และจดทะเบียนเป็นองค์กร 
สาธารณประโยชน ์สมาชิกสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้สูงอายุคุณภาพ  

 อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และรางวัลชนะเลิศชมรมผู้สูงอายคุาทอลิก   
 ตัวอย่างระดับชาติ ปี 2556   หัวข้อที่ 4  คุณพ่อไพรัช ศรปีระเสรฐิ                                                                  
 ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ บรรยายใน  
 หัวข้อ “สาระส าคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก  
 ในประเทศไทย ค.ศ.2015” ปัจจบุันพระศาสนจักรท้องถิ่น โดย  

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ได้ประกาศกฤษฎกีาสมัชชา 2015 ซึ่งเน้น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศ   
 ข่าวดีใหม่” กลุ่มผู้สูงอายุคาทอลิก จึงเร่ิมเน้นความเข้มแข็งของเครือข่าย  
 ชมรมผู้สูงอายคุาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล และระดับวัด เพื่อสร้างความเขม้แข็ง  
 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ  บทที ่1 ศษิย์พระคริสต ์ - ทุกคนเป็นโดย  
 ศีลล้างบาป - หลายคนรวมกันเป็นชุมชนพระศาสนจักร เป็นหมู่คณะ ชุมชน          
 ความรัก เจริญชีวิตเป็นจิตใจเดียวกนั - หมูค่ณะ/ชุมชน มหีลายรูปแบบ  
 เร่ิมจากครอบครัว ชุมชนวัด บทที่ 2 เจริญชีวิต  - ชีวิตพระเยซู เป็นแบบอย่าง  
 องค์ความรักและเสียสละ จนกระทั่งยอมตายเพือ่ไถ่กู้ - เจริญชีวิตความเช่ือ  
 ตามอย่างพระเยซู - กลับใจ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมชีวิต  - สร้างและหล่อเล้ียง   
 ชีวิตด้วยพระวาจา ศีลศกัดิ์สทิธิ์  กิจกรรม และ บทที่ 3 ประกาศข่าวดีใหม่  
 เป้าหมาย 3 กลุ่ม (1.ไม่รู้จัก/ไม่ยอมรับ  2.คริสตชน ทิ้งวัด 3.คริสตชน ปกติ)   
 ผู้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีใหม่ - ทุกคน (ตั้งแต่ พระสันตะปาปา  
 พระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร ฆราวาส ผู้รับเจิมถวายตัว ทุกเพศทุกวัย)  

 .. สรุป ทุกคนเป็นศษิยพ์ระคริสต์ โดย ศีลล้างบาป ต้องเจริญชีวิต  
 ตามแบบอย่างพระเยซู และสอนผู้อื่นด้วยค าพดูและการกระท า  
 โดยอยู่บนพื้นฐานความเช่ือ ความไว้ใจ ความรัก และร่วมมือกับ  
 คนอืน่ ท าเป็นหมู่คณะ ด้วยจิตใจเป็นหนึ่งเดยีวกัน  จากนั้น...   
 คุณพอ่ไพรัช ขอให้สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุจัดแบ่งกลุ่มตามสังฆมณฑล 
เพื่อร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายฯุ และ น าเสนอแผนงาน 

ผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑลฯใหท้ี่ประชุมรับทราบ     
> ขอขอบคุณ < อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตนธญัโชติ  

 คุณวงศ์ศกัดิ์ อังกูรสุทธพิันธ์ ที่ได ้
 สรุปสาระเนื้อหาจากวิทยากร  
 แต่ละท่านตั้งแต่วันแรก - วันที่สอง  
 ของการสมัมนาผู้สูงอายุฯ และ                 
 คุณธนันท์ฉาย สวิสตต์นันทชัย   

 ช้ีแจงการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับองค์กรทั้งภาครัฐ  
 และเอกชน ฯลฯ ต่อที่ประชุมรับทราบ...ด้วย .> 

  
๓ 

ต่อจากหน้า ๒ 



       
      กิจกรรมวันที่สาม ..  คุณพ่อธนันชัย กิจสมคัร  จิตตาภิบาลผู้สูงอายอุัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ คณุพอ่จิตตาภิบาลฯ   
   จากนั้น.. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ. 2017/2560 โดยมี  
 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะจิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ 

คุณพอ่วิโรจน์ นนัทจนิดา ฐานะประธานคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ท าหน้าที่  
 ประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย คุณพอ่จิตตาภบิาล   
 คณะกรรมการ แกนน า ผู้ประสานงานเครือข่ายชมรม 
 ผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบแผน   
 กิจกรรมฯ ปี 2018 (Timeframe) ของคณะอนกุรรมการฯ  
 และขอความร่วมมอืด าเนนิการฯ 1. ขอใหค้ณะกรรมการ  
 ผู้สูงอายุสังฆมณฑล ส่งช่ือชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล 
เข้าร่วมประกวด “ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง”  2. รายช่ือ  

 “ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตญัญูต่อบุพการี” ปี ค.ศ.2018 ขอให้  
 ส่งรายช่ือผู้ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ (ภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2018)  
 3. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สงูอายุ 4 คร้ัง/ปี (17 ม.ค.,  
 21 มี.ค., 20 มิ.ย., 19 ก.ย. 2018)  4.ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิก  
 ระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018 โดย ชมรมผู้สูงอายุ  
 คาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพจดังานฯ  
 (วันศุกร์ที่ 27 – วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018)  
 5. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ค.ศ. 2018 (วันอังคารที่ 27-วันพฤหัสบด ี
ที่ 29 พฤศจกิายน 2018).. พร้อมกับ 
รับมอบทะเบียนสมาชิกผู้สูงอายุ /            
รับสมทบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ 
(เงินออมวันละบาท) งวด 1/2018 จาก 
คุณพอ่จิตตาภิบาล และคณะกรรมการ  
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล.ครั้งนีด้้วย           

    อนึ่ง.. ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และ 
ทีมงาน ทีก่รุณามาจัดกจิกรรมให้ผู้สูงอายุได้สร้างความสมัพนัธ์ รอยยิม้ 
เสียงหัวเราะ ร่วมกันอย่างมีความสุข..>>> 
 

ต่อหน้า 5 

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 
วันที่ 17 มกราคม 2018  : จัดประชุมคณะอนกุรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2018  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018  : ขอเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสขุ (สมาชิกเวชบุคคล 
ระดับสังฆมณฑล) ร่วมงานสมัมนา หัวขอ้ “50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลกิฯ ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” 
(เวลา 08.30 - 12.00 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11  อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018  :  จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลกิแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 4/2018 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์สาทรใต้ 

ปฏิทินกิจกรรม 
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ต่อจากหน้า ๓ 
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พระคาร์ดินัลปาโรลินที่ลูร์ด วันผู้ป่วยสากล 
 

   มารดาแห่งพระศาสนจักร” <<”นี่แน่ะ ลูกของแม่ ... นี่แน่ะ  แม่ของเจ้า” และนับแต่นั้นเป็นตน้ไปศิษยค์นนั้นกพ็าพระแม่ไปอยู่   
ที่บ้านตน”>> จากพระวรสารโดยนกับุญยอหน์ นีเ่ป็นหัวข้อแห่งสาส์นของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสส าหรับวันผู้ป่วยสากล 
คร้ังที่ 26 ที่เราจะท าการเฉลิมฉลองกันในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระแห่งเมืองลูร์ด 
  ต่อไปนี้คือสาส์นฉบับเต็มซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงลงพระนามเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน ทีผ่่านมา ซึ่งตรงกับวันสมโภช
พระคริสตกษัตริย ์

มารดาแห่งพระศาสนจักร  นี่แน่ะ ลูกของแม ่... นี่แน่ะ แมข่องเจ้า” 
และจากนัน้เปน็ตน้ไปศิษย์ก็น าพระมารดาไปอยู่กับตน (ยน. 19 : 26 - 27) 

พี่น้องชายหญิงที่รัก          
  

 การรับใช้ของพระศาสนจักรตอ่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยต้องฟื้นฟคูวามเข้มแข็งและความซือ่สัตย์ตอ่ไปตามพระบัญชาของ 
พระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ ลก. 9: 2-6; มธ. 10: 1-8; มก. 6: 7-13) พร้อมกับเลียนแบบฉบับของพระอาจารย์ผู้ทรงมพีระบัญชานี้  
 หัวข้อวันผู้ป่วยสากลปีนี้ทีไ่ด้มาจากพระด ารัสทีพ่ระเยซูเจ้าตรัสจากไมก้างเขนตอ่พระนางมารียม์ารดาของตนและต่อยอห์น 
: “สตรีเอ๋ย นี่คือลกูของท่าน ... นี่แน่ะ แมข่องเจ้า และจากนั้นเป็นต้นไปศิษย์ก็รับพระนางไปอยูท่ีบ้่านตน” (ยน. 19: 26-27)   
 1. พระวาจาของพระคริสตเจ้าส่องสว่างพระธรรมล้ าลึกแห่งไมก้างเขนอย่างชัดเจน ซึ่งไมไ่ดห้มายถึงวิบัติกรรมที่สิ้นหวัง  
แต่กลับตรงกันข้าม กลับกลายเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์แสดงพระสิริมงคลและความรักของพระองค์จนถึงทีสุ่ด แล้วความรัก
ดังกล่าวก็กลายเป็นพืน้ฐานและกฎเกณฑ์ส าหรับชุมชนคริสตชนและชีวิตของศิษย์แต่ละคน 
 ก่อนอื่นใดพระวาจาของพระเยซูคริสตค์ือบอ่เกิดแห่งกระแสเรียกของแมพ่ระเพื่อมนษุยชาติทั้งปวง ที่เป็นพิเศษคือ 
พระแม่มารีย์จะทรงเป็นมารดาศษิย์แห่งพระบุตรของพระแม่ คอยดูแลเอาใจใส่พวกเขาและการเดนิทางตลอดชีวิตของพวกเขา 
ดังที่เราทราบความเอาใจใสข่องแม่ตอ่บุตรทั้งด้านจิตและด้านวัตถุต่อการเจริญเติบโตจนตลอดชีวิต 
 ความเจ็บปวดที่สดุแสนจะพรรณาบนไมก้างเขนทิ่มแทงดวงวิญญาณของพระแม่มารีย์ (เทียบ ลก. 2: 35) มิได้ท าให้      
พระแม่พกิาร แต่กลับตรงกันข้าม ในฐานะที่ทรงเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า หนทางใหม่แห่งการอุทิศตนเองได้ถกูเปิดออก   
ต่อหน้าพระแม่ บนไม้กางเขนพระเยซทูรงแสดงความห่วงใยตอ่พระศาสนจกัรและมนุษยชาติ พระแม่ถูกเรียกให้แบ่งปันความ
ห่วงใยดังกล่าวด้วย  ในการกล่าวถึงการเสด็จมาของพระจิตในวันเปนเตกอส (Pentecost) หนังสอืกิจการของอคัรสาวกแสดง 

 

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสส าหรับวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26 
มารดาแห่งพระศาสนจักร: “นี่แน่ะ ลูกของแม่.. นี่แน่ะ แม่ของเจ้า” 
และจากบัดนั้นเป็นต้นมาศิษย์คนนั้นน าพระมารดาไปอยู่กับตน” 

วันที่ 11 ธันวาคม 2017 
 



2. ยอห์นศิษย์รักคือรูปแบบของพระศาสนจักรซึ่งเป็นประชากรของพระผู้ไถ่  ยอห์นคงรับว่าแม่พระเป็นมารดาของตน ในการ
กระท าดังกล่าวถึงเรียกร้องให้น าแม่พระไปอยู่กับเขาที่บ้านเพื่อที่พระแม่จะได้เป็นแบบฉบับแห่งความเป็นศิษย์  และให้เขา
พิศเพ่งถึงกระแสเรียกแห่งความเป็นมารดาที่พระเยซูทรงมอบให้รวมถึงทุกสิ่งที่จะตามมา ทรงเป็นมารดาที่ให้ก าเนิดบุตร
มากมายซึ่งสามารถที่จะรักตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชา  นี่เป็นเหตุผลที่กระแสเรียกแห่งการเป็นมารดาของแม่พระให้ดูแล
บรรดาลูกจึงถูกมอบให้กับยอห์นและแก่พระศาสนจักรโดยรวม ชุมชนทั้งปวงแห่งศิษย์ล้วนรวมอยู่ในกระแสเรียกแห่งความ
เป็นมารดาของพระแม่มารีย์ ยอห์นผู้มีส่วนร่วมในทุกสิ่งกับพระเยซูคริสต์ทราบว่าพระอาจารย์ต้องการน าทุกคนให้ได้พบกับ
พระบิดาของพระองค์  เขาสามารถเป็นประจักษ์ต่อความจริงว่าพระเยซูไม่เพียงแต่ได้พบกับประชาชนจ านวนมากที่ทนทุกข์
จากความเจ็บป่วยฝ่ายจิตเพราะความเย่อหยิ่งจองหอง (เทียบ ยน. 8: 31 -39) และการเจ็บป่วยฝ่ายกายเท่านั้น (เทียบ                
ยน. 5: 6)  พระองค์ทรงประทานพระเมตตาและการให้อภัยทุกคน และทรงบ าบัดคนป่วยให้เป็นดุจเคร่ืองหมายของชีวิตครบ
บริบูรณ์แห่งพระอาณาจักร ซึ่งพระองค์จะทรงเช็ดน้ าตาทุกหยดให้แห้ง  เฉกเช่นพระแม่มารีย์ สานุศิษย์ถูกเรียกร้องให้               
เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน แต่มิใช่แต่เพียงเท่านั้น  พวกเขารู้ว่าดวงใจของพระเยซูนั้นเปิดกว้างสู่ทุกคนโดยไม่ยกเว้นผู้ใด  
พระวรสารแห่งพระอาณาจักรต้องถูกประกาศให้ทุกคน และความรักเมตตาแห่งคริสตชนต้องแผ่ไปยังทุกคน เพียงเพราะว่า
พวกเขาเป็นบุคคล เป็นบุตรของพระเจ้า 

3. กระแสเรียกเยี่ยงมารดาของพระศาสนจักรต่อคนที่เดือดร้อนและคนป่วยมีการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมตลอด
ระยะเวลาสองพันปีแห่งประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรซึ่งกระท ากิจกรรมที่น่าประทับใจมากมายเพื่อคนป่วย เราต้องไม่ลืม
ประวัติศาสตร์แห่งการเสียสละอุทิศตน ซึ่งยังสืบต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ทั่วโลก  ในประเทศที่มีระบบการดูแลสาธารณสุข
เพียงพอ งานของคณะนักบวชและสังฆมณฑลเป็นต้นโรงพยาบาลจะมุ่งไม่เพียงแต่จะให้การรักษาที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยัง
จะเอาตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางในกระบวนการของการเยียวยารักษา ในขณะเดียวกันก็ท าการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการที่
เกี่ยวกับทั้งชีวิตมนุษย์และคุณค่าเชิงศีลธรรมของคริสตชน ส าหรับประเทศที่ระบบสาธารณสุขยังมีไม่เพียงพอหรือยังไม่มี 
พระศาสนจักรพยายามท าทุกสิ่งเท่าที่จะท าได้เพื่อยกมาตรฐานสาธารณสุข ขจัดอัตราการเสียชีวิตวัยทารก และป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ  ทุกหนทุกแห่ง  พระศาสนจักรพยายามที่จะให้การดูแลรักษาแม้ในยามที่ตนไม่สามารถที่ให้ความช่วยเหลือได้  
ภาพพจน์ของพระศาสนจักรคอืการเป็น “โรงพยาบาลสนาม” ที่ให้การต้อนรับทุกคนที่ได้รับบาดแผลจากชีวิตเป็นความจริงที่
เป็นรูปธรรม เพราะในบางภูมิภาคของโลก ธรรมทูตและโรงพยาบาลของสังฆมณฑลเป็นเพียงสถาบันเดียวที่ให้การพยาบาล
ดูแลประชาชน 

4. เร่ืองราวยาวนานแห่งประวัติศาสตร์ในการรับใช้คนป่วยนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความช่ืนชมยินดีในภาคส่วนแห่งชุมชนคริสตชน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับปัจจุบันที่มีผู้คนจ านวนมากด าเนินการในพันธกิจนี้  แต่เราควรมองไปยังอดีตเพื่อท าให้เรามั่งคั่ง  
เราควรเรียนรู้จากบทเรียนที่สอนเราเกี่ยวกับความใจกว้างและการเสียสละของผู้ตั้งสถาบันเพื่อรับใช้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย            
เราต้องขอบคุณความคิดสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากความรักเมตตาของหลายคนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และ
อีกหลายๆคนที่ตั้งใจวิจัยค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆเพื่อรักษาผู้ป่วย  ต านานในอดีตสามารถช่วยเราให้มีอนาคตที่ดีกว่า เช่น การ
ปกป้องโรงพยาบาลคาทอลิกมิให้มีจิตตารมณ์แห่งธุรกิจซึ่งเปล่ียนการเยียวยารักษาโรคกลายเป็นกิจการที่แสวงหาก าไรซึ่ง
ลงเอยด้วยการไม่ให้ความสนใจกบัคนยากจน  องค์กรที่ฉลาดและมีความรักเมตตาต้องมุ่งในจิตตารมณ์ว่า คนป่วยต้องได้รับ
ความเคารพในศักดิ์ศรีของเขา ต้องเก็บเขาไว้ที่ศูนย์เพื่อผ่านกระบวนการเยียวยารักษา  สิ่งนี้ควรเป็นทัศนคติเดียวกัน
ส าหรับผู้ที่ท างานอยู่ในโครงสร้างสาธารณะ  อาศัยการรับใช้ของพวกเขา พวกเขาถูกเรียกร้องให้ต้องเป็นประจักษ์พยานที่มี
ความน่าเช่ือถือต่อพระวรสารด้วย 

ต่อหน้า  ๗ 
๖ 

  



5. พระเยซูเจ้าทรงประทานอ านาจการเยียวยารักษาให้กับพระศาสนจักร “เคร่ืองหมายเหล่านี้จะมีอยู่กับผู้ที่มีความเช่ือ ... 
 พวกเขาจะปกมือเหนือผู้ป่วยและพวกเขาจะหายจากโรค (มก. 16: 17-18)  ในหนังสือกิจการอัครสาวก เราอ่านเร่ืองการที่
 นักบุญเปโตรรักษาโรค (เทียบ กจ. 3: 4-8) และนักบุญเปาโล (เทียบ กจ. 14: 8-11)  พันธกิจของพระศาสนจักรเป็นการ
 ตอบสนองต่อพระพรของพระเยซูคริสต์เพราะพระศาสนจักรทราบดีว่าตนต้องน าคนป่วยให้อยู่ภายใต้การพิศเพ่งของ
 พระองค์  ซึ่งเป่ียมด้วยความอ่อนโยนและความเมตตาสงสาร พันธกิจการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นงานที่มีความจ าเป็น
 และเป็นพื้นฐานที่จะต้องกระท าด้วยความกระตือรือร้นที่เร่าร้อนอยู่เสมอจากทุกคนนับตั้งแต่ชุมชนวัดไปถึงสถาบันรักษา
 สุขภาพที่ใหญ่ที่สุด  เราไม่อาจมองข้ามความรักอันอบอุ่นและความเพียรทนของครอบครัวเป็นอันมากในการเอาใจใส่ดูแล 
 ผู้ที่เป็นโรคเร้ือรังหรือเด็กพิการ พ่อแม่ และญาติ  การดูแลเอาใจใส่ภายในครอบครัวเป็นประจักษ์พยานพิเศษแห่งความรัก
 ต่อมนุษย์  จ าเป็นต้องมีการยอมรับรู้และได้รับการสนับสนุนด้วยนโยบายที่เหมาะสม  นายแพทย์ พยาบาล พระสงฆ์       
 ผู้ถวายตัวชายหญิง อาสาสมัคร ครอบครัวและทุกคนที่ดูแลคนป่วยล้วนมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ของพระศาสนจักร  นี่เป็น
 ความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งท าให้คุณค่าแห่งการรับใช้ประจ าวันของแต่ละคนมีความมั่งคั่งยิ่งขึ้น  
6. เราใคร่ขอฝากทุกคนที่เจ็บป่วยทางกายหรือจิตวิญญาณไว้กับพระแม่มารีย์ผู้ทรงเป็นมารดาที่อ่อนโยน เพื่อที่พระแม่จะช่วยให้

พวกเขามีความหวัง  เราวิงวอนพระแม่ได้โปรดช่วยเราให้ต้อนรับผู้ป่วยที่เป็นพี่น้องชายหญิงของเรา พระศาสนจักรทราบว่า
ตนต้องการพระหรรษทานพิเศษเพื่อท าหน้าที่ตามพระวรสารในการรับใช้คนป่วย ขอให้ค าภาวนาของเราต่อมารดาของ           
พระเจ้าโปรดประทานให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันต่อค าขอร้องเสมอที่ขอให้สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรจะเจริญชีวิตใน            
ความรักต่อกระแสเรียกที่จะรับใช้ชีวิตและสุขภาพ  ขอพระแม่มารีย์พรหมจารียโ์ปรดวิงวอนส าหรับวันผู้ป่วยสากลคร้ังที่ 26 นี้  
ขอพระแม่โปรดช่วยผู้ป่วยให้มีประสบการณ์ในความทุกข์โดยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสตเจ้า ขอพระแม่โปรด
สนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ดูแลคนป่วย  ข้าพเจ้าขออวยพรทุกคน ทั้งคนป่วย คนดูแลคนป่วยและอาสาสมัครทุกคน 

 

จาก นครรัฐวาตกิัน  วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 
วันสมโภชพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลโลก 

                                                                  ฟรังซิส                                                                                                             
                   (แปลโดย มองซินญอร์ อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนนัต์) 

๗ 



                      

                           
 

 
 
 

 

พ่ีน้องที่รักในพระคริสตเจ้า 
 
ในโอกาสวนัผู้ป่วยสากลปีนี้  องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงมอบ

หัวข้อในการร าพึงคอื มารดาพระศาสนจักร : <<  นี่คือลูกของท่าน....นั่นคือ แม่ของเจ้า นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้น 
   ก็รับพระนางเป็นมารดาของตน >> (ยน. 19 : 26 - 27) 
 

 ในโอกาสนี้ พอ่จึงขอเชิญชวนพี่นอ้งครสิตชนทกุคนได้พจิารณาสาสน์ของสมเด็จพระสนัตะปาปาเป็นพิเศษเพื่อ 
เราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอยา่งมคีวามหมาย โดยไตร่ตรองถึงบทบาทการเป็นพระมารดาที่เป่ียมด้วยความรัก  
ความห่วงใยต่อลูกๆของพระนางมารยี์  บทบาทนี้ได้รับการถ่ายทอดมาสู่เราคริสตชนทกุคนในการใหก้ารดูแลรับใช้เพื่อน 
พี่น้อง ผู้เจ็บป่วยโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวของเรา และบุคคลทีอ่ยู่ในความยากล าบาก ทีอ่าศัยอยู่ในที่ที่ระบบการ
สาธารณสุขยงัไมพ่ัฒนา หรือยงัไมส่ามารถเข้าถึงการสาธารณสุขที่ดไีด้ 
 ตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมา เราคริสตชนให้ความส าคัญตอ่การบริการรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะเพือ่น 
พี่น้องทีอ่ยู่ชายขอบของสงัคมโดยมองดูแบบอย่างที่พระเยซูเจา้ทรงกระท าตลอดพระชนมชีพของพระองค์ และทรงมอบ
มนุษยชาต ิไว้ในความดูแลของพระนางมารีย์ ดังนั้นขอให้เราคริสตชนทุกคนไดเ้ลียนแบบอยา่งของพระนางมารีย์และ
บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทีไ่ด้ให้ดูแลรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย 
 เพื่อใหก้ารฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ด าเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อจึงขอให้ในระหว่างพิธีบชูาขอบพระคุณ 
ควรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยใหก้ับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผล
ของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดีและขอใหทุ้กท่านได้ออกไปพบปะกับองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพีน่้องผู้สูงอายุ
และเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถทีจ่ะมาที่วัดได ้ทั้งนีเ้พื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรที่มีพันธกิจการรับใช้ตาม
แบบอย่างขององค์พระครสิตเจ้า 
 พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นก าลังใจใหก้ับทุกท่าน ขอส่งความปรารถนาดีใหก้ับพี่นอ้งทีก่ าลังทกุข์ทรมานอยู่ในขณะนี้ 
ขอให้ทกุท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกทา่นพรอ้มเสมอทีจ่ะอยูเ่คียงข้างท่าน และขอเป็นก าลังใจใหก้ับ
บุคลากรด้านสุขภาพอนามัยทุกท่านที่ก าลังดูแลบรรดาพี่น้องผู้เจ็บป่วยอยู่ ขอใหท้่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์            
พระผู้เป็นเจ้า มีแรงกายและแรงใจในการรับใชบ้รรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยเหล่านีด้้วย 
 ขอพระนางมารีย์ในฐานะที่ทรงเป็นความรอดของคนไข้ ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูครสิตเจ้าเพื่อทรงโปรด 
ประทานพระพรอย่างอุดมมายงัทุกทา่นตลอดไป 
        
          

 
 
 
 

  
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 

   ประธานกรรมาธกิารฝ่ายสงัคมของสภาพระสังฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

 

                   สาส์นวันผู้ป่วยสากล  
โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26  

( 11 กุมภาพันธ์ 2018 )  

๘ 



    
องค์กรส่งเสริมชีวิตเอเชียและองค์กรส่งเสริมชีวิตสากล                       
             Human Life International  จัดงาน  
Workshop Human Life International’s 21st Asia Pacific                     
     Congress (ASPAC) on Faith, and Family in 2017                                            
        ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจกิายน 2017 

ณ ศูนยอ์ภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมฯจากประเทศในแถบเอเชีย ประมาณ 200 กว่าคน               
พระคาร์ดนิัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติมาเป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย พระสงฆ์ นักบวช ที่ร่วมประชุมฯ  
     รายละเอียดการจัดงานฯสามารถติดตามได้ที ่: เว็ปไซด์ 
(www.human life international)  

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

นายแพทยค์ านวณ อึ้งชูศกัดิ์ ประธานชมรมฯ คณุพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาภิบาลฯกรุงเทพ                                
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์  ผศ.ดร.มนต์ชุลี นิตพิน นายแพทย์ฤทธไิกร อัครสกุลนิธโิชติ ที่ปรึกษา                                           
และคุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก (คาริตัสไทยแลนด์) เข้าร่วมรวมฯ 10 ท่าน เพือ่เตรียมการจดังาน 50 ปี                               
ชมรมเวชบุคคลฯ สรุปประเด็นส าคัญจากประชุมฯ ดังนี้ :- 1. การเตรียมงานฉลองวันผู้ป่วยสากล                                       
และ 50 ปี เวชบุคคลฯ หัวข้อ “50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจักษ์พยานแห่งความเช่ือ” จดัขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพนัธ์ 
2018 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์  2. จัดท าหนงัสือ 50 ปีเวชบุคคล โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกเวชบุคคลฯ 3. รณรงค์มหาพรตงดเหล้า - บุหร่ี เป็นพลีกรรม และการขยาย 
เครือข่ายการท างาน ใหก้ระจายวงกว้างออกไปโดยเฉพาะผ่านชมรมเวชบุคคลฯ ซึ่งมีการท างานร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาของ 
แต่ละสังฆมณฑล ทางทมีงานจะจดัท า Timeframe เพื่อก าหนดใหก้ารจัดท า clip VDO ในการรณรงค์ ในห้วงเวลา และตลอด                                           
การรณรงค์ เทศกาลมหาพรต..>>    

                  ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกแหง่ประเทศไทย จัดประชุม                                        
 คณะกรรมการเวชบุคคลฯ คร้ังที่ 4/2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017                                               
 ณ ห้องประชุมช้ัน 11 อาคารรวมจิตเพยีรธรรม โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์                            
 ถ.สาทรใต้ กรงุเทพฯ  น าโดย คุณพ่อไพรัช ศรปีระเสรฐิ  ในฐานะจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 นายแพทย์ค านวณ อึ้งชูศักดิ์  ฐานะประธานคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่                                 
 ประธานในที่ประชุมฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.มนต์ชุลี นิติพน ที่ปรึกษา                                                               
 ผศ.นาฎวิมล งามศิรจิิตต์ รองประธานฯ คุณพอ่โชคชัย คูรัตนสุวรรณ                                                       
 คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ  ซิสเตอร์ ผู้แทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑล และ                 
      คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก รวม 22 ท่าน สรุปประเด็นส าคญัๆ ดังนี้                      
 + การจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ในวันเสาร์ที่            
 10 กุมภาพันธ์ 2018 ในโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากล + การท างานเร่ือง             
 เลิกบุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลมหาพรต + การใหค้วาม 
 ร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกฯ เร่ืองการให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์ (Hotline) 
      .. >  ในช่วงบ่าย  ชมรมเวชบคุคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  จัดประชุม  

คณะกรรมการฯเพื่อตดิตาม / สรุปกิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ ปี 2017 ที่ผ่านมา. >       

             <  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017  จัดประชุมคณะท างาน น าโดย              
         คุณพอ่ไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ  

๙ 



กิจกรรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล 

    ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ จัดพิธีบูชาขอบพระคณุพิเศษ 
เนื่องในโอกาสวันผูย้ากจนโลก คร้ังที่ 1 (19 พฤศจิกายน ) 
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพนัธ์ เป็นประธานพธิีบูชาขอบพระคุณ 
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เมือ่วันที่ 19 พฤศจิกายน  2017 ณ ห้องประชุม 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  มีผู้มาร่วมมิสซา และ ร่วมกองทุนมากพอสมควร .. 
หลังมิสซามนีิทรรศการและกิจกรรมใหค้วามส าคญักับคนยากจน ขอบคุณทุกท่านทีม่าร่วมเร่ิมต้น 
งานนี้ด้วยกัน ผู้ยากไร้เป็นสมบัตขิองพระศาสนจกัร (นักบุญลอเรนซ์) .> 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

 > กลุ่มเวชบคุคลคาทอลิกวัดพระชนนขีองพระเปน็เจ้า 
ตรวจสุขภาพขัน้พืน้ฐานให้สัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ 
น าโดย นายแพทย์ปณต ย้ิมเจริญ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2017 
และในโอกาสฉลองวัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018  ...> 

 > ศูนย์อภิบาลคามลิเลียน ลาดกระบัง น าโดย คุณพ่ออนุสรณ์ นลิเขต 
 อธิการ ร่วมด้วย คุณพ่อพงษ์ศริิ สังวาลเพ็ชร จติตาภิบาล ออกเยี่ยมชุมชน 
 น าอาหาร และปัจจัย ส่งความสขุและอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2018 ..>  

     ฝ่ายสังคม แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ รับค าเชิญ 
จากคุณแม่เจ้าคณะให้ไปช่วยบริการและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ชาวบ้าน 
ที่ไปร่วมงานการถวายตัวปฏิญาณคร้ังแรกของซสิเตอร์ คณะแพร่ธรรมแห่ง 
พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล(ซ.แม่ปอน) 4 ท่าน ปฏิญาณตลอดชีพ 4 ท่าน 
และโอกาสฉลองครบรอบการปฏิญาณ 25 ปี ของคุณแม่เจ้าคณะ มีผู้มารับ 
การบริการจ านวน 129 คน เมื่อวันที่ 7 – 8  พฤศจิกายน 2017    
   โอกาสนีท้างแผนกสุขภาพฯ ขอขอบคุณนอ้งๆอสม.บ้านห้วยบง ที่ไป 
ช่วยให้การบริการในคร้ังนี้..>  

สังฆมณฑลเชียงใหม ่

๑๐ 

       <  เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2017  แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย 
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิฯ น าโดย  นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ    
    ผศ.ศรีนวล วิวฒันค์ุณูปการ รองประธานชมรมเวชบุคคลฯ                     
    คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัย     
   คุณภักดี สร้างสุขดี ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ  
    ชมรมผู้สูงอายุฯอาสนวิหารพระหฤทัย ให้บริการปฐมพยาบาล  
     แก่ผู้มาร่วมงานชุมนุมครอบครัวคาทอลิกฯระดับชาติ  ณ     
   อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม ่ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน  
   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ มีผู้มารับบริการตรวจวัดความดนั ฯลฯ  
     รวมจ านวน 121 คน ..> 



 

สังฆมณฑลราชบุร ี

  ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี น าโดย คุณพ่อประสิทธิ์ รจุิรัดน์ ผู้อ านวยการ 
และทีมงานฝ่ายสังคม นายแพทย์ชัชชัย พูนสวัสดิ์ เภสัช Mary Anne. พร้อมจิตอาสาจาก 

 ฟิลิปปินส์ กลุ่มเวชบุคคลและกลุ่มสตรีของ   
 สังฆมณฑลราชบุรี ได้ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที ่ 
 ณ คริสตจักร เอฟเฟสซั ต.ห้วยกระวาน อ.สวนผ้ึง  
 จ.ราชบุรี มีชาวบ้านมารับบริการตรวจรักษาโรค 68 ราย รับยาถ่ายพยาธิ์ผู้ใหญ่             
 37 ราย เด็กหญิง 56 ราย เด็กชาย 40 ราย พร้อมรับแจก   
 เคร่ืองอุปโภค บริโภค และร่วมสันทนาการกับจติอาสา    
 จากฟิลิปปินส์  ภาระกิจ # รักและเมตตา # 
   > ชมรมเวชบคุคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 
ออกหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสงาน 
ฉลองวัดเขตสังฆมณฑลราชบุรี                       
+ฉลองวัดนักบุญลกูา หนองนางแพรว 

14 พฤศจิกายน 2017) + ฉลองวัดนักบุญเปาโล กลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี                     
(17 ธันวาคม 2017)  

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

                 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี น าโดย         
        คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ 
จิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตพืน้ที่สังฆมณฑล 
อุบลราชธานี   + คุณฐานิตาภักดิ์ ธนิกวลัยรัตนนิ รองประธานเวชบุคคลอุบลฯ ร่วมแบ่งปัน  

 สิ่งดีดีในการดูแลสุขภาพอนามัย และจัดออกหนว่ยตรวจสุขภาพงาน  
 ชุมนุมผู้สูงอายุ คร้ังที่ 3 หัวข้อ "กิจเมตตา ศิษยพ์ระคริสต์ ชีวิตจิต  
 ผู้สูงวัย"  ในงานชุมนุมผู้สูงอายขุองสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
 ผู้ร่วมงานฯ รวม 298 ท่าน ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์ ต.ขามใหญ่                 
 อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี (9 พฤศจิกายน 2017) + ออกหน่วยบริการ 
 ตรวจสุขภาพ โอกาสเสกสุสานอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ มี  
 ผู้สนใจมาขอรับบริการรวมทั้งสิ้น 33 คน (3 - 4 พฤศจกิายน 2017)        

+ ออกหน่วยฉลองชุมชนวัดแมพ่ระฟาติมา นิคมแปลง 2 อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ   
+ คณะกรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับ 
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ คร้ังที่ 4/2017 ณ 
อาคารรวมจิตเพยีรธรรม 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ  (2 ธันวาคม 2017)   
+คุณนภิาพร บูรณะกิจ 
ประธานกลุ่มเวชบุคคลฯ น าทมี สมาชิก 
เวชบุคคลฯ เยี่ยม คุณอมร นิยมธรรม   ที่ 
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี  ขอพระ 
อวยพรให้ทา่นมสีุขภาพแข็งแรง ..>> 

๑๑ 



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่        
จัดโครงการตามแผนงานฯ โดยมี คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนกังาน สัตบุรุษ และ

 สมาชิกเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลงานฉลองวัด บวชพระสงฆ์ และโอกาส
 ต่างๆ > วันที่ 11 พฤศจกิายน 2017 ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 โอกาสฉลองวัดบญุราศนีิโคลาส บุญเกิด กฤษบ ารุง เขาใหญ่                  
 จ.นครราชสีมา และโอกาสเปิดเสกอาสนวิหารฯ และ       
 ฉลองครบรอบ 50 ปี ชีวิตนักบวช ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์         
 ณ อาสนวิหารพระมารดานจิจานุเคราะห์  จ.อุดรธานี                  

> วันที่ 29 พฤศจกิายน 2017   
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก 
โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี จัด
หน่วยให้บริการด้านสขุภาพ           

(วิถีชีวิตศิษย์พระเยซู คร้ังที่ 7) ณ วัดพระวิสุทธวิงศ์                      
โพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อดุรธานี                               
> วันที่ 2 ธันวาคม 2017 ฉลองวัดแมพ่ระปฏิสนธิ
นิรมล หนองหญ้าปล้อง อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภมูิ ..>>                                       

 

สังฆมณฑลนครราชสมีา 

๑๒ 

สังฆมณฑลนครสวรรค ์

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อาสนวิหารนักบุญอันนา  สังฆมณฑลนครสวรรค์                                                       
  จัดพิธีเปิดโรงเรียนสร้างสขุผู้สูงวัย เทศบาลนครสวรรค์  โดยมี                                  

 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก อุปสังฆราชมิสซังนครสวรรค์                      
 ภราดาประภาส ศรีเจริญ อธกิารโรงเรียนลาซาลโชติรวี                
 อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ  
 คุณสอางค์ สุรพัฒน์  ประธานผู้สูงอายุฯ และองค์กรภาคี                                                                       

เครือข่าย 8 องค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจกิายน 2017 ..>>  

    > เมื่อวันที่ 13 พฤศจกิายน 2017  บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์                                  
                    จัดหน่วยแพทย์ และพยาบาลเวชบุคคลส่วนกลาง และ CADIS/                            
                    Camillian Services Thailand โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ                      
     ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม Caritas Thailand ได้รวบรวมสมาชิก 
      กลุ่มเวชบุคคลฯ CTF และ อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธาน    
           กลุ่มเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ มาให้                 
บริการปฐมพยาบาล ตรวจรักษาใหก้ับพระภิกษสุงฆ์ และชาวบ้านที่ถูกน้ าท่วมขัง 
  มาเป็นเวลานาน  5 เดือน การท างานได้บูรณาการ                                        
  ร่วมกันในเร่ืองยาและเวชภัณฑ์ โดยมทีางส่วนกลางฯ                            
              ร่วมกับหน่วยงาน Caritas นครสวรรค ์กลุ่มสโมสร                     
  ไลออนส์ปากน้ าโพ ทั้ง 4  สโมสรในจังหวัดนครสวรรค์ 
มาช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ าท่วม ที่ อบต.ต าบลพนมเศษ  อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค ์.. > 

ต่อหน้า  ๑๓ 



 

 

<  ออกเย่ียมผู้ป่วยในชุมชน..  คุณพ่อสุรเดช กิจเจริญ พระสงฆ์จากวัดนกับุญลกูา บางขาม                
 จ.ลพบุรี ในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์                  
 รับผิดชอบดูแลโรงเรียนพระวรสาร เด็กทุน                                                                                                            
 ที่เป็นเด็กยากจนชาวม้ง และออกเยี่ยม                                              
 ผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตวัด และยังได้รับ                                        
 ความสนใจจากคนต่างศาสนา มาช่วย 
 ท างานร่วมกับบรรดาอาสาสมัครทีม่ีน้ าใจ                                                                  

 ดูแลผู้ป่วย ..>                                                                                 

         ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี                                                             
 คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ  
  ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา ศูนยอ์ภิบาลรักกางเขน                                                                                     
 จันท์ หมอนอ้ย  และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จดัหน่วยตรวจ                                                            
 สุขภาพ นวดผ่อนคลาย โอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑล                                                            

จันทบุรี + ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (11 พฤศจิกายน 2017)                                                                               
+ ฉลองวัดพระคริสตราชา ปะตง ตรวจสุขภาพให้ผู้มาร่วมพิธีมิสซบูชาขอบพระคุณ                                                            
โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเช่ือ (11 พฤศจิกายน 2017) ..  + คุณพ่อชัยศักด์ ไทยสนธิ จัดอบรมเร่ืองสิทธิเด็กตาม 

พระราชบัญญัติคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 ให้แก่พนักงานบ้านคามิลเลียนเพือ่เด็กพิการ 
ลาดกระบัง  (14 ธันวาคม 2017) และเข้ารับรางวัล “เทียนส่องใจ” ด้านบุคคลดีเด่น 
ที่ท างานด้านเอดส์จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  

 พระวรชายาทินัดดามาตุ ในงาน               
 วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2017    
 ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพ ..>  

สังฆมณฑลจนัทบุร ี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

 

     ศูนย์สังคมพัฒนา ร่วมกับ ชมรมเวชบคุคล 
 คาทอลิก  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จดัออกหนว่ย 
 เวชบุคคลฯลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ และออกเยี่ยม 
 ผู้สูงอายุในโอกาสต่างๆ + รวมกลุ่มกนัเดินทางไปให้บริการช่วยเหลือ 
        ด้านสุขภาพให้กับพระสงฆ์สูงวัยในงานชุมนุมศิษย์เก่า                          

          พระสงฆ์ปีนังที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่.. การจดัทริปคร้ังนี้                               
          รวม 4 แห่งใน จังหวัดสกลนคร, นครพนม, กาฬสินธ์ และ                 
                   จังหวัดมุกดาหาร (16 พฤศจกิายน 2017)  
      + ออกหน่วยตรวจสขุภาพให้แก่ผู้มาร่วมงานฉลองบุญราศี  
      วัดสองคอน อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  
      (15 - 16 ธันวาคม 2017) .>> 

๑๓ 

ต่อจากหน้า  ๑๒ 



สังฆมณฑลราชบุร ี

โดยมี คุณพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี  คุณพ่อวัชศลิป์ กฤษเจริญ                              
จิตตาธิการ คณะกรรมการเพื่อฆราวาส และ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ           
คาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ ให้เกยีรติร่วมประชุมและช้ีแจงโครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดบัชาติ 
คร้ังที่ 13 ประจ าปี 2018 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ที่ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ 
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีสาระส าคัญที่เกี่ยวขอ้งกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ สรุปดังนี้ :-  
1. จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2018/2561 เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปีของ 

 คณะอนกุรรมการฯ (28 - 30 พฤศจิกายน 2017) และน าเสนอสังฆณฑล 
 เพื่อพิจารณาอนมุัติและสนับสนนุงบประมาณโครงการต่อไป  2.กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจและประชุม 
สามัญประจ าปี 2017 ที่วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย ( 2 ธันวาคม 2017)  
 3.การคัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่าง และลูกกตัญญูตอ่บุพการีระดับวัด ขอให้ 
 เครือข่ายวัดด าเนินการคัดเลือก  และจัดท าเอกสาร ส่งให้ชมรมผู้สูงอายุฯ  
 ภายใน 31 ธันวาคม 2017 4.โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ 

รอบที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2017 ขอให้เครือข่ายระดับวัด รวบรวมเงินบริจาคตามศรัทธา ส่งให้ชมรมฯ 
ภายในตน้เดือนมกราคม 2018  5.โครงการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  
คุณพอ่วิโรจน์ แจ้งก าหนดการจัดงานชุมนุมฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ณ 
อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุจาก 10 สังฆมณฑลเขา้ร่วมงานฯ 
ประมาณ 1,400 คน.. โดย คุณพ่อเสนอ ด าเนนิสดวก ยินดี และเต็มใจที่จะรับเป็นเจ้าภาพดา้นสถานที่ ที่อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด 

บางนกแขวก และช่วยสนับสนุนให้ชมรมมคีวามพร้อมในการจัดงานชุมนมุระดับชาติเพื่อประโยชน์ และ 
ความดขีองผู้สูงวัย..>    <  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2017  ที่วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย จังหวัดราชบุรี                                         

กิจกรรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑล 

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี  
จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ คร้ังที่ 5/2560  

 พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี   
 คุณพ่อเสนอ ด าเนนิสดวก อุปสังฆราช คุณพอ่ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ   
 ชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี  คุณพอ่ปิยะศกัดิ์ ว่องไว ผู้ช่วยจิตตาธิการฯ  
 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ  จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อฆราวาส และ ผอ.  
 องค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสนัตะส านกั พร้อมด้วย คุณพ่อสุเทพ ภูผา   
 คุณพ่อชิตนนท์ แสงประดับ เลขานกุารพระสังฆราช ให้เกียรติร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุม 
 สามัญประจ าปี 2017 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "ท่านเป็นใคร” (เทียบ มธ 16:15)                  
 และพิธีประกาศอนญุาตให้จดัตั้งโรงเรียนศิษยพ์ระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายสุังฆมณฑลราชบุรี  โดยมี  
 คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เจ้าอาวาสวัดนักบุญอกัแนส ชัฎป่าหวาย  อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม

ผู้สูงอายฯุ พร้อมด้วย รองประธานชมรม ประธานกลุ่มผู้สูงอายุเครือข่ายวัด และแกนน าผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับและเข้าร่วม                                                
การอบรมฟืน้ฟูจิตใจและประชุมใหญ่ประจ าปี 2017..>                                                                           
    < พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังราชบุรี    
 คุณพอ่เสนอ ด าเนินสดวก และ คณะกรรมการชมรมและเครือข่ายวัด    
 ร่วมงาน "ร่วมใจท าบุญสามัคคี" ณ บ้านสทิธิดาศนูย์พฒันาการเด็กพิการ                                            
 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2017 และร่วมบริจาคตาม                                
ก าลังศรัทธาเพื่อเป็นรายได้ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานช่วยเหลือ ดูแลพัฒนาเดก็พิการของบ้านสิทธิดา                                         
สรุปยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 78,923.00 บาท โดยมี อาจารยน์ิยม อัยรานอ้ย และอาจารย์รัตติกร จวบสมัย                                          
เป็นตัวแทนมอบให้บ้านสิทธดิาแล้ว..ขอพระอวยพรตอบแทนน้ าใจดีแกทุ่กทา่น..> 

ต่อหน้า  ๑๕ 
๑๔ 



โดยมี คุณพ่อเสนอ ด าเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี  คุณพ่อวัชศลิป์ กฤษเจริญ                              
จิตตาธิการ คณะกรรมการเพื่อฆราวาส และ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ           
คาทอลิกเพื่อผูสู้งอายุ ให้เกยีรติร่วมประชุมและช้ีแจงโครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายคุาทอลิกระดบัชาติ 
คร้ังที่ 13 ประจ าปี 2018 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ที่ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ 
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีสาระส าคัญที่เกี่ยวขอ้งกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ผู้สูงอายุ สรุปดังนี้ :-  
1. จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2018/2561 เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปีของ 

 คณะอนกุรรมการฯ (28 - 30 พฤศจิกายน 2017) และน าเสนอสังฆณฑล 
 เพื่อพิจารณาอนมุัติและสนับสนนุงบประมาณโครงการต่อไป  2.กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจและประชุม 
สามัญประจ าปี 2017 ที่วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย ( 2 ธันวาคม 2017)  
 3.การคัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่าง และลูกกตัญญูตอ่บุพการีระดับวัด ขอให้ 
 เครือข่ายวัดด าเนินการคัดเลือก  และจัดท าเอกสาร ส่งให้ชมรมผู้สูงอายุฯ  
 ภายใน 31 ธันวาคม 2017 4.โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ 

รอบที ่1 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2017 ขอให้เครือข่ายระดับวัด รวบรวมเงินบริจาคตามศรัทธา ส่งให้ชมรมฯ 
ภายในตน้เดือนมกราคม 2018  5.โครงการจัดงานชุมนมุผู้สูงอายุระดับชาติ คร้ังที่ 13/2018  
คุณพอ่วิโรจน์ แจ้งก าหนดการจัดงานชุมนุมฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ณ 
อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด บางนกแขวก โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุจาก 10 สังฆมณฑลเขา้ร่วมงานฯ 
ประมาณ 1,400 คน.. โดย คุณพ่อเสนอ ด าเนนิสดวก ยินดี และเต็มใจที่จะรับเป็นเจ้าภาพดา้นสถานที่ ที่อาสนวิหารแมพ่ระบังเกิด 

บางนกแขวก และช่วยสนับสนุนให้ชมรมมคีวามพร้อมในการจัดงานชุมนมุระดับชาติเพื่อประโยชน์ และ 
ความดขีองผู้สูงวัย..>    <  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2017  ที่วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย จังหวัดราชบุรี                                         

ต่อจากหน้า  ๑๔ 

      
   ชมรมสภาภบิาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี น าโดย คุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์   
 จิตตาธิการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี จัดงาน "สัมมนากฤษฎกีาสมัชชาใหญ่  
 ของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 และแต่งตั้งคณะกรรมการ                                               
 ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี 

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2017  โดยมี พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุข 
สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี และคณะที่ปรึกษาชมรมฯ รวม 25 คน พร้อมมอบ   

 ใบแต่งตั้งสภาภิบาลวัด 26 วัด โดยในบทเทศน์แบ่งปัน 
 พระคุณเจ้าฯได้กล่าวถึงทีม่าและความส าคญัของกฤษฎกีาฯ 
 ซึ่งเป็นแนวทางการฟืน้ฟูชีวิตคริสตชนของพระศาสนจักรคาทอลิกใน              
 ประเทศไทย ที่เราทุกคนตอ้งน้อมรับตามน้ าพระทัยของพระเป็นเจ้า และ 
 ร่วมมือกนัน าไปปฏิบัติให้เกดิผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยผ่านชีวิต 

บทบาทหน้าทีข่องเราแต่ละคน เป็นต้น สภาภิบาลวัด และองค์กรกลุ่มกิจศรัทธาต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี 
โดยมีพระสงฆ์, เจ้าอาวาส, ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการสภาภิบาลวัด พร้อมคณะที่ปรึกษา และ 
สัตบุรุษกว่า 500 คน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ..>>  

 
  

สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี

 

       แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลอุบลราชธานี     
                                 (งานผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอบุลราชธานี) จัดงานชุมนมุผู้สูงอายุคาทอลิกระดับ                                          
        สังฆมณฑลอุบลราชธานี คร้ังที่ 3 หัวข้อ “กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวติจติ ผู้สูงวัย”                
        เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 9 พฤศจกิายน 2017  ณ บ้านเณรพระคริสต์ประจักษ์ อุบลราชธานี  น าโดย 
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลผู้สูงอายฯุ ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯ 
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ศูนยค์ริสตศาสนธรรม กลุ่มเวชบุคคลฯ และองค์กรที่สังกัดอยู่ในเขต                                  

สังฆมณฑลอุบลราชธานี มีส่วนร่วมจดังานชุมนมุผู้สูงอายฯุคร้ังนี้ กิจกรรมเร่ิมด้วย :                                         
 คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ไดพ้บ 
 และพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุ  คุณพ่อค าดี ทองมาก ได้แบ่งปันข้อคิดดีดีเพือ่การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ    
 คุณฐานิตาภกัดิ์ ธนกิวลัยรัตนิน ผู้แทนกลุ่มเวชบุคคลฯให้ค าแนะน าการ  
 ดูแลสุขภาพอนามยั คุณธนันทฉ์าย สวิสตต์นันทชัย ให้ข้อคดิเร่ืองผู้สูงอายุ 
 ที่สูงเฉพาะตัวเลขเท่านัน้.. จากนั้น  พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  
 ประมุขมิสซังฯเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมมอบใบประกาศ 

  เกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุ และลูกกตญัญู รวม 7 ท่าน       
  มีกลุ่มผู้สูงอายุเขา้ร่วมฯจาก บ้านทพัไท บ้านบุ่งไหม 
  บ้านบัวท่า บ้านเอือด บ้านโนนเพก็ บ้านหนองรุง                       
  บ้านหนองทาม บ้านคูสว่าง บ้านเหล่า บ้านซ่งเเย้ 
  บ้านนาค า บ้านโนนสว่าง บ้านหนองฟานยนื   
  บ้านหนองดนิด า บ้านสีถาน บ้านหนองคู เข้าร่วมฯ 
  มากกว่า 300 ท่าน ซึ่งไดม้าร่วมแสดงออกถึงความ               
 เป็นหนึ่งเดียวกนั เเสดงออกถึงความมีพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้สูงอายุ วัยแห่งภมูิปัญญา ..วัยแห่งประสบการณ์   
    เจ้าภาพจัดงานฯ ขอขอบคุณ คุณพอ่ค าโจม วงอาษา คุณเเมห่มอล ามนญูนอ้ย เสียงทอง คุณพอ่หมอแคน 
 ที่ได้สร้างสีสนัระหว่างทานอาหารร่วมกัน.. และกลุ่มเวชบุคคลฯที่มาร่วมตรวจสุขภาพฯให้ผู้มาร่วมงานด้วย..>> 



อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

                         

     แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร  ผู้จดัการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ                                        
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอาย ุประจ าปี 2017/2560 :- ก. โครงการจัดประชุมฯ   
 1.  คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8 โดยมี 
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 1 เป็นประธาน มีหัวข้อการประชุม ดังนี้  
+ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัด  + สรุปรายช่ือผู้สูงอายทุี่ยากไร้พร้อมส่งประวัติ  
+ ติดตามโครงการออมเงินวันละบาท และประเมินการจัดสมัมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแบ่งปัน 
ประสบการณ์และวางแผนการท างานปี 2018 ณ ธารารีสอร์ท ( 2 พฤศจกิายน  2017 ) 

  2. คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาล  
ผู้สูงอายฯุ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ  

คร้ังที่  6  ณ วัดนักบุญอันนาท่าจีน จ.สมุทรสาคร 
โดยมี คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล จิตตาธิการ 

ผู้สูงอายุ เขต 6 เข้าร่วมประชุมด้วย หัวข้อการประชุมมีดังนี้ + รายงานการจดักิจกรรม และ ความเคล่ือนไหว 
ของแต่ละเขต + แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทนุช่วยงานผู้สูงอายุฯระดับชาติและ 
กองทนุผู้สูงอายุ + ก าหนดวันและเวลามอบเกยีรติบัตรให้กับผู้สูงอายทุี่มอีายุ 90 ปีขึ้นไป                  

+ สรุปจ านวนผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในภาวะยากล าบากเป็นรายวัดของแต่ละเขตเพือ่มอบเงินช่วยเหลือ                    
(14 พฤศจกิายน 2017) 3. คุณพ่อพจนารถ นริมลทนิวงศ ์ จิตตาธิการเขต 3 จัดฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 3                   

 ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม มีการโปรดศีลอภัยบาป สวดสายประค า และ 
 พิธีบูชาขอบพระคุณ จ านวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน (25 พฤศจิกายน 2017)  

 4. พระคาร์ดินลั ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช   
 พระอัครสังฆมราชฯ มาเยีย่มวัดพระเยซูเจ้าเสดจ็ขึ้นสวรรค์ 
 สามพราน จ.นครปฐม และมอบเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่  
 ผู้สูงอายุทีม่ีอายุ 90 ปีของวัด (10 ธันวาคม 2017)                       

5. คุณพ่อธนันชัย กิจสมคัร ผู้จัดการแผนกอภบิาลผู้สูงอายุ 
กรุงเทพฯ และจิตตาธกิารผู้สูงอายุ เขต 5 เข้าร่วมประชุมกับ 
คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดนักบุญอันเดร บางภาษี 
จ.นครปฐม (14 ธันวาคม 2017) 6. คณะกรรมการผู้สูงอายุ 
เขต 3 จัดการประชุมฯ มี คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์      

 จิตตาธิการฯเขต 3 เป็นประธาน ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร 
 บางเชือกหนัง โดยมีหัวขอ้การประชุม ดังนี้ + ติดตาม 
โครงการกองทุนฯออมเงินวันละบาท + รายงานการจัดกิจกรรม 
ที่ผ่านมาของแต่ละวัด + ติดตามโครงการผู้สูงอายุ และประเมิน 
การจัดงานฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 3  (21 ธันวาคม 2017)          
    ข. โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก :-              
7. คุณพ่อธนันชัย กิจสมคัร ผู้จัดการแผนกอภบิาลผู้สูงอายุ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ไปมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ 
กับผู้สูงอายุ ทีม่ีอายุ 90 ปี ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน                               
จังหวัดนครปฐม (5 ธันวาคม 2017)                                                                      
8. ตัวแทนผู้สูงอายุวัดพระบิดาเจ้าเขต 1 เยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วย                                            
 ติดเตียง 2 ท่าน   (23 ธันวาคม 2017)  

ต่อหน้า ๑๗ 

๑๖ 



 9. ตัวแทนผู้สูงอายุวัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) เขต 5 ออกเยี่ยม   
ผู้สูงอายุทีย่ากล าบาก และมอบเงินช่วยเหลือตามที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบให้จ านวน 9 ราย ( 25 ธันวาคม 2017 )   

10. ตัวแทนผู้สูงอายุวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ เขต 3 
มอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสให้กับผู้สูงอายุ 
จ านวน 14 ราย รวมถึงผู้สูงอายุติดเตียง 2 ราย ผู้สูงอายุ         
พิการ 2 ราย (25 ธันวาคม 2017)                               

ต่อจากหน้า  ๑๖ 

สังฆมณฑลจันทบุรี 

 

   ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุร ี
น าโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์  อติชาติธานนิทร์ 
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด 

ประธาน และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายฯุ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุ 
สังฆมณฑลจนัทบุรี ที่วัดนกับุญยอแซฟ พนัสนคิม เพื่อเตรียมงานชุมนมุผู้สูงอายุสังฆมณฑล  

 จันทบุรี คร้ัง 7 / ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุวัดเซนต์ปอล แปดร้ิว   
 จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ( 12 พฤศจิกายน 2017 ) 

 + จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร                     
 กลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี     
 ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา  
 จันทบุรี เตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุ 

สังฆมณฑลจนัทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018                 
( 2 ธันวาคม 2017 ) > ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่   
 องค์กรสาธารณประโยชน์  จัดโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ   
 ติดบ้าน-ติดเตียง น าโดย คุณพ่อสมภพ แซ่โก  เมื่อ                                      
วันที่ 9 พฤศจกิายน 2017 และในวันที่ 15 ธันวาคม 2017  
คุณพ่ออิทธิพล  หางสลัด  น าทมีจิตอาสาและกรรมการ 
ออกเยีย่มเยียนผู้สูงอายุ พร้อมมอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภค 

ในเขตชุมชนวัดหัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ..>>                  

๑๗ 

11. คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2      
ลงพื้นทีม่อบเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุ 
ที่อยู่ในภาวะยากล าบาก 3 ท่าน                                 
( 26 ธันวาคม 2017 ) ...>> 

สังฆมณฑลอุดรธานี 

       ชมรมวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง  จัดโครงการ   
  ฝึกอบรมสืบสานภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อรักษาวิถีชีวิต 

เศรษฐกจิพอเพียงประจ าปี “พูดให้ฟัง ท าหู้ อยู่ให้เห็น”  เมือ่วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 
2017 ณ อาคารครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ..>>  



สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

๑๘ 

 

      ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จดัชุมนมุผู้สูงอายุเขตแมพ่ระองค์อุปถัมภ์  
หัวข้อ "ผู้สูงวัยพิทักษ์อนามยั อายยุืนนาน" วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ณ อาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาแอล สุราษฎร์ธานี  โดย คุณพ่อประเสรฐิ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงานชุมนมุผู้สงูอายฯุ กิจกรรมช่วงเช้าเร่ิม :  การบรรยายเร่ือง "ผู้สูงวัยพิทกัษ์อนามยั" โดย             
คุณจติรานุช สุวรรณบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  + คุณพ่อสมพงษ ์ฉัตรบรรยงค์ บรรยายเร่ือง 
"ผู้สูงวัยกับการประกาศข่าวดีใหม่"  ช่วงบ่าย.. อาจารย์วิรัช เศวตศลิป์ ได้บรรยายและสาธิตการ

 ออกก าลังกาย มีหลายท่าที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการอดัลมเข้าร่างกายและ
 การปล่อยลมออก บรรยากาศเตม็ไปด้วยความสนุกสนานคร้ืนเครง หัวใจของ  
 การชุมนุมผู้สูงอายคุือ พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด 
 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย  คุณพ่อแทรี่ ตาไปย์  และ             
 คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ ช่วยพิธีเจิมและอวยพร 
ผู้สูงอายุทีม่าร่วมงานชมุนมุผู้สูงอายุฯ รวม 85 คน..> 
< เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 คุณสุธิดา พรหมภักดี            
 และคณะผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วม  
 ฉลองวัดนักบุญฟรังซสิเซเวียร์ จังหวัดตรัง และออกเยีย่ม  
 กลุ่มผู้สูงอายุ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ ช้ัน 5               
 อาคารเรียนโรงเรียนดรุโณทัย เนื่องจากบริเวณหน้าวัดมี            

น้ าท่วมขังในพืน้ที่สนามและบริเวณหน้าวัด...>> 
 

สังฆมณฑลนครสวรรค ์

          ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์                                    
 จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์       
 น าโดย คุณสอางค์ สุรพฒัน์ ประธานชมรมผู้สงูอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์  ในการประชุมคณะกรรมการฯ  
 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก  จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายฯุ ให้ขอ้คดิจากบทอ่านในพระคมัภีร์ และแบ่งปัน              
 วิถีชุมชนวัดและชุมชนคริสตชนยอ่ย (BEC) ให้แก่คณะกรรมการฯ ณ ตึกโบนุส พาสตอร์ อาสนวิหาร 

นักบุญอันนา นครสวรรค ์..>          มูลนิธิศนูย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์    
     จัดเวทีแลกเปล่ียนสถานการณ์ และหารือกับ  
   เครือข่ายที่ท างานกับกลุ่มทีม่คีวามเปราะบางต่อการ                            

ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ณ หอ้งประชุม 4 โรงแรมพาลาสโซ่                                       
รัชดา กรุงเทพฯ เมือ่ วันที ่6 พฤศจกิายน 2017  ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ มอบให้  

คุณธนันท์ฉาย สวิสตต์นนัทชัย  คณะกรรมการฯ เข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนสถานการณ์ และหารือกับ                             
เครือข่ายที่ท างานกับกลุ่มทีม่ีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ได้แก่                                             
กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์                                                                                                 
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ  
กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด และ กลุ่มผู้ตอ้งขัง  
กลุ่มคนพกิารฯลฯ เพื่อร่วมก าหนดทิศทาง 
การขับเคล่ือน และผลักดันใหม้ีกฎหมาย 
ห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศไทย ..>   
    



สังฆมณฑลนครราชสมีา 

      ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา  
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันผู้ยากจนโลก (19 พฤศจิกายน 2560) ได้ท ากิจกรรมร่วมกับวัดต่างๆดังนี ้
1. มอบรถเข็นให้กับน้องแอม๋ อายุ 18 ปี (พิการมาแต่ก าเนิด) และมอบเงินช่วยเหลือใหน้้องแอม๋และ 

  ครอบครัว ที่วัดแม่พระผู้ปฏิสนธนิิรมล หนองหญ้าปล้อง 
  2. เยี่ยมเยียนผู้พกิารคนตาบอด นางสงัด รอดวินิจ ที่ วัดพระคริสตราชา เมืองคง 
  3. ซ่อมแซมบ้านให้นางวัลลิณี ผู้พกิารทางสายตา ซึ่งตามองเหน็ได้เลือนรางและ  
      นางวัลลิณี มีลูกพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ที่ วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก   
  4. เยี่ยมเยียนผู้พกิารตาบอดทั้งสองคน นายประสิทธิ์ และมารดา ที ่
      วัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง อ. ประทาย   
  5. เยี่ยมผู้ป่วยวาระสุดท้าย ที่ วัดแมพ่ระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง 
 

    สังฆมณฑลเชียงใหม ่

                   ฝ่ายสังคม แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่  
ประสานงานโดย คุณประภา วงศจ์อมพร  มีคณะกรรมการผู้สูงอายจุาก                                  
 วัดนักบุญเปโตร บ้านป่าหมาก คณะกรรมการฯ       
 วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แมโ่ถ จัดกจิกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจแกนน าผู้สูงอายุระดับ 
 เขตวัดนักบุญเปโตร และเขตวัดนักบุญยอหน์บัปติสต์ แม่โถ และสมาชิก ..                          
 1. เพื่อเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจติวิญญาณ     
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายมุีโอกาสเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์บทบาทชีวิตครอบครัว 
 3. เพื่อศึกษางานพระศาสนจักรกับงานอภิบาลดา้นผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่าย 
 ผู้เข้าร่วม 94 คน โอกาสนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดจุสายชล  ที่ได้ 
 ให้เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันเร่ืองพระศาสนรจกัรกับงานอภิบาลด้านผู้สูงอายุ 
 กลุ่มอสม.บ้านป่าหมาก ทีม่าบริการด้านสุขภาพ เจาะเบาหวานให้กับผู้สูงอายุ       
และทุกๆท่านทีม่ีส่วนร่วมในการจัดงานคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพรให้ทกุท่านมีสขุภาพที่ 
แข็งแรงและมีความสุขตลอดไป..> 

         มูลนิธิศนูย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์    
     จัดเวทีแลกเปล่ียนสถานการณ์ และหารือกับ  
   เครือข่ายที่ท างานกับกลุ่มทีม่คีวามเปราะบางต่อการ                            

ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ณ หอ้งประชุม 4 โรงแรมพาลาสโซ่                                       
รัชดา กรุงเทพฯ เมือ่ วันที ่6 พฤศจกิายน 2017  ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ มอบให้  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
แผนกสุขภาพอนามัย                   

ขอร่วมยนิดีและโมทนาคุณพระเจ้า  
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ พงษศ์ิริ สังวาลเพ็ชร,M.I                      
คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อัครพันธ์ นันทวานิช, M.I.                      

ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ คณะนักบวชคามิลเลียน 
และร่วมฉลอง 10 ปี                        

สถานสงเคราะห์เดก็บ้านคามิลเลียนเพื่อเดก็พกิาร โดยมี 
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตัน ์                
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2017                           
ณ วัดนักบุญเอลิซาเบ็ธ คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

๑๙ 



คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย 
ขอพระประทาน  พละก าลัง เป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข 

ความส าเร็จในหน้าที่ และงานของพระ ทุกประการด้วยเทอญ.. 

พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R. 
พระสังฆราชกิตติคุณสังฆมณฑลอดุรธานี                              
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

ประธานพิธีมิสซาปลงศพ                                            
วันอังคารที ่26 ธันวาคม 2017                                                             

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธาน ี

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม            
แผนกสุขภาพอนามัย                                             

ขอร่วมภาวนาและอาลัยแด่                                                 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม               
                 แผนกสุขภาพอนามัย   
    ขอร่วมภาวนาและอุทิศแด่ดวงวิญญาณ 
  คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์ 

        คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา                      
     ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึง    
  การกลับสูอ่้อมพระหัตถพ์ระเจ้า ครบ 5 ปี  
           วนัที่  28  ธันวาคม  2017                                                                        
  ณ บ้านผู้สูงอายุ คามิลเลยีน โซเชียล เซ็นเตอร์ จันทบุรี        

โอกาสนีข้อร่วมระลกึถึงดวงวิญญาณของ.. สมาชิกเวชบุคคล สมาชิกผู้สูงอาย ุ
และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย ทีล่่วงลับด้วยเทอญ..                           


