พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017 ฉบับที่ 6/2017

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2017 ครั้งที่ 14
ให้แก่คณะกรรมการ สมาชิกผูส้ ูงอายุคาทอลิกทั่วประเทศ ระหว่างวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย” โดยได้รับเกียรติจาก
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ร่วมด้วย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ / ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกฯ
ภายในฉบับ :
คุณพ่อจิตตาภิบาล แกนนา สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุฯ
ภาพกิจกรรม / ข่าว
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ท่าแร่ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี
แผนกสุขภาพอนามัย
สังฆมณฑลอุบลราชธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา
สาส์นพระสันตะปาปา/พระสังฆราช สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ราชบุรี นครสวรรค์
โอกาสวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ.2018
ร่วมงานสัมมนาฯครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 81 ท่าน...

วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ตดิ เชื้อ ให้ได้
รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชน ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผู้ยากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
กล่าวเปิดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2017
พร้อมกล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาภิบาล คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ระดับชาติ และสมาชิกผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลทุกท่านที่มาร่วมงานปีนี้
กิจกรรมวันแรกเริ่มด้วย .. หัวข้อที่ 1 “กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิตผู้สูงวัย” ได้รับเกียรติจาก
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี บรรยายแบ่งปัน โดยนาแบบอย่างชีวิต จดหมายถึงผู้สูงอายุ (1999)
และคาสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2, สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ที่ 16, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และแบบอย่างความเชื่อ
การเจริญชีวิตของประกาศกในพระคัมภีรม์ าเป็นแบบฉบับในการดาเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าตามพระพรที่ได้รับจากพระเจ้า เพื่อเป็นประจักษ์พยานความเชื่อ
ปฏิบัติความรัก โดยทากิจเมตตา ช่วยเหลือ แบ่งปัน รับใช้เพื่อนมนุษย์
ผู้สูงวัย ผู้เจ็บป่วยยากไร้ .. หัวข้อที่ 2 คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เลขาธิการสภาสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นวิทยากรแบ่งปันหัวข้อ "ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภูมิปัญญาผู้สูงวัย" โดยใช้เทคนิค
ปรากฎการณ์วิทยานาเสนอ "คาร์เร็ตโตโมเดล" ในการสร้างกลุม่ คริสตชนห้วยยางและพนม ,
คุณพ่อเซ่อ๋าโมเดล (คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล อดีตอุปสังฆราช) ในการ
บุกเบิกสร้างวัดและกลุ่มคริสตชน 4 วัดในสังฆมณฑลราชบุรี และ "ชุมชน
คาทอลิกวัดอักแนส โมเดล" เพื่อเป็นเครื่องมือชวนให้ไตร่ตรองวิถีชีวิตชุมชน
วัดนักบุญอักแนส ซึ่งคุณพ่อวุฒิชัย ร่วมกับซิสเตอร์ สภาภิบาล จิตอาสา และเครือข่าย ร่วมกัน
พัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่นาไปสูก่ ารพัฒนาจิตวิญญาณ สัตบุรุษ โดยใช้กิจกรรม
สถานีเกษตรแบ่งปัน ชุมชนเกษตรอินทรีย์วัดนักบุญอักแนส, กิจกรรมร้องเล่นเต้นเป็นภาษาอังกฤษ
ของกลุม่ เด็ก และกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่าของกลุ่มผู้สูงวัยวัด โดยมีหลักในการทางานร่วมกันคือ ออกแบบกิจกรรม
(ทาเพื่ออะไร, ทาเพราะอะไร, กลุ่มเป้าหมาย) ลงมือทางาน,ไตร่ตรองเพือ่ การพัฒนา และแบ่งปัน ที่สาคัญคือต้องทาด้วยความรัก
ด้วยหัวใจ มีการออกแบบ กิจกรรม วิธีการ มีการเตรียมการ และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา.. จากนัน้ .. คณะอนุกรรมการคาทอลิก
เพื่อผู้สูงอายุ ร่วมด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯสังฆมณฑล นาเสนอผลการดาเนินงานผู้สูงอายุ ปี 2017/2560
กิจกรรมวันที่สอง .. คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลฯสังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นเริ่มบรรยาย หัวข้อที่ 3
คุณเอ นพรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ Caritas Thailand แบ่งปันหัวข้อ
Best Practice โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
โดยให้ทาความเข้าใจลักษณะโครงการ
ตัวอย่างโครงการต่างๆ ชวนคิดปัญหาของ
ผู้สูงอายุในวัดคาทอลิก และลงมือร่างโครงการ
ของแต่ละวัด ซึ่งลักษณะโครงการ
- เน้นการรวมหลายๆกิจกรรม ไม่ใช่
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง มีขนาดใหญ่
พอสมควร ไม่ใช่กิจกรรมเล็กๆ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจนทาแล้วได้ประโยชน์
อะไร มีกระบวนการ (ปัจจัย กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า) มีระยะเวลาดาเนินการหลังเสนอโครงการ
อนุมัติ 6 เดือน แม้จะมีหลายกิจกรรม แต่มุ่งไปสูก่ ารแก้ปัญหาเดียว - เป็นการทางานแบบเฉพาะกิจ
ไม่ใช่งานประจา - มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน (ประมาณ 1 ปี) - มีการติดตามประเมินผลได้
๒

ต่อหน้า ๓

ต่อจากหน้า ๒

- มุ่งประโยชน์เชิงสาธารณะ - ไม่เน้นหาเงินเข้าคณะคนทางาน /กลุ่ม /องค์กร
- มีเงื่อนไขของการดาเนินงาน เช่น ประชุม อบรม กติกา ถอดบทเรียน..
จากนัน้ มีการนาเสนอโครงการที่ประสบความสาเร็จจากชมรมผู้สูงอายุ
วัดหัวไผ่ โดยมี คุณวัลลภ วงษ์แก้ว คุณวันทนา เอ้าเจริญ และผู้แทน
นาเสนอ Best Practice โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
วัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ เริ่มกิจกรรมเมื่อปี 2534 จนถึงปัจจุบัน รวม 26 ปี มีพัฒนาการ
ปัญหา - อุปสรรค การยกระดับและจุดเริ่มต้นการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ และจดทะเบียนเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ สมาชิกสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้สูงอายุคุณภาพ
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และรางวัลชนะเลิศชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
ตัวอย่างระดับชาติ ปี 2556 หัวข้อที่ 4 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ บรรยายใน
หัวข้อ “สาระสาคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย ค.ศ.2015” ปัจจุบันพระศาสนจักรท้องถิ่น โดย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ได้ประกาศกฤษฎีกาสมัชชา 2015 ซึ่งเน้น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศ
ข่าวดีใหม่” กลุ่มผู้สูงอายุคาทอลิก จึงเริ่มเน้นความเข้มแข็งของเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล และระดับวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุ บทที่ 1 ศิษย์พระคริสต์ - ทุกคนเป็นโดย
ศีลล้างบาป - หลายคนรวมกันเป็นชุมชนพระศาสนจักร เป็นหมู่คณะ ชุมชน
ความรัก เจริญชีวิตเป็นจิตใจเดียวกัน - หมูค่ ณะ/ชุมชน มีหลายรูปแบบ
เริ่มจากครอบครัว ชุมชนวัด บทที่ 2 เจริญชีวิต - ชีวิตพระเยซู เป็นแบบอย่าง
องค์ความรักและเสียสละ จนกระทั่งยอมตายเพือ่ ไถ่กู้ - เจริญชีวิตความเชื่อ
ตามอย่างพระเยซู - กลับใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิต - สร้างและหล่อเลี้ยง
ชีวิตด้วยพระวาจา ศีลศักดิ์สทิ ธิ์ 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 ทุกคนเป็นศิษย์พระคริสต์ โดย ศีลล้างบาป ต้องเจริญชีวิต
ตามแบบอย่างพระเยซู และสอนผู้อื่นด้วยคาพูดและการกระทา
โดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ ความไว้ใจ ความรัก และร่วมมือกับ
คนอืน่ ทาเป็นหมู่คณะ ด้วยจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้น...
คุณพ่อไพรัช ขอให้สมาชิกกลุม่ ผู้สูงอายุจัดแบ่งกลุ่มตามสังฆมณฑล
เพื่อร่วมจัดทาแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯ และ นาเสนอแผนงาน
ผู้สูงอายุของแต่ละสังฆมณฑลฯให้ที่ประชุมรับทราบ
> ขอขอบคุณ < อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตนธัญโชติ
คุณวงศ์ศกั ดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์ ที่ได้
สรุปสาระเนื้อหาจากวิทยากร
แต่ละท่านตั้งแต่วันแรก - วันที่สอง
ของการสัมมนาผู้สูงอายุฯ และ
คุณธนันท์ฉาย สวิสตต์นันทชัย
ชี้แจงการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ฯลฯ ต่อที่ประชุมรับทราบ...ด้วย .>
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กิจกรรมวันที่สาม .. คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร จิตตาภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาภิบาลฯ
จากนั้น.. จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ. 2017/2560 โดยมี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะจิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ฐานะประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย คุณพ่อจิตตาภิบาล
คณะกรรมการ แกนนา ผู้ประสานงานเครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบแผน
กิจกรรมฯ ปี 2018 (Timeframe) ของคณะอนุกรรมการฯ
และขอความร่วมมือดาเนินการฯ 1. ขอให้คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุสังฆมณฑล ส่งชื่อชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล
เข้าร่วมประกวด “ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง” 2. รายชื่อ
“ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ปี ค.ศ.2018 ขอให้
ส่งรายชื่อผู้ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ (ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2018)
3. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สงู อายุ 4 ครั้ง/ปี (17 ม.ค.,
21 มี.ค., 20 มิ.ย., 19 ก.ย. 2018) 4.ร่วมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018 โดย ชมรมผู้สูงอายุ
คาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ
(วันศุกร์ที่ 27 – วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018)
5. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ค.ศ. 2018 (วันอังคารที่ 27-วันพฤหัสบดี
ที่ 29 พฤศจิกายน 2018).. พร้อมกับ
รับมอบทะเบียนสมาชิกผู้สูงอายุ /
รับสมทบเงินโครงการจิตอาสาหาทุนฯ
(เงินออมวันละบาท) งวด 1/2018 จาก
คุณพ่อจิตตาภิบาล และคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล.ครั้งนีด้ ้วย
อนึ่ง.. ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และ
ทีมงาน ทีก่ รุณามาจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้สร้างความสัมพันธ์ รอยยิม้
เสียงหัวเราะ ร่วมกันอย่างมีความสุข..>>>
ปฏิทินกิจกรรม

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ 17 มกราคม 2018 : จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2018
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 : ขอเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข (สมาชิกเวชบุคคล
ระดับสังฆมณฑล) ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ”
(เวลา 08.30 - 12.00 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 : จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2018 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้
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สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสสาหรับวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26
มารดาแห่งพระศาสนจักร: “นี่แน่ะ ลูกของแม่.. นี่แน่ะ แม่ของเจ้า”
และจากบัดนั้นเป็นต้นมาศิษย์คนนั้นนาพระมารดาไปอยู่กับตน”
วันที่ 11 ธันวาคม 2017

พระคาร์ดินัลปาโรลินที่ลูร์ด วันผู้ป่วยสากล
มารดาแห่งพระศาสนจักร” <<”นี่แน่ะ ลูกของแม่ ... นี่แน่ะ แม่ของเจ้า” และนับแต่นั้นเป็นต้นไปศิษย์คนนั้นก็พาพระแม่ไปอยู่
ที่บ้านตน”>> จากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น นีเ่ ป็นหัวข้อแห่งสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสาหรับวันผู้ป่วยสากล
ครั้งที่ 26 ที่เราจะทาการเฉลิมฉลองกันในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระแห่งเมืองลูร์ด
ต่อไปนี้คือสาส์นฉบับเต็มซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงลงพระนามเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน ทีผ่ ่านมา ซึ่งตรงกับวันสมโภช
พระคริสตกษัตริย์
มารดาแห่งพระศาสนจักร นี่แน่ะ ลูกของแม่ ... นี่แน่ะ แม่ของเจ้า”
และจากนัน้ เป็นต้นไปศิษย์ก็นาพระมารดาไปอยู่กับตน (ยน. 19 : 26 - 27)
พี่น้องชายหญิงที่รัก
การรับใช้ของพระศาสนจักรต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยต้องฟื้นฟูความเข้มแข็งและความซือ่ สัตย์ตอ่ ไปตามพระบัญชาของ
พระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ ลก. 9: 2-6; มธ. 10: 1-8; มก. 6: 7-13) พร้อมกับเลียนแบบฉบับของพระอาจารย์ผู้ทรงมีพระบัญชานี้
หัวข้อวันผู้ป่วยสากลปีนี้ทไี่ ด้มาจากพระดารัสทีพ่ ระเยซูเจ้าตรัสจากไม้กางเขนต่อพระนางมารียม์ ารดาของตนและต่อยอห์น
: “สตรีเอ๋ย นี่คือลูกของท่าน ... นี่แน่ะ แม่ของเจ้า และจากนั้นเป็นต้นไปศิษย์ก็รับพระนางไปอยูท่ บี่ ้านตน” (ยน. 19: 26-27)
1. พระวาจาของพระคริสตเจ้าส่องสว่างพระธรรมล้าลึกแห่งไม้กางเขนอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้หมายถึงวิบัติกรรมที่สิ้นหวัง
แต่กลับตรงกันข้าม กลับกลายเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์แสดงพระสิริมงคลและความรักของพระองค์จนถึงทีส่ ุด แล้วความรัก
ดังกล่าวก็กลายเป็นพืน้ ฐานและกฎเกณฑ์สาหรับชุมชนคริสตชนและชีวิตของศิษย์แต่ละคน
ก่อนอื่นใดพระวาจาของพระเยซูคริสต์คือบ่อเกิดแห่งกระแสเรียกของแม่พระเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง ที่เป็นพิเศษคือ
พระแม่มารีย์จะทรงเป็นมารดาศิษย์แห่งพระบุตรของพระแม่ คอยดูแลเอาใจใส่พวกเขาและการเดินทางตลอดชีวิตของพวกเขา
ดังที่เราทราบความเอาใจใส่ของแม่ตอ่ บุตรทั้งด้านจิตและด้านวัตถุต่อการเจริญเติบโตจนตลอดชีวิต
ความเจ็บปวดที่สดุ แสนจะพรรณาบนไม้กางเขนทิ่มแทงดวงวิญญาณของพระแม่มารีย์ (เทียบ ลก. 2: 35) มิได้ทาให้
พระแม่พกิ าร แต่กลับตรงกันข้าม ในฐานะที่ทรงเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า หนทางใหม่แห่งการอุทิศตนเองได้ถกู เปิดออก
ต่อหน้าพระแม่ บนไม้กางเขนพระเยซูทรงแสดงความห่วงใยต่อพระศาสนจักรและมนุษยชาติ พระแม่ถูกเรียกให้แบ่งปันความ
ห่วงใยดังกล่าวด้วย ในการกล่าวถึงการเสด็จมาของพระจิตในวันเปนเตกอส (Pentecost) หนังสือกิจการของอัครสาวกแสดง
๕
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2. ยอห์นศิษย์รักคือรูปแบบของพระศาสนจักรซึ่งเป็นประชากรของพระผู้ไถ่ ยอห์นคงรับว่าแม่พระเป็นมารดาของตน ในการ
กระทาดังกล่าวถึงเรียกร้องให้นาแม่พระไปอยู่กับเขาที่บ้านเพื่อที่พระแม่จะได้เป็นแบบฉบับแห่งความเป็นศิษย์ และให้เขา
พิศเพ่งถึงกระแสเรียกแห่งความเป็นมารดาที่พระเยซูทรงมอบให้รวมถึงทุกสิ่งที่จะตามมา ทรงเป็นมารดาที่ให้กาเนิดบุตร
มากมายซึ่งสามารถที่จะรักตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชา นี่เป็นเหตุผลที่กระแสเรียกแห่งการเป็นมารดาของแม่พระให้ดูแล
บรรดาลูกจึงถูกมอบให้กับยอห์นและแก่พระศาสนจักรโดยรวม ชุมชนทั้งปวงแห่งศิษย์ล้วนรวมอยู่ในกระแสเรียกแห่งความ
เป็นมารดาของพระแม่มารีย์ ยอห์นผู้มีส่วนร่วมในทุกสิ่งกับพระเยซูคริสต์ทราบว่าพระอาจารย์ต้องการนาทุกคนให้ได้พบกับ
พระบิดาของพระองค์ เขาสามารถเป็นประจักษ์ต่อความจริงว่าพระเยซูไม่เพียงแต่ได้พบกับประชาชนจานวนมากที่ทนทุกข์
จากความเจ็บป่วยฝ่ายจิตเพราะความเย่อหยิ่งจองหอง (เทียบ ยน. 8: 31-39) และการเจ็บป่วยฝ่ายกายเท่านั้น (เทียบ
ยน. 5: 6) พระองค์ทรงประทานพระเมตตาและการให้อภัยทุกคน และทรงบาบัดคนป่วยให้เป็นดุจเครื่องหมายของชีวิตครบ
บริบูรณ์แห่งพระอาณาจักร ซึ่งพระองค์จะทรงเช็ดน้าตาทุกหยดให้แห้ง เฉกเช่นพระแม่มารีย์ สานุศิษย์ถูกเรียกร้องให้
เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน แต่มิใช่แต่เพียงเท่านั้น พวกเขารู้ว่าดวงใจของพระเยซูนั้นเปิดกว้างสู่ทุกคนโดยไม่ยกเว้นผู้ใด
พระวรสารแห่งพระอาณาจักรต้องถูกประกาศให้ทุกคน และความรักเมตตาแห่งคริสตชนต้องแผ่ไปยังทุกคน เพียงเพราะว่า
พวกเขาเป็นบุคคล เป็นบุตรของพระเจ้า
3. กระแสเรียกเยี่ยงมารดาของพระศาสนจักรต่ อคนที่ เดือดร้อนและคนป่วยมีการแสดงออกอย่างเป็นรูป ธรรมตลอด
ระยะเวลาสองพันปีแห่งประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรซึ่งกระทากิจกรรมที่น่าประทับใจมากมายเพื่อคนป่วย เราต้องไม่ลืม
ประวัติศาสตร์แห่งการเสียสละอุทิศตน ซึ่งยังสืบต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ทั่วโลก ในประเทศที่มีระบบการดูแลสาธารณสุข
เพียงพอ งานของคณะนักบวชและสังฆมณฑลเป็นต้นโรงพยาบาลจะมุ่งไม่เพียงแต่จะให้การรักษาที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยัง
จะเอาตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางในกระบวนการของการเยียวยารักษา ในขณะเดียวกันก็ทาการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการที่
เกี่ยวกับทั้งชีวิตมนุษย์และคุณค่าเชิงศีลธรรมของคริสตชน สาหรับประเทศที่ระบบสาธารณสุขยังมีไม่เพียงพอหรือยังไม่มี
พระศาสนจักรพยายามทาทุกสิ่งเท่าที่จะทาได้เพื่อยกมาตรฐานสาธารณสุข ขจัดอัตราการเสียชีวิตวัยทารก และป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ ทุกหนทุกแห่ง พระศาสนจักรพยายามที่จะให้การดูแลรักษาแม้ในยามที่ตนไม่สามารถที่ให้ความช่วยเหลือได้
ภาพพจน์ของพระศาสนจักรคือการเป็น “โรงพยาบาลสนาม” ที่ให้การต้อนรับทุกคนที่ได้รับบาดแผลจากชีวิตเป็นความจริงที่
เป็นรูปธรรม เพราะในบางภูมิภาคของโลก ธรรมทูตและโรงพยาบาลของสังฆมณฑลเป็นเพียงสถาบันเดียวที่ให้การพยาบาล
ดูแลประชาชน
4. เรื่องราวยาวนานแห่งประวัติศาสตร์ในการรับใช้คนป่วยนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความชื่นชมยินดีในภาคส่วนแห่งชุมชนคริสตชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับปัจจุบันที่มีผู้คนจานวนมากดาเนินการในพันธกิจนี้ แต่เราควรมองไปยังอดีตเพื่อทาให้เรามั่งคั่ง
เราควรเรียนรู้จากบทเรียนที่สอนเราเกี่ยวกับความใจกว้างและการเสียสละของผู้ตั้งสถาบันเพื่อรับใช้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
เราต้องขอบคุณความคิดสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับแรงบันดาลใจจากความรักเมตตาของหลายคนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และ
อีกหลายๆคนที่ตั้งใจวิจัยค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆเพื่อรักษาผู้ป่วย ตานานในอดีตสามารถช่วยเราให้มีอนาคตที่ดีกว่า เช่น การ
ปกป้องโรงพยาบาลคาทอลิกมิให้มีจิตตารมณ์แห่งธุรกิจซึ่งเปลี่ยนการเยียวยารักษาโรคกลายเป็นกิจการที่แสวงหากาไรซึ่ง
ลงเอยด้วยการไม่ให้ความสนใจกับคนยากจน องค์กรที่ฉลาดและมีความรักเมตตาต้องมุ่งในจิตตารมณ์ว่า คนป่วยต้องได้รับ
ความเคารพในศักดิ์ศรีของเขา ต้องเก็บเขาไว้ที่ศูนย์เพื่อผ่านกระบวนการเยียวยารักษา สิ่งนี้ควรเป็นทัศนคติเดียวกัน
สาหรับผู้ที่ทางานอยู่ในโครงสร้างสาธารณะ อาศัยการรับใช้ของพวกเขา พวกเขาถูกเรียกร้องให้ต้องเป็นประจักษ์พยานที่มี
ความน่าเชื่อถือต่อพระวรสารด้วย
๖

ต่อหน้า ๗

5. พระเยซูเจ้าทรงประทานอานาจการเยียวยารักษาให้กับพระศาสนจักร “เครื่องหมายเหล่านี้จะมีอยู่กับผู้ที่มีความเชื่อ ...
พวกเขาจะปกมือเหนือผู้ป่วยและพวกเขาจะหายจากโรค (มก. 16: 17-18) ในหนังสือกิจการอัครสาวก เราอ่านเรื่องการที่
นักบุญเปโตรรักษาโรค (เทียบ กจ. 3: 4-8) และนักบุญเปาโล (เทียบ กจ. 14: 8-11) พันธกิจของพระศาสนจักรเป็นการ
ตอบสนองต่ อพระพรของพระเยซูคริส ต์เพราะพระศาสนจั กรทราบดีว่ าตนต้องน าคนป่ วยให้อยู่ภ ายใต้ การพิศเพ่ งของ
พระองค์ ซึ่งเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและความเมตตาสงสาร พันธกิจการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นงานที่มีความจาเป็น
และเป็นพื้นฐานที่จะต้องกระทาด้วยความกระตือรือร้นที่เร่าร้อนอยู่เสมอจากทุกคนนับตั้งแต่ชุมชนวัดไปถึงสถาบันรักษา
สุขภาพที่ใหญ่ที่สุด เราไม่อาจมองข้ามความรักอันอบอุ่นและความเพียรทนของครอบครัวเป็นอันมากในการเอาใจใส่ดูแล
ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังหรือเด็กพิการ พ่อแม่ และญาติ การดูแลเอาใจใส่ภายในครอบครัวเป็นประจักษ์พยานพิเศษแห่งความรัก
ต่อมนุษย์ จาเป็นต้องมีการยอมรับรู้ และได้ รับการสนับสนุ นด้วยนโยบายที่เหมาะสม นายแพทย์ พยาบาล พระสงฆ์
ผู้ถวายตัวชายหญิง อาสาสมัคร ครอบครัวและทุกคนที่ดูแลคนป่วยล้วนมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ของพระศาสนจักร นี่เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งทาให้คุณค่าแห่งการรับใช้ประจาวันของแต่ละคนมีความมั่งคั่งยิ่งขึ้น
6. เราใคร่ขอฝากทุกคนที่เจ็บป่วยทางกายหรือจิตวิญญาณไว้กับพระแม่มารีย์ผู้ทรงเป็นมารดาที่อ่อนโยน เพื่อที่พระแม่จะช่วยให้
พวกเขามีความหวัง เราวิงวอนพระแม่ได้โปรดช่วยเราให้ต้อนรับผู้ป่วยที่เป็นพี่น้องชายหญิงของเรา พระศาสนจักรทราบว่า
ตนต้องการพระหรรษทานพิเศษเพื่อทาหน้าที่ตามพระวรสารในการรับใช้คนป่วย ขอให้คาภาวนาของเราต่อมารดาของ
พระเจ้าโปรดประทานให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันต่อคาขอร้องเสมอที่ขอให้สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรจะเจริญชีวิตใน
ความรักต่อกระแสเรียกที่จะรับใช้ชีวิตและสุขภาพ ขอพระแม่มารีย์พรหมจารียโ์ ปรดวิงวอนสาหรับวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26 นี้
ขอพระแม่โปรดช่วยผู้ป่วยให้มีประสบการณ์ในความทุกข์โดยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสตเจ้า ขอพระแม่โปรด
สนับสนุนให้กาลังใจแก่ผู้ที่ดูแลคนป่วย ข้าพเจ้าขออวยพรทุกคน ทั้งคนป่วย คนดูแลคนป่วยและอาสาสมัครทุกคน
จาก นครรัฐวาติกัน วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017
วันสมโภชพระคริสตกษัตริย์แห่งสากลโลก
ฟรังซิส
(แปลโดย มองซินญอร์ อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์)
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สาส์นวันผู้ป่วยสากล
โอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 26
( 11 กุมภาพันธ์ 2018 )
พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า
ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลปีนี้ องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงมอบ
หัวข้อในการราพึงคือ มารดาพระศาสนจักร : << นี่คือลูกของท่าน....นั่นคือ แม่ของเจ้า นับตั้งแต่นั้น ศิษย์ผู้นั้น
ก็รับพระนางเป็นมารดาของตน >> (ยน. 19 : 26 - 27)
ในโอกาสนี้ พ่อจึงขอเชิญชวนพี่นอ้ งคริสตชนทุกคนได้พจิ ารณาสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพิเศษเพื่อ
เราจะได้ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากลอย่างมีความหมาย โดยไตร่ตรองถึงบทบาทการเป็นพระมารดาที่เปี่ยมด้วยความรัก
ความห่วงใยต่อลูกๆของพระนางมารีย์ บทบาทนี้ได้รับการถ่ายทอดมาสู่เราคริสตชนทุกคนในการให้การดูแลรับใช้เพื่อน
พี่น้อง ผู้เจ็บป่วยโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวของเรา และบุคคลทีอ่ ยู่ในความยากลาบาก ทีอ่ าศัยอยู่ในที่ที่ระบบการ
สาธารณสุขยังไม่พัฒนา หรือยังไม่สามารถเข้าถึงการสาธารณสุขที่ดไี ด้
ตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมา เราคริสตชนให้ความสาคัญต่อการบริการรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะเพือ่ น
พี่น้องทีอ่ ยู่ชายขอบของสังคมโดยมองดูแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทาตลอดพระชนมชีพของพระองค์ และทรงมอบ
มนุษยชาติ ไว้ในความดูแลของพระนางมารีย์ ดังนั้นขอให้เราคริสตชนทุกคนได้เลียนแบบอย่างของพระนางมารีย์และ
บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทีไ่ ด้ให้ดูแลรับใช้บรรดาผู้เจ็บป่วย
เพื่อให้การฉลองวันผู้ป่วยสากลในปีนี้ดาเนินไปอย่างมีความหมาย พ่อจึงขอให้ในระหว่างพิธีบชู าขอบพระคุณ
ควรมีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยให้กับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่ควรมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าใจความหมายและประสิทธิผล
ของศีลเจิมผู้ป่วยอย่างดีและขอให้ทุกท่านได้ออกไปพบปะกับองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพีน่ ้องผู้สูงอายุ
และเจ็บป่วย ซึ่งไม่สามารถทีจ่ ะมาที่วัดได้ ทั้งนีเ้ พื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรที่มีพันธกิจการรับใช้ตาม
แบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า
พ่อขอมีส่วนร่วมเป็นกาลังใจให้กับทุกท่าน ขอส่งความปรารถนาดีให้กับพี่นอ้ งทีก่ าลังทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนี้
ขอให้ทกุ ท่านทราบว่า พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านพร้อมเสมอทีจ่ ะอยูเ่ คียงข้างท่าน และขอเป็นกาลังใจให้กับ
บุคลากรด้านสุขภาพอนามัยทุกท่านที่กาลังดูแลบรรดาพี่น้องผู้เจ็บป่วยอยู่ ขอให้ท่านแต่ละคนได้รับพระพรขององค์
พระผู้เป็นเจ้า มีแรงกายและแรงใจในการรับใช้บรรดาเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยเหล่านีด้ ้วย
ขอพระนางมารีย์ในฐานะที่ทรงเป็นความรอดของคนไข้ ได้เสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อทรงโปรด
ประทานพระพรอย่างอุดมมายังทุกท่านตลอดไป

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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 พฤศจิกายน 2017
ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมฯจากประเทศในแถบเอเชีย ประมาณ 200 กว่าคน
พระคาร์ดนิ ัลไมเกิล้ มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติมาเป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย พระสงฆ์ นักบวช ที่ร่วมประชุมฯ
รายละเอียดการจัดงานฯสามารถติดตามได้ที่ : เว็ปไซด์
(www.human life international)

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุม
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 4/2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ถ.สาทรใต้ กรงุเทพฯ นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ฐานะประธานคณะกรรมการฯ ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.มนต์ชลุ ี นิติพน ที่ปรึกษา
ผศ.นาฎวิมล งามศิรจิ ิตต์ รองประธานฯ คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ซิสเตอร์ ผู้แทนเวชบุคคลฯสังฆมณฑล และ
คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก รวม 22 ท่าน สรุปประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
+ การจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ในวันเสาร์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2018 ในโอกาสฉลองวันผู้ป่วยสากล + การทางานเรื่อง
เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลมหาพรต + การให้ความ
ร่วมมือกับสมาคมคาทอลิกฯ เรื่องการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hotline)
.. > ในช่วงบ่าย ชมรมเวชบุคคลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดประชุม
คณะกรรมการฯเพื่อติดตาม / สรุปกิจกรรมตามแผน
ปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ ปี 2017 ที่ผ่านมา. >
< เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 จัดประชุมคณะทางาน นาโดย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ ประธานชมรมฯ คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาภิบาลฯกรุงเทพ
ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ ผศ.ดร.มนต์ชุลี นิตพิ น นายแพทย์ฤทธิไกร อัครสกุลนิธโิ ชติ ที่ปรึกษา
และคุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก (คาริตัสไทยแลนด์) เข้าร่วมรวมฯ 10 ท่าน เพือ่ เตรียมการจัดงาน 50 ปี
ชมรมเวชบุคคลฯ สรุปประเด็นสาคัญจากประชุมฯ ดังนี้ :- 1. การเตรียมงานฉลองวันผู้ป่วยสากล
และ 50 ปี เวชบุคคลฯ หัวข้อ “50 ปี ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์
2018 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 2. จัดทาหนังสือ 50 ปีเวชบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกเวชบุคคลฯ 3. รณรงค์มหาพรตงดเหล้า - บุหรี่ เป็นพลีกรรม และการขยาย
เครือข่ายการทางาน ให้กระจายวงกว้างออกไปโดยเฉพาะผ่านชมรมเวชบุคคลฯ ซึ่งมีการทางานร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาของ
แต่ละสังฆมณฑล ทางทีมงานจะจัดทา Timeframe เพื่อกาหนดให้การจัดทา clip VDO ในการรณรงค์ ในห้วงเวลา และตลอด
การรณรงค์ เทศกาลมหาพรต..>>
๙

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

กิจกรรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณพิเศษ
เนื่องในโอกาสวันผูย้ ากจนโลก ครั้งที่ 1 (19 พฤศจิกายน )
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพนั ธ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาภิบาลชมรมเวชบุคคลฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2017 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มีผู้มาร่วมมิสซา และ ร่วมกองทุนมากพอสมควร ..
หลังมิสซามีนิทรรศการและกิจกรรมให้ความสาคัญกับคนยากจน ขอบคุณทุกท่านทีม่ าร่วมเริ่มต้น
งานนี้ด้วยกัน ผู้ยากไร้เป็นสมบัตขิ องพระศาสนจักร (นักบุญลอเรนซ์) .>
> กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า
ตรวจสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานให้สัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์
นาโดย นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2017
และในโอกาสฉลองวัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 ...>
> ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง นาโดย

คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต
อธิการ ร่วมด้วย คุณพ่อพงษ์ศริ ิ สังวาลเพ็ชร จิตตาภิบาล ออกเยี่ยมชุมชน
นาอาหาร และปัจจัย ส่งความสุขและอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2018 ..>

สังฆมณฑลเชียงใหม่
ฝ่ายสังคม แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ รับคาเชิญ
จากคุณแม่เจ้าคณะให้ไปช่วยบริการและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน
ที่ไปร่วมงานการถวายตัวปฏิญาณครั้งแรกของซิสเตอร์ คณะแพร่ธรรมแห่ง
พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล(ซ.แม่ปอน) 4 ท่าน ปฏิญาณตลอดชีพ 4 ท่าน
และโอกาสฉลองครบรอบการปฏิญาณ 25 ปี ของคุณแม่เจ้าคณะ มีผมู้ ารับ
การบริการจานวน 129 คน เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2017
โอกาสนีท้ างแผนกสุขภาพฯ ขอขอบคุณน้องๆอสม.บ้านห้วยบง ที่ไป
ช่วยให้การบริการในครั้งนี้..>
< เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2017 แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิฯ นาโดย นายแพทย์เดชา คูวุฒยากร ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
ผศ.ศรีนวล วิวฒ
ั น์คุณูปการ รองประธานชมรมเวชบุคคลฯ
คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัย
คุณภักดี สร้างสุขดี ร่วมกับ จิตอาสาเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุฯอาสนวิหารพระหฤทัย ให้บริการปฐมพยาบาล
แก่ผู้มาร่วมงานชุมนุมครอบครัวคาทอลิกฯระดับชาติ ณ
อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้มารับบริการตรวจวัดความดัน ฯลฯ
รวมจานวน 121 คน ..>
๑๐

สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัดน์ ผู้อานวยการ
และทีมงานฝ่ายสังคม นายแพทย์ชัชชัย พูนสวัสดิ์ เภสัช Mary Anne. พร้อมจิตอาสาจาก
ฟิลิปปินส์ กลุ่มเวชบุคคลและกลุ่มสตรีของ
สังฆมณฑลราชบุรี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ณ คริสตจักร เอฟเฟสัซ ต.ห้วยกระวาน อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี มีชาวบ้านมารับบริการตรวจรักษาโรค 68 ราย รับยาถ่ายพยาธิ์ผู้ใหญ่
37 ราย เด็กหญิง 56 ราย เด็กชาย 40 ราย พร้อมรับแจก
เครื่องอุปโภค บริโภค และร่วมสันทนาการกับจิตอาสา
จากฟิลิปปินส์ ภาระกิจ # รักและเมตตา #
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
ออกหน่วยปฐมพยาบาลโอกาสงาน
ฉลองวัดเขตสังฆมณฑลราชบุรี
+ฉลองวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
14 พฤศจิกายน 2017) + ฉลองวัดนักบุญเปาโล กลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี
(17 ธันวาคม 2017)
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ คณะกรรมการเวชบุคคลฯ
จิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตพืน้ ที่สังฆมณฑล
อุบลราชธานี + คุณฐานิตาภักดิ์ ธนิกวลัยรัตนิน รองประธานเวชบุคคลอุบลฯ ร่วมแบ่งปัน
สิ่งดีดีในการดูแลสุขภาพอนามัย และจัดออกหน่วยตรวจสุขภาพงาน
ชุมนุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต
ผู้สูงวัย" ในงานชุมนุมผูส้ ูงอายุของสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงานฯ รวม 298 ท่าน ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (9 พฤศจิกายน 2017) + ออกหน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพ โอกาสเสกสุสานอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ มี
ผู้สนใจมาขอรับบริการรวมทั้งสิ้น 33 คน (3 - 4 พฤศจิกายน 2017)
+ ออกหน่วยฉลองชุมชนวัดแม่พระฟาติมา นิคมแปลง 2 อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
+ คณะกรรมการ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 4/2017 ณ
อาคารรวมจิตเพียรธรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ (2 ธันวาคม 2017)
+คุณนิภาพร บูรณะกิจ
ประธานกลุ่มเวชบุคคลฯ นาทีม สมาชิก
เวชบุคคลฯ เยี่ยม คุณอมร นิยมธรรม ที่
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ขอพระ
อวยพรให้ทา่ นมีสุขภาพแข็งแรง ..>>
๑๑

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
จัดโครงการตามแผนงานฯ โดยมี คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงาน สัตบุรุษ และ
สมาชิกเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลงานฉลองวัด บวชพระสงฆ์ และโอกาส
ต่างๆ > วันที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โอกาสฉลองวัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา และโอกาสเปิดเสกอาสนวิหารฯ และ
ฉลองครบรอบ 50 ปี ชีวิตนักบวช ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี
> วันที่ 29 พฤศจิกายน 2017
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จัด
หน่วยให้บริการด้านสุขภาพ
(วิถีชีวิตศิษย์พระเยซู ครั้งที่ 7) ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์
โพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
> วันที่ 2 ธันวาคม 2017 ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธิ
นิรมล หนองหญ้าปล้อง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ..>>
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อาสนวิหารนักบุญอันนา สังฆมณฑลนครสวรรค์
จัดพิธีเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครสวรรค์ โดยมี
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก อุปสังฆราชมิสซังนครสวรรค์
ภราดาประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวี
อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ
คุณสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานผู้สูงอายุฯ และองค์กรภาคี
เครือข่าย 8 องค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2017 ..>>
> เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 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 ตรวจรักษาให้กับพระภิกษุสงฆ์ และชาวบ้านที่ถูกน้าท่วมขัง
มาเป็นเวลานาน 5 เดือน การทางานได้บูรณาการ
ร่วมกันในเรื่องยาและเวชภัณฑ์ โดยมีทางส่วนกลางฯ
ร่วมกับหน่วยงาน Caritas นครสวรรค์ กลุ่มสโมสร
ไลออนส์ปากน้าโพ ทั้ง 4 สโมสรในจังหวัดนครสวรรค์
มาช่วยชาวบ้านที่ถูกน้าท่วม ที่ อบต.ตาบลพนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ .. >
๑๒
ต่อหน้า ๑๓

ต่อจากหน้า ๑๒

< ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน.. คุณพ่อสุรเดช กิจเจริญ พระสงฆ์จากวัดนักบุญลูกา บางขาม
จ.ลพบุรี ในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์
รับผิดชอบดูแลโรงเรียนพระวรสาร เด็กทุน
ที่เป็นเด็กยากจนชาวม้ง และออกเยี่ยม
ผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตวัด และยังได้รับ
ความสนใจจากคนต่างศาสนา มาช่วย
ทางานร่วมกับบรรดาอาสาสมัครทีม่ ีน้าใจ
ดูแลผู้ป่วย ..>

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ
ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา ศูนย์อภิบาลรักกางเขน
จันท์ หมอน้อย และจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดหน่วยตรวจ
สุขภาพ นวดผ่อนคลาย โอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑล
จันทบุรี + ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (11 พฤศจิกายน 2017)
+ ฉลองวัดพระคริสตราชา ปะตง ตรวจสุขภาพให้ผู้มาร่วมพิธีมิสซบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ (11 พฤศจิกายน 2017) .. + คุณพ่อชัยศักด์ ไทยสนธิ จัดอบรมเรื่องสิทธิเด็กตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้แก่พนักงานบ้านคามิลเลียนเพือ่ เด็กพิการ
ลาดกระบัง (14 ธันวาคม 2017) และเข้ารับรางวัล “เทียนส่องใจ” ด้านบุคคลดีเด่น
ที่ทางานด้านเอดส์จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรชายาทินัดดามาตุ ในงาน
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2017
ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพ ..>

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ศูนย์สังคมพัฒนา ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคล
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดออกหน่วย
เวชบุคคลฯลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ และออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุในโอกาสต่างๆ + รวมกลุม่ กันเดินทางไปให้บริการช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพให้กับพระสงฆ์สูงวัยในงานชุมนุมศิษย์เก่า
พระสงฆ์ปีนังที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่.. การจัดทริปครั้งนี้
รวม 4 แห่งใน จังหวัดสกลนคร, นครพนม, กาฬสินธ์ และ
จังหวัดมุกดาหาร (16 พฤศจิกายน 2017)
+ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ผมู้ าร่วมงานฉลองบุญราศี
วัดสองคอน อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
(15 - 16 ธันวาคม 2017) .>>
๑๓

กิจกรรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑล
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 5/2560
โดยมี คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
จิตตาธิการ คณะกรรมการเพื่อฆราวาส และ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ให้เกียรติร่วมประชุมและชี้แจงโครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
ครั้งที่ 13 ประจาปี 2018 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ที่ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ สรุปดังนี้ :1. จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปี 2018/2561 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของ
คณะอนุกรรมการฯ (28 - 30 พฤศจิกายน 2017) และนาเสนอสังฆณฑล
เพื่อพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อไป 2.กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจและประชุม
สามัญประจาปี 2017 ที่วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย ( 2 ธันวาคม 2017)
3.การคัดเลือกผูส้ ูงอายุตัวอย่าง และลูกกตัญญูตอ่ บุพการีระดับวัด ขอให้
เครือข่ายวัดดาเนินการคัดเลือก และจัดทาเอกสาร ส่งให้ชมรมผู้สูงอายุฯ
ภายใน 31 ธันวาคม 2017 4.โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ
รอบที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2017 ขอให้เครือข่ายระดับวัด รวบรวมเงินบริจาคตามศรัทธา ส่งให้ชมรมฯ
ภายในต้นเดือนมกราคม 2018 5.โครงการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 13/2018
คุณพ่อวิโรจน์ แจ้งกาหนดการจัดงานชุมนุมฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ณ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุจาก 10 สังฆมณฑลเข้าร่วมงานฯ
ประมาณ 1,400 คน.. โดย คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก ยินดี และเต็มใจที่จะรับเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก และช่วยสนับสนุนให้ชมรมมีความพร้อมในการจัดงานชุมนุมระดับชาติเพื่อประโยชน์ และ
ความดีของผู้สูงวัย..> < เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2017 ที่วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย จังหวัดราชบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก อุปสังฆราช คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้ช่วยจิตตาธิการฯ
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อฆราวาส และ ผอ.
องค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสานัก พร้อมด้วย คุณพ่อสุเทพ ภูผา
คุณพ่อชิตนนท์ แสงประดับ เลขานุการพระสังฆราช ให้เกียรติร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุม
สามัญประจาปี 2017 ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "ท่านเป็นใคร” (เทียบ มธ 16:15)
และพิธีประกาศอนุญาตให้จดั ตั้งโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี โดยมี
คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม
ผู้สูงอายุฯ พร้อมด้วย รองประธานชมรม ประธานกลุ่มผู้สูงอายุเครือข่ายวัด และแกนนาผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับและเข้าร่วม
การอบรมฟืน้ ฟูจิตใจและประชุมใหญ่ประจาปี 2017..>
< พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังราชบุรี
คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก และ คณะกรรมการชมรมและเครือข่ายวัด
ร่วมงาน "ร่วมใจทาบุญสามัคคี" ณ บ้านสิทธิดาศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิการ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2017 และร่วมบริจาคตาม
กาลังศรัทธาเพื่อเป็นรายได้ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานช่วยเหลือ ดูแลพัฒนาเด็กพิการของบ้านสิทธิดา
สรุปยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 78,923.00 บาท โดยมี อาจารย์นิยม อัยราน้อย และอาจารย์รัตติกร จวบสมัย
เป็นตัวแทนมอบให้บ้านสิทธิดาแล้ว..ขอพระอวยพรตอบแทนน้าใจดีแก่ทุกท่าน..>
๑๔

ต่อหน้า ๑๕

ต่อจากหน้า ๑๔

ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อสุรพล นันทพรพิสุทธิ์
จิตตาธิการชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี จัดงาน "สัมมนากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 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
พระคุณเจ้าฯได้กล่าวถึงทีม่ าและความสาคัญของกฤษฎีกาฯ
ซึ่งเป็นแนวทางการฟืน้ ฟูชีวิตคริสตชนของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย ที่เราทุกคนต้องน้อมรับตามน้าพระทัยของพระเป็นเจ้า และ
ร่วมมือกันนาไปปฏิบัติให้เกิดผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยผ่านชีวิต
บทบาทหน้าทีข่ องเราแต่ละคน เป็นต้น สภาภิบาลวัด และองค์กรกลุ่มกิจศรัทธาต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี
โดยมีพระสงฆ์, เจ้าอาวาส, ผู้อานวยการ และคณะกรรมการสภาภิบาลวัด พร้อมคณะที่ปรึกษา และ
สัตบุรุษกว่า 500 คน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ..>>

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

แผนกสุขภาพอนามัย สังฆมณฑลอุบลราชธานี
(งานผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี) จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 หัวข้อ “กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิต ผู้สูงวัย”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2017 ณ บ้านเณรพระคริสต์ประจักษ์ อุบลราชธานี นาโดย
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯ ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ศูนย์คริสตศาสนธรรม กลุ่มเวชบุคคลฯ และองค์กรที่สังกัดอยู่ในเขต
สังฆมณฑลอุบลราชธานี มีส่วนร่วมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มด้วย :
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ได้พบ
และพูดคุยกับกลุ่มผูส้ ูงอายุ คุณพ่อคาดี ทองมาก ได้แบ่งปันข้อคิดดีดีเพือ่ การดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
คุณฐานิตาภักดิ์ ธนิกวลัยรัตนิน ผู้แทนกลุ่มเวชบุคคลฯให้คาแนะนาการ
ดูแลสุขภาพอนามัย คุณธนันท์ฉาย สวิสตต์นันทชัย ให้ข้อคิดเรื่องผู้สูงอายุ
ที่สูงเฉพาะตัวเลขเท่านัน้ .. จากนั้น พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขมิสซังฯเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมมอบใบประกาศ
เกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุ และลูกกตัญญู รวม 7 ท่าน
มีกลุ่มผูส้ ูงอายุเข้าร่วมฯจาก บ้านทัพไท บ้านบุ่งไหม
บ้านบัวท่า บ้านเอือด บ้านโนนเพ็ก บ้านหนองรุง
บ้านหนองทาม บ้านคูสว่าง บ้านเหล่า บ้านซ่งเเย้
บ้านนาคา บ้านโนนสว่าง บ้านหนองฟานยืน
บ้านหนองดินดา บ้านสีถาน บ้านหนองคู เข้าร่วมฯ
มากกว่า 300 ท่าน ซึ่งได้มาร่วมแสดงออกถึงความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน เเสดงออกถึงความมีพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้สูงอายุ วัยแห่งภูมิปัญญา ..วัยแห่งประสบการณ์
เจ้าภาพจัดงานฯ ขอขอบคุณ คุณพ่อคาโจม วงอาษา คุณเเม่หมอลามนูญน้อย เสียงทอง คุณพ่อหมอแคน
ที่ได้สร้างสีสนั ระหว่างทานอาหารร่วมกัน.. และกลุ่มเวชบุคคลฯที่มาร่วมตรวจสุขภาพฯให้ผู้มาร่วมงานด้วย..>>

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จดั การแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ประจาปี 2017/2560 :- ก. โครงการจัดประชุมฯ
1. คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8 โดยมี
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 1 เป็นประธาน มีหัวข้อการประชุม ดังนี้
+ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมที่ทาในแต่ละวัด + สรุปรายชื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้พร้อมส่งประวัติ
+ ติดตามโครงการออมเงินวันละบาท และประเมินการจัดสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแบ่งปัน
ประสบการณ์และวางแผนการทางานปี 2018 ณ ธารารีสอร์ท ( 2 พฤศจิกายน 2017 )
2. คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาล
ผู้สูงอายุฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ
ครั้งที่ 6 ณ วัดนักบุญอันนาท่าจีน จ.สมุทรสาคร
โดยมี คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล จิตตาธิการ
ผู้สูงอายุ เขต 6 เข้าร่วมประชุมด้วย หัวข้อการประชุมมีดังนี้ + รายงานการจัดกิจกรรม และ ความเคลื่อนไหว
ของแต่ละเขต + แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุฯระดับชาติและ
กองทุนผู้สูงอายุ + กาหนดวันและเวลามอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่มอี ายุ 90 ปีขึ้นไป
+ สรุปจานวนผู้สูงอายุทอี่ ยู่ในภาวะยากลาบากเป็นรายวัดของแต่ละเขตเพือ่ มอบเงินช่วยเหลือ
(14 พฤศจิกายน 2017) 3. คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ จิตตาธิการเขต 3 จัดฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 3
ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม มีการโปรดศีลอภัยบาป สวดสายประคา และ
พิธีบูชาขอบพระคุณ จานวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน (25 พฤศจิกายน 2017)
4. พระคาร์ดินลั ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆมราชฯ มาเยีย่ มวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
สามพราน จ.นครปฐม และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่
ผู้สูงอายุทมี่ ีอายุ 90 ปีของวัด (10 ธันวาคม 2017)
5. คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ
กรุงเทพฯ และจิตตาธิการผู้สูงอายุ 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 โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ + ติดตาม
โครงการกองทุนฯออมเงินวันละบาท + รายงานการจัดกิจกรรม
ที่ผ่านมาของแต่ละวัด + ติดตามโครงการผู้สูงอายุ และประเมิน
การจัดงานฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 3 (21 ธันวาคม 2017)
ข. โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก :7. คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ไปมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้
กับผู้สูงอายุ ทีม่ ีอายุ 90 ปี ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
จังหวัดนครปฐม (5 ธันวาคม 2017)
ต่อหน้า ๑๗
8. ตัวแทนผู้สูงอายุวัดพระบิดาเจ้าเขต 1 เยี่ยมผูส้ ูงอายุที่ป่วย
ติดเตียง 2 ท่าน (23 ธันวาคม 2017)
๑๖

ต่อจากหน้า ๑๖

9. ตัวแทนผู้สูงอายุวัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) เขต 5 ออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุทยี่ ากลาบาก และมอบเงินช่วยเหลือตามที่แผนกอภิบาลผูส้ ูงอายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบให้จานวน 9 ราย ( 25 ธันวาคม 2017 )
10. ตัวแทนผู้สูงอายุวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ เขต 3
มอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสให้กับผู้สูงอายุ
จานวน 14 ราย รวมถึงผู้สูงอายุติดเตียง 2 ราย ผู้สูงอายุ
พิการ 2 ราย (25 ธันวาคม 2017)
11. คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2
ลงพื้นทีม่ อบเงินช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะยากลาบาก 3 ท่าน
( 26 ธันวาคม 2017 ) ...>>

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
นาโดย คุณพ่อกฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด
ประธาน และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลจันทบุรี ที่วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม เพื่อเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑล
จันทบุรี ครั้ง 7 / ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงอายุวดั เซนต์ปอล แปดริ้ว
จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ( 12 พฤศจิกายน 2017 )
+ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
กลุ่มผู้สูงอายุ สังฆมณฑลจันทบุรี
ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา
จันทบุรี เตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลจันทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018
( 2 ธันวาคม 2017 ) > ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่
องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ
ติดบ้าน-ติดเตียง นาโดย คุณพ่อสมภพ แซ่โก เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 และในวันที่ 15 ธันวาคม 2017
คุณพ่ออิทธิพล หางสลัด นาทีมจิตอาสาและกรรมการ
ออกเยีย่ มเยียนผู้สูงอายุ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ในเขตชุมชนวัดหัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ..>>

สังฆมณฑลอุดรธานี
ชมรมวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จัดโครงการ
ฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อรักษาวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงประจาปี “พูดให้ฟัง ทาหู้ อยูใ่ ห้เห็น” เมือ่ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม
2017 ณ อาคารครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ..>>
๑๗

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดชุมนุมผู้สูงอายุเขตแม่พระองค์อุปถัมภ์
หัวข้อ "ผู้สูงวัยพิทักษ์อนามัย อายุยืนนาน" วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ณ อาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาแอล สุราษฎร์ธานี โดย คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงานชุมนุมผู้สงู อายุฯ กิจกรรมช่วงเช้าเริ่ม : การบรรยายเรื่อง "ผู้สูงวัยพิทกั ษ์อนามัย" โดย
คุณจิตรานุช สุวรรณบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี + คุณพ่อสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์ บรรยายเรื่อง
"ผู้สูงวัยกับการประกาศข่าวดีใหม่" ช่วงบ่าย.. อาจารย์วิรัช เศวตศิลป์ ได้บรรยายและสาธิตการ
ออกกาลังกาย มีหลายท่าที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการอัดลมเข้าร่างกายและ
การปล่อยลมออก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง หัวใจของ
การชุมนุมผู้สูงอายุคือ พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย คุณพ่อแทรี่ ตาไปย์ และ
คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ ช่วยพิธีเจิมและอวยพร
ผู้สูงอายุทมี่ าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ รวม 85 คน..>
< เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 คุณสุธิดา พรหมภักดี
และคณะผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วม
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง และออกเยีย่ ม
กลุ่มผู้สูงอายุ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ ชัน้ 5
อาคารเรียนโรงเรียนดรุโณทัย เนื่องจากบริเวณหน้าวัดมี
น้าท่วมขังในพืน้ ที่สนามและบริเวณหน้าวัด...>>

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์
จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค์
นาโดย คุณสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานชมรมผู้สงู อายุสังฆมณฑลนครสวรรค์ ในการประชุมคณะกรรมการฯ
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ ให้ขอ้ คิดจากบทอ่านในพระคัมภีร์ และแบ่งปัน
วิถีชุมชนวัดและชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) ให้แก่คณะกรรมการฯ ณ ตึกโบนุส พาสตอร์ อาสนวิหาร
นักบุญอันนา นครสวรรค์ ..>
มูลนิธิศนู ย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
จัดเวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์ และหารือกับ
เครือข่ายที่ทางานกับกลุ่มทีม่ คี วามเปราะบางต่อการ
ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ณ ห้องประชุม 4 โรงแรมพาลาสโซ่
รัชดา กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2017 ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกฯ มอบให้
คุณธนันท์ฉาย สวิสตต์นนั ทชัย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์ และหารือกับ
เครือข่ายที่ทางานกับกลุม่ ทีม่ ีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ได้แก่
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด และ กลุ่มผู้ตอ้ งขัง
กลุ่มคนพิการฯลฯ เพื่อร่วมกาหนดทิศทาง
การขับเคลื่อน และผลักดันให้มีกฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบัติในประเทศไทย ..>
๑๘

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันผู้ยากจนโลก (19 พฤศจิกายน 2560) ได้ทากิจกรรมร่วมกับวัดต่างๆดังนี้
1. มอบรถเข็นให้กับน้องแอ๋ม อายุ 18 ปี (พิการมาแต่กาเนิด) และมอบเงินช่วยเหลือให้น้องแอ๋มและ
ครอบครัว ที่วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง
2. เยี่ยมเยียนผู้พกิ ารคนตาบอด นางสงัด รอดวินิจ ที่ วัดพระคริสตราชา เมืองคง
3. ซ่อมแซมบ้านให้นางวัลลิณี ผู้พกิ ารทางสายตา ซึ่งตามองเห็นได้เลือนรางและ
นางวัลลิณี มีลูกพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่ วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก
4. เยี่ยมเยียนผู้พกิ ารตาบอดทั้งสองคน นายประสิทธิ์ และมารดา ที่
วัดแม่พระถวายพระกุมารในวิหาร หนองพลวง อ. ประทาย
5. เยี่ยมผู้ป่วยวาระสุดท้าย ที่ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
ฝ่ายสังคม แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่
ประสานงานโดย คุณประภา วงศ์จอมพร มีคณะกรรมการผู้สูงอายุจาก
วัดนักบุญเปโตร บ้านป่าหมาก คณะกรรมการฯ
วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจแกนนาผู้สูงอายุระดับ
เขตวัดนักบุญเปโตร และเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ และสมาชิก ..
1. เพื่อเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตวิญญาณ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทบาทชีวิตครอบครัว
3. เพื่อศึกษางานพระศาสนจักรกับงานอภิบาลด้านผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่าย
ผู้เข้าร่วม 94 คน โอกาสนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ที่ได้
ให้เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันเรื่องพระศาสนรจักรกับงานอภิบาลด้านผู้สูงอายุ
กลุ่มอสม.บ้านป่าหมาก ทีม่ าบริการด้านสุขภาพ เจาะเบาหวานให้กับผู้สูงอายุ
และทุกๆท่านทีม่ ีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพรให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพที่
แข็งแรงและมีความสุขตลอดไป..>

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย
ขอร่วมยินดีและโมทนาคุณพระเจ้า
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ พงษ์ศิริ สังวาลเพ็ชร,M.I
คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อัครพันธ์ นันทวานิช, M.I.
ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ คณะนักบวชคามิลเลียน
และร่วมฉลอง 10 ปี
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ โดยมี
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ณ วัดนักบุญเอลิซาเบ็ธ คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
๑๙

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย
ขอร่วมภาวนาและอาลัยแด่

พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R.
พระสังฆราชกิตติคุณสังฆมณฑลอุดรธานี
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประธานพิธีมิสซาปลงศพ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2017
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย
ขอร่วมภาวนาและอุทิศแด่ดวงวิญญาณ
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์
คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึง
การกลับสูอ่ ้อมพระหัตถ์พระเจ้า ครบ 5 ปี
วันที่ 28 ธันวาคม 2017
ณ บ้านผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จันทบุรี
โอกาสนีข้ อร่วมระลึกถึงดวงวิญญาณของ.. สมาชิกเวชบุคคล สมาชิกผู้สูงอายุ
และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย ทีล่ ่วงลับด้วยเทอญ..
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย
ขอพระประทาน พละกาลัง เป็นพิเศษแด่..สุขภาพ ปรีชาญาณ ความสุข
ความสาเร็จในหน้าที่ และงานของพระ ทุกประการด้วยเทอญ..

