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โครงการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2018   คร ัง้ท่ี 15 
หวัข้อ “ศิษยพ์ระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเช่ือ 350 ปี พนัธกิจรกั รบัใช้” 

ระหวา่ง วนัองัคารที ่27 – วนัพฤหสับดทีี ่29 พฤศจกิายน ค.ศ.2018/2561 
ณ ศนูยอ์ภบิาลคามลิเลยีน  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ                                                                                   

*************************** 
หลกัการและเหตุผล   
  คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยจัดเวทีให้ผู้แทน /                  
ผู้ประสานงาน / แกนน าผู้สูงอายุสงัฆมณฑล / คณะกรรมการผู้สูงอายุสงัฆณฑล ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่ องในรูปแบบของการสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ าปี ซึ่งในแต่ละครัง้                   
จะร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเสมอมา และยังสานต่อพันธกิจ                     
ของสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย จากกฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศ
ไทย ครสิตศกัราช 2015 “ศษิย์พระครสิต์เจรญิชวีติประกาศข่าวดใีหม่” โดยจดัเวทใีห้แกนน าผูสู้งอายุคาทอลกิ
ไดม้ารว่มกนัศกึษาพระวรสาร ในบททีส่อดคลอ้งกบันโยบายของคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง ผลทีเ่กดิขึน้คอื
งานผูส้งูอายุคาทอลกิในสงัฆมณฑลต่างๆ มแีผนปฏบิตังิานทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้ตามล าดบั     

 ส าหรบัในปี ค.ศ.2018 สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย ประกาศให้มกีารเฉลมิฉลองโอกาส
ร าลกึการสถาปนา “มสิซงัสยาม”  (ค.ศ.1669 – ค.ศ.2019) ซึ่งในปี ค.ศ.2019 จะครบ 350 ปี แห่งการสถาปนา 
“มสิซงัสยาม” ขึน้อย่างเป็นทางการในราชอาณาจกัรสยาม ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา บรรดาผูท้ างานประกาศข่าว
ดีจ านวนมากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อชาวไทยและชนชาติอื่นทัง้หลายในราชอาณาจักรสยาม ดังที่
พระสงัฆราชฟรงัซวัส ์ปัลลอื ไดเ้ขยีนไวใ้นจดหมายของท่านตอนหนึ่งวา่ “เราไดเ้ริม่ทอดสะพานระหว่างยุโรปกบั
เอเชยี ขา้พเจา้ยนิดมีากทเีดยีวทีจ่ะถวายรา่งกายและกระดูกของขา้พเจา้ รวมทัง้ของลกูทีร่กัของขา้พเจ้า (บรรดา
มสิชนันารทีัง้หลาย) ใชเ้ป็นเสาค ้ายนัสะพานนัน้ใหแ้ขง็แรง เปิดทางใหบ้รรดาธรรมทูตผูม้ใีจกลา้หาญในอนาคตจะ
ได้เดินทางผ่านข้ามต่อไป”  คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูสู้งอายุ ก าหนดหวัข้อที่สอดคลอ้งกบัปีแห่งการ
ประกาศขา่วด ี”ศษิยพ์ระครสิตส์บืสานวถิชีวีติ 350 ปี พนัธกจิรกั รบัใช”้    

 ดงันัน้ พระศาสนจกัรได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในพนัธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแล
ผูส้งูอายุเป็นพเิศษ เพื่อมุ่งใหผู้ส้งูอายุได้เจรญิชวีติอย่างมคีุณค่าและศกัดิศ์รอีย่างแท้จรงิ โดยได้เน้นให้สรา้งทมี
อภบิาลระดบัชาต ิสงัฆมณฑลและระดบัวดั เพื่อใหท้มีอภบิาลมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะในงาน และบทบาทงาน
อภบิาลกลุม่ผูส้งูอายุอย่างจรงิจงัและเป็นรปูธรรม สรา้งระบบเครอืขา่ยในการตดิตาม ชว่ยเหลอื สนับสนุนทมีงาน
อภบิาลใหม้คีวามมัน่คง และเตบิโตทัง้ทางดา้นจติวญิญาณและการด ารงชพี  
วตัถปุระสงค ์ : 

1. เพื่อใหผู้แ้ทนผูส้งูอายุไดม้าพบปะแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิและประสบการณ์ต่อกนั  
2. เพื่อรว่มกนัวางแผนงานผูส้งูอายุทัง้ในระดบัชาตแิละในระดบัสงัฆมณฑลอย่างตอ่เนื่อง  
3. เพื่อสรา้งภาคใีนระหวา่งผูท้ีท่ างานดา้นผูส้งูอายุ ผูท้ างานดา้นสงัคมในสภาพระสงัฆราชฯ  

   และองคก์รภายนอกเชน่ NGO และหน่วยงานภาครฐั และเพิม่พูนองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุ 
4. เพื่อใหผู้ส้งูอายุไดเ้ป็นประจกัษ์พยานดว้ยชวีติตามแบบอย่างพระครสิตเจา้และเจรญิชวีติหมู่คณะ 

   ในความเป็นจติหนึ่งเดยีวกนัของชมุชนพระศาสนจกัร  
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กลุ่มเป้าหมาย  : 

1. จติตาภบิาลและผูป้ระสานงานผูส้งูอายุ 10 สงัฆมณฑล  

2. คณะกรรมการ/แกนน า ชมรมผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล  (สงัฆมณฑลละ 6 ท่าน หรอื มากกวา่) 

3. ผูแ้ทนหน่วยงานของพระศาสนจกัรทีท่ างานผูส้งูอายุ และ หน่วยงานในฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชฯ 

ผูจ้ดั          : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ 

 ในคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสงัคม (แผนกสขุภาพอนามยั) 

สถานท่ี :   ณ ศูนยอ์ภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั  กรงุเทพฯ 

วนั – เวลา   :   ระหวา่ง วนัองัคารที ่ 27 – วนัพฤหสับดทีี ่ 29 พฤศจกิายน  2018/2561 

งบประมาณ   : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ  

- สนบัสนุนเอกสาร / วทิยากร / กจิกรรมนนัทนาการ 

- ค่าลงทะเบยีน จติตาภบิาลของแต่ละสงัฆมณฑล  1  ท่าน 

- ค่าลงทะเบยีน ผูแ้ทนระดบัสงัฆมณฑล 1 ท่าน ทีเ่ขา้รว่มเป็นคณะอนุกรรมการฯ  

ค่าลงทะเบียน ท่ีพกั/อาหาร  :   เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล  2,000 บาท/คน      

         ส าหรบัท่านทีป่ระสงคม์าพกัลว่งหน้า ศูนยอ์ภบิาลฯ คดิราคา   หอ้งคู่ 400 บาท/คน/คนื  

                                                      หอ้งเดีย่ว 500 บาท/คน/คนื  

ผูร้บัผิดชอบโครงการ  :    คุณพ่อวโิรจน์   นนัทจนิดา   ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผูส้งูอายุ 

หวัข้อ   :   “ศษิยพ์ระครสิต ์สบืสานวถิชีวีติแห่งความเชือ่ 350 ปี พนัธกจิรกั รบัใช”้ 

ก าหนดการ   :   

วนัองัคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2018                                 พธิกีรประจ าวนั   :  ซสิเตอรน์นัทดิา / คุณประภา 

07.00  น. อาหารเชา้ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน  

09.00 – 09.45 น. พธิบูีชาขอบพระคุณ  เปิดการสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2018 

                         โดย :   บาทหลวง รอ๊ค ไพรชั ศรปีระเสรฐิ 

  (ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย)  

09.45 – 10.15 น. พกั  (ถ่ายรปูหมูพ่รอ้มกนั) 

10.15 – 12.00 น. หวัขอ้ “สงูวยั สงูคุณค่า ดว้ยกจิเมตตา” 

  โดย :   บาทหลวงวชัศลิป์ กฤษเจรญิ 

   (เลขาธกิารคณะกรรมการคาทอลกิเพื่อการธรรมทูต สภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ) 

12.00 –13.30 น. อาหารเทีย่ง   

13.30 –15.30 น. หวัขอ้ “ยอ้นรอย 350 ปีมสิซงัสยาม”   

  โดย :  บาทหลวงวชัศลิป์ กฤษเจรญิ 

15.30 – 16.00 น. พกั 
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16.00 – 17.30 น. น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2018 

  โดย  :  บาทหลวงวโิรจน์  นนัทจนิดา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

 น าเสนอผลการด าเนินงาน/โครงการทีป่ระสบผลส าเรจ็ในระดบัสงัฆมณฑล ( 8 นาท)ี 

  โดย  :  จติตาภบิาล หรอื ผูป้ระสานงานผูส้งูอายุสงัฆมณฑล 

18.00 น. อาหารเยน็  

 

วนัพธุท่ี  28  พฤศจิกายน  2018                            พธิกีรประจ าวนั  :   คุณวรีะ ธาราสงิห ์
06.30 น. ภาวนาเชา้ 

06.45 น. พธิบูีชาขอบพระคุณ   

  โดย  :   บาทหลวงชยัวฒัน์  น าสยุ   

   (จติตาภบิาลผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง)   

07.30  อาหารเชา้  

08.30 – 09.00 สรปุสาระเนื้อหาของวนัทีผ่า่นมา ประเดน็พรอ้มขอ้เสนอแนะทีค่วรแกไ้ข 

  โดย  :   อาจารยธ์ญัญา ศโิรรตัน์ธญัโชค 

  (รองประธาน คณะกรรมการผูส้งูอายุสงัฆมณฑลราชบุร)ี 

09.00 – 10.30 น. หวัขอ้ “ยอ้นรอย 350 ปีมสิซงัสยาม ตามรอยเทา้ผูป้ระกาศขา่วด ี

  โดย :   อาจารยพ์ฒุพิงศ ์พุฒตาลศร ี

  (อาจารยป์ระจ า วทิยาลยัแสงธรรม) 

10.30 – 11.00 น. พกัอาหารวา่ง 

11.00 – 12.00 น. หวัขอ้ “การเตรยีมฉลอง 350 ปีมสิซงัสยาม 

  โดย  :  อาจารยพ์ฒุพิงศ ์พุฒตาลศร ี

   (อาจารยป์ระจ า วทิยาลยัแสงธรรม) 

12.00 น. อาหารเทีย่ง  

13.30 – 15.30 น. หวัขอ้ “สาระส าคญัของกฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ค.ศ.2015” 

  โดย  :   บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ 

   (ผูช้ว่ยกรรมาธกิารฝ่ายสงัคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย) 

15.30 – 16.00 พกั  

16.00 – 17.00 น. แบ่งกลุม่ : จดัท าแผนปฏบิตังิานผูส้งูอายฯุระดบัสงัฆมณฑล  

 (สงัฆมณฑลจดัท าแผนงานฯลว่งหน้า)  /  น าเสนอแผนงานฯแบ่งปันในกลุม่ใหญ่  

18.00 น. อาหารเยน็  

19.30 …. กจิกรรมราตรสีมัพนัธ ์ (ผูเ้ขา้รว่มงานฯมสีว่นรว่ม)   
  โดย  :  เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายุสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี   
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วนัพฤหสับดีท่ี  29 พฤศจิกายน  2018                     พธิกีรประจ าวนั  :  คุณสทุศัน์ มาลานิยม 

06.30 น.  ภาวนาเชา้                           
06.45  น. พธิบูีชาขอบพระคุณ   

  โดย :   บาทหลวงวโิรจน์ นนัทจนิดา 

07.30  น. อาหารเชา้                   

08.30 – 09.00 สรปุสาระเนื้อหาของวนัทีผ่า่นมา      

  โดย :  คุณวงศศ์กัดิ ์องักูรสทุธพินัธ ์

           (คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ เขต 5)    

08.30 – 10.30 น. ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2018/2561 คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอายุ   

 วาระการประชมุ    

 -  เรือ่งแจง้ใหท้ราบ    

-  รบัรองรายงานการประชมุใหญ่ประจ าปี 2017/2560 

    -  ตดิตามเรือ่งสบืเนื่อง 

10.30 – 10.45 น. พกั    

10.45 – 12.00 น. ขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุ     

12.00 น. กลา่วขอบคณุและสรปุปิดการประชมุ และวจนพธิกีรรมปิดการสมัมนา    

 โดย :  บาทหลวงวโิรจน์  นนัทจนิดา  ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ

    บาทหลวงไพรชั ศรปีระเสรฐิ    จติตาภบิาล คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพื่อผูส้งูอาย ุ

 อาหารเทีย่ง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


