โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018 ครังที
้ ่ 15
หัวข้อ “ศิ ษย์พระคริ สต์ สืบสานวิ ถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิ จรัก รับใช้”
ระหว่าง วันอังคารที่ 27 – วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2018/2561
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

***************************
หลักการและเหตุผล
คณะอนุ ก รรมการคาทอลิก เพื่อ ผู้สูง อายุ ท าหน้ า ที่ส่ ง เสริม การร วมกลุ่ ม โดยจัด เวทีใ ห้ผู้ แ ทน/
ผู้ป ระสานงาน / แกนน าผู้สูง อายุ ส งั ฆมณฑล / คณะกรรมการผู้สูงอายุ ส งั ฆณฑล ได้เ ข้า มาแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ ร่ ว มกัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในรู ป แบบของการสัม มนาและประชุ ม ใหญ่ ป ระจ าปี ซึ่ง ในแต่ ล ะครัง้
จะร่ ว มกัน ศึก ษาและวิเ คราะห์ ป ระเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้สู ง อายุ เ สมอมา และยัง สานต่ อ พัน ธกิ จ
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ
ไทย คริสตศักราช 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่ ” โดยจัดเวทีให้แกนนาผูส้ ูงอายุคาทอลิก
ได้มาร่วมกันศึกษาพระวรสาร ในบททีส่ อดคล้องกับนโยบายของคณะอนุกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ
งานผูส้ งู อายุคาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ มีแผนปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้ ตามลาดับ
สาหรับในปี ค.ศ.2018 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกาศให้มกี ารเฉลิมฉลองโอกาส
ราลึกการสถาปนา “มิสซังสยาม” (ค.ศ.1669 – ค.ศ.2019) ซึ่งในปี ค.ศ.2019 จะครบ 350 ปี แห่งการสถาปนา
“มิสซังสยาม” ขึน้ อย่างเป็ นทางการในราชอาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บรรดาผูท้ างานประกาศข่าว
ดีจ านวนมากได้ ทุ่ ม เทแรงกายแรงใจเพื่อ ชาวไทยและชนชาติอ่ืน ทัง้ หลายในราชอาณาจัก รสยาม ดัง ที่
พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ ได้เขียนไว้ในจดหมายของท่านตอนหนึ่งว่า “เราได้เริม่ ทอดสะพานระหว่างยุโรปกับ
เอเชีย ข้าพเจ้ายินดีมากทีเดียวทีจ่ ะถวายร่างกายและกระดูกของข้าพเจ้า รวมทัง้ ของลูกทีร่ กั ของข้าพเจ้า (บรรดา
มิสชันนารีทงั ้ หลาย) ใช้เป็ นเสาค้ ายันสะพานนัน้ ให้แข็งแรง เปิดทางให้บรรดาธรรมทูตผูม้ ใี จกล้าหาญในอนาคตจะ
ได้เดินทางผ่านข้ามต่อไป” คณะอนุ กรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ กาหนดหัวข้อที่สอดคล้องกับปี แห่งการ
ประกาศข่าวดี ”ศิษย์พระคริสต์สบื สานวิถชี วี ติ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”
ดังนัน้ พระศาสนจักรได้ตระหนัก ถึงความจ าเป็ น ในพัน ธกิจ ของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแ ล
ผูส้ งู อายุเป็ นพิเศษ เพื่อมุ่งให้ผสู้ งู อายุได้เจริญชีวติ อย่างมีคุณค่าและศักดิ ์ศรีอย่างแท้จริง โดยได้เน้นให้สร้างทีม
อภิบาลระดับชาติ สังฆมณฑลและระดับวัด เพื่อให้ทมี อภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในงาน และบทบาทงาน
อภิบาลกลุม่ ผูส้ งู อายุอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม สร้างระบบเครือข่ายในการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุ นทีมงาน
อภิบาลให้มคี วามมั ่นคง และเติบโตทัง้ ทางด้านจิตวิญญาณและการดารงชีพ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผแู้ ทนผูส้ งู อายุได้มาพบปะแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่อกัน
2. เพื่อร่วมกันวางแผนงานผูส้ งู อายุทงั ้ ในระดับชาติและในระดับสังฆมณฑลอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสร้างภาคีในระหว่างผูท้ ท่ี างานด้านผูส้ งู อายุ ผูท้ างานด้านสังคมในสภาพระสังฆราชฯ
และองค์กรภายนอกเช่น NGO และหน่วยงานภาครัฐ และเพิม่ พูนองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุ
4. เพื่อให้ผสู้ งู อายุได้เป็ นประจักษ์พยานด้วยชีวติ ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าและเจริญชีวติ หมู่คณะ
ในความเป็ นจิตหนึ่งเดียวกันของชุมชนพระศาสนจักร
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กลุ่มเป้ าหมาย :
1. จิตตาภิบาลและผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุ 10 สังฆมณฑล
2. คณะกรรมการ/แกนนา ชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล (สังฆมณฑลละ 6 ท่าน หรือ มากกว่า)
3. ผูแ้ ทนหน่วยงานของพระศาสนจักรทีท่ างานผูส้ งู อายุ และ หน่วยงานในฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ
ผูจ้ ดั
: คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
ในคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)
: ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สถานที่
วัน – เวลา : ระหว่าง วันอังคารที่ 27 – วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกายน 2018/2561
งบประมาณ : คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
- สนับสนุนเอกสาร / วิทยากร / กิจกรรมนันทนาการ
- ค่าลงทะเบียน จิตตาภิบาลของแต่ละสังฆมณฑล 1 ท่าน
- ค่าลงทะเบียน ผูแ้ ทนระดับสังฆมณฑล 1 ท่าน ทีเ่ ข้าร่วมเป็ นคณะอนุกรรมการฯ
ค่าลงทะเบียน ที่พกั /อาหาร : เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล 2,000 บาท/คน
สาหรับท่านทีป่ ระสงค์มาพักล่วงหน้า ศูนย์อภิบาลฯ คิดราคา ห้องคู่ 400 บาท/คน/คืน
ห้องเดีย่ ว 500 บาท/คน/คืน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
หัวข้อ : “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถชี วี ติ แห่งความเชือ่ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”
กาหนดการ :
วันอังคารที่ 27 พฤศจิ กายน 2018
พิธกี รประจาวัน : ซิสเตอร์นนั ทิดา / คุณประภา
07.00 น.
อาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น. พิธบี ูชาขอบพระคุณ เปิ ดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2018
โดย : บาทหลวง ร๊อค ไพรัช ศรีประเสริฐ
(ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย)
09.45 – 10.15 น. พัก (ถ่ายรูปหมูพ่ ร้อมกัน)
10.15 – 12.00 น. หัวข้อ “สูงวัย สูงคุณค่า ด้วยกิจเมตตา”
โดย : บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ
(เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ)
12.00 –13.30 น. อาหารเทีย่ ง
13.30 –15.30 น. หัวข้อ “ย้อนรอย 350 ปี มสิ ซังสยาม”
โดย : บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ
15.30 – 16.00 น. พัก
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16.00 – 17.30 น.

18.00 น.

นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2018
โดย : บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
นาเสนอผลการดาเนินงาน/โครงการทีป่ ระสบผลสาเร็จในระดับสังฆมณฑล ( 8 นาที)
โดย : จิตตาภิบาล หรือ ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑล
อาหารเย็น

วันพุธที่ 28 พฤศจิ กายน 2018
พิธกี รประจาวัน : คุณวีระ ธาราสิงห์
06.30 น.
ภาวนาเช้า
06.45 น.
พิธบี ูชาขอบพระคุณ
โดย : บาทหลวงชัยวัฒน์ นาสุย
(จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)
07.30
อาหารเช้า
08.30 – 09.00
สรุปสาระเนื้อหาของวันทีผ่ า่ นมา ประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะทีค่ วรแก้ไข
โดย : อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค
(รองประธาน คณะกรรมการผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร)ี
09.00 – 10.30 น. หัวข้อ “ย้อนรอย 350 ปี มสิ ซังสยาม ตามรอยเท้าผูป้ ระกาศข่าวดี
โดย : อาจารย์พฒ
ุ พิ งศ์ พุฒตาลศรี
(อาจารย์ประจา วิทยาลัยแสงธรรม)
10.30 – 11.00 น. พักอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. หัวข้อ “การเตรียมฉลอง 350 ปี มสิ ซังสยาม
โดย : อาจารย์พฒ
ุ พิ งศ์ พุฒตาลศรี
(อาจารย์ประจา วิทยาลัยแสงธรรม)
12.00 น.
อาหารเทีย่ ง
13.30 – 15.30 น. หัวข้อ “สาระสาคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015”
โดย : บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ
(ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย)
15.30 – 16.00
พัก
16.00 – 17.00 น. แบ่งกลุม่ : จัดทาแผนปฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล
(สังฆมณฑลจัดทาแผนงานฯล่วงหน้า) / นาเสนอแผนงานฯแบ่งปันในกลุม่ ใหญ่
18.00 น.
อาหารเย็น
19.30 ….
กิจกรรมราตรีสมั พันธ์ (ผูเ้ ข้าร่วมงานฯมีสว่ นร่วม)
โดย : เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิ กายน 2018
พิธกี รประจาวัน : คุณสุทศั น์ มาลานิยม
06.30 น.
ภาวนาเช้า
06.45 น.
พิธบี ูชาขอบพระคุณ
โดย : บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา
07.30 น.
อาหารเช้า
08.30 – 09.00
สรุปสาระเนื้อหาของวันทีผ่ า่ นมา
โดย : คุณวงศ์ศกั ดิ ์ อังกูรสุทธิพนั ธ์
(คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5)
08.30 – 10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2018/2561 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
วาระการประชุม
- เรือ่ งแจ้งให้ทราบ
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาปี 2017/2560
- ติดตามเรือ่ งสืบเนื่อง
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น. ข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุม
12.00 น.
กล่าวขอบคุณและสรุปปิ ดการประชุม และวจนพิธกี รรมปิ ดการสัมมนา
โดย : บาทหลวงวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
อาหารเทีย่ ง

4

