มีนาคม - เมษายน 2018/2561

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)
จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิ กระดับชาติ ปี ค.ศ.
ค.ศ.2018
2018 โดย คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ ูงอายุ ร่วมกับ
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี ในการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 13/2018
ภายในฉบับนี้ :
ได้มกี ารประสานความร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย เป็ นต้น คุณพ่อจิตตาภิบาล คณะกรรมการฯ
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
หน้ า เครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุฯระดับวัด โรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรใน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ 1 - 14
สังฆมณฑลราชบุรี ในหัวข้อ“กิ จเมตตา ศิ ษย์พระคริ สต์ ชีวิตจิต ผูส้ งู วัย”
ภาพกิ จกรรม / ข่าว
หน้ า เพื่อเป็ นประจักษ์พยานความเชือ่ ปฏิบตั คิ วามรัก โดยทากิจเมตตา ช่วยเหลือ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
15 - 18 แบ่งปั น รับใช้เพือ่ นมนุษย์ ผูส้ ูงอายุ ผูเ้ จ็บป่ วย และยากไร้อย่างต่อเนื่อง
วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ให้ได้
รับการอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชน ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผูย้ ากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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ขอบคุณภาพจาก..คุณพนิดา แหวกวารี

ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม.. การจัดงานชุมนุมฯจัดขึน้
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 โดยมีกาหนดการ
จัดงานฯ ตัง้ แต่บ่าย วันศุกร์ที ่ 27 เมษายน 2018 กลุ่มผูส้ งู อายุ
จากสังฆมณฑลต่างๆ เริ่ มทะยอยเดินทางถึงอาสนวิหารฯ และเริม่
จัดลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 16.00 น. (รับของทีร่ ะลึกและเข้าทีพ่ กั )
พร้อมจัดหน่วยแพทย์-พยาบาลเวชบุคคลฯให้บริการตรวจสุขภาพฯ
จากนัน้ .เวลา 19.15 น. พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตชนฆราวาส สภาพระสังฆราช ฯ กล่าวแสดงความยินดีกบั
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ และ เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุ
คาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี ในโอกาสเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมฯปี น้ี ..
พร้อมร่วมรับชมการฟ้ อนราชุด “ระบาดอกบัวราชบุร”ี จากคณะกรรมการ
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี เจ้าภาพฯ ทีส่ ร้างความประทับใจแก่
ผูส้ งู อายุทม่ี าจากสังฆมณฑลต่างๆ ในวันแรกคาดว่ามีผรู้ ว่ มฯ > 600 คน
และรับชมวีดที ศั น์ ชีวประวัตบิ ุคคลสาคัญของสังฆมณฑล
ราชบุร ี + นาเสนอกิจกรรมของเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯ
ระดับสังฆมณฑล ทัง้ 10 มิสซัง พิธกี รบรรยาย โดย
อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตนธัญโชค ก่อนจบงานในวันแรก...
พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ให้ขอ้ คิดจากพระคัมภีร์
และอวยพรให้ค่าคืนนี้ทุกท่านได้พกั ผ่อน หลังจากเดินทาง
มาร่วมงานฯอย่างพร้อมเพรียงกัน..
ภาพบรรยากาศ
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.. วันเสาร์ที ่ 28 เมษายน ค.ศ.2018 งานเริม่ เวลา 08.00 น.
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการ
ฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย
คุณพ่อเสนอ ดาเนิ นสดวก อุปสังฆราช เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด
คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ คุณพ่อวัชศิ ลป์ กฤษเจริ ญ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ร่วมด้วย คุณพ่อประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์
จิตตาภิบาล คณะพระสงฆ์ โดยมี คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานฯ
และคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ
คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี สภาอภิบาล
วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก และคณะครู
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ พร้อมกันบริเวณซุม้ โดมศาลา
เอนกประสงค์ เพื่อให้การต้อนรับและมอบมาลัยกร แด่..
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุร ี ประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ..
พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุร ี ประธานพิธเี ปิ ด
เป
งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ ร่วมด้วย คณะผูใ้ หญ่ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ฯลฯ
พิธกี ารเริม่ ด้วย + อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธเี ปิ ดงานฯ + พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ประธานพิธกี ล่าวเปิ ดและลั ่นระฆังเปิ ดงานฯ
+ ขับร้องเพลงมาร์ชผูส้ งู อายุพร้อมกัน จากนัน้ . ชมชุดการแสดงบนเวทีของชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล :
ชุดที่ 1 “อุบลราชธานีศรีวนาลัย” อุบลราชธานี
ชุดที่ 2 “นักโทษ นักบุญ” กรุงเทพฯ
ชุดที่ 3 “ระบาบาติก” สุราษฎร์ธานี
ชุดที่ 4 “งามแต้แม่ปิง” เชียงใหม่
ชุดที่ 5 “ด้วยพลังศรัทธา พาสุขใจ” อุดรธานี
ชุดที่ 6 “ต้นตระกูลไทย” นครสวรรค์
ชุดที่ 7 “ละครอุปมาหญิงสาว 10 คน” นครราชสีมา
ชุดที่ 8 “ความเชือ่ ของหญิงตกเลือด” จันทบุร ี
และ ชุดที่ 9 “พิณแคนแดนสกล” ท่าแร่-หนองแสง
..หลังจากจบการแสดงทุกรายการบนเวที พระสังฆราช
พระสงฆ์ ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง
ลูกกตัญญูต่อบุพการี และครอบครัว
เตรียมเข้าร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ
ภายใน อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก..
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พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุร ี
ประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุร ี คุณพ่อเสนอ ดาเนิ นสะดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุร ี
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
คณะพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ร่วมพิธภี ายในอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

.. หลังจบพิธบี ูชาขอบพระคุณ คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ กล่าวรายงานกระบวนการ
คัดเลือกผูไ้ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย และ ใบพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประธานพิธมี อบ
ใบประกาศเกียรติคุณของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
และ ใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา แก่ “ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง”
”ลูกกตัญญูตอ่ บุพการี” ระดับชาติ ครังที
้ ่ 13 ประจาปี 2018 มีผไู้ ด้รบั มอบ
รวมทัง้ สิน้ 34 ท่าน และมอบแก่ ผูท้ าคุณประโยชน์ให้แก่พระศาสนจักร และ
งานเครือข่ายผูส้ งู อายุคาทอลิกแห่งประเทศไทย 1 ท่าน ดังมีรายชือ่ ..
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระศำสนจักรและงำนเครือข่ำยผู้สูงอำยุคำทอลิกฯ

นำยยอห์นบอสโก ธัญญำ ศิโรรัตน์ธัญโชค
วัดนักบุญเปำโลกลับใจ โพธำรำม
สังฆมณฑลรำชบุร
-
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ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง
สังฆมณฑล

ลูกกตัญญูต่อบุพการี
สังฆมณฑล

ชื่อนักบุญ ชื่อ – นามสกุล

ชื่อนักบุญ ชื่อ – นามสกุล

กรุงเทพฯ นางโรซา สุวณี พิชยั ศรีสวัสดิ ์

กรุงเทพฯ นางสาวฟี โลมีนาดวงพร กระทอง

กรุงเทพฯ นางอากาทา เฉลียว เกตุพนั ธ์

กรุงเทพฯ นายยอแซฟ วีระชัย ศรีนภาวรร

กรุงเทพฯ นางสาวอันนา รัตนา เทีย่ งงามดี

กรุงเทพฯ นางสาวเทเรซา ปฐวี แก้วขจร

ท่าแร่ฯ นายเปาโล บรรฑิต พรมบุตร
ท่าแร่ฯ นางอันนา มารีกา ผันผลี
ท่าแร่ฯ นางสาวเทเรซา หนูพ่วง พึง่ พา
เชียงใหม่ นางเทเรซา หม่อเอ สุขสวัสดิ ์
นครสวรรค์ นายยอแซฟ แอน วิไลพันธุ์

ท่าแร่ฯ

นางกาทารีนา อรอุมา
พัฒนภูทอง

ท่าแร่ฯ

นางแบนาแด๊ท ยุวดี ชอลเตอร์

ท่าแร่ฯ

นางสาวเทเรซา ดวงกมล
ชาญเจริญ

เชียงใหม่ นายยอแซฟ รณชัย เกษตรสุขใจ

ราชบุร ี นางคาทารีนา สุภ ี อิม่ รุง่ เรือง

นครสวรรค์ นางมารีอา อรทัย ลาภานันต์

ราชบุร ี นายยอแซฟไพศาล แสงเทียน

ราชบุร ี

นางสาวปี อา อังสณา ยงค์กมล

ราชบุร ี นางเทเรซา เลิศวิไล ทองอาไพ

ราชบุร ี

นางสาวมารีอา ปรียานุช ทองคา

ราชบุร ี นางอักแนส จานงค์ กังก๋ง

ราชบุร ี

นางอันนา สนธนี เปี่ ยมศิร ิ

ราชบุร ี

ซิสเตอร์มารีอามัสซาแรลโล
พวงทิพย์ ผลประดิษฐ์

สุราษฏร์ธานี

นางมารีอา ทิพยา เพ็ชรพราว

สุราษฏร์ธานี

นายโยเซฟ หลุยส์ วิบลู ย์
วณิชยาพณิชย์

จันทบุร ี นายยอแซฟ สมศักดิ ์
พงศ์ศริ พิ ฒ
ั น์
นครราชสีมา

จันทบุร ี นางเทเรซา ลาวัลย์
พัฒนธรรมานันต์

นางโรซา ประภัสสร ทองอดิศยั

นครราชสีมา

อุดรธานี นางมารีอามักดาเลนา
บัวลอย อินนอก
อุบลราชธานี

นางสาวโรซา ชนันธร โสภาลี

อุดรธานี นางเทเรซา สุขศิร ิ อินธิเสน
อุบลราชธานี

นายเปโตร จรูญ ถาวร

นายเปรโตร เฉลิมพล เกิดสวัสดิ ์

พิธีมอบโล่และเงินรางวัลประกวด “ชมรมผู้สงู อายุคาทอลิกตัวอย่าง” ระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2018
พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี ประธานพิธมี อบโล่และเงินรางวัลประกวด “ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง”
ระดับสังฆมณฑล ประจาปี 2018 : รางวัลชมรมผูส้ งู อายุตวั อย่าง ชนะเลิศดีเด่น ได้แก่
 ชมรมผูส
้ งู อายุวดั เซนต์รอ็ ค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
(อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ) รับมอบโดย คุณสุวณี พิชยั ศรีสวัสดิ ์
 ชมรมผูส
้ งู อายุบา้ นโคกปราสาท-ปราสาทพร
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ปะคา บุรรี มั ย์
(สังฆมณฑลนครราชสีมา) รับมอบโดย คุณถาวร วาปี เตา
รางวัลชมรมผูส้ งู อายุตวั อย่าง รองชนะเลิศอันดับหนึง่ ได้แก่
้ ูงอายุเซนต์หลุยส์ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ)
 สโมสรผูส
ต่อหน้า .. 6
รับมอบโดย คุณสมจิตต์ คุน้ วงศ์
-
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ต่อจากหน้า ..5

จากนัน้ .. ตัวแทนผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง กล่าวขอบคุณ
พระสัฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประธานใน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ และ พิธมี อบธงการเป็ นเจ้าภาพจัดงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019 ให้กบั ชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เรียนเชิญ พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี
เป็ นประธานพิธมี อบ โดยมี คณะผูใ้ หญ่ พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ร่วมเป็ นสักขีพยาน..
อนึง่ การจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุในปี น้ีมี พระสงฆ์ 36 องค์
และกลุม่ ผูส้ งู อายุจาก 10 สังฆมณฑล มาร่วมงานจานวน > 2,200 คน ..
ในนาม.. คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ชมรมผูส้ ูงอายคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
สภาอภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก และผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับการจัดงานฯ
ขอขอบพระคุณ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปั ญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก
อุปสังฆราช เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์ จิตตาภิบาลฯ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน
ชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี คณะกรรมการจัดงานฯ และท่านทีม่ ไิ ด้เอ่ยนาม รวมทังบรรดาผู
้
ส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลและ
ผูม้ นี ้ าใจดีทุกท่านทีส่ นับสนุนการดาเนินงานในการจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับชาติในปี น้.ี ..

ปีหน้าพบกันที่
สุราษฎร์ธานี

ภายในงาน..จัดให้บริการตรวจสุขภาพ
โดยทีมแพทย์-พยาบาล จิตอาสาเวชบุคคล
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯสังฆมณฑลราชบุรี และ
Camillian Task Force (CTF)
ให้บริการแก่ผสู้ ูงอายุจากสังฆมณฑลฯ
ผูส้ ูงอายุ-สัตบุรุษในเขตพืน้ ที่ และผูส้ นใจที่
ร่วมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกฯระดับชาติ

สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2561
“สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”
พี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน
“วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ ” ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
กาหนดแนวคิดภายใต้หวั ข้อ “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อ
การเตรียมความพร้อมสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ โดยผลักดันมาตรการรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ 4 มาตรการ ประกอบด้วย
1) การส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุ มีเป้ าหมายให้ผสู้ ูงอายุทงในและนอกระบบ
ั้
มีรายได้และมีงานทา
เพิม่ ขึน้ 39,000 อัตรา ในปี 2560
2) การสร้างทีพ่ กั อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
3) สินเชือ่ ทีพ่ กั อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุ และ
4) การบูรณาการระบบบาเหน็จบานาญ และขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพือ่ สังคม (E6)
จากนโยบายภาครัฐดังกล่าว พ่อเห็นว่าพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ควรร่วมกันผลักดัน ส่งเสริม และตระหนัก
ถึงพลังผูส้ ูงอายุ ยกย่องและเชิดชูผสู้ ูงอายุทม่ี ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ด้วยการเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในสังคมและพระศาสนจักร โดยบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตังแต่
้ ระดับครอบครัวชุมชนท้องถิน่
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ เพือ่ ความพร้อมทีจ่ ะก้าวไปสู่สงั คม “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย
สู่ประชารัฐ”
โอกาสวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน 2561) คืบใกล้เข้ามาอีกปี หนึ่ง จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใส่ใจ
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ โดยให้ความสาคัญกับผูส้ ูงวัย ซึ่งเป็ นเสาหลักของพระศาสนจักร ร่วมกันทาให้
แผนงานของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015"ศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่" เจริญก้าวหน้า เต็มไปด้วยคุณค่าแห่งประเพณีงามของสังคมไทย ร่วมสืบสานแผน
พัฒนาของประเทศชาติต่อผูส้ ูงวัย รักษาไว้ซง่ึ ค่านิยม ทีร่ ่วมแสดงออกต่อความกตัญญูรคู้ ุณ ทาให้สูงวัยสูงคุณค่า
เป็ นกิจเมตตา ความรัก ทีร่ ่วมแสดงออกจากใจจริงของเราแต่ละคน และร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ
พ่อหวังว่าทุกหน่วยงานทีด่ าเนินงานและกระทาต่อผูส้ ูงอายุ จะเป็ นพลังยิง่ ใหญ่ ช่วยขับเคลื่อนค้าจุนสังคมไทย
ให้สูงคุณค่ามากยิง่ ขึน้ เพราะเราคนไทยไม่ทอดทิง้ กัน

(พระสังฆราชฟิ ลิ ป บรรจง ไชยรา)
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม
แผนกสุขภาพอนามัย

-

7

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ
“จากนี้ไป

ขอให้ทุกคนได้รอรับการเปลี่ยนแปลง”
“ขอให้ความรักมาจากใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว
จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี” (โรม 12:9)
แผนกสุขภาพอนามัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
ครังที
้ ่ 2/2018 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2018 ทีศ่ ูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการฯ
คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานฯ คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาภิบาลฯสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ร่วมด้วย คณะอนุกรรมการผูส้ งู อายุระดับชาติ เข้าร่วมประชุมฯรวม 22 ท่าน..
เริม่ การประชุมฯ ประธานนาสวดภาวนาเปิ ดการประชุมฯ ราพึงพระวาจา และพิจารณา
ประเด็นสาคัญๆ + เรือ่ งแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบโดย กรรมการ ผูแ้ ทนแต่ละสังฆมณฑล
รายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรม และโครงการตามแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปี 2018 ทัง้ 10 สังฆมณฑล + รับรองรายงานการประชุม
ครังที
้ ่ 1/2018 + คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและรับรองรายชือ่
“ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง” และ “ลูกกตัญญูต่อบุพการี” ระดับชาติ
รวม 35 ท่าน ทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณจากสภาพระสังฆราชฯ
และใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
จากนัน้ ผูแ้ ทนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มอบเงินออมวันละบาท
งวดที่ 1/2018 (ต.ค.-ธ.ค.2017) เพิม่ เติม และผูแ้ ทนนครราชสีมา
มอบเงินออมวันละบาท ในโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ
งวดที่ 2/2018 (ต.ค.-ธ.ค.2018) โดยมี คุณพ่อไพรัช และ คุณพ่อวิโรจน์ เป็ นผูร้ บั มอบ
ซึง่ จะรวบรวมเงินออมทัง้ 2 งวด เพื่อนาไปจัดสรรให้เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯ
ระดับชาติ 30% ใช้สาหรับการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
30% คืนกลับให้สงั ฆมณฑล เพือ่ ใช้ในกิจการผูส้ งู อายุ และ
40% สาหรับงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13
อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิก
สังฆมณฑลราชบุร ี และ อาจารย์ธญ
ั ญา ศิ โรรัตน์ ธญ
ั โชค
ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุฯสังฆมณฑลราชบุร ี ชีแ้ จงการจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 13/2018 (ตามเอกสาร)
งานชุมนุมผูส้ งู อายุฯจัดขึน้ ระหว่างวันศุกร์ท่ี 27 ถึง วันเสาร์ท่ี 28 เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม สังฆมณฑลราชบุร ี โดยเรียนเชิญ พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่
คริสตชนฆราวาส สภาพระสังฆราชฯ เป็ นประธานพิธเี ปิ ดงานชุมนุมฯ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ประธาน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ .. ภายในงาน คาดว่าจะมีผสู้ งู อายุคาทอลิกฯเข้าร่วมงานประมาณ 1,600 คน ทีม่ า
ร่วมโมทนาคุณพระ เป็ นหนึ่งเดียวกันในความรัก ร่วมเวทีแสดงศักยภาพ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ เป็ น
ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง ลูกกตัญญูต่อบุพการี ระดับชาติประจาปี 2018 รับใบพรพระสันตะปาปาฟรังซิส
ซึง่ ถือเป็ นพระพรสาหรับชีวติ คริสตชน.. หลังจบการประชุมฯ ได้รว่ มแสดงความยินดีกบั คณะกรรมการฯ
ทีม่ วี นั คล้ายวันเกิดในช่วงเดือนธันวาคม 2017 - มีนาคม 2018 ขอพระอวยพรให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพแข็งแรง
ขอภารกิจทีพ่ ระองค์ทรงประทานให้ทกุ ท่านประสบความสาเร็จด้วยเทอญ.. >>
-

8

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

กิจกรรมงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล

แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย คุณพ่อธนันชัย กิ จสมัคร จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ
จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล และระดับเขตต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
สรุปได้ดงั นี้ 1) ชมรมผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
ณ วัดเซนต์หลุยส์ เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2018 นาโดย คุณเดชาธร พ่วงแก้ว ประธานชมรมฯ
เพื่อคัดเลือกลูกกตัญญูต่อบุพการี ระดับชาติ ได้แก่ นางสาวฟี โลมีนา ดวงพร กระทอง และ
จัดงานศีลเจิมผูส้ งู อายุ ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์
(โรงหมู) พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กบั ลูกกตัญญูต่อบุพการี และ
ผูส้ งู อายุตวั อย่าง ระดับเขต มี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เป็ นประธาน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ มีพระสงฆ์ 9 ท่าน และผูเ้ ข้าร่วมฯ รวม 199 ท่าน
..เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2018
2) จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2018 เพื่อ
+ รายงานกิจกรรมและความเคลือ่ นไหวของแต่ละเขต + แจ้งและติดตาม
โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ (เงินออมวันละบาท) ระดับชาติ
และกองทุนผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพ + ติดตามการเตรียม
การแสดง เพื่อไปแสดงทีง่ านชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ ครังที
้ ่ 13 ณ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สังฆมณฑลราชบุร ี + สรุปรายชือ่ ผูส้ งู อายุ
ตัวอย่าง และ ลูกกตัญญูบุพพการี เพือ่ เข้ารับเกียรติบตั ร และใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ + ประเมิน
จานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาบุคลากรผูท้ างานผูส้ งู อายุแต่ละวัด/เขต + สารวจจานวนผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ
90 ปี ขน้ึ ไป เป็ นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปและมอบเกียรติบตั ร 3) ชมรมผูส้ งู อายุฯ เขต 6 จัดงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุฯ ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ พระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่ 14 เมษายน 2018
คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจิ นดา เป็ นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผสู้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง 4 ท่าน
ลูกกตัญญูต่อบุพการี 5 ท่าน มีพระสงฆ์ 6 ท่าน ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ 200 ท่าน ..
4) คณะกรรมการผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิก
ระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 มีสมาชิกฯร่วมงาน 850 ท่าน. .
5) ประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุเขต 5 ณ วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2018 + รายงานความคืบหน้าการเป็ นเจ้าภาพ
งานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑล จะจัดขึน้ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2018
ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน + แจ้งรายชือ่ ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง และ
ลูกกตัญญู + รวบรวมรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุระดับชาติ
ในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
+ แจ้งรายชือ่ ตัวแทนผูส้ งู อายุของแต่ละวัด เพื่อเข้าร่วมสัมมนาบุคลากร
ผูท้ างานผูส้ งู อายุ จัดขึน้ ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2018 ณ บ้านผูห้ ว่าน
+ แจ้งรายชือ่ ผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ามาอยู่ใหม่ /ย้ายถิน่ ฐาน หรือเสียชีวติ
+ แจ้งรายชือ่ ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ + รายงานความเคลือ่ นไหว
ของแต่ละวัด + รวบรวมเงินจิตอาสาช่วยงานผูส้ งู อายุ +ปรึกษาและติดตาม
เรือ่ งการแสวงบุญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สมุทรปราการ …>>
-
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สังฆมณฑลราชบุรี

เพือให้
่ ขา้ พเจ้าจะได้รจู้ กั พูดจาให้กาลังใจแก่ผเู้ หน็ดเหนือ่ ย (อสย 50:4-9)

ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมประมวลความพร้อม
และติดตามงานการเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ
ประจาปี 2018 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2018 ทีห่ อ้ งประชุมบ้านพักพระสงฆ์
วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม นาโดย
คุณพ่อเสนอ ดาเนิ นสดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุร ี เป็ น
ประธานการประชุมฯโดยมี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย
คุณพ่อวิ โรจน์ นันทจิ นดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ร่วมด้วย
คุณพ่อปิ ยะศักดิ์ ว่องไว ผูช้ ว่ ยจิตตาภิบาลฯ คุณพ่อสุเทพ ภูผา ทีป่ รึกษาชมรมฯ
คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด
คุณชานนท์ สุริยะฉันทนานนท์ ผูอ้ านวยการ และ ตัวแทนกรรมการสภาภิบาลวัด
พร้อมด้วย อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธาน ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี
และคณะกรรมการเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับวัด เข้าร่วมประชุมฯ รวมทัง้ สิน้ 60 คน ซึง่ ถือเป็ นการประชุมสามัญ
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑล ครังที
้ ่ 2/2018 และติดตามความพร้อมการเตรียมการจัดงานชุมนุมเป็ นครังที
้ ส่ อง โดย
คาดว่าจะมีผสู้ งู อายุคาทอลิกจากทั ่วประเทศจานวน 1,800 คน ลงทะเบียนมาร่วมงาน ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมมีการนัดหมาย
และติดตามความพร้อมในด้านสถานทีจ่ ดั งาน ด้านสถานทีพ่ กั ของกลุม่ ผูส้ งู อายุฯทีเ่ ดินทางมาร่วมงาน ด้านอาหาร
ด้านพิธกี รรม และพิธกี าร การลงทะเบียนและของทีร่ ะลึกในงานฯ ด้านงบประมาณ ด้านการประสานงาน และการ
บริการด้านสุขภาพอนามัยในวันงานทัง้ สองวัน โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิกประทศไทย
และเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุร ี ซึง่ การเตรียมงานมีความก้าวหน้าไปมาก.. สังฆมณฑลราชบุร ี มีความมุ่งมั ่นตัง้ ใจในการเป็ น
เจ้าภาพทีด่ เี พือ่ ผูส้ งู วัยทุกท่าน โดยได้รบั การสนับสนุนอย่างเอาใจใส่ของ พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ ประมุข
สังฆมณฑลราชบุร ี และความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การนาของ คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก อุปสังฆราชและ
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานในครังนี
้ ้ ..>

สังฆมณฑลเชียงใหม่

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่
จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลเชียงใหม่ ครังที
้ ่ 2/2018 เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2018 ณ ศูนย์สงั ฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย คุณพ่อเอกชัย ผลวาริ นทร์
ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย คุณทัศนี ย์ ทุมกานนท์ ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ
คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลเชียงใหม่ การประชุม
ครังนี
้ ้ เพื่อติดตามแผนกิจกรรมทีไ่ ด้วางไว้ และปรึกษาการจัดกิจกรรมชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑล
เชียงใหม่ จากทีไ่ ด้กาหนดไว้ในแผนกิจกรรมคือ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2018 แต่เนื่องจากตรงกับงานของ
สังฆณฑลฯ คณะกรรมการมีมติเลือ่ นจัดงานฯไปเป็ น วันที่ 28 - 29 กันยายน 2018 และติดตามสมาชิกทีจ่ ะไป
เข้าร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลเชียงใหม่ ทีส่ ง่ ชือ่ ไปเข้าร่วมแล้วจานวนทัง้ หมด 49 คน ..>>
ปฏิทินกิจกรรม

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018 : ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ครังที
้ ่ 2/2018 ณ ห้องประชุม ชัน้ 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
วันพุธที่ 20 มิ ถนุ ายน 2018 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครังที
้ ่ 3/2018 ณ
ห้องประชุมชัน้ 2 ศูนย์อภิ๘บาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
-
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สังฆมณฑลจันทบุรี
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กระดับวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
จัดกิ จกรรมวันผูส้ งู อายุโอกาสวันสงกรานต์
+ วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ขลุง จัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุโอกาส
วันสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลเมืองขลุง ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาคุณภาพผูส้ งู อายุ
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2018
+ วัดนักบุญวิ นเซนต์ เดอปอล เขาขาด จัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุ
โอกาสวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2018
+ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุโอกาสวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2018 ..
+ งานชุมนุมผูส้ งู อายุแขวงปราจีนบุรี โอกาสวันสงกรานต์
วันครอบครัวและวันผูส้ งู อายุโดย วัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา เป็ น
เจ้าภาพ ด้านสถานทีจ่ ดั งานระดับแขวง และมีคณะกรรมการ
กลุม่ ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุร ี คือ คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานกลุม่ ผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลจันทบุร ี คุณนิจจา ฝ่ นเรือง เหรัญญิก คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงาน
คุณชาตรี เอีย้ พิน เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ และ คุณจัตนวดี ฝ่ นเรือง
ไปร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2018
+ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จัดงานครอบครัวพระหฤทัย
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2018
และในวันเดียวกัน + วัดนักบุญฟิ ลิ ปและยากอบ หัวไผ่
(ชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์) จัด
งานวันเทิดทูนผูส้ งู อายุ ชุมชนวัดหัวไผ่ ครังที
้ ่ 26
+ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุ เทศบาลเมืองขลุง ร่วมกับ
ชมรมผูส้ งู อายุศรีหฤทัยขลุง
(วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า)
จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
จ.สมุทรสงคราม และ จ.ราชบุร ี
เมื่อวันที่ 19 - 21 เมษายน 2018

ชมรมผูส้ งู อายุวดั หัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์
จัดโครงการเยีย่ มผูส้ ูงอายุตดิ บ้าน ติดเตียง ผูย้ ากไร้ พร้อมมอบ
เครือ่ งอุปโภค บริโภค ในเขตชุมชนวัดหัวไผ่
นาโดย คุณพ่อสมภพ แซ่โก และ กรรมการ
จิตอาสา เยาวชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2018 ..
คุณพ่ออิ ทธิ พล หางสลัด และ กรรมการ จิตอาสา เยาวชน ออกเยีย่ ม
ผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ติดเตียง ผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนฯ ร่วมกับ
ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ และเด็กนักเรียนวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
ขลุง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2018 ..>>
-

11

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดกิจกรรมระดับวัดใน
เขตสังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสวันผูส้ งู แห่งชาติ ซึง่ ตรงกับ
วันสงกรานต์ (13 เมษายน 2018) ในแต่ละวัดได้จดั กิจกรรมต่างๆ เช่น
รด
น้าขอพรจากผูส้ งู อายุ เล่นกีฬา เล่นเกมส์ ฟ้ อนรา ร้องเพลง และ ร่วม
รับประทานอาหารเทีย่ งด้วยกัน..
+ ผูส้ งู อายุจากสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิก
ระดับชาติ ครังที
้ ่ 13 ทีอ่ าสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ระหว่าง
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 มีผสู้ งู อายุจากสังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าร่วมงานทัง้ หมด 115 คน..
+ ผูส้ งู อายุจากวัดปากช่องเป็ นตัวแทนของสังฆมณฑล ทาการแสดงบนเวที
ชุด “ละครอุปมาเรือ่ งหญิงสาว 10 คน” + พิธรี บั มอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ และ ใบพรพระสันตะปาปา
โรซา ประภัสสร ทองอดิศยั ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง
โรซา ชนันธร โสภาลี ลูกกตัญญูต่อบุพการี ประจาปี 2018 ทัง้ 2 ท่าน เป็ นสัตบุรษุ จาก
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน (โคกปราสาท-ปราสาทพร) และชมรมผูส้ งู อายุ
วัดโคกปราสาท-ปราสาทพร ได้รบั โล่รางวัลชนะเลิศดีเด่นในการประกวดชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกฯระดับชาติ ..>
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ขยายเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับวัด 2 วัด
1. วัดพระหฤทัย ระนอง มีผปู้ ระสาน กรรมการ 2 ท่าน และ สว.วัดนักบุญยอแซฟ ถ้าสิงห์
ซึง่ เป็ นวันเดียวกันที่ พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล อบรมรักพระวาจา ขอขอบคุณ
คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อวิ เชียร ระดมกิจ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้จดั ตัง้ กลุม่ ฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2018
2. วัดนักบุญวินเซนต์ เดอปอล พุดหง นครศรีธรรมราช มีผปู้ ระสานงาน และ
กรรมการ 2 ท่าน ไปขยายงานผูส้ งู อายุฯ เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2018
+ วันที่ 27 มีนาคม 2018 จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ งู อายุฯ ณ
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล เพื่อเตรียมการในเรือ่ งการเดินทาง
ไปร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ 1่ 3/2018 ที่
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก มีผแู้ ทนจาก อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล
วัดแม่พระองค์อปุถมั ภ์ พนม วัดนักบญุฟรังซิสเซเวียร์ ตรัง วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน
วัดนักบุญยอแซฟ ถ้าสิงห์ และ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หาดใหญ่ เข้าร่วมประชมฯ ..
+ เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 คุณพ่อประเสริ ฐ สมงาม จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุฯ
คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ และ ฆราวาสอีก 115 ท่าน ร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติ
ครังที
้ ่ 13/2018 ทีอ่ าสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
ร่วมแสดงบนเวที ชุด “ระบาบาติก” รวม 8 คน และร่วมแสดงความยินดีกบั
ผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่าง นายโยเซฟ หลุยส์ วิบูลย์ วณิชยาพณิชย์
ลูกกตัญญต่อบุพการี นางมารีอา ทิพยา เพ็ชรพราว พร้อมกับ รับมอบธง
การเป็ นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 14/2019
โดย คุณพ่อจิตตาภิบาล ประธาน และผูป้ ระสานงานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบธง โดยมี พระสังฆราช พระสงฆ์ ร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธมี อบธงครังนี
้ ้ดว้ ย ..>>
-
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา
จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุ ซิ สเตอร์นันทิ ดา ศรีหาบุญยัง ผูช้ ว่ ยจิตตาภิบาลฯ และ ตัวแทน
ชมรมผูส้ งู อายุฯระดับวัด เข้าร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018
ทีอ่ าสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 มี
ผูเ้ ข้าร่วมงานฯจากสังฆมณฑล รวม 51 คน มีกลุม่ ผูส้ งู อายุรว่ มแสดงบนเวที ชุด
“อุบลราชธานีศรีวนาลัย” รวม 10 คน พร้อมร่วมแสดง
ความยินดีกบั ผูส้ งู อายุตวั อย่าง นายเปโตร จรูญ ถาวร และ
ลูกกตัญญู นายเปโตร เฉลิมพล เกิดสวัสดิ ์ ทีไ่ ด้รบั ใบประกาศ
เกียรติคุณ และใบพรพระสันตะปาปา
+จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ
ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลฯ และ ชมรมผูส้ งู อายุ
ต่างๆ ในระดับวัด ร่วมจัดพิธรี ดน้าขอพรผูส้ งู อายุ
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 15 เมษายน 2018 ทีผ่ า่ นมา..
+ คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จัดกิจกรรมให้ความรูก้ บั ผูส้ งู อายุ
ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลฯ หัวข้อ “ LAUDATO SI
ขอสรรเสริญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018 .>>
สังฆมณฑลอุดรธานี
ชมรมผูส้ งู อายุวดั พระวิ สทุ ธิ วงศ์โพนสูง สังฆมณฑลอุดรธานี โดย
โรงเรียนผูส้ งู อายุ วัดพระวิสทุ ธิวงศ์โพนสูง นาโดย คุณแม่เซียนศรี บุญทรัพย์
ประธานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลอุดรธานี ครูวราภรณ์ ภู่กงทอง ผูป้ ระสานงาน
ผูส้ งู อายุฯ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลคลองไผ่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2018
และระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2018 ร่วมโครงการจบหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70 ชั ่งโมง ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ความภาคภูมใิ จของนักเรียนผูส้ งู อายุท่ี
จบหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุ 70 ชั ่งโมง
..ขอขอบคุณ กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข ทีร่ ว่ มกันสร้าง
ห้องเรียนทีม่ ชี วี ติ และสร้างจิตทีร่ กั และรับใช้ให้กบั
นักเรียนผูส้ งู อายุวดั พระวิสทุ ธิวงศ์ โพนสูง ขอบพระคุณอาจารย์ พยาบาล
ทุกท่านทีม่ าให้ความรู้ และแบ่งปันสิง่ ดีๆให้กบั ผูส้ งู อายุ...
+ เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 คุณพ่อเปรม คุณโดน จิตตาภิบาล
งานผูส้ งู อายุ สังฆมณฑลอุดรธานี และผูส้ งู อายุ รวมจานวน 55 คน ร่วมงาน
ชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครังที
้ ่ 13 ที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก สังฆมณฑลราชบุร ี และแสดงบนเวที “ด้วยพลังศรัทธาพาสุขใจ”
ผูแ้ สดงรวม 12 คน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกบั
ผูส้ งู อายุตวั อย่าง นางมารีอามักดาเลนา บัวลอย อินนอก
ลูกกตัญญูต่อบุพการี นางเทเรซา สุขศิร ิ อินธิเสน
ทีไ่ ด้รบั ใบประกาศเกียรติคุณ และใบพรพระสันตะปาปา
ผูส้ งู อายุทุกคนทีไ่ ปร่วมงานฯมีความสุขถ้วนหน้า ..>>
-
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง นาโดย
คุณพ่อชัยวิ ชิต บรรเทา จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุฯ จัดให้ผสู้ ูงอายุจาก
ชมรมผูส้ ูงอายุวดั ต่างๆ เดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติ
ครังที
้ ่ 13/2018 ทีอ่ าสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก เมื่อ
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 ผูเ้ ข้าร่วมฯ 51 คน และร่วมแสดงบนเวที
ชุด “พิณแคนแดนสกล” รวม 15 คน ..>
ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลนครสวรรค์
จัดสมาชิกผูส้ ูงอายุจากชมรมผูส้ ูงอายุ
ระดับวัด เข้าร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุฯระดับชาติ ครังที
้ ่ 13/2018
ทีอ่ าสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 สมาชิกเข้าร่วมฯ 80 คน และ
ร่วมแสดงบนเวที“ต้นตระกูลไทย” นาโดย คุณชาตรี เปลี่ยนพันธุ์
ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ ง สิงห์บุร ี ผูแ้ สดงรวม 21 คน ..>
สังฆมณฑลนครสวรรค์

รณรงค์เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรรมาธิ การฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิ กฯ (คาริ ตสั )
ได้ออกแบบรณรงค์ทเ่ี ป็ นแผ่นไวนิลในนามคาริตสั เวชบุคคล
ผูส้ งู อายุ และสุขภาพอนามัย ในโอกาสงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิก
ประจาปี 2018 ครังที
้ ่ 13 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2018 ที่
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริ ฐ ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ ได้มอบ
แผ่นป้ ายรณรงค์เรือ่ งไม่สบู ไม่ดม่ื ไม่เสพ และแผ่นพับอีกจานวนมาก ให้กบั ผูแ้ ทนเครือข่าย
ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุร ี เชียงใหม่ จันทบุร ี นครราชสีมา อุบลราชธานี และ
ท่าแร่ฯ เพื่อใช้ตดิ รณรงค์ในนามหน่วยงานของพระศาสนจักร จึงขอความร่วมมือจากทาง
กลุม่ เวชบุคคล กลุม่ ผูส้ งู อายุ หากเมื่อทางเครือข่ายมีจดั เวที/งาน Events ขอฝากให้
ช่วยกันจัดรณรงค์ และเมื่อเวลาเครือข่ายเวชบุคคลจัดออกหน่วยตามวัด ฯลฯ ช่วยติดแผ่นไวนิลบริเวณ
หน่วยฯ และแจกเอกสารรณรงค์.. นอกจากนี้ ฝากถ่ายรูปประชาสัมพันธ์ลงในกลุม่ Line / Facebook ของแต่ละเครือข่ายด้วย.>

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ( แผนกสุขภาพอนามัย )
ขอพระประทำนพละกำลังเป็นพิเศษแด่..สุขภำพ ปรชำญำณ ควำมสุข ควำมสำเร็จ
ในหน้ำท่และงำนของพระทุกประกำรด้วยเทอญ..
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กิจกรรมงานเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอุบลราชธานี
จัดหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตวัดของ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา จิตตาธิการเวชบุคคลฯอุบลราชธานี
ซิ สเตอร์จนั ทร์จิลา ตาสว่าง ผูช้ ว่ ยจิตตาธิการฯ คุณนิ ภาพร บูรณกิ จ ประธานชมรมฯ ร่วมด้วย
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พยาบาล จัดให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ให้คาปรึกษา :+ ชุมชนบ้านกุดปลาข่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (10 มีนาคม 2018)
+ โอกาสจัดอบรมให้ความรูก้ บั ผูส้ งู อายุ “LAUDATO SI ขอสรรเสริญ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” คุณเดือนดารา เงินงอก ให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพ
ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลฯ (12 มีนาคม 2018) + วัดนักบุญยอแซฟ
บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (17 มีนาคม 2018)
+งานส่ง คุณพ่อดาเนียล วีระชัย บุญประสม สูอ่ อ้ มพระหัตถ์พระเป็ นเจ้า
ณ อาสวิหารแม่พระนิรมล อุบล นาโดย แพทย์หญิงนงนลินี จัยสิน จิตอาสา และ
ทีมงาน ตลอดจนเยาวชนเวชบุคคลฯทีม่ าร่วมให้บริการฯ (27 มีนาคม 2018)
+ วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (7 เมษายน 2018)
+ วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (26 เมษายน 2018)
+ วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร (5 พฤษภาคม 2018) ..>>
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กนครสวรรค์ ดาเนินการออกเยีย่ ม
ช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย ผูย้ ากไร้ และจัดกิจกรรมในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์
นาโดย อาจารย์อรพิ น แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลนครสวรรค์
+ มอบยาสามัญ ให้สถานธรรมหลวงพ่อขาว อ เมือง นครสวรรค์ เพื่อนาไปดูแล
รักษาชาวบ้านผูย้ ากไร้ (3 มีนาคม 2018) + มอบรถเข็นให้ผทู้ ุพพลภาพ อ.อินทร์บุร ี
จ.สิงห์บุร ี (19 มีนาคม 2018) +นารถเข็นไปมอบให้เด็กพิการท่อนล่าง
อายุ 8 ขวบ พิการตกบ้านตัง้ แต่ 2 ขวบ พิการตัง้ แต่นนั ้ มา พ่อกับแม่
แยกทางกัน ฐานะยากจน ณ เทศบาลตาบลบางประมุง อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ และรับเชิญให้ความรูใ้ นเรือ่ งการดูแลสุขภาพแก่ผสู้ อู ายุ
ณ โรงเรียนผูส้ งู อายุ เทศบาลตาบลบางประมุง (28 มีนาคม 2018)
+ มอบผ้าห่มและเงินจานวน 5,000 บาท แด่ คุณพ่อพรชัย วิ ลาลัย เพื่อให้การ
สนับสนุนการจัดค่ายคาสอน และช่วยเหลือผูร้ อคอยโอกาส ณ วัดพระมารดา
ช่อแคบ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก (28 มีนาคม 2018) ..>>
-
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ขอบคุณภาพจาก..คุณพนิดา แหวกวารี

สังฆมณฑลราชบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี จัดเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจ
สมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร ี ประจาปี 2018 ระหว่าง
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2018 ทีบ่ า้ นริมน้าเพชรบุร ี บ้านทีส่ งบ
ร่มรืน่ ร่มเย็น ของ ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิ ชย์ ทีป่ รึกษาของ
ชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุร ี โดยมี คุณพ่อวุฒิชยั บุญบรรลุ
ทีส่ ละเวลาเดินทางมาจากระยอง มาเป็ นวิทยากรพิเศษให้กบั สมาชิกฯ
โดยการนาของพระจิตเจ้าให้เราได้ทบทวน ไตร่ตรองชีวติ ภายในของเรา
ตามภารกิจรักและรับใช้ ยังเข้มแข็ง อ่อนแอ ทีต่ อ้ งการเวลาในการ
เยียวยาได้อย่างไร ? .. ในวันทีส่ องของการฟื้ นฟูจติ กลุม่ เวชบุคคลฯ
ราชบุร ี ราพึงภาวนาเช้าร่วมกัน โดยการนาของซิสเตอร์คามิลเลียน
2 ท่าน.ตัง้ จิต ไตร่ตรอง ทบทวนตนเอง พร้อมรับพระเยซูเจ้าเข้าประทับ
ในจิตเรา และเราพร้อมจะเดินตามพระองค์ไป ..สิง่ ไม่ลมื คือ เก็บภาพ
ประทับใจเสมอ..พระกาย พระโลหิต อาหารทีจ่ าเป็ นสาหรับบารุง (เลีย้ งวิญญาณเรา.
โมทนาคุณพระทุกวันเวลา ..เตือนตนเองไว้เสมอ)..>>
สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ นาโดย
คุณพ่อเอกชัย ผลวาริ นทร์ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย ร่วมด้วย
นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
เพื่อพิจารณากิจกรรมทีผ่ า่ นมา และทีจ่ ะดาเนินการต่อไป ณ ศูนย์สงั ฆมณฑล
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2018 ..>>

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี
จัดหน่วยบริการสุขภาพโอกาสต่างๆในเขตสังฆมณฑลฯ
นาโดย คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ คณะกรรมการ
ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์ หมอน้อย จิตอาสา เยาวชน และสมาชิกเวชบุคคล
สังฆมณฑลจันทบุร ี ให้บริการสุขภาพเบือ้ งต้นแก่พน่ี ้องสัตบุรษุ ทีม่ าร่วมฉลองวัด
+ + วัดนักบุญยอแซฟพนัสนิคม ชลบุร ี ผูร้ ว่ มออกหน่วย 5 ท่าน ผูร้ บั บริการตรวจ
วัดความดันโลหิต 68 ท่าน ตรวจวัดระดับน้าตาล 5 ท่าน (17 มีนาคม 2018)
+
+ บริการสุขภาพเบือ้ งต้นให้แก่พน่ี ้อง
สัตบุรษุ ทีม่ าร่วมงานฉลองชุมชนความเชือ่
วัดนักบุญฟิ ลปิ และยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุร ี
โดยมีผรู้ ว่ มให้บริการจานวน 5 ท่าน
พร้อมทัง้ บริการนวดผ่อนคลาย โดยหมอน้อย จานวน 7 คน และ
ทัง้ ทีใ่ ห้หมอนวดพิการสายตานวดอีก 1 ท่าน นาทีมโดยซิสเตอร์
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุร ี มีผรู้ บั บริการตรวจวัดความดันโลหิต
64 คน ผูร้ บั บริการตรวจระดับน้าตาลในกระแสเลือดจานวน 3 คน
(5 พฤษภาคม 2018) ..>>
-
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อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ เชิญชวนคณะแพทย์ พยาบาล
จิตอาสาเข้าร่วมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพและให้คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพ
เบือ้ งต้นในโอกาส + ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ บ้านหนองกระตัน
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย คุณพ่อศรชัย แสนสุริวงศ์
เจ้าอาวาสวัดยินดีตอ้ นรับศูนย์สงั คมพัฒนา และเวชบุคคลอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง ในการออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพกับพีน่ ้องสัตบุรษุ
ทีม่ าร่วมงานฯ โอกาสนี้ทางศูนย์สงั คมพัฒนาท่าแร่ฯจัดมอบชุดยาสามัญ
ประจาบ้าน รถเข็น 2 คัน ให้ผสู้ งู อายุ ส่งมอบโดย คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี
อุปสังฆราชฯ เป็ นภารกิจรักและรับใช้ (17 มีนาคม 2018)
+ ออกหน่วยฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแล ท่าแร่
(วัดท่าแร่) อ.เมือง จ.สกลนคร และร่วมรณรงค์ไม่สบู
ไม่ดม่ื ไม่เสพ เป็ นนโยบายของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ระดับชาติ (5 พฤษภาคม 2018)
+ ขอแสดงความยินดีกบั นายวัชริ นทร์ ผิวเงิ น ประธาน
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ในโอกาสได้รบั ใบประกาศ
จากท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร ทีว่ ดั พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (11 เมษายน 2018)..>>
สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครราชสีมา
ร่วมกับ กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ กโรงพยาบลเซนต์เมรี่

ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดโครงการตามแผนงานฯ
1) จัดออกหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาล โดยมี คณะเซอร์ คณะผูบ้ ริหาร แพทย์
พนักงาน สัตบุรษุ และสมาชิกเวชบุคคลฯ ร่วมออกหน่วยในโอกาสฉลองวัด
บวชพระสงฆ์ และในโอกาสต่างๆ + วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิว้
อ.สีค่ ว้ิ จ.นครรราชสีมา (4 มีนาคม 2018) + วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม
อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ (10 มีนาคม 2018)
+ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน อ.สีคว้ิ จ.นครราชสีมา
(17 มีนาคม 2018) + ชุมชนความเชือ่ วัดนักบุญยอแซฟ
บ้านดอนทอย-หนองสนุก อ.อากาศอานวย
จ.สกลนคร (19 มีนาคม 2018)
2) จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลนครราชสีมา ครังที
้ ่ 1/2018 ณ
ห้องประชุมแบร์นาแด๊ต ชัน้ 1 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2018 เพื่อติดตามเรือ่ งสืบเนื่อง
+ การเข้าร่วมประชุมเวชบุคคลฯระดับชาติ
+ สรุปภาพรวมการเป็ นเจ้าภาพจัดงานฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2017 ทีบ่ า้ นผูส้ งู อายุราชสีมา + การออกหน่วยปฐมพยาบาล ฯลฯ
+ เตรียมโครงร่างแผนปฏิบตั งิ าน / โครงการ ปี 2018 ฯลฯ ..>>
-
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิ กวัดพระชนนี ของพระเป็ นเจ้า รังสิ ต
เขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย
นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริ ญ คุณวารุณี ทรัพย์มาก
(พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์) ร่วมด้วย กลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ
วัดพระชนนีของพระเป็ นเจ้า ให้บริการตรวจสุขภาพขันพื
้ น้ ฐานแก่สตั บุรุษทีม่ า
ร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ (วันอาทิตย์) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2018 ..>
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) กาหนดให้ วันอนามัยโลก (World Health Day) ตรงกับ
วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็ นวันทีอ่ งค์การสหประชาชาติ ใช้เป็ นโอกาสรณรงค์กบั สมาชิก
ทุกประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาพ ทัง้ ในเรือ่ ง
การควบคุม ป้ องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั ่วถึงและเท่าเทียมกัน
เพราะการดูแลสุขภาพเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญสาหรับร่างกาย ความเป็ นอยูท่ ส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย จิตใจ
และสังคม นั ่นคือ ต้องมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน ด้วยภาวะทีม่ ี
ความพร้อมสมบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย คือ ร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกาลัง ไม่เป็ นโรค
ไม่พกิ าร มีสงิ่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมสุขภาพ ...

แผนกสุขภาพอนามัย จัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี 2018 ตามแผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร
บทที่ 5 เครือ่ งมือและมาตรการเพื่อฟื้ นฟูการประกาศข่าวดีขน้ึ ใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 19 สร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็ น
ปึ กแผ่นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบตั พิ นั ธกิจ ข้อ 2. เพื่อให้องค์กรคาทอลิกต่างๆ สร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์กบั
องค์กรอื่นทัง้ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
< แผนปฎิบตั งิ านแผนกสุขภาพอนามัย > คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพือ่ ผูส้ งู อายุ
มอบให้ คุณธนันท์ฉาย สวิ ตต์นันตชัย กรรมการฯ เป็ นตัวแทนองค์กรคาทอลิก ในการ
เข้าร่วมประชุม / เสวนากับองค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายผูท้ างาน
ด้านสุขภาพ + วันที่ 23 มีนาคม 2018 ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจาปี 2561
ณ ห้องรอยัล จิบลิ ่ี อิมแพค เมืองทองธานี
+ วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2018 เข้าร่วมเวทีสาธารณะ “เสริมพลังภาค
ประชาสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ” ณ
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ หลักสี่
+ วันที่ 8 พฤษภาคม 2018 เข้าร่วมอบรม
ความรูค้ วามเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กบั ภาคประชาชนกลุม่ ผูส้ งู อายุ จัดโดย สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ..>>
ปฏิทินกิจกรรม

> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018 : ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานเอดส์
และสมาชิกเครือข่ายฯ ครังที
้ ่ 1/2018 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2018 : กรรมาธิการฝ่ ายสังคมฯ (คาริตสั ) ร่วมกับมูลนิธแิ บ่งปันชีวติ จัดอบรม
เรือ่ งนโยบายในการปกป้ องคุม้ ครองเด็ก ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

