กันยายน - ตุลาคม 2019 ((ฉ.5/2019)
ฉ.5/2019)

ฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประเทศไทย

ความหวังของคนยากจนจะไม่มีวัน
หมดสิ้นตลอดไป

ภาพกิ จกรรม / ข่าว

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี
จัดงานฟื้นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2019 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชนบท
(คณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย)

วิ สยั ทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสขุ ภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็ นหนึง่ เดียวกันฉันพีน่ ้อง
เปี่ ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิ จ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ ให้ได้
รับการอภิบาล และอุทศิ ตนรับใช้ปวงชน ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเน้นผูย้ ากไร้ ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า
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สรุปย่อสาระสาคัญการบรรยาย
ภาคเช้า 26 ตุลาคม การฟื้นฟูจิตใจประจาปี 2019 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอาชีพชนบท คณะภคินศี รีชุมพาบาล หนองคาย
ทันตแพทย์หญิง จันทนา อึ้งชูศักดิ์

Session ที่ 1 อดีตสู่ปัจจุบนั รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรมกับการประกาศข่าวดีใหม่ ยุค 4.0 ในฐานะเวชบุคคล
คุณพ่อไมเคิล้ เช และ คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล พระสงฆ์มหาไถ่ แบ่งปั นว่า ระยะแรกทีม่ าอยู่ประเทศไทย เป็ น
ช่วงทีม่ กี ารรบในลาว มีผอู้ พยพกว่า 80,000 คน จึงมาทางานด้านการดูแลผูป้ ่ วยทัวไปและทหารอเมริ
่
กนั ทีบ่ าดเจ็บจาก
การรบ ต้องทางานให้บริการรับใช้ทุกอย่างทัง้ ชายหญิง ต่อมาเมื่อการสาธารณสุขกระจายทัวถึ
่ งขึน้ จึงปรับมาทางานด้าน
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ นและผูต้ ดิ เชือ้ โดยทางานร่วมกับคณะซิสเตอร์คณะเมตตาธรรม และคณะพระกุมารเยซู มีการเยีย่ มเยียน
ผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น ดูแลเด็กติดเชือ้ จนโต จบการศึกษาและหางานทา ปั จจุบนั ทาด้านเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าว ปลูกผักเลีย้ งหมู
ไก่ เพื่อเป็ นอาหารและเป็ นการสร้างงาน
เมื่อ 38 ปี ทแ่ี ล้ว มีไฟไหม้ใหญ่ทบ่ี า้ นดุง ได้ประสานกับสังฆมณฑลกรุงเทพและหลายหน่วยงาน ช่วยหาทุนสร้างบ้าน
ใหม่ให้ชาวบ้าน ต่อมาได้หาทุนซือ้ ทีด่ นิ 50 ไร่ทห่ี นองคาย ส่วนหนึ่งเป็ นมูลนิธขิ องซิสเตอร์ศรีชมุ พาบาลในบริเวณทีป่ ระชุมนี้
คุณพ่อสมพงษ์ พูดถึง start up ในยุค 4.0 ตามนิยามของ Steve Bank ว่าหมายถึงการฟั งเสียงลูกค้า ความผิดพลาด
ทีใ่ หญ่หลวงของธุรกิจคือการไม่ออกไปหาลูกค้า จึงอยากให้เวชบุคคลในยุค 4.0 ทางานโดยเน้นการออกไปหาชาวบ้าน
เหมือนพระเยซูตามหาลูกแกะ คุณค่าของเวชบุคคลคือการทางานเพื่อชีวติ มี Compassion ร่วมทุกข์ร่วมสุข ซึ่งสาคัญกว่า
การทากิจการให้สาเร็จ ซึ่งเป็ นเรือ่ งรอง ..
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Session 2 ศิ ษย์พระคริ สต์ประกาศข่าวดีด้วยการรักและรับใช้
ทีมวิทยากรแบ่งปั น : คณะซิสเตอร์คณะแม่ชเี ทเรซา คุณครูวราภรณ์ ภูกงทอง
คุณพรพรรณ อินทิเสน ผูท้ างานด้านการประสานกับหน่วยงานรัฐ ร่วมด้วย
ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา และ คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ดาเนินรายการ การแบ่งปั นจากทีมวิทยากร ทาให้เห็นตัวอย่างการประกาศข่าวดีดว้ ยการ
ทางาน ด้วยจิตตารมณ์รกั และรับใช้ เช่น คณะซิสเตอร์ของแม่ชเี ทเรซา ทางาน
เรือ่ งเด็กติดเชือ้ และดูแลเด็กรุ่นใหม่ทค่ี รอบครัวแตกแยก ความรุนแรง
ซิสเตอร์แบ่งปั นว่า ทางานด้วยฐานของความรักสาคัญทีส่ ุด และให้เวลากับการสวดภาวนา ปัจจุบนั การเจ็บป่ วยทางกายมี
ระบบช่วยเหลือของรัฐค่อนข้างดี แต่เห็นปั ญหาเจ็บป่ วยด้านจิตใจและความเหงามากกว่า ซึ่งเราบาบัดไม่ได้ตอ้ งอาศัยพระ
ใช้การเฝ้ าศีลสวดภาวนาเพือ่ เยียวยาด้านจิตใจ ให้พระดูแล เราแค่เป็ นเครือ่ งมือนาเขามาหาพระ
ตามคาสอนคุณแม่เทเรซาว่า ใส่ความรักในทุกสิง่ ทีเ่ ราทาจะมีความหมาย ทางานเพือ่ ชดใช้บาป
ของเขาและของเรา สวดภาวนา ครูวราภรณ์ ภูกงทอง สังฆมณฑลอุดรธานี แบ่งปั นถึงการทางาน
ผูส้ ูงอายุ เริม่ จากกลุม่ เล็กๆเดินเยีย่ มบ้าน ไปดูแลผูส้ ูงอายุ คนพิการ ทางานด้วยใจ ทาให้มคี นเห็น
และเข้ามาร่วมปี ท่ี 2 ได้อาสาสมัครเพิม่ เป็ น 180 คน ต่อมารวมกลุ่มแบ่งปั นพระวาจา ร่วมกับดูแล
สุขภาพ ปี ท่ี 3 อปท รพสต เห็นงานขอมาร่วม เขตเข้ามาร่วม จนพัฒนาเป็ นตาบลต้นแบบ ได้คดั เลือกเป็ นอันดับที่ 1 ของเขต
ปี 2557 และปี 2559 ได้รางวัลโรงเรียนผูส้ ูงอายุดเี ด่น ของ กศน คุณพรพรรณ อินทิเสน แบ่งปั นว่าเคยทางานกับผูป้ ่ วย
โรคเรือ้ น-คนพิการ-ตาบอด ได้อบรมเรือ่ งเทคนิคต่างๆ ประสบการณ์ชว่ ยสอนเราทัง้ ด้านจิตใจและร่างกาย ค่อยๆพัฒนา จนได้
เป็ นวิทยากรสร้างคน สร้างครอบครัว ได้เป็ นกรรมาธิการยกร่างแผนช่วยเหลือผูพ้ กิ าร และทามาตรา 35 ช่วยผูพ้ กิ ารหัวใจคือ
ความรัก เข้าใจ ถ้าทุกคนคิดดีคดิ บวก สาเร็จทุกอย่าง วิทยากรทีท่ างานด้านการประสานภาครัฐ เน้นว่าทางานอภิบาล
ด้วยคุณค่าและศักดิศรี
์ และความรักของพระ ทาให้ได้รบั การยอมรับ ภายหลังได้รบั เชิญเป็ นกรรมการระดับจังหวัด

ภาคบ่าย 26 ตุลาคม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ ณ ศูนย์พักฟื้น ภคินีศรีชุมพาบาล และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย (คณะพระมหาไถ่)

ช่วงค่า กิจกรรมสัมพันธ์ “ คืน ตุ้มโฮมสัมพันธ์ เชื่อมใจกันด้วยงานรักและรับใช้ ”
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ภาคเช้า 27 ตุลาคม จัดเดิน/ วิ่งการกุศล
“ตุ้มโฮม ตุ้มฮัก ด้วยรักและรับใช้

โครงการ “เวชบุคคลคาทอลิกเดินวิง่ ส่งเสริมสุขภาพ” ได้รบั การสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยมี คุณจันใด ผกากอง เป็ นผูป้ ระสานงานโครงการฯ ร่วมกับคณะภคินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย ..
ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกเวชบุคคลคาทอลิกฯ 3 ท่าน ทีป่ ระสบอุทกภัยน้ าท่วม จ.อุบลราชธานี
จากนัน้ นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ ประธานชมรมเวชบุคคลฯ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดงานฯ
คณะศรีชมุ พาบาล หนองคาย ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี คณะนักบวชมหาไถ่ ฯลฯ
จากนัน้ ..ชีแ้ จงโครงการและกิจกรรมทีจ่ ะดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั งิ านเวชบุคคลฯ ในปี ค.ศ.2020 สรุปได้ดงั นี้
1.) การหากรรมการชุดใหม่ (ชุดนี้ขอยืดเวลาทางานไปหนึ่งปี )
2.) การทางานด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการป้ องกันการเสพติดต่างๆ และการให้คาปรึกษา
3.) เผยแพร่เรื่อง Palliative care และการเยีย่ มให้กาลังใจผูป้ ่ วยทีด่ ี
4.) การออกหน่วยให้บริการสุขภาพ (ตามคาร้องขอ) และในกรณีภยั พิบตั ติ ่างๆ
5.) การชักชวนสมาชิกรุ่นใหม่ๆ และการชักชวนให้เกิดชมรมทีส่ งั ฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
6 ) การฟื้ นฟูจติ ใจและเผยแพร่คาสอนของพระศาสนจักรทีเ่ กีย่ วข้องกับเวชบุคคล
7.) จัดประชุม Prolife คาสอนเรื่องสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับเวชบุคคลฯ HLI's 22nd
Asia-Pacific Congress on Faith, Life and Family (ASPAC) in Kerala,
India from January 17-19, 2020.
การจัดงานครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวสิ ยั เป็ น
ประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ คุณพ่อจิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑล
..ท่านขอส่งกาลังใจกับกลุม่ เวชบุคคลฯในการทางานด้วยรักและรับใช้ผปู้ ่ วยตาม
แบบอย่างพระเยซูคริสตเจ้า ..การจัดงานในปี น้ี มีสมาชิกจากเครือข่ายเวชบุคคลฯ
10 สังฆมณฑลฯ รวม 145 ท่าน เข้าร่วมงานฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมฯ
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ฟื้นฟูจิตใจ ชาร์จแบตจนเต็ม
เพื่อ นๆสมาชิก ที่ไ ด้ไ ปร่ว มงานฟื้ นฟู จิต ใจเวชบุ ค คลคาทอลิก ฯ ระหว่า งวัน ที่ ๒๖ และ ๒๗ ตุ ล าคมที่ห นองคายปี นี้
ต่างบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า เป็ นประสบการณ์ท่ดี ีมาก ใช้ภ าษาวัยรุ่นก็ต้องพูดว่า “ได้ช าร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ” ในจิตใจ
มีความพร้อมสาหรับการกลับมาทาหน้าทีช่ วี ติ ประจาวันในฐานะคริสตชนทีด่ ตี ่อไป
ปี น้ีมสี มาชิกลงทะเบียนมาร่วมกันถึง ๑๒๐ คนจาก ๑๐ สังฆมณฑล เสียดายที่ขาดตัวแทนจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ไป
พวกเราได้รบั ฟั งการทางานของมิชชั ่นนารีทเ่ี ข้ามาทางานเมื่อห้าสิบปี ก่อนและปั จจุบนั ก็ยงั รักและอยู่เมืองไทย ได้เห็นมิชชั ่นนารี
หนุ่มสาวรุน่ ใหม่ๆทีอ่ นาคตสดใส หากไปทางานภาคเอกชนก็คงจะเป็ นผูป้ ระสบความสาเร็จอย่างสูง แต่ท่าน กลับเลือกที จ่ ะใช้
ชี วิตรับใช้ เพือ่ นมนุ ษย์ตามที พ่ ระคริ สตเจ้าทรงสอนไว้ เราได้เห็นฆราวาสที่อาสาตนเองมาทางานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั
นักบวชและคณะสงฆ์ ได้เรียนรูส้ มณสาสน์ Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปะปาเบเนดิกต์ท่ี ๑๕ ซึ่งเขียนขึน้ เมื่อร้อยปี
ที่แล้ว แต่ ก็ทนั สมัยเหมาะกับ สภาพความเป็ นจริง เน้ น ย้าว่าการประกาศข่าวดีต้องยึดพระคริส ตเจ้าเป็ นศู นย์ก ลาง ไม่ใ ช่
ผลประโยชน์ของหมู่คณะหรือของประเทศ และต้องสมัครสมานสามัคคีกนั พร้อมเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านก้าวเข้ามามีส่วนร่วม
มากๆ ประยุกต์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของท้องถิน่ เข้ากับการประกาศพระวาจา
ที่มพี ลังมากกว่าการรับฟั ง คือ การได้เห็นตัวอย่างการปฎิบตั ขิ องบรรดานักบวชคณะต่างๆในพื้นที่ พวกเราใช้สถานที่ของ
คณะภคินีศ รีชุมพาบาล ได้เห็นงานที่พวกท่านทากับชาวบ้าน ท่านยึดคติ “บุคคลเพียงคนเดียวก็มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติ
ของโลกทัง้ หมด” ด้วยเหตุน้ีเองชีวติ ของมนุ ษย์ไม่ว่าในสถานะใดและความเป็ นบุคคลของผูน้ ัน้ จึงสมควรที่จะได้รบั การเคารพ
ส่งเสริม ปกป้ อง มากกว่าสมบัตสิ งิ่ ของหรือเศรษฐกิจ เราได้ไปเยีย่ มโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการของคณะสงฆ์พระมหาไถ่ ได้เห็น
คนพิการที่ต้องนั ่งรถเข็ญแต่มคี วามกระตือรือร้น ใช้ชวี ติ อย่างสดชื่น ไม่ได้ตกอยู่ในความทุกข์ระทมและรอความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ่นื อย่างเดียว ได้คุยกับน้ อง ๆ เยาวชนที่ต้องพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวติ เพราะเผลอไปดื่มฉลองจนเกิดอุบตั เิ หตุเมื่อขับรถ
มอเตอร์ไซค์กลับ ในอดีตเคยท้อแท้ แต่เมื่อมีผใู้ ห้โอกาสได้เรียนได้ศกึ ษาเพื่อประกอบอาชีพ ก็กลับมีความหวังและไม่กลัวที่จะ
เผชิญหน้ากับอนาคต เราได้เห็นนักบวชและคณะสงฆ์ท่มี าร่วมประชุม ไม่เพียงให้คาแนะนา ให้กาลังใจ แต่ยงั ทาหน้ าที่เป็ น
โชเฟอร์ขบั รถรับส่งพวกเราตัง้ แต่ก่อนอาทิตย์ขน้ึ จนดึกดื่นกว่าจะได้พกั รูปธรรมทีพ่ วกเราประจักษ์ทาให้เกิดคาถามว่าทาไมผูค้ น
เหล่านี้จงึ ทาสิง่ ดีๆแก่ผอู้ ่นื โดยไม่หวังการตอบแทน
ในการแบ่งกลุม่ เพื่อสะท้อนความตัง้ ใจ ได้มคี นเขียนข้อตัง้ ใจรวม ๔๔ ท่าน ทุกความตัง้ ใจจะมีลกั ษณะคล้ายๆกันหมดคือ
“ขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระพรทีป่ ระทานให้” “ขอใช้พระพรทาดีต่อคนอื่นตามพระประสงค์ ” “ขอเป็ นเครื่องมือเพื่อร่วมงานกับ
พระองค์” “ขอพละกาลังเพื่อให้เดินต่อไป” ดูเหมือนคาตอบว่าทาไมผูค้ นจึงพยายามทาดีและช่วยเหลือกันและกัน นอกจากมา
จากเรืองความถู
่
กต้องแล้วยังเป็ นเรือง
่ ทาเพือ่ พระเจ้า ทาเพราะเป็ นพระประสงค์ของพระองค์ แน่ น อนว่า การท างานท าความดี
ต่างๆ ย่อมมีปัญหาอุปสรรค และหลายครัง้ เราอาจท้อแท้และท้อถอยว่าทาไมตัง้ ใจทาแต่ไม่เห็นผล ในเวทีเสวนา คุณพ่อได้
ยกตัวอย่างนักบุญคามิลโลทีเ่ กิดความรูส้ กึ วุน่ วายใจทีส่ งิ่ ต่างๆไม่เป็ นไปตามที่วางไว้ หลังจากการภาวนา ท่านได้รบั การปลอบ
ประโลมจากพระคริสตเจ้าว่า “ อย่ากังวลเลย งานทีท่ าอยู่เป็ นของเรา ท่านเป็ นเพียงคนทีม่ าช่วย ขอทาให้เต็มที.่ ...”
ขอขอบคุ ณคณะสงฆ์ค ณะนักบวชสังฆมณฑลอุดรธานี เจ้าภาพการจัดประชุมฟื้ นฟู จิตใจในปี น้ี ท่ านได้จ ัดเนื้ อหาและ
ประสบการณ์ให้พวกเราอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณคณะภคินีศ รีชุมพาบาลที่เอื้อเฟื้ อสถานที่และดูแลความเป็ นอยู่อย่างอบอุ่น
ขอขอบคุณคณะนักบวชพระมหาไถ่ทใ่ี ห้พวกเราได้ศกึ ษาดูงาน ขอขอบคุณคณะสงฆ์คามิลเลียนทีม่ าร่วมอภิบาล สร้างความเป็ น
กันเอง ขอขอบคุณคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกและมวลหมู่สมาชิกจากทุกสังฆมณฑล ไว้พ บกันใหม่ในงานฟื้ นฟูจิตใจ
ประจาปี ๒๕๖๓ ทีเ่ วชบุคคลสังฆมณฑลเชียงรายจะรับเป็ นเจ้าภาพ
ในตอนจบพิธี พวกเราได้รว่ มบูชาขอบพระคุณพระเป็ นเจ้า และพร้อมทาตามประโยคที่ย้าเตือนเราในตอบจบของทุกมิซซา
คือ “จงไปปฎิ บตั ิ ตามพระวาจาของพระเจ้าเถิ ด”
นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
kum.ungchusak@gmail.com

สาระสาคัญของสารวันแพร่ธรรมสากล 2019
(ครั้งที่ 93)
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผูอ้ านวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย

"ความสาคัญแห่งการฟื้ นฟูการอุทศิ ตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักรกระตุน้ งานเทศน์สอน และนาความรอดพ้น
ของพระเยซูคริสตเจ้าผูท้ รงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพมาสู่โลก” คือจุดเน้นสารของพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาส
วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลประจาปี 2019 นี้ ซึ่งตรงกับ วันอาทิตย์ท่ี 20 ตุลาคม และสาหรับปี น้ียงั เป็ นการเฉลิมฉลอง
เดือนตุลาคม เดือนพิเศษเพื่อการแพร่ธรรม” อีกด้วย
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบสารสาหรับเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรมภายใต้หวั ข้อว่า “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์
ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระศริสต์มพี นั ธกิจในโลก” ซึ่งตรงกับวิสยั ทัศน์ของการฉลองครบรอบ 350 มิสซังสยามของ
พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ที่ต้องการให้ค ริส ตชนคาทอลิก ทุกคนที่ได้มาเป็ น “ศิษย์พระคริสต์ ” โดยผ่านทาง
“ศีลล้างบาป” ได้พฒ
ั นาตนเองเป็ น “ศิษย์ธรรมทูต ” โดยการออกไปประกาศและแสดงตนเป็ นประจักษ์พยานถึงข่าวดีเรื่อง
พระเจ้าทรงรักเราให้ทุกคนได้สมั ผัสรับรู้
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้เดือนตุลาคม 2019 เป็ น “เดือนพิเศษเพื่อการแพร่ธรรม” ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
ระลึกถึงสมณลิขติ “มาซิมุม อิลลุด” (ความสาคัญสูงสุดของงานธรรมทูต 1919) ของพระสันตะปาปาเบเนดิก๊ ที่ 15 ที่ทรงเน้น
ถึงความสาคัญของงานการแพร่ธรรมสู่นานาชาติหรือไปยังบุคคลทีย่ งั ไม่รจู้ กั พระเยซูเจ้า
สองประเด็นสาคัญที่เราคาทอลิกทุกคนควรสดับฟั งและพิจารณาอย่างลึกซึ้งจากสารของพระสันตะปาปาในเดือน
พิเศษแห่งการประกาศข่าวดีน้ี คือ เราคาทอลิกทุกคนมีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อการเผยแพร่หรือการประกาศข่าวดีของพระเจ้า
สู่ปวงชน และการไถ่บาปสู่ความรอดพ้นจากพระเยซูเจ้าเป็ นเรื่องสากลสาหรับทุกคนเพราะมนุ ษย์ทุกคนต่างเป็ นบุตรของ
พระเจ้า และเป็ นพี่เป็ นน้องกัน ซึ่งหมายความว่าปฏิเสธ หรือ “สิ้นสุดทุกรูปแบบของชาตินิยมและเผ่าพันธุ์นิยม หรือการ
เทศนาพระวรสารพร้อมกับผลประโยชน์ของอานาจการล่าเมืองขึน้ ทางเศรษฐกิจและทางการทหาร
การเป็ นศิษย์พระคริสต์ทเ่ี ป็ นผลจากศีลล้างบาปและการเป็ นสมาชิกของพระศาสนจักรจะต้องเดินเคียงคู่กนั และเป็ น
แก่นแท้เพื่อการได้รบั ความรอดพ้นจากบาป และยังมีพนั ธกิจทีจ่ ะต้องเสริมสร้างสันติภาพและความเป็ นหนึ่งเดียวกันในโลก
พัน ธกิจการเผยแพร่แ ละการประกาศข่าวดีเ ป็ นการมอบของขวัญ ของศีล ล้า งบาปให้ผู้อ่ืนนี้ “เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เอกลักษณ์ของเราในฐานะคริสตชน เราต้องรับผิดชอบเพื่อทุกคนทัง้ ชายและหญิงสามารถตระหนักถึงกระแสเรียกให้เป็ น
บุตรบุญธรรมของพระบิดา เพื่อ ตระหนักถึงศักดิศรี
์ ส่วนบุค คลและเพื่อชื่นชมคุณค่าภายในของทุกชีวติ มนุ ษย์ ตัง้ แต่ก าร
ปฏิสนธิจนถึงความตายตามธรรมชาติ”
"ปราศจากพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์ ความแตกต่างทุกประการถูกลดมาสู่การขูเ่ ข็ญทาให้ไม่มที างยอมรับกันฉันพีน่ ้อง
แท้ และไม่มที างเกิดเอกภาพภายในมนุ ษย์ชาติ” พระสันตะปาปาทรงเขียนไว้ในฐานะสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า
พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้เราคาทอลิกละทิง้ “ความคิดแคบๆ เรื่องสมาชิกประเทศ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ของตน” และเปิ ด
วัฒนธรรมและชุมชนสู่ความรอดพ้นใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้าเรียกร้องให้ละทิ้งการฝั งตัวทางชาติพนั ธุ์ และพระศาสนจักร
เกินควรไว้ขา้ งหลัง” และให้พร้อมทีจ่ ะก้าวออกไปจากสภาพความมังคงปลอดภั
่
ยของตนเองเพื่อแบ่งปั นความเชือ่ สู่ผอู้ ่นื
ถ้อยคาทีผ่ ลักดันเราได้ออกไปประกาศข่าวดีดว้ ยความเคารพ คือ “ความเชื่อที่เราได้รบั ในศีลล้างบาป ความสัมพันธ์
ฉันลูกกับพระเจ้ามิใช่เป็ นเรื่องส่วนตัวธรรมดาๆ แต่มคี วามสัมพันธ์เสมอกับพระศาสนจักร..... เราพร้อมกับพี่น้องชายหญิง
อื่นมากมาย เกิดมาสู่ชวี ติ ใหม่ ชีวติ แบบพระเจ้านี้มใิ ช่เป็ นผลผลิตเพื่อจาหน่าย เราไม่บงั คับให้ใครมารับศีลล้างบาป แต่เป็ น
สมบัติเพื่อแบ่งปั น บอกต่อ และประกาศ นี่เป็ นความหมายของพันธกิจ เราได้รบั ของขวัญนี้ฟรี เราจึงแบ่งปั นฟรีๆ โดย
มิได้ตดั ใครออกไป พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนรอดพ้น ”
-
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เราคาทอลิกควรรู้สกึ กระตือรือร้นที่จะแบ่งปั นพระพรแห่งความเชื่อแก่ผอู้ ่นื ตามที่
พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า “คนที่ตกหลุมรักไม่สามารถอยู่เฉยๆ พวกเขาต้องถูก
ดึงออกจากตนเอง เขาถูกดึงดูดและเขาก็ดงึ ดูดผูอ้ ่นื กลับ เขามอบตัวเองให้ผอู้ ่นื และ
สร้างสัมพันธภาพทีเ่ ป็ นการมอบชีวติ ตราบใดทีเ่ ราเข้าใจความรักของพระเจ้า ไม่มผี ใู้ ด
ไร้ประโยชน์ หรือ ขาดความสาคัญ”
ในตอนท้ายของสารนี้พระสันตะปาปาได้แสดงความชืน่ ชม “สมณองค์กรสนับสนุนงาน
แพร่ธรรม” (PMS) ในการช่วยดาเนินงานปลุกจิตสานึกและสนับสนุนงานแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร
เพิม่ เติม : เพื่อเป็ นแนวทางในการเฉลิมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการแพร่ธรรม พระคาร์ดนิ ันล์ฟีโลนี
สมณมนตรีกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนได้ให้คาแนะนาสาหรับการปฏิบตั ใิ นเดือนพิเศษนี้โดยแบ่งกิจกรรมเป็ นสี่มติ ิ
ดังนี้ 1. การสร้า งความสัม พัน ธ์ส่ ว นตัว กับ พระเยซู ค ริส ต์ ผู้ท รงพระชนม์อ ยู่ ใ นพระศาสนจัก ร (โดยการสวดภาวนา
ร่วมพิธกี รรม เข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจ.....)
2. ศึกษาประจักษ์พยานชีวติ ของนักบุญธรรมทูตทัวโลก
่
(โดยการแสวงบุญ ไตร่ตรองประวัตนิ กั บุญธรรมทูต .....)
3. การฝึกอบรมธรรมทูตหรือผูป้ ระกาศข่าวดีสู่ปวงชน (โดยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็ นผูป้ ระกาศข่าวดีของ
พระเจ้า เข้ารับการศึกษาคาสอน หรือเอกสารของพระศาสนจักร ศึกษาสมณลิขติ ต่างๆ)
4. การทากิจเมตตา (โดยการออกไปนาความรัก การช่วยเหลือคนทีม่ คี วามลาบากและต้องการความช่วยเหลือทัง้ ฝ่ าย
ร่างกายและจิตใจ)
การทากิจกรรมทัง้ สีม่ ติ นิ ้จี ะช่วยทาให้เดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรมนี้เป็ นโอกาสทองเพื่อให้เราได้ตรวจสอบรากฐาน
แห่งความเชือ่ ชีวติ ธรรมทูต และมีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรมของวัดและสังฆมณฑลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

ข่าวสาร..ภาวะซึมเศร้า

-
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ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ
ออกหน่วยให้บริการ.. ตามคาร้องขอ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย จัดออกหน่วย
แพทย์-พยาบาล ในนาม จิตอาสาเวชบุคคล และ CAMILLIAN
DISASTERS INTERNATIONAL SERVICES ( CADIS )
1) วันจันทร์ท่ี 21 ตุลาคม – วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2019/2562 ณ หมู่บา้ นทีทา่
สังฆมณฑลเมาะลาไย ฝั ง่ เมียนม่าร์ ห่างจากชายแดนไทย 20 กม. ใช้เวลาเดินทาง
2 : 30 ชัวโมง
่ ข้ามด่านพุน้ าร้อน กาญจนบุรี .. หลายหน่วยงานร่วมมือกัน สมม.
(สภาความมังคงแห่
่
งชาติ) CARITAS THAILAND COERR นักบวชคามิลเลียน
ชมรมเวชบุคคลฯ CADIS ให้บริการทางการแพทย์ทห่ี มู่บา้ น สาหรับ 3 ชุมชน โดย
วันที่ 22 ตุลาคม 2019 ผูป้ ่ วย : หญิง (ผูใ้ หญ่ - 49 เด็ก - 81 = 130 คน) เพศชาย (ผูใ้ หญ่ 27, ลูก 61 = 88 คน ) ให้บริการยาทางเลือก = 37 คน
รวมจานวน = 255 คน
วันที่ 23 ตุลาคม 2019 ผูป้ ่ วย : หญิง (ผูใ้ หญ่ - 17
ลูก 6 = 23 คน) เพศชาย (ผูใ้ หญ่ - 2 ลูก - 5 = 7 คน)
บริการยาทางเลือก = 12 คน และการทดสอบน้าตาล
ในเลือด = 10 คน รวมจานวน 52 คน .. ให้บริการแก่
ผูใ้ หญ่ เด็ก ใน 3 ชุมชน 2 วัน รวมทัง้ สิน้ 307 คน ....
2) วันศุกร์ท่ี 27 – วันเสาร์ท่ี 28 กันยายน 2019 งานฉลอง 50 ปี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
3) วันอาทิตย์ท่ี 22 - วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019 จิตอาสาเวชบุคคลฯ
และ สมาชิกคณะนักบวชคามิลเลียน มูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโลแห่ง
ประเทศไทย ช่วยเหลือพีน่ ้องผูป้ ระสบภัยน้าท่วม เพือ่ เป็ นกาลังใจให้พ่ี
น้องผูป้ ระสบภัย จ.อุบลราชธานี

ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ล้ภี ัย Asylum Seeker
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย
จัดหน่วยทีมแพทย์ อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพือ่ ให้การช่วยเหลือ
แรงงานอพยพ เด็ก สตรี Asylum Seeker ผูล้ ภ้ี ยั และผูย้ ากไร้ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รบั
การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ และรับยาสามัญประจาบ้าน เพือ่ ใช้ ในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
และสามารถดูแลสุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>

-
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อบรมการให้คาปรึกษา “ศูนย์บรรเทาใจ
รรเทาใจ””
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย โดยมี นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์ และสมาชิกเครือข่ายเวชบุคคลฯ
ระดับสังฆมณฑล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผูใ้ ห้การบริการปรึกษารายบุคคล และ
ทางโทรศัพท์” รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2019 ณ ห้องประชุมชัน้ 1
อาคารมารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มีคณะกรรมการและสมาชิกเวชบุคคลฯ รวม 13 คน จาก 6 สังฆมณฑล เข้าร่วมอบรมฯ

ผลการดาเนินงานเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิกระดับสังฆมณฑล ประจาปี ค.ศ.2
ค.ศ.2019
019
สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ ก
สังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย

คุณพ่อเฉลียว วาปี กงั จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลนครราชสีมา คณะผูบ้ ริหาร
เวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016 :1) โครงการออกเยีย่ มเยียน พบปะ อสม.เครือข่ายตามวัดต่างๆ ในมิสซัง
2) โครงการร่วมรณรงค์งดเหล้า / งดบุหรี่ (ต่อเนื่องจากปี ค.ศ. 2018)
3) โครงการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ร่วมกับ เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
4) โครงการเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
5) โครงการจัดประชุมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา และร่วมประชุมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกระดับประเทศ
6) โครงการอบรมฟื้ นฟูจติ ใจเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับ
บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ได้แบ่งปั นจิตารมณ์รกั และรับใช้
เป็ นจิตอาสาออกหน่วยปฐมพยาบาล สู่ชมุ ชน ได้แสวงบุญ
โอกาสฉลองวัดต่างๆ แสดงถึงความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ด้วยการทางานเป็ นทีม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ศษิ ย์พระคริสต์
เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่ ...

-
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

นาโดย คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
ศ.นพ.กิตติคุณ จิตร สิทธีอมร ประธานชมรมฯ คณะกรรมการเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
เวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016 :1) จัดทาหนังสือแนะนาความหมาย การดาเนินงานของชมรมเวชบุคคลฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2) ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนทีใ่ นชุมชนทีต่ อ้ งการ หรือการเข้ารับการรักษาได้
น้อยพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าไป คือ ชุมชนคลองเตย
3) สร้างเครือข่ายสมาชิกเวชบุคคลฯตามวัดในเขตสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
4) สร้างเครือข่ายสมาชิกเวชบุคคลฯในระดับนักศึกษา
5) สร้างแนวความรูเ้ รือ่ ง “การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ” (แบบคริสตชน)
6) ออกหน่วยแพทย์ในพืน้ ทีท่ ก่ี ารรักษาด้านสุขภาพอนามัยเข้าไม่ถงึ
บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
1. การจัดตัง้ กลุ่มเวชบุคคลระดับนักศึกษา ต้องหาเวลาในการรวมและสร้างกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับเวลาทีก่ ลุ่มนักศึกษามี
เพราะการเรียนในวิทยาลัยมีกจิ กรรมมากพอสมควรอยู่แล้ว
2. การสร้างกลุม่ ระดับวัด ต้องหาบุคคลทีเ่ หมาะสมด้วยเวลา , หน้าทีก่ ารทางาน เพื่อการทางานจะได้เดินหน้า

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย

สังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเวชบุคคลฯ ร่วมกับ ศูนย์อภิบาลรักกางเขน จันท์
หมอน้อย จิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016 :1) ออกหน่วย : โอกาสฉลองวัด/บวชพระสงฆ์ จานวน 20 ครัง้ / งานชุมนุมผูส้ ูงอายุของวัดต่างๆ 15 ครัง้
2) อาสาสมัครออกเยีย่ มผูป้ ่ วยตามเขตวัดของตนเอง 16 ครัง้
3) อบรม ให้ความรู้ เรื่อง HIV/AIDS ส่งเสริมการป้ องการ 15 ครัง้
4) อบรมส่งเสริมความรู้ คุณธรรมจริยธรรม อภิบาลและสุขภาพอนามัย 5 ครัง้
บทเรียนในการดาเนินงาน / ปั ญหา-อุปสรรค โครงการหรือกิจกรรม
1. สมาชิกเวชบุคคล ส่วนหนึ่งทีต่ ระหนักและเข้าใจงานเวชบุคคลคาทอลิก
อีกส่วนหนึ่งพร้อมยินดีขอให้บอกมา ว่างก็จะมาร่วม แต่ไม่พร้อมร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ อีกส่วนเงียบมีแต่รายชือ่ 2. บางคน ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ หรือเข้าใจว่าตนเองเป็ นเวชบุคคล ต้องให้
ความรูแ้ นะนา และอธิบายว่าทุกคนทีเ่ ป็ นคาทอลิก หรือจิตอาสา ทีท่ างานด้านสุขภาพอนามัย เราอยู่ภายใต้โครงสร้าง
พระศาสนจักรเดียวกัน ทุกคนถือว่าเป็ นเวชบุคคลของเขตวัด หรือ
ของสังฆมณฑล ....

-
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สังฆมณฑลอุดรธานี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุดรธานี นาโดย
คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรกั ษ์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ ครูวราภรณ์ กูกงทอง ผูป้ ระสานงาน
และ กลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี (ยังไม่จดั ตัง้ เป็ น คณะกรรมการ
เวชบุคคลฯระดับสังฆมณฑล อย่างเป็ นทางการ) จัดกิจกรรม : ออกหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพในโอกาสฉลองวัดประจาปี และเมือ่ มีการขอมา จุดเน้นทีจ่ ะทาในปี หน้า :
1) จัดตัง้ คณะกรรมการ 2) ลงพืน้ ทีส่ ารวจข้อมูลเพื่อหาสมาชิกทีจ่ ะมาร่วมงานตาม
เขตต่างๆในสังฆมณฑลอุดรธานี 3) จัดทาแผนงานให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
ส่วนกลางฯ เพือ่ การทางานอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ 4) ประชาสัมพันธ์
งานเวชบุคคลคาทอลิกให้เป็ นทีร่ จู้ กั หน่วยงาน/องค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุน - คณะภคินีศรีชมุ พาบาล หนองคาย
- คณะสงฆ์พระมหาไถ่ - ชมรมฆราวาส พระสงฆ์เจ้าอาวาสวัด บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม :
+ เห็นความเป็ นหนึ่งเดียวกัน + เห็นความเสียสละของเจ้าหน้าที่ + เห็นความต้องการของผูม้ ารับบริการจากเรา ..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง จิตตาธิการเวชบุคคลฯ คุณนิภาพร บูรณะกิจ
ประธานเวชบุคคลฯ คุณวัฒนชัย ทองศรี ผูป้ ระสานงาน และกลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ
และ อสม.ในพืน้ ทีเ่ ขตวัดต่างๆ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016 :1) ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพแก่สตั บุรุษทีม่ าร่วมฉลองวัดต่างๆ คณะนักบวชของ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี รวมออกหน่วย 20 ครัง้ 2) ออกเยีย่ มให้กาลังใจผูป้ ่ วยติดเตียง
และให้กาลังใจอาสาสมัครผูท้ างานในชุมชน 3) จัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ ให้กบั
อาสาสมัครดูแลสุขภาพในชุมชน จานวน 50 คน จาก 20 ชุมชน เพื่อเพิม่ เติมทักษะใน
การทางานสุขภาพ และฟื้ นฟูความรูใ้ นเรื่องของการทา CPR หรือการฟื้ นคืนชีพขัน้
พืน้ ฐาน พร้อมกับการอบรมเรื่องของการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายหรือระยะประคับประคอง
(Palliative care) ฯลฯ บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม . การทางานของ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ทางานโดยยึดหลักจิตตารมณ์การ
แบ่งปั นความรักตามแบบอย่างขององค์พระคริสตเจ้า และพระแม่มารี โดยอาศัยกิจการ ที่
ปรากฏในด้านสุขภาพ เช่น การออกหน่วยตรวจสุขภาพ การดูแลผูป้ ่ วยในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับการสร้างอาณาจักรของ
พระเจ้าโดยการประกาศข่าวดีและเป็ นประจักษ์พยานถึงพระองค์ผา่ นกิจการทีพ่ วกเราทุกคน “เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล
อุบลราชธานี” ตัง้ ใจทาด้วยควความรัก ..

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

-
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สังฆมณฑลราชบุรี

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี

คุณพ่อภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลฯ คุณสมจิตร์ ศักดิสิ์ ทธิกร ประธานเวชบุคคลฯ
ร่วมด้วย คณะกรรมการ และแกนนาเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี จัดโครงการ/ กิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016 :1) โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพ
โอกาสฉลองชุมชนความเชือ่ ตลอดปี 2019 จานวนทัง้ สิน้ 33 แห่ง 37 ครัง้ ผูร้ บั บริการ 1,409 ราย
ป่ วย 15 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล 2 ราย 2) โครงการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นแก่เยาวชนเข้าค่ายคาสอน
ภาคฤดูรอ้ น 3) โครงการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีท่ างไกล ในเขตสังฆมณฑลราชบุรี 4) โครงการ เยีย่ มเยียนผูส้ ูงอายุ
และผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ตามชุมชน 5) โครงการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรคต่างๆ
6) โครงการแสวงหาเชือ้ เชิญเยาวชนทีเ่ ป็ นบุคลากรสาธารณสุขและด้านอื่นๆทีเ่ ป็ นผูม้ นี ้ าใจดี มาเป็ นสมาชิกคาทอลิกเวชบุคคลฯ
7) โครงการร่วมเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี กบั สมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
8) โครงการเข้าเงียบฟื้ นฟูจติ ใจสมาชิกชมรมเวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ปี ละ 3 ครัง้ 9) โครงการร่วมเป็ นกรรมการ
และประชุมคณะกรรมการเวชบุคคล คาทอลิกแห่งประเทศไทย ปี ละ 4 ครัง้ 10) โครงการประชุมกรรมการและสมาชิกชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ปี ละ 4 ครัง้ บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม :1. ความแตกต่างของบุคลิก ความคิดและความสามารถของแต่ละบุคคล คือ ความ
ร่ารวยแห่งพระพรของพระเป็ นเจ้าทีม่ อบให้กบั เรา 2. ความสุขจากการดาเนินงาน คือ
ความสุขของการทีเ่ ราได้ให้ ได้แบ่งปั น ไม่ใช่ความสุขจากการทีเ่ ราได้รบั แต่เพียง
อย่างเดียว 3. การแบ่งปั นสิง่ ทีเ่ รา “เป็ น” มีคณ
ุ ค่ามากว่าการแบ่งปั นสิง่ ทีเ่ รา “มี”
4. “เยาวชน” เปรียบดังพลังของสายลม ซึ่งเมือ่ ทางานร่วมมือกับสมาชิกผูใ้ หญ่ทม่ี ปี ระสบการณ์ ทีเ่ ปรียบกับคนถือหางเสือ
ก็สามารถพาให้เรือของชมรมเวชบุคคลฯ เดินหน้าไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง 5. ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่
จะเป็ นความสาเร็จ ความล้มเหลว ความสุข ความทุกข์ ล้วนแล้วแต่เป็ นน้ าพระทัยของพระ เรามี
หน้าทีท่ จ่ี ะต้องเรียนรูน้ ้ าพระทัยนัน้
ยอมรับและร่วมมือกับพระเป็ นเจ้า
ในแผนการของพระองค์ แม้หลายๆ
ครัง้ เราอาจจะไม่เข้าใจก็ตาม ...
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
นาโดย คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
คุณอัญญาณี ฮองต้น ประธานเวชบุคคลฯ คุณสร้อยเพชร ซึมเมฆ ผูป้ ระสานงาน คณะกรรมการและจิตอาสาเวชบุคคลฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016 :- 1) ออกหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพโอกาสต่างๆ เช่น ฉลองวัด/จัดอบรมหน่วยงาน/ฯลฯ 2) ออกเยีย่ มผูป้ ่ วยและบริการ
ตรวจสุขภาพตามชุมชน/หมู่บา้ น 3) การบริการให้คาแนะนา/ ปรึกษา/ดูแลด้านสุขภาพของผูป้ ่ วย
(นักบวชและสัตบุรุษ) ทัง้ ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 4) มอบกล่องพร้อมยาสามัญ
ประจาบ้านให้กบั ผูป้ ่ วย 5) พัฒนาศักยภาพ แกนนา อาสาสมัคร (อบรมการดูแลผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประครอง) 6) โครงการพระสงฆ์ นักบวชสามเณรสุขภาพดี ห่างไกลโรค ..

อัครสังฆมณฑลท่าแร่

-
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ชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ
คณะกรรมการเวชบุคคลฯ จัดโครงการ/ กิจกรรมตาม แผนยุทธศาสตร์ ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016 :1) ร่วมประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการร่วมระดับ
สังฆมณฑลเชียงราย 3) กิจกรรมวันผูป้ ่ วยสากล 4) ร่วมฟื้ นฟูจติ ใจคณะกรรมการระดับสังฆมณฑลฯ
5) บริการด้านสุขภาพอนามัย บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม :1. สมาชิกกลุม่ เวชบุคคลคาทอลิกแต่ละท่าน มีบทบาทหน้าทีท่ จ่ี ะต้องรับผิดชอบประจาอยู่แล้ว
2. มีจานวนสมาชิกทีไ่ ม่มากแต่มพี น้ื ทีก่ ว้าง 3. นักศึกษาทางด้านสุขภาพอนามัยมาจากหลากหลาย
พืน้ ทีใ่ นประเทศไทย การรวมตัวกันเพื่อกิจกรรมทางด้านสังคมจึงต้องนัดหมายกันดีๆ
4. ยังไม่มผี ปู้ ระสานงาน แกนนาหลักทีม่ คี วามสะดวก ความพร้อม ซึ่งส่วนใหญ่มภี าระหน้าที่
รับผิดชอบ 5. ความแตกต่างในเรื่องศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพนั ธ์ ภาษา ซึง่ ล้วนมีผลต่อ
การทางานจิตอาสา ...
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงราย

นาโดย นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร ประธานเวชบุคคลฯ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงาน และคณะกรรมการเวชบุคคลฯ
จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2016
1) ร่วมฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯประจาปี
2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ 3) ประชุมกรรมการ
เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลทุก 4 เดือน 4) ออกหน่วยบริการสุขภาพ
เบือ้ งต้น 5) รณรงค์ลดเหล้า งดบุหรี่ เป็ นการพลีกรรมในเทศกาลมหาพรต
ตลอดปี (ทุกเพศทุกวัย) 6) จัดทาสื่อเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
งานเวชบุคคลฯเชียงใหม่ ทาง E-Newsletter แผนกสุขภาพอนามัย / ไลน์
กลุ่ม / เฟสบุ๊คสังฆมณฑล / Email บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรม 1. ยังขาดการทาให้เวชบุคคลคาทอลิกเห็นคุณค่าของการมาเป็ น
ส่วนหนึ่งของชมรม 2. คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งมีจติ ตารมณ์ในการรัก รับใช้ แต่มเี วลาจากัดจึงไม่
สามารถเข้าร่วมงานได้สม่าเสมอ 3. การขาดงบประมาณ เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว ...

กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกอาสนวิหารวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกลุ่มเวชบุคคลฯ จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ปี ค ค.ศ.2016 1) จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา
แนะนาด้านสุขภาพ 2) เยีย่ มเยียนให้กาลังใจ และมอบของใช้ทจ่ี าเป็ นแก่ผปู้ ่ วย และผูส้ ูงอายุท่ี
เจ็บป่ วยทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงพยาบาล 3) จัดกิจกรรมวันผูป้ ่ วยสากล
4) ให้การอภิบาลดูแลอานวยความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุและผูร้ ่วมจาริกแสวงบุญ
เป็ นต้น.

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กสังฆมณฑลนครสวรรค์
นาโดย อาจารย์อรพิน แสงสว่าง ประธานชมรมเวชบุคคลฯ และคณะกรรมการ
จัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ของพระศาสนจักร ปี ค ค.ศ.2016
1) บริการตรวจสุขภาพ ดูแลด้านสุขภาพแก่ผตู้ อ้ งขัง ช่วยเหลือผูท้ ุพพลภาพ
ผูป้ ่ วยติดเตียง 2) โครงการโรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงวัยเทศบาลนครสวรรค์
3) โครงการแบ่งปั นความรัก 4) โครงการออกกาลังกายด้วยราวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ
บทเรียนในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม สมาชิกชมรมฯ ส่วนใหญ่มอี ายุมากขึน้ และพืน้ ที่
ความรับผิดชอบกว้างถึง 13 จังหวัด การเดินทางไม่สะดวก ทาให้ไม่สามารถร่วมทากิจกรรมได้ แก้ไขโดยขอความร่วมมือจาก
บุคคลจิตอาสาและองค์กรบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ..

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ
คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ ูงอายุ (แผนกสุขภาพอนามัย)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 4/2019 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2019
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง นาโดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม (Caritas Thailand) อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ร่วมด้วย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ผูแ้ ทนเครือข่ายผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ 11 มิสซัง เข้าร่วมฯรวม 24 ท่าน ก่อนประชุม.คณะอนุกรรมการ
ร่วมไตร่ตรองสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในโอกาสวันเพื่อคนยากจนสากล ครังที
้ ่ 3 ..
สรุปประเด็นจากทีป่ ระชุมฯ :- + รับทราบผลการดาเนินงานผูส้ ูงอายุระดับเครือข่ายฯ ในช่วง 3 เดือน
ทีผ่ า่ นมา 1) เตรียมจัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ. 2019 ครัง้ ที่ 16
หัวข้อ “ผูส้ ูงวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิต ผูแ้ พร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้” ระหว่าง
วันอังคารที่ 26 - วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2019 ณ
ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ + ความพร้อมการจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุ
คาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 15/2020 (ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลจันทบุรี เจ้าภาพจัดงานฯ)
โดยกาหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 24 - วันที่ 25 เมษายน 2020 ณ อาคารสรรพปั ญญา
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา + พิจารณาปฏิทนิ กิจกรรมงานผูส้ งู อายุระดับชาติ ปี 2020
เพื่อบรรจุลงในแผนกิจกรรมงานผูส้ งู อายุระดับสังฆมณฑลฯ
ทัง้ 11 มิสซัง .. ขอขอบคุณ..คณะอนุกรรมการฯทุกท่านทีม่ าร่วมประชุมฯตลอดปี 2019 โดย
พร้อมเพรียงกัน ด้วยความเสียสละเพื่อ “พันธกิจรักและรับใช้” ตลอดมา...

เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

แผนกอภิ บาลผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นาโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผูจ้ ดั การแผนก และจิตตาภิบาล
งานผูส้ ูงอายุฯ คุณวีรพงค์ ธาราศิลป์ ประธานคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ จัดกิจกรรมชมรม/กลุม่ ผูส้ ูงอายุฯระดับสังฆมณฑล/เขต
1) วันที่ 10 กันยายน 2019 ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯเพือ่ + รายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต
+ ประเมินและสรุปการจัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ + สรุปเงินโครงการจิตอาสาวันละบาทช่วยงานผูส้ ูงอายุ
ปี 2019 + ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานสัมมนาและฟื้ นฟูจติ ใจคณะกรรมการผูส้ ูงอายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ทีจ่ ะจัดขึน้ ใน วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2019 ณ Villa Reina รีสอร์ท เขาใหญ่ + จัดทาโครงการปี 2020/2563
2) วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2019 จัดเตรียมงานสัมมนาและฟื้ นฟูจติ ใจ
คณะกรรมการผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เริม่ กิจกรรมด้วย :+ วจนพิธกี รรมเปิ ดโดย คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
+ แบ่งปั นการจัดตัง้ กลุม่ BEC โดย
คุณครูรตั นา กิจชลวิวฒ
ั น์ + สวดสายประคา
ร่วมกัน โอกาสเดือนแม่พระลูกประคา + ประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ครัง้ ที่ 5/2019 + รายงานความเคลือ่ นไหว กิจกรรมทีท่ าแต่ละเขต
+ ติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ ูงอายุระดับชาติและ
กองทุนผูส้ ูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ + เตรียมคิดรูปแบบ
การแสดง และเวลาซ้อม เพือ่ เตรียม แสดงในงานชุมนุมระดับชาติ ..
วันที่ 25 ตุลาคม 2019 เทศน์และแบ่งปั น หัวข้อ “การดาเนินชีวติ
คริสตชนควรเป็ นอย่างไรในยุคปั จจุบนั ” วิทยากรโดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ ์ สิรสิ ทุ ธิ ์ และ
หัวข้อ “ชีวติ คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กับงานแพร่ธรรม” โดย คุณพ่อประสิทธิ ์ ใหม่เพียรวงศ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2019 พิธบี ูชาขอบพระคุณ แสวงบุญ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน ....

สังฆมณฑลราชบุรี
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์
จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุฯ ร่วมด้วย
อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตนธัญโชค ผูป้ ระสานงานชมรมฯ และคณะกรรมการผูส้ ูงอายุ
ระดับสังฆมณฑลราชบุรี โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครัง้ ที่ 4/2019 หัวข้อ "จาริกแสวงบุญตาม รอยเท้าธรรมฑูต" เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2019 ณ
สักการะสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง อ.สามพราน จ.นครปฐม .. โดยในช่วงเช้าได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่
จากกลุม่ ผูส้ ูงอายุวดั นักบุญเปโตร สามพราน . สมาชิกโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ รับฟั งการบรรยาย "ประวัตศิ าสตร์ 350 ปี
มิสซังสยามและแบบอย่างการแพร่ธรรมของท่านบุญราศีบุญเกิด กฤษบารุง" โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
จิตตาธิการสักการะสถาน พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปั ญญา กฤษเจริญ
ได้ให้เกียรติเป็ นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ ....ขอพรเป็ นพิเศษโอกาส
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ
วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2019 มีสมาชิกโรงเรียนศิษย์พระคริสต์
ชมรมผ้สูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี 54 ท่าน จาก 11 วัด นาโดย
ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ และแกนนาผูส้ ูงอายุวดั นักบุญเปโตร สามพราน 8 ท่าน นาโดย
คุณป้ าเรณู กิจประชุม และ ท่านวไลพร กฤษณา เข้าร่วมพิธรี วมทัง้ สิน้ 62 ท่าน นอกจากนี้ยงั มีการพบปะ แบ่งปั น
ประสบการณ์การประกาศข่าวดี โดยแกนนาผูส้ งู อายุ วัดนักบุญเปโตร สามพราน และรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนทีจ่ ะ
แยกย้ายกัน.. เดินชมนิทรรศการ 350 ปี มสิ ซังสยาม และเดินทางกลับ ซึ่งจากการเทศน์แบ่งปันของ
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปั ญญา และการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ ผูส้ ูงอายุ สมาชิกโรงเรียนชุมชน
ศิษย์พระคริสต์ ได้กาหนดข้อตัง้ ใจร่วมกันเพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันในครอบครัวและชุมชนวัด
ทีต่ นเองสังกัดอยู่ ตลอดเดือนพฤศจิกายน นี้ คือ "เราจะยอมเป็ นเครือ่ งมือของพระเจ้าในการประกาศข่าวดี
โดยทาหน้าทีเ่ ป็ นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมฑูต" พร้อมทัง้ นัดหมายการร่วมกิจกรรมการเรียนรูค้ รัง้ ที่ 5
หัวข้อ"กิจเมตตาบ้านสิทธิดาศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิการ" และประชุมสังสรรค์คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุ
สังฆมณฑลราชบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2019 ...
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมลฑลเชียงใหม่
นาโดย คุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ
คุณประภา วงศ์จอมพร ผูป้ ระสานงานฯ และ คณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯ
จัดงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ หัวข้อ " 350ปี
มิสซังสยาม 60 ปี แห่งพระพรมิสซังเชียงใหม่ สู่การฟื้ นฟูชวี ติ คริสชน "
เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2019 ณ ศูนย์มสิ ซังคาทอลิกเชียงใหม่ โดยมี
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วรี ะ อาภรณ์รตั น์ เป็ นประธานใน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ และพิธมี อบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผสู้ ูงอายุ
ตัวอย่าง รวม 14 ท่าน และลูกกตัญญู รวม 12 ท่าน ..
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย วิทยากร
ให้ความรูห้ วั ข้อ “ทาอย่างไรเพื่อชีวติ ของเราจะได้มคี วามสุข” คณะกรรมการฯขอขอบคุณ..
คุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาภิบาลผูส้ งู อายุฯ คุณพ่อทุกองค์
ซิสเตอร์ คณะกรรมการ และ นายแพทย์เดชา คูวฒ
ุ ยากร
ประธานชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑเชียงใหม่ ให้ความรูใ้ นการ
ดูแลสุขภาพฯ และจัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผรู้ ่วมงานฯ
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สังฆมณฑลเชียงราย
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย
คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสังคม / จิตตาภิบาล
งานผูส้ ูงอายุฯ คุณภักดี ชาวแพรกน้อย ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
เชียงราย
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย มาพบปะ
เยีย่ มเยียน ให้กาลังใจ ในโอกาสประชุมกลุ่มผูส้ งู อายุ และเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย
มีกจิ กรรม + กลุ่มผูส้ ูงอายุเมืองพานไปเยีย่ มศูนย์คาทอลิก
เชียงของ .. + คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ นาสามเณรคณะ
คามิลเลียน และสัตบุรุษวัดนักบุญคามิลโล เยีย่ มผูป้ ่ วย พร้อมมอบอาหาร ผลไม้และ
ของใช้ทจ่ี าเป็ น ..

สังฆมณฑลท่าแร่ฯ

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
นาโดย คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา จิตตาภิบาลงานผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อาจารย์สุ่ม บุญแฮด ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ และ คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุฯ
จัดโครงการวันรวมพลังผูส้ ูงอายุ หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถชี วี ติ แห่งความเชือ่ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร เมือ่ วันเสาร์ท่ี 5 ตุลาคม 2019 โดย
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรนั ดร์ เป็ นประธาน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ พิธมี อบใบเกียรติบตั รผูส้ ูงอายุตวั อย่าง และ
ลูกกตัญญูระดับสังฆมณฑล และใบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติผสู้ ูงอายุ
ทีม่ อี ายุ 90 ปี ขน้ึ ไป โอกาสนี้ คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการ
ผูส้ ูงอายุระดับชาติ ไปเยีย่ มให้กาลังใจผูส้ ูงอายุ ร่วมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพกับกลุ่มเวชบุคคลฯ
ของสังฆมณฑลฯ การจัดงานครัง้ มีพระสงฆ์ คณะนักบวช ผูส้ ูงอายุ เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน..
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลอุบลราชธานี

นาโดย คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผูอ้ านวยการ
แผนกสังคม จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลอุบลราชธานี คุณสาโรจน์ ประกอบกิจ
ประธานชมรมผฯ และคณะกรรมการ จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ปี 2019 เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม 2019
ณ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลฯ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
โอกาสนี้.. คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นนั ทชัย กรรมการฯผูส้ ูงอายุระดับชาติ
ไปเยีย่ มให้กาลังใจ/ชีแ้ จงทาความเข้าใจโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผูส้ งู อายุ ให้กบั ผูส้ ูงอายุ
พระสังฆราชฟิ ลปิ บรรจง ไชยรา เป็ นประธานพิธปี ิ ดการประชุมฯ
พิธมี อบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผสู้ ูงอายุคาทอลิกและลูกกตัญญูต่อ
บุพการีระดับสังฆมณฑลฯ ..ในระหว่างการประชุมสัมมนาฯชมรม/กลุ่ม
เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุ
ทีม่ าร่วมงานประชุมสัมมนาฯในครัง้ นี้ ..

ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลอุดรธานี
นาโดย คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรกั ษ์ จิตตาภิบาลงานผูส้ ูงอายุฯ
สังฆมณฑลอุดรธานี ออกเดินไปส่งศีลมหาสนิทให้กบั ผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่แข็งแรงและผูพ้ กิ ารทีไ่ ม่สามารถ
มาเข้าร่วมมิสซาทีว่ ดั ได้ตามปกติ ลูกวัดพระวิสุทธิวงศ์ ในหมู่ 1 และ 2
บ้านโพนสูง 40 กว่าคน ส่วนใหญ่มปี ั ญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ตดิ ต่อ เช่น
โรคความดัน เบาหวาน ไต ชราภาพ ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกๆคน ...

สังฆมณฑลอุดรธานี

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิ ก

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครราชสีมา นาโดย คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุ
คุณวีระ ธาราสิงห์ ประธานชมรมฯ คุณนภชนก สุรยิ ชัยกุล ร่วมด้วย คณะกรรมการผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :1) วันที่ 26 กันยายน 2019 ศูนย์สงั คมพัฒนาฯนครราชสีมา ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร : กระบวนการเก็บข้อมูลในเชิงลึก /
การคืนข้อมูลสู่ชมุ ชน / การยื่นคาขอรับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ และการเขียนโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม ให้กบั โรงเรียนผูส้ งู อายุคาทอลิกวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว เพือ่ กลุม่ ผูส้ ูงอายุจะได้สามารถพัฒนาศักยภาพ
การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และปกป้ องสิทธิ
ของผูอ้ ยู่ในภาวะลาบาก โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ ,คนพิการ ,ผูย้ ากไร้ในชุมชน อีกทัง้ เป็ นการส่งเสริมการพึง่ พาตนเองให้กบั กลุม่
ผูส้ ูงอายุและคนในชุมชน ทัง้ นี้ได้เชิญ ดร.ปิ ยนาฏ เสงีย่ มศักดิ ์ นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ จากสานักงานพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ มาให้ความรูใ้ นครัง้ นี้ ...

2) วันที่ 8 ตุลาคม 2019 คุณพ่อวีระศักดิ ์ จันทรังษี จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีล่ งเยีย่ มเยียนผูส้ ูงอายุซ่งึ
บางท่านเป็ นผูพ้ กิ าร ทีบ่ า้ นหนองเพชร ตาบลห้วยหิน อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์ พร้อมทัง้ ได้มอบพันธุไ์ ก่ไข่ วัสดุและ
อุปกรณ์การเลีย้ งไก่ไข่ ซึ่งเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร ทังนี
้ ้เพือ่ ให้ผพู้ กิ ารและผูส้ ูงอายุ ได้รบั ประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และสามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได้อย่างยังยื
่ น
3) วันที่ 24 ตุลาคม 2019
ศูนย์สงั คมพัฒนาฯนครราชสีมา
และผูป้ ระสานงานผูส้ ูงอายุลงพืน้ ที่
เยีย่ มเยียน โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
คาทอลิกวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท/ปราสาทพร เพือ่ ติดตามเรื่องการยื่นคาขอรับรองเป็ นองค์กร
สาธารณประโยชน์ ขณะนี้ทางโรงเรียนกาลังอยู่ในขันตอนรวบรวมข้
้
อมูลเพือ่ การจัดตัง้ และในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนได้มี
กิจกรรมต่างๆเช่น ทากิจกรรมการทักทายและการไหว้ , แบ่งปั นเรื่องราวการถูกโจรปล้นทีห่ มูบ่ า้ นเมื่อประมาณปี 2500 ,
แบ่งปั นการไปเรียนทีโ่ รงเรียนผูส้ ูงอายุท่ี อบต.ไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ จ.บุรรี มั ย์, แบ่งปั นเรื่องการสวดสายประคาว่าในแต่ละวัน
มีการสวดแบบไหน อย่างไร และผูส้ ูงอายุได้เสนอให้ทางโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาให้ความรูเ้ รื่องสุขภาพอนามัย และวิทยากร
พาทากิจกรรมสันทนาการ ตอนเทีย่ งทางโรงเรียนได้จดั อาหารให้ผสู้ ูงอายุรบั ประทานอาหารร่วมกัน และแบ่งสายนาอาหาร
ไปเยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุทต่ี ดิ เตียง และผูย้ ากไร้ในหมู่บา้ น ..
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สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลจันทบุรี
คุณบุญไทย เอีย่ มสะอาด ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผูป้ ระสานงานฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผูส้ ูงอายุฯจันทบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ครัง้ ที่ 2/2019 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 ณ ห้องประชุม
ศูนย์สงั ฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพือ่ ร่วมดาเนินโครงการงานชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 15/2020
เพื่อพิจารณาติดตามผลความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการฯ + ด้านสถานทีจ่ ดั งาน อาหาร/ทีพ่ กั
ของทีร่ ะลึก การรับรองผูม้ าร่วมงานฯจากสังฆมณฑลทัวประเทศ
่
+ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการร่วม
รับผิดชอบงานฝ่ ายต่างๆ + สรรหาผูส้ ูงอายุ คาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู สังฆมณฑลจันทบุรี ..
ชมรมผูส้ ูงอายุวดั หัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ ออกเยีย่ ม
ผูส้ ูงอายุตดิ บ้าน-ติดเตียง ผูย้ ากไร้ ในเขตชุมชนวัด และจัดกิจกรรม
ผูส้ ูงอายุเขตวัดหัวไผ่ ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ..
..

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลนครสวรรค์
นาโดย มิสสอางค์ สุรพัฒน์ ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
และคณะกรรมการผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดงานชุมนุม
ผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ปี 2019 และจัดประชุมคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2019 ณ ห้องประชุม อาสนวิหารนักบุญอันนา
จ.นครสวรรค์ โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ คุณกาญจนา นพแก้ว มาพบปะ เยีย่ มให้กาลังใจ ..
ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิ กสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นาโดย
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุฯ
คุณสุธดิ า พรหมภักดี ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ
ครูชยั รัตน์ ศรีสุวรรณ ผูป้ ระสานงานฯ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จัดประชุมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 4/2019
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2019 ณ บ้านชุมพาบาล สุราษฎร์ธานี มีคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
ระดับเขต/วัด เข้าร่วมประชุมฯรวม 13 ท่าน ...

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ขอร่วมในคาภาวนาและกาลังใจกับลูกหลาน
ขอพระเจ้าทรงเมตตาวิญญาณ เซซีลีอา สมนึก อ้าวเจริญ

> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิ กแห่งประเทศไทย :
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2019 : จัดฟื้ นฟูจติ ใจและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย (ชมรมเวขบุคคลฯสังฆมณฑลอุดรธานี เจ้าภาพฯ)

> คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อส่งเสริ มงานเอดส์ :
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2019 : จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 และ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านเอดส์
ครัง้ ที่ 3/2019 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
> คณะอนุกรรมการคาทอลิ กเพื่อผูส้ งู อายุ :
วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2019 : จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019 ครังที
้ ่ 16 หัวข้อ “ผูส้ งู วัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวติ จิต
ผูแ้ พร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้” ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
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