พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019 (ฉ.
(ฉ.66/2019)

Merry Christmas 2019 and Happy New Year 2020
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)
ขอให้คริสต์มาสนี้ส่องประกายไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ
และขอให้ปีที่กาลังจะมาถึง นาพาความสุขและความสบายใจมาให้คุณ สุขสันต์วันปีใหม่ 2020

วิสัยทัศน์
ประชากรของพระเจ้ามีสุขภาพกายใจสมบูรณ์
และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในความรักของพระเจ้า

พันธกิจ
ส่งเสริมเวชบุคคล เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ให้ได้รับการอภิบาล และอุทิศตนรับใช้ปวงชนด้าน
สุขภาพอนามัย โดยเน้นผู้ยากไร้ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย) รับผิดชอบงานด้านสังคม 4 หน่วยงานฯ
1) ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย เพือ่ ช่วยเหลือแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum seeker และหมู่บ้านที่หา่ งไกลตามแนวชายแดน ผูย้ ากไร้
มากกว่า 20 ครั้ง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมากกว่า 2,000 ราย / ส่งเสริมและจัดกลุม่ จิตอาสาเวชบุคคล ร่วมกับ
จิตอาสาผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑลฯ ออกหน่วยตรวจสุขภาพในโอกาสต่างๆ / ออกเยีย่ มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และ
การให้กาลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้
2) คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ชมรมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับวัดของแต่ละสังฆมณฑล จัดตั้งชมรมฯ
ปัจจุบันจัดตั้งชมรมฯทุกสังฆมณฑล รวมทั้งหมด 199 ชมรม มีสมาชิกผู้สูงอายุมากกว่า 15,000 คน
3) คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ ประสานงานเครือข่ายองค์กรและสมาชิกที่ทางานด้านเอดส์ 28 องค์กร
ส่งเสริมและร่วมมือระหว่างผู้นาองค์กรศาสนาในการทางานเอดส์ / รณรงค์สร้างความตระหนักและความรู้เรื่อง
HIV/AIDS ในโอกาสต่างๆเช่น วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี
4) องค์กรส่งเสริมชีวิต จัดรณรงค์เพือ่ ส่งเสริมชีวิตตามแนวทางคาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร
ติดตามการดาเนินงานแผนกสุขภาพอนามัย ผ่านทาง www.healthpastoral.com/Facebook แผนกสุขภาพอนามัย
และ E-Newsletter : ขอร่วมสนับสนุนงาน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก เลขที่บัญชี 013-1-35643-7 ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนศรีอยุธยา หรือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย เลขที่บัญชี 186-2-00814-9 ธนาคารทหารไทย
สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์..กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งมาที่ โทร/โทรสาร 02 681 5857 มือถือ 087 334 5487
E-mail: chc@cbct.net ทั้งนี้แผนกสุขภาพอนามัย จะรีบออกใบสาคัญรับเงินและส่งให้ทา่ นต่อไป..
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในโอกาสวันพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2020 ...
-2-

ภาพข่าว/กิจกรรม : โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สมณโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสแก่คณะเวชบุคคล ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

ลูกๆ ที่รักทั้งหลาย
พ่อมีความยินดีทไี่ ด้มีโอกาสได้พบกับลูกๆ ทุกคน ที่เป็นเวชบุคคลของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาล
ในเครือคาทอลิกอืน่ ๆ และศูนย์ดา้ นสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขอขอบใจผู้อานวยการโรงพยาบาลสาหรับคากล่าวต้อนรับ
สาหรับตัวพ่อเองแล้ว นี่เป็นพระพรในการที่พอ่ ได้ประจักษ์ด้วยตนเอง ถึงงานรับใช้ที่มคี ุณค่ายิ่ง ที่พระศาสนจักรได้
มอบให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สดุ พ่อขอกล่าวทักทายด้วยความรักต่อบรรดา
ภคินคี ณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต และ นักบวชหญิงอื่นๆ ที่อยูท่ ี่นี่ พ่อขอขอบคุณ เพราะการอุทศิ ตนอย่างสงบเงียบ และ
เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ลูกได้ช่วยให้เราสามารถราพึงเห็นพระพักตร์ที่เป็นดุจมารดาของพระเจ้า ที่กม้ องค์ลงมา
เพื่อเจิม และพยุงบรรดาบุตรธิดาของพระองค์ให้ลุกขึ้น ขอขอบใจมากๆ

จากมุมมองนี้ พ่อเห็นว่าพวกลูกได้ปฏิบัติกิจเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่ขอ้ หนึ่ง เพราะการทางานเพือ่ การเยียวยารักษา
คนอื่นนั้น เป็นการกระทาที่มากกว่าสิ่งที่ตอ้ งทาตามหลักวิชาการ การทางานของลูก ไม่ใช่เป็นเพียงการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่กาหนดไว้ แต่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างมากกว่านั้น ต้องมีความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ต้องต้อนรับและโอบกอดทุกชีวิตที่มา
หาเราด้วยความเร่งด่วน ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตา ที่เกิดจากการให้เกียรติและความเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทกุ คน
กระบวนการแห่งการรักษาพยาบาลยังเรียกร้องพลังอานาจแห่งการเจิมด้วยสายตาที่นุ่มนวล ทะนุถนอมและให้เกียรติแก่
บุคคลที่มาหาด้วยลักษณะที่แตกต่างกันสารพัด พวกลูกในฐานะที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานเวชบุคคล จะวางตัวเป็น
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ต่อหน้า.. 4

ต่อจากหน้า.. 3

ศิษย์ธรรมทูตได้ ก็ต่อเมื่อลูกมองใบหน้าของคนไข้และเรียกเขาตามชื่อ พ่อทราบว่าการบริการแบบนี้ บางครั้งอาจจะ
เหน็ดเหนื่อย และทาให้หมดเรี่ยวแรง พ่อทราบว่า ลูกต้องประสบกับสถานการณ์ที่สุดขั้ว ซึ่งเรียกร้องให้ตัวลูกเองต้อง
ได้รับแรงดลใจ การส่งเสริม และการใส่ใจดูแลด้วย เพราะฉะนั้น นีจ่ ึงเป็นเรื่องสาคัญมาก ที่จะต้องพัฒนางานอภิบาลเพือ่
การรักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่เพียงแต่การรักษาคนไข้เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการที่จะได้รับการสนับสนุน
เพื่อการปฏิบัติงาน พวกลูกทราบดีแล้วว่า การทางานของลูก เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่และความดูแลที่เราทุกคน
จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้อาวุโส หนุ่มสาว และผู้ที่เปราะบางที่สดุ
ปีนี้ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ฉลองครบรอบ 120 ปี ของการก่อตัง้ มีผคู้ นเรือนแสนทีไ่ ด้รับความบรรเทาจาก
สถานพยาบาลแห่งนี้ ในความทุกข์ และความโดดเดี่ยว พ่อขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับพระพรแห่งการทางานของพวกลูก
ในระยะเวลาหลายปีนี้ และขอร้องให้พันธกิจนี้ และงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ยิ่งวันยิง่ เป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร
ซึ่งปฏิบัติพันธกิจในการนาความรักและการเยียวยารักษาของพระเยซูคริสตเจ้าไปสู่ผู้ที่กาลังทนทุกข์

หลังจากที่เราได้พบกันที่นี่ พ่อจะไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ เพือ่ ที่จะได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ของพวกเขา ถึงแม้ว่า
จะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้นก็ตาม
เราต่างก็ทราบดีแล้วว่า เมื่อต้องเผชิญความเจ็บป่วยทาให้เกิดคาถามมากมายในชีวิต ปฏิกิริยาแรกของเราอาจจะ
เป็นการต่อต้าน เราอาจจะรู้สกึ สับสน และเศร้าโศก นี่คือเสียงร้องของผู้ที่เจ็บปวด และก็สมควรที่จะให้เป็นเช่นนัน้
พระเยซูคริสตเจ้า ได้ทนทุกข์และได้เรียกหาพระเจ้า ผ่านทางการสวดภาวนา เราปรารถนาที่จะถวายความทุกข์ของเรา
ร่วมกับพระมหาทรมาน ของพระเยซูคริสตเจ้า
การมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมาน เราค้นพบพลังอานาจของการได้ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้าใน
ความอ่อนแอ และบาดแผลของเรา นี่คอื คาเชิญชวนของพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ยึดมั่นในพระองค์และในการอุทิศตัวของ
พระองค์ ถ้าบางครั้ง เรารู้สกึ ภายในถึง “ความยากลาบากนั้นเป็นเหมือนอาหาร และพระองค์ประทานความทุกข์ใจให้เป็น
เหมือนน้าดืม่ ” (อสย. 30: 20) ให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อที่เราจะได้พบความช่วยเหลือที่เราต้องการจากมือที่ยื่นออกไป
เพื่อนาความบรรเทาของพระเจ้ามาสู่เรา “ถึงกระนั้นพระอาจารย์ของท่านจะไม่ซอ่ นพระองค์อีก” (อสย. 30: 20) แล้วเรา
จะเห็นว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดร่วมในความทุกข์กบั เรา
ขอให้เรามอบการพบปะกันในครั้งนี้ และมอบชีวิตของลูกให้อยูภ่ ายใต้ความคุ้มครองของพระแม่มารีย์ ภายใต้
ผ้าคลุมของพระนาง ขอพระแม่มารียห์ ันพระเนตรอันเปี่ยมเมตตามายังลูกทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาของ
ความทุกข์ยากลาบาก ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความเปราะบางทัง้ ปวง ขอพระแม่มารีย์ช่วยลูกให้ได้รับพระหรรษทาน
ในการที่จะพบพระบุตรของพระนาง ในเนื้อหนังของบรรดาผู้เจ็บป่วย ที่ลูกอุทิศตนรับใช้พวกเขา
พ่อขออวยพรลูกและครอบครัวของลูก และพ่อขอให้ลกู ทุกคน จงอย่าลืมสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วย ขอบใจมาก

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศ
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
เอาอะไรไปไม่ได้เลย
ช่วงสัปดาห์ปลายเดือนพฤศจิกายนหลังรับเสด็จโป๊ปฟรานซิส ผมต้องเดินทางไปอุดรธานี ขากลับนั่งเครื่องบินติดกับ
ผู้อาวุโสชาวจีนท่านหนึ่ง ผมเริ่มชวนคุยด้วยการถามว่ามาเที่ยวหรืออย่างไร ท่านตอบว่ามาร่วมประชุมกับสภาหอการค้าที่
จังหวัดหนองคาย แล้วก็คุยกันเรื่อยเปื่อยเรื่องคนจีนในแผ่นดินไทย เรามักเรียกคนจีนที่มีฐานะดีแบบมหาเศรษฐีว่า “เจ้าสัว”
ซึ่งผมดูตัวอักษรในภาษาจีนกลาง แล้วน่าจะแปลตรงตัวว่า “นั่งบนภูเขา” หรือมีทรัพย์สมบัติมากมายมั่นคงดั่งขุนเขา พอพูดกัน
เรื่องความมั่งคั่งร่ารวย ท่านผู้อาวุโสก็ขยายความเชิงให้ข้อคิดว่า การมีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นภูเขาเลากาก็ไม่มีประโยชน์
เพราะตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ตอนนี้ท่านจึงพยายามแบ่งๆสมบัติออกไป นอกจากให้ลูกหลานตามสมควรแล้ว พอถึงสิ้นปีก็ให้
เป็นโบนัสกับคนงานลูกจ้างกว่าร้อยคน ให้เขามีเงินเพียงพอที่จะไปใช้ซื้อข้าวของที่จาเป็นสาหรับครอบครัว
พอทราบว่าท่านอยู่วงการค้าขาย ผมก็เลยถามต่อว่า ตอนนี้ดูเหมือนช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยห่างออกไปเรื่อยๆ
จริงไหม ท่านตอบว่า “จริง” และกังวลว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป คนระดับล่างๆจะอยู่ไม่ได้และจะเดือดร้อนกันใหญ่ ส่วนเจ้าสัวที่
ร่ารวยมหาศาลหรืออภิมหาเจ้าสัวที่มีไม่กี่คน เขาเหล่านั้นจะร่ารวยมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าสัวเหล่านี้มีข้อดีคือขยันและฉลาด
สามารถเข้าไปเกี่ยวโยงกับการออกนโยบายของรัฐบาลที่เข้าข้างกิจการธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตร หรือสินค้าเหล้า
เบียร์ที่ขายดีเป็นเทน้าเทท่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์ที่ไปวางในตาแหน่งซึ่งเส้นทางคมนาคมใหม่จะเกิด แต่ละท่านมีที่ดินใน
ครอบครองกันทุกจังหวัดทั่วทุกหัวระแหง ท่านผู้อาวุโสบอกว่า “น่าเสียดายที่คนเหล่านี้ขยัน ฉลาด แต่ไม่รู้จักพอ ตายไปก็เอา
ไปไม่ได้” พอลงจากเครื่องบินก็ได้ล่าลากัน
อีกสองสามวันต่อมา ผมต้องไปติดต่อธุระที่สานักงานที่ดินกรุงเทพ ระหว่างนั่งรอก็มีอาแปะ และอาซิมมาพร้อมลูกสาวนั่ง
รออยู่ติดกัน อาแปะเป็นคนช่างคุย แกบอกอยู่กับอาซิมมาหกสิบปี แล้วถามผมว่าอยู่กับภรรยามานานเท่าไร ผมบอกว่าจวน
จะสี่สิบปีแล้ว แกก็บอกว่าดีแล้วที่สามีภรรยาได้เป็นคู่ทุกข์ คู่ยากกันไปตลอดชีวิต ผมถามว่าวันนี้มาทาอะไร อาแปะบอกว่ามา
จัดการเรื่องที่ดิน โดยมาโอนที่ดินแถวถนนเจริญกรุงพร้อมห้องแถวห้าห้องให้ลูกสาวเสียให้เรียบร้อย ตอนนี้ก็อายุ ๘๒ ปีแล้ว
คงอยู่อีกสองหรือสามปีก็เห็นท่าจะต้องลาโรง ตอนนี้เพื่อนๆต่างเดินทางกลับบ้านเก่าไปล่วงหน้าแล้วเกือบหมด ไปงานเลี้ยงรุ่น
จากที่มีผู้ชายยี่สิบกว่าคน ตอนนี้เหลือแกคนเดียว ส่วนผู้หญิงยังเหลือเจ็ดหรือแปดคน แต่ก็สุขภาพแย่กันทุกคน วันนี้เลย
ตัดสินใจมาจัดการเรื่องที่ดินยกให้ลูกให้หลานให้เรียบร้อย เวลาจากไปจะได้ไม่ยุ่งยาก แล้วอาแปะก็ยังลงท้ายเหมือนท่าน
อาวุโสบนเครื่องบินว่า “ตายไป ก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง” ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้สนใจเรื่องสุขภาพให้มากๆ มีเงินแต่สุขภาพ
ไม่ดีก็ไม่มีความสุข มีสมบัติมากเกินไปก็มแี ต่จะสร้างความเป็นห่วง กลัวว่าตอนตายจะนอนตาไม่หลับ
ปีเก่า ๒๕๖๒ กาลังผ่านไป ปีใหม่กาลังย่างเข้ามา คนส่วนใหญ่ก็อวยพรกันขอให้เงินไหลนอง ทองไหลมา มีลาภ ยศ
สรรเสริญ มากขึ้นมากขึ้น ขอให้มีความสุขมากๆ หากคิดกันดีๆ และไตร่ตรองตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ การมีลาภ ยศ สรรเสริญ
นั้นทาให้เกิดความยินดีชั่วครู่ชั่วยาม แล้วความเป็นห่วงความทุกข์ก็จะตามมา ความสุขก็จะค่อยๆหายไป
เดี๋ยวนี้ผู้คนเริ่มอวยพรขอให้มีสุขภาพดี มีความสงบสุขทางใจ ถ้าเป็นคริสตชน เราทาได้เพียงส่งความหวังดีให้ท่านอื่น
เรื่องการอวยพรแล้วต้องขอจากพระเจ้า เราเชื่อว่าพระพรของพระเจ้านั้นประเสริฐกว่าสิ่งใด
สาหรับเวชบุคคลคาทอลิกแล้ว เราเป็นกลุ่มคนที่โชคดี เพราะอาชีพและการงานของพวกเรานั้นเป็นเรื่องการให้การ
ช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าการจะสร้างความร่ารวยหรือชื่อเสียงใส่ตัว และในหน้าที่การงานอาชีพนี้ก็สามารถทาให้พวกเรามีชีวิตที่
พ้นจากความยากจน ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพยังทาให้เราได้เปรียบที่จะดูแลป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย ดังนั้นขอให้
เวชบุคคลคาทอลิกทุกท่านได้ขอบพระคุณองค์พระเจ้าที่ได้เลือกสรรให้เรามาทาหน้าที่อันดีนี้ และขอให้เราพยายามทาหน้าที่ใน
ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อย่างดีที่สุดตามพระประสงค์ขององค์พระเจ้าทุกวันทุกเวลา
ขอพระเยซูคริสตเจ้าอวยพรสมาชิกทุกท่านด้วยครับ
Merry Christmas and Happy New Year 2020
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
kum.ungchusak@gmail.com

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศ
จดหมายข่าวเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เราไปหาพระ หรือ พระมาหาเรา (ควันหลงจากมิซซาคืนคริสต์มาส)
ปกติผมและครอบครัวจะไปร่วมพิธีมซิ ซาคืนวันคริสต์มาสที่วัดเซนต์หลุยส์ มิซซาทีน่ ี่เริ่มสีท่ ุ่มแต่กว่าจะเสร็จ
ส่วนใหญ่ใกล้เที่ยงคืน พออายุมากขึน้ เราจะเข้านอนเร็ว พอสี่ทมุ่ ก็ง่วงจัดแล้ว การไปร่วมมิซซาคืนวันก่อนคริสต์มาส จึง
ต้องพยายามถ่างตา แต่ส่วนใหญ่กจ็ ะพ่ายแพ้สปั หงกไม่เป็นท่าตอนพ่อเริ่มเทศน์ แต่ปีนี้แปลกที่ไม่หลับเลย เพราะใช้เวลา
ครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่
ด้วยความที่คนมาวัดกันแน่น ในโบสถ์และลานที่ใช้จอดรถก็เต็มไปด้วยผูค้ นทีม่ าร่วมพิธี ผมจึงต้องหลบมานั่งใน
ศาลาสวดศพที่มีการถ่ายทอดวงจรปิดพิธีมิซซาในวัดออกมาให้ชม ศาลาสวดศพชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่ใช้สวดอุทิศ
คาภาวนา เพื่อให้ผู้ตายได้กลับไปหาพระ มาทีศ่ าลานี้ก็มกั จะเป็นบรรยากาศเศร้าโศก แต่วันคริสต์มาสเป็นบรรยากาศแห่ง
ความชื่นชมยินดีและร่าเริง การมานั่งร่วมมิซซาวันคริสต์มาสในศาลาสวดศพจึงชวนให้ฉกุ คิดว่า อะไรคือความหมายที่แท้จริง
ของวันคริสต์มาส และทาไมเราต้องยินดีกันด้วย คิดอยู่นานก็ไม่ตกผลึก จนกระทั่งคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม คุณพ่อเจ้าวัด
เซนต์หลุยส์ ประธานในพิธมี ิซซาบอกว่าจะไม่เทศน์นาน จะเทศน์ตามข้อคิดเรื่องถ้าพระกุมารของโป๊ปฟรานซิส พร้อมเชิญ
ชวนให้อ่านในกระดาษที่พมิ พ์แจก เนือ้ หาสาระสาคัญคือถ้าพระกุมารเตือนให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส
วันที่พระเยซูคริสตเจ้าเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมานาพาเรากลับสูส่ วรรค์ หรือพูดง่ายๆคือ พระองค์มาหาเรา โดยไม่ตอ้ ง
ให้เราไปหาพระองค์
ช่วงที่ผมรับราชการ เมือ่ ไรก็ตามที่รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง หรืออธิบดีสงั่ ให้ไปพบ ต้องถือว่าไม่น่าอภิรมย์เท่าไร
ไม่ใช่เพราะเราจะโดนเล่นงาน แต่เพราะเราต้องเสียเวลาไปนั่งรอ ยิง่ ระดับสูงเท่าไรก็มักจะมีขนั้ มีตอนรอนานขึ้นไปอีก
ในทางกลับกันสมัยทางานที่โรงพยาบาลชุมชน ปรากฏว่ามีอาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านเดินทางมาเยี่ยมแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุย่
มาแบบเรียบง่าย ไม่ตอ้ งมีพธิ ีต้อนรับขับสู้ มากินข้าวที่โรงอาหาร ถามสารทุกข์สุขดิบว่าพวกเรามีปัญหาอะไรหรือไม่
พอเราบอกปัญหาท่านก็จะจดใส่สมุดเล่มเล็ก พอกลับไปก็จะส่งความช่วยเหลือตามมา บางครั้งเห็นเรากาลังต้องเข้าผ่าตัด
ท่านก็ขอเปลี่ยนเสื้อตามเข้าไปช่วยด้วย สิ่งเหล่านี้ทาให้เรายินดี ทาให้เรารู้สกึ ว่าเรามีคุณค่าและท่านรักเป็นห่วง
โรงพยาบาลชุมชนที่เคยทางานในสมัยก่อนนัน้ คนไข้ต้องออกจากหมู่บ้านแต่เช้าเพื่อมาให้ทันช่วงเวลาตรวจตามที่
หมอนัด แต่ไม่ใช่มาแล้วได้ตรวจเลย หลายครั้งต้องรออยู่สามชั่วโมงเพื่อจะได้พบแพทย์ตรวจสามนาที หรือบางครั้งรอจนถึง
เที่ยงก็ยังไม่ได้ตรวจ คนไข้ตอ้ งขอให้หมอตรวจต่ออย่าเพิ่งหยุดทานข้าวเที่ยง เพราะรถกลับเข้าหมู่บ้านจะออกตอนบ่ายโมง
หากพลาดคันนี้ก็ตอ้ งเหมารถกลับเสียเงินมากมาย การไปหาหมอและต้องรอตรวจจึงเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อหน่ายและเพิ่ม
ความทุกข์
วันคริสต์มาสนั้นเป็นวันที่พระคริสตเจ้าเสด็จมาหาเรา เราแต่ละคนก็ไม่ใช่คนดีที่เหมาะสมทีท่ ่านจะมาหา แต่ก็
เพราะความที่เราเป็นคนทีย่ ังวังวนกับความผิดพลาดและมีปัญหาต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายจิตใจ พระองค์จึงเลือกทีจ่ ะเดินทาง
จากสวรรค์มาอยู่ด้วย และเวลาทีพ่ ระองค์มานั้นมาแบบพระกุมารในรางหญ้า มาแบบตัวเปล่าไม่มีลาภ ยศ ชื่อเสียง ข้าทาส
บริวารห้อมล้อม มาแบบยากจนเรียบง่าย ไม่ยดึ ติดกับสิ่งต่างๆฝ่ายโลก มาดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง
ความสาคัญและคุณค่าจึงไม่ใช่เพียงแค่เราพยายามไปหาพระ แต่เป็นความเมตตาทีพ่ ระองค์มาหาเรา ปีใหม่นี้
ขอให้เราเพียงเปิดประตูใจต้อนรับพระองค์มาร่วมทุกข์สขุ กับพวกเราในทุกๆวัน หากเราเต็มใจเราจะได้พบกับความยินดี
Happy New Year 2020
นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
kum.ungchusak@gmail.com

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019 ครั้งที่ 16
หัวข้อ “ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้”
ระหว่าง วันอังคารที่ 26 -–วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2019/2562 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ ภายใต้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
(แผนกสุขภาพอนามัย) ใน สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2019 ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้” โดยมี
พระสงฆ์ นักบวช ที่ทาหน้าที่เป็นจิตตาภิบาล และแกนนาผู้สูงอายุคาทอลิกและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ จาก 11 สังฆมณฑล
ทั่วประเทศ จานวน 76 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ผู้แทนผู้สูงอายุได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และร่วมกันวางแผนงานผู้สงู อายุ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางงานอภิบาลทั้งระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล
และสร้างภาคีเครือข่าย ระหว่างผู้ทางานด้านผูส้ ูงอายุในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ตามวิสัยทัศน์กฤษฎีกาสมัชชา
ใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปี ค.ศ.2015
การสัมมนาในวันแรก.เริ่มด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาโดย
บาทหลวงหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สงู อายุ และ
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธี
บาทหลวงยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่
ผู้สูงอายุ กล่าวต้อนรับ คุณพ่อจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ แกนนาผู้สูงอายุ
ผู้ประสานงานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
ครบทุกสังฆมณฑลฯ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วย.
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สรุปสาระสาคัญการสัมมนาคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019/2562 ด้านเนื้อหา องค์ความรู้
การติดตามประเมินผล การรายงานผลการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติ
1. ด้านเนื้อหา องค์ความรู้
(1.1) ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ต้องฟัง
อ่านพระวาจา ราพึงไตร่ตรองและนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันให้เกิดผล ตัวอย่างสาคัญการไตร่ตรอง
พระวาจาและบทเทศน์สอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในพิธีมิสซาสนามศุภชลาศัย (มธ 12:48)
บาทหลวงเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ ในฐานะที่เราเป็นศิษย์พระคริสต์
ศิษย์ธรรมทูต พระสันตะปาปาทรงแนะนาให้เราสืบสานงานต่อจาก
บรรดาธรรมทูต ในการแสวงหาพี่นอ้ งสมาชิกในครอบครัวของเรา ที่เราเองยังไม่รู้จัก และให้เรา
ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน และแบ่งปันชีวิตของเรากับผู้อื่น แพร่ธรรมโดยการเป็นแบบอย่าง
การสอนและลงมือทากิจเมตตาธรรมต่อทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือและการบรรเทาใจ
ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้อพยพ
ผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไร้บ้านไร้ทพี่ ึ่งพิง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณี ยาเสพติด และ
ดาเนินอย่างไร้ความหมาย และผู้ที่แสวงหาแสงสว่างและสันติสุขของพระเจ้า
(1.2) เด็กพิเศษแบ่งปัน / เยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ
บาทหลวงลูกา อนุสรณ์ นิลเขต ผู้อานวยการ แนะนาบ้านคามิลเลียนเพือ่ เด็กพิการ เป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์สาหรับเด็ก ทีด่ าเนินงานแบบไม่แสวงหากาไร ในนามของ
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เด็กๆจะมาที่บ้านและได้รับการปลูกฝังค่านิยม โดยอาศัยจากพืน้ ความเชื่อและ
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของตนเอง ทุกคนมีอิสระที่จะแสดง และปฏิบัติตามความศรัทธาของตน, ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการดูแลเด็กๆทีม่ ีความเปราะบางและความต้องการพิเศษ จากทั้งการเลือกปฏิบัติ
และความเข้าใจผิดจากประชาชนทั่วไป ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิธกี ารแบบบูรณาการ
(1.3) ติดตามประเมินผลการนากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ไปสู่การปฏิบัติและผล / การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับชมรมเครือข่าย และสมาชิก - การรู้จักพระเยซูเจ้า
- ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (ศิษย์พระคริสต์)
- กิจกรรมประกาศข่าวดี (ศิษย์ธรรมทูต)
(1.4) งานเมตตาจิตเพือ่ ผู้ยากจน นาโดย
ซิสเตอร์มารีอากอแรตตี วิชุดา กู้ทรัพย์ ซิสเตอร์โรซาเรีย จีรพา กิจเต่ง บ้านเบธานี และทีมงาน
- บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส รัก อภัย ช่วยเหลือแบ่งปัน บรรเทา
- สมณลิขิตวันผู้ยากจนสากล “พระองค์อยู่ในคนจน”
- การทางานเพื่อคนยากจน “คนจนมีหลายแบบ”
- การแสดงตามพระคัมภีร์ + ลาซารัส + หญิงหม้ายเมืองนาฮิม + หญิงคนบาป
- ศิษย์พระคริสต์ควรเป็นคนประเภทไหน + ให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ + ไม่กลัวสูญเสีย ไม่หวัง
สิ่งตอบแทน + ทาแล้วได้ความสุขใจ ความรัก ความดีเพื่อส่วนรวม โลกน่าอยู่ ( สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ )
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(1.5) การศึกษา “ 100 ปี สมณลิขิตเตือนใจ Meximum lilud ”
บาทหลวงร็อคไพรัช ศรีประเสริฐ : สมณลิขิตเตือนใจ Meximum lilud
1. Quality Church + เป็นหนึ่งเดียว (พระตรีเอกภาพ) + ศักดิ์สิทธิ์ (ทาหน้าทีค่ รบถ้วน
บริบูรณ์ มีคุณค่า) + สากล (หลักความเชื่อเหมือนกันทั่วโลก) + สืบสานอัครสากล
(มีความต่อเนื่องชัดเจน) 2. ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ + พวกเราทุกคน
ปฏิบัติตนเป็นประจักษ์พยาน 3. Meximum lilud (สมณลิขิต) สาเหตุ+ สงครามโลกครั้งที่ 1
(มีคนตายมาก) + มีการล่าอาณานิคม (ขยายดินแดนเพิม่ ) + ค้นพบประเทศใหม่ (คนทีไ่ ม่รู้จกั พระเจ้า) 4. สมณลิขิตฉบับแรก
(พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15) พระองค์ทรง+ ศึกษาด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล + กาหนดหลักปฏิบัติและเพื่อปัญหาที่เป็นห่วง
2 ประการ + การแข่งขันชิงดีชิงเด่น และไม่พยายามศึกษาอบรมธรรมทูตพืน้ เมือง + ยึดติดชาตินิยม ทางานเฉพาะกลุ่ม
5. สาระสาคัญโดยสรุป 4 ประการ + เน้นความสาคัญและแนวทางปฏิบัติแก่ธรรมทูต + ให้ความสาคัญในการ
ฝึกอบรมนักบวชท้องถิ่น + เน้นการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน + เน้นอบรมธรรรมทูต
ในอนาคตให้สมบูรณ์แบบ 6. สิ่งที่ท้าทาย ทาอย่างไรจะให้ครอบคลุมพื้นทีม่ ากทีส่ ุด ใช้คนน้อยที่สุด
งานธรรมทูตจะประสบผลสาเร็จได้ดี ผู้รับผิดชอบงานธรรมทูต บรรดาธรรมทูตและสัตบุรุษทุกคนร่วมมือกัน
และทาตามบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า (มก16:15) 7. สมณลิขิต ประกอบด้วย ภาคที่ 1 บทนา (พระบัญชา
ปลุกจิตสานึก) ภาคที่ 2 ถึงบุคคลที่รับผิดชอบงานธรรมทูต (หัวหน้า อธิการเจ้าคณะ) ภาคที่ 3 ถึงบรรดา
ธรรมทูต (สงฆ์ นักบวช) ผู้ปฏิบัติ ภาคที่ 4 ถึงคาทอลิกทุกคน (ช่วยสนับสนุน) ภาคที่ 5 บทสรุป (คาดหวังความสาเร็จ)
2. ด้านพิธีกรรม + สวดภาวนา/ทาวัตรเช้า บาทหลวงยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา
+ ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ วันแรก บาทหลวงหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร เปิดการสัมมนาฯ
ประธานพิธีมสิ ซา วันที่สอง บาทหลวงเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์
ประธานพิธีมสิ ซา วันที่สาม บาทหลวงซีมอน เศกสม กิจมงคล
3. ด้านการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของเครือข่าย
(3.1) คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สงู อายุ (3.2) ชมรมเครือข่ายผู้สงู อายุ 11 สังฆมณฑลฯ
4. ด้านการปฏิบัติ (4.1) วิเคราะห์ผลการประเมินการนากฤษฎีกาไปใช้ในการปรับปรุงแผนงาน
(4.2) การทากิจเมตตา บ้านเด็กพิการคามิลเลียน โฮม (4.3) ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของเครือข่าย + โครงการเงินออมวันละบาท + โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุและลูกกตัญญู
+โครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 15/2020
(สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพฯ) 5. ด้านกิจกรรมราตรีสัมพันธ์
บาทหลวงซีมอน เศกสม กิจมงคล และทีมงาน สังฆมณฑลจันทบุรี
ขอขอบคุณ : อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
คุณวงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์

- 9-

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ส่งเสริมงานเอดส์ นาโดย ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ
บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ
บาทหลวง Truong Le ,SVD ผู้ช่วยประธานคณะอนุกรรมการฯ
บาทหลวงภูวนัย ตันติกุล รองประธานคณะอนุกรรมการฯ
คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา เลขานุการ ร่วมด้วย คณะกรรมการ
เครือข่ายงานด้านเอดส์ รวม 20 ท่าน จัดกิจกรรม
ถอดบทเรียนเครือข่ายศาสนากับภารกิจด้านเอดส์ 2562
และจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019/2562 ระหว่าง
วันอังคารที่ 19 ถึง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019 ณ ห้องประชุม ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน โดยมี
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย ใน สภาประมุขโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
พิธีเปิดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2019 ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ชี้แจงวัตถุประสงค์
และแนะนาองค์กรเครือข่ายงานด้านเอดส์ กิจกรรมเริ่ม :+ นาเสนองาน ผู้แทนหน่วยงานนาเสนอภารกิจด้านเอดส์
ที่ทาผ่านมาในรอบ 1 ปี + วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ
ก. ระดมสมอง ข. จัดอภิปรายร่วม ค. การแบ่งกลุ่มย่อย
ตามภารกิจ RRTTR แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการประชุมฯ
ง.วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกัน + วิเคราะห์สถานการณ์ภารกิจงานและยุทธศาสตร์
+ วิเคราะห์สถานการณ์จากตัวอย่าง Future Planning ระยะ 3 ปี และ 5 ปี + วิเคราะห์สถานการณ์ภารกิจงาน SWOT
+ ร่วมกันวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ + สรุปเนื้อหาจากการถอดบทเรียนการทางานของเครือข่ายศาสนา ...
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ชมรมเวชบุคคลฯ ออกหน่วยให้บริการ ....ตามค
ตามคาร้องขอ
งขอ....
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดออกหน่วยแพทย์-พยาบาล ในนาม
จิตอาสาเวชบุคคล และ CAMILLIAN DISASTERS INTERNATIONAL SERVICES
(CADIS) บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เจ้าคณะแขวงคามิลเลียนแห่งประเทศไทย และ
ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย จัดทีมงานเวชบุคคลฯออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ชาวบ้าน เด็ก ในเขตหมู่บ้านสิบหลัง หมูบ่ ้านอะบอโด หมู่บ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2019 โดย + วันที่ 20 ธันวาคม 2019
ออกหน่วยหมู่บ้านสิบหลัง ยอดผู้ขอรับบริการ 66 คน ผู้ใหญ่ 52 คน + ชาย 24 คน
หญิง 28 คน เด็ก 14 คน / ตอกเส้น ฝังเข็ม กายภาพ 25 คน กลุม่ คนส่วนใหญ่เป็นอาการปวดเมื่อยจากการทางาน 32 คน
นอกนัน้ เป็นโรคทางอายุรกรรม เช่น URI โรคกระเพาะ เวียนศีรษะ 11 คน โรคต้อกระจก โรคกระดูก และข้อ 2 คน
ตรวจสุขภาพ 1 คน / กลุม่ เด็กโรคที่ตรวจ URI ทั้งหมด + วันที่ 21 ธันวาคม 2019
ออกหน่วยหมู่บ้านอะบอโด ยอดผู้ขอรับบริการ 95 คน ผู้ใหญ่ 85 คน + ชาย 26 คน
หญิง 59 คน เด็ก 10 คน / กาจัดเหา 18 คน ตอกเส้น ฝังเข็ม กายภาพ 58 คน
กลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นอาการปวดเมือ่ ยจากการทางาน 54 คน อายุรกรรม 25 คน
โรคตา 1 คน ตรวจสุขภาพ 1 คน / กลุม่ เด็กโรคที่ตรวจ URI ทั้งหมด
+ วันที่ 22 ธันวาคม 2019 ยอดผู้รับบริการ 170 คน ผู้ใหญ่ 138 คน + ชาย 33 คน หญิง 73 คน เด็ก 32 คน กาจัดเหา 20 คน
ตอกเส้นฝังเข็ม กายภาพ 58 คน อาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ 91 คน อายุรกรรม 44 คน โรคตา/หู 2 คน ตรวจสุขภาพ 1 คน..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คาริตัสกรุงเทพ จัดหน่วยทีมแพทย์ พยาบาล
อาสาสมัครชาวปากีสถาน เพื่อให้บริการช่วยเหลือแรงงานอพยพ เด็ก สตรี ผู้ลี้ภยั Asylum seeker ผู้ยากไร้ ในเขตชุมชน
ต่างๆ เพือ่ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ และรับยาสามัญประจาบ้าน เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากกว่า
20 ครั้ง ในปี 2019/2562 และสามารถดูแลสุขภาพและ
สุขภาวะส่วนตัวได้ระดับหนึ่ง..>

ออกเยี่ยมผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย Asylum Seeker
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี

กิจกรรมเวชบุคคลระดับสังฆมณฑล

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุบลราชธานี นาโดย บาทหลวงประดับสิน ด้วงทอง ผู้อานวยการ คุณวัฒนชัย ทองศรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา คุณนิภาพร บูรณะกิจ ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี คณะกรรมการฯ
จิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพสาหรับพี่นอ้ งผู้มาร่วมงานในโอกาส
ฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ เขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านฯลฯ
+ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2019 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
+ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 ให้บริการตรวจสุขภาพวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
+ วันที่ 7 ธันวาคม 2019 ให้บริการตรวจสุขภาพ โอกาส 50 ปี แห่งพระพรชุมชนแห่งความเชื่อ
อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี มีพี่น้องมารับบริการจานวนมาก ...

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ นาโดย
นายแพทย์เดชา คูวุฒยากรณ์ ประธานชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณประภา วงศ์จอมพร ผู้ประสานงานเวชบุคคลฯ และกลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ
+ วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2019 เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่โถ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขุนแม่ลา ให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และรักษาเบื้องต้น
ให้เแก่ผู้สูงอายุ ในโอกาสฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุระดับงานอภิบาลเขต 4 ณ ลานวัดนักบุญเปโตร ต.ขุนแม่ลา อ. แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ไปใช้บริการจานวน 102 คน นาโดย คุณอรัญญา กมลวิสัย จพ.สาธารณสุขชานาญงาน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาแม่โถ คุณปรัตถกร ดีเลิศวุฒิกร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขุนแม่ลา และทีมงานทุกท่านที่
ได้เสียสละเวลาอันมาให้บริการแก่พอ่ แม่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ...

สังฆมณฑลเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรม
> คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ :
วันพุธที่ 15 มกราคม 2020
: ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2020
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
> ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย :
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 : ประชุมคณะกรรมการชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2020
ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
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สังฆมณฑลเชียงราย
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงราย นาโดย
บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์ ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และ จิตตาธิการ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลฯ จัดกิจกรรม :+ วันที่ 15 ธันวาคม 2019 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มกี ารพบปะแกนนา ทัง้ 5 วัด
นาร่องของสังฆมณฑลเชียงราย ผู้ใหญ่บ้านหมูบ่ ้านศรีวิเชียร ประธานสภาอภิบาล
วัดนักบุญคามิลโล หัวหน้าชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าอาข่าและเยาวชน ของวัดนักบุญคามิลโล
ร่วมรับฟังสาเหตุที่คาทอลิกรณรงค์ต้านภัยเหล้าบุหรี่ ผลกระทบ , โรคต่างๆตัง้ แต่
หัวจรดเท้า และแนวทางการจัดงานบุญคริสต์ ปลอดเหล้า บุหรี่ ทั้ง 5 วัด
+ วันที่ 17 ธันวาคม 2019 ประชุมกับผู้อานวยการโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
เพื่อค้นหาภาคีของโรงเรียนในการป้องกัน ปัญหาเหล้า บุหรี่ และแนวทางการจัดกิจกรรม การอบรม
เป็นโรงเรียนปลอดเหล้าบุหรี่ ..

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา
คณะผู้บริหาร เวชบุคคลคาทอลิกฯโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ร่วมกับ คุณชีวา มิง่ สูงเนิน ประธานชมรมเวชบุคคลฯนครราชสีมา
และคณะกรรมการฯ จัดให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชนแห่งความเชื่อเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา
+ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2019 ทีมจิตอาสา ฝ่ายการพยาบาล และ นพ.ชูศักดิ์ เข็มไท ออกหน่วย
แพทย์เคลือ่ นที่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและสอนสุขศึกษาให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ที่วัดโคกปราสาท
จ.บุรีรัมย์ + วันที่ 7 ธันวาคม 2019 ออกหน่วยฉลองวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร มีจิตอาสาร่วม 6 คน BP. 37 คน Dtx.16 คน
รับยา 7 คน แจกยา Para.30 กป / ออกเยี่ยมผูส้ ูงอายุที่บ้าน 1 ราย
+ วันที่ 10 ธันวาคม 2019 ฝ่ายการพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการตรวจรักษา ฝังเข็ม สอนสุขศึกษา และ มอบสิ่งของ ผ้าห่มนาโน
ชุดของขวัญ ยาสามัญประจาบ้าน ที่
วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ...
ฝ่ายงานอภิบาล มูลนิธิคามิลเลียนราชสีมา
Home care บ้านผู้สูงอายุราชสีมา
บราเดอร์จากบ้านเณรกลาง
พระวิสุทธิวงศ์ มาส่งความสุข เต็มไปด้วยความรัก และเสียงหัวเราะ
มอบให้แก่ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ลูกหลานผู้ยากจน ที่บ้านผู้สูงอายุ
คามิลเลียนราชสีมา ของโครงการ Home care รวม 41 คน
พระสงฆ์ 3 ท่าน มาเซอร์ 1 ท่าน ร่วมด้วย ผู้สงู อายุคาทอลิกเขตอาสนวิหาร 6 คน เด็ก 4 คน
ผู้นาพา 4 คน ผู้ร่วมจัดงาน..ผอ.สภาภิบาล-กลุ่มเซอร์ร่า-สตรี 11 คน..จิตอาสาร่วมจัดงาน 4 คน
เจ้าหน้าที่ 21 คน บารเดอร์เณรกลาง 13 คน
รวมยอดเข้าร่วมงานคนจน 108 คน ..
ส่งความสุขโอกาสคริสตสมภพ และ
สวัสดีปใี หม่ 2020
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สังฆมณฑลราชบุรี
บาทหลวงภควี เส็งเจริญ จิตตาธิการชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี
คุณสมจิตร์ ศักดิส์ ิทธิกร ประธานเวชบุคคลฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการ และแกนนาเวชบุคคลฯ
สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของพระศาสนจักร ปี ค.ศ.2019 :+ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 ประชุมกรรมการและสมาชิกชมรมเวชบุคคลฯสังฆมณฑลราชบุรี ณ
ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี + เยี่ยมเยียนสมาชิกเวชบุคคล
ส่งความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้านทีอ่ ยู่ในเขตชุมชน
วัดพระคริสตหฤทัย + ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสซิสเตอร์
ผู้ร่วมงานเวชบุคคลฯ คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล
ฉลอง 25 ปี แห่งการปฏิญาณตน .. + ออกหน่วยบริการสุขภาพ
โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญเปาโลกลับใจโพธาราม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ..

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
นาโดย บาทหลวงสุดใจ แสนพลอ่อน ศูนย์สังคมพัฒนา และ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ กลุ่มจิตอาสาเวชบุคคลฯ จัดกิจกรรมงานเวชบุคคลฯ :+ จัดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ในโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชือ่ วัดนักบุญเปโตรธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มี บาทหลวงจีระศักดิ์ อุ่นหล้า เป็นเจ้าอาวาส + คุณสมัย ศรีวรกุล
ตัวแทนชมรมเวชบุคคลฯ เข้าร่วมรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อ
ต่อมูลนิธิโคเออร์ โดยมี พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ มาร่วมรับฟังการทางานของ
อาสาสมัครเพือ่ สังคม เพื่อเพือ่ นพีน่ ้องที่ดอ้ ยโอกาส
และอยู่ในภาวะลาบาก ..

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
เวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดย
บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคลฯ และสมาชิกเวชบุคคลฯ
นาพระกุมารและดอกไม้งาม มาร้องเพลงต้อนรับการบังเกิดของพระกุมารเยซู
ที่บ้าน ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย์ และครอบครัว ที่บ้านพัก ซอย 8 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
อาจารย์กล่าวยินดีที่ปลอดภัยจากการผ่าตัด เมื่อต้นปี... และกล่าวขอบคุณคุณพ่อ และเพื่อนๆ
ที่มาอวยพรในวันนี้ ทาให้บรรยากาศคึกคักอีกครั้ง เหมือนเกิดใหม่ ...
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สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต
จิตตาธิการเวชบุคคลฯสังฆมณฑลจันทบุรี ศูนย์อภิบาลฯรักกางเขน จันท์ หมอน้อย
และสมาชิกเวชบุคคลจันทบุรี จัดหน่วยบริการสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน นวดผ่อนคลาย ฯลฯ
+ วันที่ 1 ธันวาคม 2019 บริการสุขภาพให้แก่ผู้มาร่วมงาน “แสงแห่งหวัง พลังรักชีวิต
ปี 2019” The Light of Hope, the Love of Life ในโอกาส
ฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี และ 350 ปี มิสซังสยาม ณ
หอประชุมนิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานพิธีมสิ ซาขอบพระคุณ เพือ่ ดาเนินรอยตามธรรมทูตที่นา
ความรักของพระเจ้ามาสู่ทกุ คน โดยเฉพาะผู้ทที่ ุพพลภาพ
ผู้เจ็บป่วย และยากลาบาก...
+ วันที่ 7 ธันวาคม 2019 ศูนย์อภิบาลสุขภาพ รักกางเขน
จันท์ นาโดย ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา จัดหน่วยให้
บริการด้านสุขภาพ ในโอกาสฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมร่วมกับภาคีองค์กรเครือข่ายงานด้าน
สุขภาพอนามัย (ภาครัฐและเอกชน)
คุณธนันท์ฉาย สวิตต์นันตชัย ผู้แทนแผนกสุขภาพอนามัย
ภายใต้ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับภาคีองค์กรเครือข่ายฯ :+ วันที่ 21 กันยายน 2019 ร่วมประชุมเครือข่ายพลังผู้สูงวัย ครั้งที่ 7/2019 ณ ห้องประชุม
บางขุนเทียน เพื่อเตรียมงานวันผูส้ ูงอายุสากล / บทบาทหน้าที่แต่ละเครือข่ายฯ
+ วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ร่วมงานวันผู้สูงอายุสากล ในเวทีเสวนา “ผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21” + กิจรรมสร้างแรงบันดาลใจของ
ผู้สูงวัย + การแสดงของเครือข่ายผูส้ ูงวัย + รับชมนิทรรศการ/กิจกรรมเครือข่ายผู้สงู วัย ฯลฯ ณ สถานีไทยพีเอส
+ วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2019 ร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุชมุ ชนเมือง - forOldy และเครือข่ายพลังผู้สงู วัย ณ โรงแรม
ไมด้า งามวงศ์วาน เพื่อหารือประเด็นขององค์กรผู้สูงอายุคือ ความรอบรู้เรื่องสุขภาพในเรื่องของวัณโรคเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ร่วมกับ
ผู้ติดเชื้อ และประชากรหลักทีไ่ ด้รับผลกระทบ มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ปลอดจาก "วัณโรค" ทาให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ
ซักถาม แลกเปลี่ยน มั่นใจ เปลี่ยนพฤติกรรม บอกต่อ ฉะนั้นคิดว่าเราน่าจะช่วยกันบูรณการองค์ความรู้ต่างๆจาก 6 ข้อลงสู่
ชุมชนด้วยกัน ..+ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ "ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคล” การถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องการศึกษา การทางาน ความเป็นอยู่ในสังคม ความสูญเสียทางสังคม คือ ศักดิ์ศรีคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ - ความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ - ภราดรภาพ ไม่ทาความรุนแรงในทุกเรื่อง - รัฐ ต้องให้ความสาคัญ
คุ้มครองสิทธิ ปกป้องสิทธิมนุษยชน และการรณรงค์ ให้เกิด พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ ณ โรงแรมฮิพกรุงเทพ ..

สังฆมณฑลราชบุรี

กิจกรรมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ระดับสังฆมณฑล

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ
อาจารย์ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงาน และคณะกรรมการผู้สูงอายุฯ จัดประชุม/ เลี้ยงเด็กพิการ และส่งความสุข
คริสต์มาส :- + วันที่ 18 ธันวาคม 2019 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน ครั้งที่ 5/2019 ที่บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการ
เด็กพิการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพือ่ ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2019 ให้บรรลุเป้าหมายในการ
ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน เสริมสร้างศักยภาพและสุขภาวะของสมาชิกผู้สูงวัยทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ ตามวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ของชมรม โดยมี บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ และ อาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว เป็นผู้นาการประชุมฯ
มีคณะกรรมการดาเนินงานชมรม พร้อมด้วย บาทหลวงปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้อานวยการบ้านสิทธิดา
ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ ในฐานะผู้ช่วยจิตตาธิการชมรม บาทหลวงสุเทพ ภูผา และ
บาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน ที่ปรึกษาชมรม และสมาชิกโรงเรียน
ศิษย์พระคริสต์ รวมจานวน 45 ท่าน เข้าร่วมประชุม จัดเลี้ยง
อาหารกลางวันเด็กพิการ และสังสรรค์ส่งความสุข ในโอกาส
เทศกาลคริสต์มาสร่วมกัน..หลังเลิกประชุม คณะกรรมการชมรมฯ
ได้ร่วมทากิจกรรม "กิจเมตตา" จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ จานวน 37 คน ทีห่ ้องอาหาร
บ้านสิทธิดา จากนั้นมาร่วมสังสรรค์รับประทานอาหาร และส่งความสุขในโอกาสเทศกาล
คริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่ ค.ศ.2020 ร่วมกัน.. ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุยังได้
ร่วมกันอธิษฐานภาวนา ขอพรและบันทึกคลิปส่งความสุขเป็นพิเศษในโอกาสวันคล้าย
วันเกิดของ พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายก สังฆมณฑล
ราชบุรี อีกด้วย ..

ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

นาโดย บาทหลวงประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
คุณสุธิดา พรหมภักดี ประธานชมรม คุณชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ
ผู้ประสานงาน และคณะกรรมการงานผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมในเขต
พื้นที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
+ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
โดย บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ คุณพ่อเจ้าวัดได้จัดกิจกรรม
วันครอบครัวอาสนวิหาร มีพธิ ีบูชาขอบพระคุณ ศีลเจิมแก่ผู้สูงอายุ
และ จัดให้มพี ิธีรับศีลมหาสนิทครัง้ แรกของนักเรียน
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนธิดาแม่พระ..
+ วันที่ 15 ธันวาคม 2019 คณะกรรมการผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง โอกาสฉลองวัดประจาปี...
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สังฆมณฑลเชียงใหม่
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
นาโดย บาทหลวงศราวุธ แฮทู จิตตาภิบาลผู้สงู อายุฯสังฆมณฑลเชียงใหม่
คุณประภา วงศ์จอมทอง ผู้ประสานงานฯ จัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สังฆมณฑลฯ :+ วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2019 ฝ่ายสังคม แผนกสุขภาพอนามัย และกรรมการ
ผู้สูงอายุฯได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุงานอภิบาลเขต 4 ประจาปี 2019
ในหัวข้อ " 350 ปีมิสซังสยาม 60 ปีแห่งพระพรมิสซังเชียงใหม่ สู่การฟื้นฟูชีวิต
คริสตชน " ณ วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา ต.ขุนแม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ (1) มีโอกาสพบปะเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พระพรแห่งความเชื่อ (2) มีโอกาสไตร่ตรองชีวติ และราพึงภาวนา เสริมสร้างพลังกายและพลังจิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น (3) ตระหนัก
ถึงการเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ และร่วมประกาศข่าวดี (4) เกิดการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ และ
เสริมกาลังใจซึ่งกันและกัน .. โอกาสนีข้ อขอบคุณ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่ได้เป็นเกียรติแบ่งปัน
ข้อคิดดีๆให้แก่ผู้สูงอายุและได้มอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ
ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และได้มอบเกียรติบัตร ...
+ วันที่ 22 ธันวาคม 2019 เยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านและร่วม
สวดภาวนากับพี่นอ้ งบ้านแม่ยะน้อย และได้มอบของขวัญ
เล็กๆน้อยๆโอกาสคริสต์มาส..

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นาโดย บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร
ผู้จัดการแผนกและจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯกรุงเทพ เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2019 หัวข้อ “ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต
ผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรัก และรับใช้” ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2019 มี พระสงฆ์
ผู้ประสานงาน คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับเขต
6 เขต เข้าร่วมงานสัมมนาฯรวม 14 คน ..
+ วันที่ 18 ธันวาคม 2019 ประชุมผู้สูงอายุ
เขต 3 โดย คุณพ่อจิตตาภิบาล มอบของขวัญ
วันคริสต์มาส ให้แก่คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 รับประทานอาหารร่วมกัน …

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา
บาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี ผู้อานวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครราชสีมา และ จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุฯ
คุณนภชนก สุริยชัยกุล ผู้ประสานงานผู้สูงอายุฯ จัดกิจกรรมงานผู้สูงอายุในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา :+ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 ลงติดตามและร่วมปรึกษาหารือพิจารณาข้อดี/ข้อเสีย และศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ
วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ในการยื่นจัดตัง้ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมผู้สูงอายุวดั นักบุญเทเรซาโนนแก้ว
ทั้งนี้ บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร เจ้าอาวาส ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วย

+ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2019 ลงติดตามความคืบหน้า ลงติดตามความคืบหน้า ในเรือ่ งการยืน่ คาขอรับรองจัดตั้งเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมผู้สงู อายุวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานโคกปราสาท-ปราสาทพร จ.บุรีรัมย์
ซึ่งขณะนี้อยูใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมเอกสารต่างๆประกอบการยืน่ คาขอ ...
+ วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2019 นายวีระ ธาราสิงห์ ประธานผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลนครราชสีมา นาทีมคณะกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
1. นายถาวร วาปีเตา 2. นายพลอย ทิพย์สนิท 3. นายสายันต์ วาปีโส
4. นายพิเชษฐ์ พวกแสน เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ค.ศ. 2019 หัวข้อ “ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้” ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียนฯ

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
จัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่สังฆมณฑลอุดรธานี :+ วันที่ 19 ธันวาคม 2019 ชมรมผู้สูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
ได้ต้อนรับคณะที่มาขอศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จานวน 65 คน เรือ่ งการดาเนินงานโรงเรียนผู้สงู อายุ
ทาอย่างไรให้ยั่งยืน และมาเรียนด้วยความสุข.. ต้อนรับ
โดยนักเรียนสูงอายุวัดพระวิสุทธิวงศ์
+ วันที่ 23 ธันวาคม 2019 กลุ่มผู้สูงอายุสงั ฆมณฑล
อุดรธานี เขต 2 จัดคริสต์มาสสัมพันธ์ของผู้สูงอายุเป็นปีที่
2 มีชาวบ้านและผู้สูงอายุมาร่วมงานเป็นจานวนมาก
เพื่อส่งมอบความสุขในเทศกาลคริสต์มาสสาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ..

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี
ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี นาโดย บาทหลวงเศกสม กิจมงคล
จิตตาภิบาลผู้สูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี คุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด ประธานชมรมฯ
คุณวันทนา เอ้าเจริญ ผู้ประสานงานผู้สงู อายุฯ จัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สังฆมณฑลฯ :+ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ครั้งที่ 2/2019 (โครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 15/2020) เพื่อ
ติดตามผลความคืบหน้าการดาเนินงาน การสรรหาผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู ระดับ
สังฆมณฑลจันทบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
+ วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2019 ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2019
หัวข้อ “ผู้สูงวัย ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิต ผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจ
รัก และรับใช้” โดยมีทีมงานนันทนาการและกรรมการผู้สูงอายุฯ
จันทบุรี ร่วมกันจัดงานราตรีสมั พันธ์ ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ด้วย..
ประชาสัมพันธ์

