โครงการรณรงค์ “ โอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น Laudato Si’ ”
และไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ “แอมะซอนที่รัก (Querida Amazonia)”
วันพุธที่ 23 กันยายน ค.ศ.2020
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล :
สมณสาส์น “ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์” LAUDATO SI : ว่ำด้วยกำรเอำใจใส่ดูแลบ้ำนส่วนรวมของเรำ
สมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มุ่งประเด็นไปที่ “ระบบนิเวศที่สมบูรณ์” พร้อมกับการพิทักษ์ธรรมชาติ
ของโลกด้วยความยุติธ รรมต่อคนยากจนและคนที่เสี่ยงต่อการได้รับ อันตรายมากที่ สุดด้วย พระองค์ตรัสว่าใน
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ทัศนคติ ความคิด สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เรากับเพื่อนมนุษย์ และเรากับธรรมชาติ เพื่อให้ชีวิตกลับคืนสู่ความ
สมดุลย์และมีความกลมกลืนอีกครั้ง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรัง ซิส ไตร่ตรองและมอบแนวคิดเรื่องภูมิอากาศเป็นทรัพย์สินส่วนรวม ไม่ใช่ของ
ใครคนใดคนหนึ่ง ระบบนิเวศก็เช่นเดียวกันเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ของส่วนตัว ดังนั้นจึงจาเป็นที่เราต้องพิจารณา
ความรั บ ผิ ด ชอบของเราที่ ต้ อ งมี ต่ อ ระบบนิ เ วศและอนาคตรุ่ น ต่ อ ไป แต่ ดู เ หมื อ นเราจะขาดการพิ จ ารณา
“เราเองอาจกลายเป็นพยานที่ไม่ปริปากพูดถึงความอยุติธรรมที่ร้ายแรงเช่นนี้ เมื่อเราคิดว่าเราได้รับผลประโยชน์
ที่สาคัญ ในขณะที่มนุษยชาติส่วนที่เหลือทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต้องจ่ายมูลค่าความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม
ที่สูงมาก” (LS 36)
ด้วยเหตุนี้ สมาชิกในคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกฯ(แผนกสุขภาพอนามัย) ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม จึงเห็นว่า
สมควรที่จะจัดสัมมนาและเข้า เงียบเพื่อไตร่ตรองสมณสาส์น LAUDATO SI’ (ฉลองตลอดทั้งปี 24 พฤษภาคม
ค.ศ.2020 - 24 พฤษภาคม ค.ศ.2021) และจากสถานการณ์โรคโควิด -19 แพร่ร ะบาด จึงเสมื อนเข็ม ทิศด้า น
ศีลธรรมและชีวิตจิตสาหรับชี้ทางให้เราดูแลรักษาโลก มีความเป็นพี่น้องกันและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนมากขึ้น และ
สานต่อ พั นธกิจของพระศาสนจักร ในแผนยุ ทธศาสตร์ ของกรรมาธิก ารฝ่ายสั งคม (คาริตัสไทยแลนด์) ภายใต้
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 3 “ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทั้งครบอย่างยั่งยืน ที่
ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต”
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วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สมาชิกและกลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านสุขภาพ (แผนกสุขภาพอนามัย) ได้มีโอกาสทบทวน ไตร่ตรอง
และร่ วมรณรงค์ สมณสาสน์ “ขอสรรเสริ ญองค์พ ระผู้เ ป็ นเจ้า Laudato Si’ ” และแอมะซอนที่ รัก (Querida
Amazonia) สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้เข้าใจแนวทางการพัฒนา
มนุษย์พร้อมสิ่งสร้างอย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย : จิตตาภิบาล คณะกรรมการ ผู้ประสานงาน สมาชิก/กลุม่ เครือข่ายผู้ทางานด้านสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)
สถานที่
: ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วัน – เวลา : วันพุธที่ 23 กันยายน ค.ศ.2020
ค่าลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมฯ : ค่าอาหาร (600 บาท/วัน/คน )
กาหนดการสัมมนาฯ :
วันพุธที่ 23 กันยายน ค.ศ.2020
07.00 น.
อาหารเช้า / กาแฟ
08.00 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.
วจนพิธีกรรมเปิด
- ชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ / ผู้อานวยการแผนกสุขภาพอนามัย
09.00 - 10.30 น.
โอกาสครบรอบ 5 ปี พระสมณสาส์น Laudato Si” และ
ปี Laudato Si’ (24 พ.ค. 2020 - 24 พ.ค. 2021)
โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่
เลขาธิการ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.
อาหารว่าง
11.00 - 12.30 น.
ไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ “แอมะซอนที่รัก QUERIDA AMAZONIA”
โดย คุณอัจฉรา สมแสงสรวง
ผู้อานวยการแผนกยุติธรรมและสันติ
12.30 - 13.30 น.
อาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมฯ
1) ลงเรือเก็บขยะพลาสติกและขยะ โฟม ฯลฯในคลองประเวศบุรีรมย์
2) เดินเก็บขยะริมถนน
3) ทาความสะอาดที่สาธารณ เช่น วัด หรือที่อนื่ ๆตามความเหมาะสม
15.30 - 16.00 น.
อาหารว่าง
16.00 – 17.00 น.
- แบ่งปันสิ่งที่ได้ไปทากิจกรรมร่วมกัน
- ให้แต่ละกลุ่มวางแนวทางในเชิงนโยบายที่จะไปทาต่อในระดับสังฆมณฑลฯ
17.30 - 18.30 น.
อาหารเย็น
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