(ร่าง) โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020 ครังที
้ ่ 17
หัวข้อ “ผูส้ ูงวัย ใส่ใจสิ่ งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน”
ระหว่าง วันอังคารที่ 24 – วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2020/2563
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
หลักการและเหตุผล :
คณะอนุ ก รรมการคาทอลิ ก เพื่ อ ผู้สู ง อายุ ท าหน้ า ที่ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม โดยจัด เวที ใ ห้ ผู้ แ ทน/
ผูป้ ระสานงาน / แกนนาผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑล/ คณะกรรมการผูส้ ูงอายุสงั ฆณฑล ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันอย่างต่อ เนื่องในรูป แบบของการสัมมนาและประชุม ใหญ่ ประจาปี ซึ่งในแต่ละครัง้ จะร่ว มกันศึก ษา และ
วิเคราะห์ประเด็น ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับผู้สู งอายุ เสมอมา และยังสานต่อ พันธกิจของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่ ง ประเทศไทย จากกฤษฎีก าสมัช ชาใหญ่ ข องพระศาสนจัก รคาทอลิก ในประเทศไทย คริส ตศัก ราช 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่” โดยจัดเวทีให้แกนนาผูส้ ูงอายุคาทอลิกได้มาร่วมกันศึกษายุทธศาสตร์
ประกาศข่าวดีใหม่ ในบททีส่ อดคล้องกับนโยบายของคณะอนุ กรรมการฯอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึน้ คือ งานผูส้ ูงอายุ
คาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ มีแผนปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้ ตามลาดับ
สาหรับในปี ค.ศ.2020 พระศาสนจักรราลึกถึงพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” Laudato Si’
ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งเน้นย้าถึงสิง่ สร้างทัง้ มวลทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกันทัง้ หมด เพราะเสียงร้อง
ของแผ่นดินโลก และเสีย งร้องของคนจน เป็ นเรื่องเดียวกัน (เทียบ LS49) และ“เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กนั ”
เป็ นหัวข้อที่พระศาสนจักรสากลร่วมกันรณรงค์ทวโลก
ั่
และได้กาหนดปี Laudato Si’ ขึน้ ในโอกาสครบรอบ 5 ปี
สมณสาส์น Laudato Si’ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2020 - 24 พฤษภาคม 2021
ดังนัน้ นอกจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศแล้ว โลกยังประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด -19 พระศาสนจักรได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในพันธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแ ล
ผู้สูงอายุเป็ น พิเ ศษ เพื่อมุ่ งให้ผู้สูงอายุไ ด้เจริญ ชีวติ อย่างมีคุณค่ าและศักดิศ์ รีอ ย่ างแท้จริง สิ่งที่น่าจะต้องศึกษา
ไตร่ตรองและนาไปสู่แนวทางปฏิบตั ิ คือ ประเด็นเรื่อง 1) ผูส้ ูงอายุและหน้าที่บทบาทคริสตชนฆราวาส เพื่อให้ทมี
อภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในงาน และบทบาทงานอภิบาลกลุ่มผูส้ ู งอายุอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม สร้าง
ระบบเครือข่ายในการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนทีมงานอภิบาลให้มคี วามมันคง
่ และเติบโตทัง้ ทางด้านจิตวิญญาณ
และการดารงชีพ 2) เกษตรคนเมือง และ 3) ความมันคงทางอาหาร
่
และปั จจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อนาไปสู่การ
ทางานร่วมกันในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผแู้ ทนผูส้ ูงอายุได้มาพบปะแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่อกัน
2. เพื่อเรียนรูแ้ ละเข้าใจสถานการณ์ความเป็ นจริง ทีส่ ่งผลกระทบต่อความมันคงทางอาหารและสุ
่
ขภาพแบบองค์รวม
3. เพื่อร่วมกันวางแผนงานผูส้ ูงอายุทงั ้ ในระดับชาติและในระดับสังฆมณฑลอย่างต่อเนื่อง ‘
4. เพื่อสร้างภาคีในระหว่างผูท้ ่ที างานด้านผูส้ ูงอายุ ผูท้ างานด้านสังคมในสภาพระสังฆราชฯ และองค์กรภายนอก
เช่น NGO และหน่วยงานภาครัฐ และเพิม่ พูนองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุ
5. เพื่อให้ผสู้ งู อายุได้เป็ นประจักษ์พยานด้วยชีวติ ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าและเจริญชีวติ หมู่คณะ ในความเป็ น
หนึ่งเดียวกันของชุมชนพระศาสนจักร
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กลุ่มเป้ าหมาย :
1. จิตตาภิบาลและผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุ 11 สังฆมณฑล
2. คณะกรรมการ/แกนนา ชมรมผูส้ งู อายุคาทอลิกฯระดับสังฆมณฑล (สังฆมณฑลละ 6 ท่าน หรือ มากกว่า)
3. ผูแ้ ทนหน่วยงานของพระศาสนจักรทีท่ างานผูส้ งู อายุ และ หน่วยงานในฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
ผูจ้ ดั

:

วัน-เวลา

:

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามัย)
วันอังคารที่ 24 – วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน ค.ศ.2020

สถานที่

:

ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

งบประมาณ :

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ
- สนับสนุนเอกสาร / วิทยากร / กิจกรรมนันทนาการ
- ค่าลงทะเบียน จิตตาภิบาลของแต่ละสังฆมณฑล 1 ท่าน
- ค่าลงทะเบียน ผูแ้ ทนระดับสังฆมณฑล 1 ท่าน ทีเ่ ข้าร่วมเป็ นคณะอนุกรรมการฯ
ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2020 (ประสงค์ขอพักล่วงหน้ารับผิดชอบค่าทีพั่ ก/อาหาร)
-

ค่าลงทะเบียน ที่พกั /อาหาร : สมาชิกเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุฯระดับสังฆมณฑล 2,000 บาท/คน
( หากประสงค์เข้าพักล่วงหน้า ศูนย์อภิบาลฯ คิดราคา ห้องคู่ 400 บาท/คน/คืน / ห้องเดีย่ ว 500 บาท/คน/คืน )
กาหนดการ :
วันอังคารที่ 24 พฤศจิ กายน 2020
พิธกี รประจาวัน : คุณแม่เซียมศรี บุญทรัพย์ / คุณประภา วงศ์จอมพร
07.00 น.
อาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. พิธบี ูชาขอบพระคุณ เปิ ดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ค.ศ.2020
โดย : บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ
ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
10.00 – 10.30 น. กล่าวต้อนรับ
โดย : บาทหลวงยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
- ถ่ายรูปหมู่พร้อมกันหน้าศูนย์ฯ / พักอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. หัวข้อ “ผูส้ ูงอายุและบทบาทหน้าทีค่ ริสตชนฆราวาส”
โดย : บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ
ผูช้ ว่ ยกรรมาธิการฝ่ ายสังคม สภาพระสังฆราชฯ / ผูอ้ านวยการแผนกสุขภาพอนามัย
12.00 – 13.30 น. อาหารเทีย่ ง
13.30 – 15.30 น. “ชีวติ วิถใี หม่ผสู้ ูงอายุ” หลังวิกฤตโควิด-19
โดย : นายแพทย์คานวณ อึง้ ชูศกั ดิ ์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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15.30 น.
พักอาหารว่าง
16.00 – 17.30 น. นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2020/2563
โดย : บาทหลวงยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
นาเสนอผลการดาเนินงาน/โครงการทีป่ ระสบผลสาเร็จในระดับสังฆมณฑล ( 8 นาที )
โดย : จิตตาภิบาล หรือ ผูป้ ระสานงานผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑล
18.30 น.
อาหารเย็น
วันพุธที่ 25 พฤศจิ กายน 2020
พิธกี รประจาวัน : คุณอรรณพ หลิมไพบูลย์ / คุณสุทศั น์ มาลานิยม
06.30 น.
ภาวนาเช้า
06.45 น.
พิธบี ูชาขอบพระคุณ
โดย : บาทหลวงซีมอน เศกสม กิจมงคล
จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุฯสังฆมณฑลจันทบุรี
07.30 น.
อาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันทีผ่ า่ นมา ประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะทีค่ วรแก้ไข
โดย : อาจารย์ธญ
ั ญา ศิโรรัตนธัญโชค
ผูป้ ระสานงาน คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี
09.00 – 10.30 น. หัวข้อ “วิกฤตโควิด-19 กับความมันคงทางอาหาร
่
: สถานการณ์และการรับมือของเครือข่ายในสังคมไทย”
โดย : ( อยู่ระหว่างการประสานงาน )
10.30 – 11.00 น. พักอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. หัวข้อ “หนทางทีจ่ ะร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างความมันคงทางอาหารในสถานการณ์
่
โควิด-19”
พร้อมนาเสนอผลการประชุมกลุม่ ย่อย
โดย : ( อยู่ระหว่างการประสานงาน ).
12.00 – 13.30 น. อาหารเทีย่ ง
13.30 – 16.00 น. หัวข้อ “กิจกรรมรักษาสิง่ แวดล้อม” โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมฯ (ลงพืน้ ทีใ่ นชุมชนใกล้เคียง)
- ให้แต่ละกลุ่มวางแนวทางในเชิงนโยบายทีจ่ ะไปทาต่อในระดับสังฆมณฑลฯ
โดย : บาทหลวงเกรียงไกร สุขจิต และทีมงาน
16.00 น.
พักอาหารว่าง
16.30 – 17.45 น. แนะนาจัดทาแผนปฏิบตั งิ านผูส้ ูงอายุฯระดับสังฆมณฑล
โดย : บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ
(สังฆมณฑลจัดทาแผนงานฯล่วงหน้า) / นาเสนอแผนงานฯแบ่งปั นในกลุ่มใหญ่
18.30 น.
อาหารเย็น
19.30 – 20.30 น. ราตรีสมั พันธ์ (คาราโอเกะ) ร่วมงานตามอัธยาศัย
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วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิ กายน 2020
พิธกี รประจาวัน : คุณสุธดิ า พรหมภักดี / คุณวันทนา เอ้าเจริญ
06.30 น.
ภาวนาเช้า
06.45 น.
พิธบี ูชาขอบพระคุณ
โดย : บาทหลวงมาร์โก วีระศักดิ ์ จันทรังษี
จิตตาภิบาลผูส้ ูงอายุฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
07.30 น.
อาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันทีผ่ า่ นมา
โดย : ครูวราภรณ์ ภูกงทอง
ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุฯ สังฆมณฑลอุดรธานี
คุณนภชนก สุรยิ ชัยกุล
ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุฯ สังฆมณฑลนครราชสีมา
09.00 – 10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2020/2563 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
วาระการประชุม
- เรื่องแจ้งให้ทราบ
ความคืบหน้ากิจกรรมแต่ละสังฆมณฑลฯ ( พฤศจิกายน 2020 – มกราคม 2021)
- รับรอง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่ประจาปี 2019/2562
10.30 – 11.00 น. พักอาหารว่าง
11.00 – 12.30 น. ติดตามเรื่องสืบเนื่อง
- งานชุมนุมผูส้ ูงอายุฯระดับชาติ ครัง้ ที่ 15 ฯลฯ
- ปฏิทนิ กิจกรรมงานผูส้ ูงอายุฯ ระดับสังฆมณฑล
ข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุม
กล่าวขอบคุณและสรุปปิ ดการประชุม / วจนพิธกี รรมปิ ดการสัมมนา
โดย : บาทหลวงยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา ประธาน คณะอนุกรรมฯเพื่อผูส้ ูงอายุ
บาทหลวงร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล คณะอนุกรรมการฯเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
อาหารเทีย่ ง / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาฯ
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