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ฉบับปฐมฤกษ์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1

ความในใจ...จากคนใกล้ชิด
พ่ อดีใจทีช่ มรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
จัดทาจดหมายข่ าว ถึงแม้จะเป็ นจดหมายข่ าวฉบับ
น้ อยๆ ก็สามารถทาหน้ าทีส่ ื่อทีด่ ีได้
สาหรับพ่ อ การทางานเพื่อผู้สูงอายุคอื การ
ทางานเพื่อตอบแทนคุณงามความดี และพระคุณ
ของคุณพ่ อ คุณแม่ และบรรพบุรุษของพ่ อเอง

พระสังฆราชยอห์ นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ

นับแต่ ปี 2549 ชมรมผู้สูงอายุสังมณฑลราชบุรี ได้ เริ่ มขึ้นจนถึงปัจจุบันมี 14 ชมรม
15 วัด สมาชิก 1,355 คน มีคณะกรรมการ ทีม่ า
จากตัวแทนแต่ ละวัด เสียสละ ทุ่มเท ทางานกับ
พี่น้องผู้สูงอายุในสังฆมณฑลฯ มาโดยตลอด
ขอแสดงความยินดี ทีช่ มรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ทา
จดหมายข่ าวเพื่อประชาสัมพันธ์ งานของชมรมฯ ขอพระเป็ นเจ้ า
อวยพรทุกท่านให้ พบแต่ สันติสุข ความชื่นชมยินดี ความรัก และ
ความยุติธรรม
ขอพระอวยพร

จดหมายถึงท่านผูอ้ ่าน
เรื่ อง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทาจดหมายข่าว (Newsletter)
เรี ยน ท่านผูม้ ีอุปการคุณ และท่านผูอ้ ่านทุกท่าน
สวัสดีท่านผูอ้ าวุโส คณะกรรมการ สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
ทุกระดับ พี่นอ้ งสัตบุรุษ ท่านผูม้ ีเกียรติ ผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน
ชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีได้ทดลองจัดทาจดหมายข่าว
(Newsletter) ฉบับแรกนี้ข้ ึนตามนโยบายของคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูส้ ูงอายุ และตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯเองดังนี้
1. เพื่อเป็ นสื่ อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ประชาสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
2. เพื่อเผยแพร่ ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การทากิจกรรม
โครงการของชมรมเครื อข่าย และสมาชิกผูส้ ูงอายุในทุกระดับ
3. เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุคาทอลิก เพิ่มพูนความเชื่อ
ความศรัทธาทาหน้าที่คริ สตชนที่ดีเป็ นแบบอย่างแก่บุตร
หลาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
จดหมายข่าว (Newsletter) ของชมรมฯจะจัดทา 3 เดือน /
ฉบับ (ปี ละ 4 ฉบับ) ขนาด A 4 4 สี 4 หน้า (1 คู่) จึงใคร่ ขอฝาก
จดหมายฉบับน้อยๆ นี้ไว้ในความอนุเคราะห์ของทุกท่าน ช่วยให้
คาแนะนา ติชม เป็ นกาลังใจ แก่คณะผูจ้ ดั ทา หากมีข่าว มีภาพ
กิจกรรมของชมรมฯหรื อสมาชิกก็ส่งมาให้เรานาเสนอก็จะเป็ น
พระคุณยิง่ จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายเชษฐ ชาวนาแก้ว
( ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี )

(คุณพ่ อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ )
จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
วิ สยั ทัศน์ ( vision )
ผูส้ งู อายุคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุร ี
ประกาศข่าวดี และเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสตเจ้า
ดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างท่านนักบุญยออากิม - อันนา
องค์อุปถัมถ์ของผูส้ งู วัย

พันธกิ จ ( Mission )
พระศาสนจักรในสังฆมณฑลราชบุร ี
มุ่งอุทศิ ตนเพื่อฟื้นฟูชวี ติ ให้สนิทกับพระคริสตเจ้า
โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ ์สิทธิ ์ เป็นหนึ่งเดียวกัน รัก ห่วงใย
ใส่ใจผูส้ งู วัย ผูป้ ่วย ผูย้ ากไร้ ให้มสี ุขภาพและสวัสดิการด้านสังคม
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รดน้า ขอพรพระสงฆ์ และนักบวชอาวุโสของสังฆมณฑลราชบุรี

15 เมษายน 2555 โอกาสวันสงกรานต์ พระคุณเจ้ายอห์ นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ร่ วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส และสัตบุรุษ
วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีได้จดั พิธีรดน้ าดาหัวขอพรจากพระสงฆ์ นักบวชอาวุโสและ
ผูส้ ูงอายุ ณ บ้านพักพระสงฆ์ อาคารราชินีแห่งอัครสาวก สังฆมณฑลราชบุรี โดยมีพระสงฆ์ ซิ สเตอร์ คณะกรรมการผูส้ ูงอายุและ
สัตบุรุษ ร่ วมในพิธีเป็ นจานวนมากซึ่ งได้สร้างความประทับใจให้กบั บรรดาพระสงฆ์ นักบวชและผูส้ ูงอายุอย่างอบอุ่น หลังจาก
รดน้ าขอพรเสร็จแล้วได้มีการถ่ายภาพ รับประทานอาหาร ฟังเพลงร่ วมกัน

สงกรานต์ท่บี า้ นเบธานี

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่ วมงานแสดงมุฑิตาจิตต่อผูส้ ูงอายุโอกาสวันสงกรานต์ ที่บ้านเบธานี ตาบลสวนกล้วย
อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2555 โดยมีคุณสิ งห์ กาญจนศรี ประธานวัฒนธรรมอาเภอบ้านโป่ งเป็ นประธาน อ.เชษฐ ชาวนาแก้ ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ คุณทศพล ทนุผล ประธานสภาภิบาลวัดนักบุญยอแซฟ แขกผูม้ ีเกียรติและ
พี่นอ้ งสัตบุรุษ ลูกหลานมาร่ วมงานเป็ นกาลังใจให้กบั ผูส้ ูงอายุของบ้านเบธานีเป็ นจานวนมาก

ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 3/ 2555
2 มิ.ย. 55 บาท หลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุฯ ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 3 / 2555 ที่สานักงานชมรมฯบ้านสิ ทธิดาศูนย์พฒั นาการเด็กพิการ พิจารณาประเมินผลการร่ วมงานวันชุมนุ มผูส้ ูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 7
การจัดกิจกรรมของแต่ละชมรมฯ / การจัดทาทะเบียนผูส้ ูงอายุและจิตตาธิการมอบเงินสนับสนุน
การทากิจกรรม ประจาปี 2555 (ของสังฆมณฑลฯ) จานวน 150,000 บาทแก่ชมรมฯ

วันเสาร์ ที่ 18 สิ งหาคม 2555 ประชุมสามัญ คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 / 2555 ณ ห้องประชุมบ้านสิ ทธิดาฯ เวลา 13.30 น.
- เสนอชื่อผูท้ ี่จะเป็ นอนุกรรมการหรื อผูป้ ระสานงานของสังฆมณฑลฯกับส่วนกลาง (ภายใน 30 ก.ย. 55 )
- กาหนดวัน เวลา สถานที่ จัดงานวันชุมนุมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ครั้งที่ 5
ปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งาน

-
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ร่ วมงานชุมนุมผูส้ ู งอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 พิษณุโลก

ชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี และสมาชิก ผูส้ ูงอายุ 119 คน ไปร่ วมงานชุมนุมผูส้ ูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 ที่วดั
เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ร่ วมแสดงความยินดีกบั ผูส้ ูงอายุและลูกกตัญญูตวั อย่างของสังฆมณฑลฯ ซึ่ งได้รับประกาศเกียรติคุณและ
ใบพรพระสันตะปาปา โดยมีผสู้ ูงอายุ 2 ท่าน คือ นายเปาโล นิยม อัยราน้ อย (วัดราชบุรี) นางมารีอา เสงีย่ ม แหวกวารี (วัดโพธาราม) ลูกกตัญญู 2 ท่าน คือ น.ส.เซซีลีอา วิจติ รา คิดรุ่ งเรือง (วัดบ้านโป่ ง) น.ส.เปโตรนิลลา ภณฤชา กาญจนวสิ ต (วัดบางนกแขวก) พิเศษ นางมารีอา สมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกร (วัดโพธาราม) เวชบุคคลตัวอย่าง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณใบพรพระสันตะปาปา
เนื่องจากได้ทาคุณประโยชน์แก่พระศาสนจักรส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง คุณอรพินทร์ แดงช่ วง ประธานชมรมฯวัดบ้านโป่ งเป็ น
ตัวแทนชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี จัดการแสดงบนเวที 1 ชุด ชื่อ จินตลีลาคิมหันต์แห่ งรัก ไปแสดงได้รับการชมเชยว่า
สวยงาม ร่ าเริ ง น่ารัก เป็ นอย่างมาก น.ส.สายสุ นีย์ เสี ยงไพเราะ (วัดบางนกแขวก) ชนะเลิศการประกวดเป็ นเทพีผสู้ ูงวัยสูงคุณค่า 555
ผูส้ ูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับสังฆมณฑลราชบุรี

เทเรซา บุญซ้ อน โลกวิทย์
วัดบ้ านโป่ ง

ดอนบอสโก ชูศักดิ์ ตนประเสริฐ
วัดบางนกแขวก

ยอแซฟ ศักดิ์ชัย วงศ์ วิเศษศักดิ์
วัดดอนมดตะนอย

อังแนส สมมุติ กาญจนานุรักษ์
วัดท่ าม่วง

มารีอา กรี คุ้มเนตร
วัดห้ วยกระบอก

มารีอา สมใจ รัตนศักดิ์ชัยชาญ
วัดเพลง

เทเรซา สุ ดจิตร สู้ เสงี่ยม
วัดบางตาล

ยอห์ นบอสโก ณรงค์ ปรมัตถ์ วิโรจน์
วัดดอนกระบือ้ ง

โรซา แสงจันทร์ แสงเป่ า
วัดพระเมตตาไทรงาม

อันตน ชลูด สุ สุทธิ
วัดหนองนางแพรว

ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับสังฆมณฑลราชบุรี

มารีอา แก้ วกัลยา ม่ วงโมรี
วัดดอนมดตะนอย

ยอแซฟ ธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์
วัดท่ าม่ วง

มารีอา ปรียานุช ทองคา
วัดราชบุรี

มารีอา ศิวรีย์ ศิริรัตนกูล
วัดบางตาล

เปาโล เดช สั งขรัตน์
วัดโพธาราม

เชชีลีอา กมลวจี พรมแสง
วัดห้ วยกระบอก
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เทเรซา สุ นันทา เมฆหมอก
วัดพระเมตตาไทรงาม

ดอมินิโก สราวุธ นิลเพ็ชร
วัดดอนกระเบือ้ ง

ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผู้สูงอายุ

23 .พ.ค. 55 อ.เชษฐ ชาวนาแก้ ว คุณอรพินทร์ แดงช่ วง คุณพนิดา กิตติอุดมพานิช กรรมการชมรมผูส้ ูงอายุสงั ฆมณฑลราชบุรี
ร่ วมประชุมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกและแกนนาผูส้ ูงอายุ 10 สังฆมณฑล ที่ตึกสภาพระสังฆราช กทม. สรุ ปปิ ดโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการอาสาสมัครผูส้ ูงอายุดูแลผูส้ ูงอายุ โดยมีทีมติดตามสนับสนุนโครงการจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริ มสร้าง
สุขภาพ (สสส.) มารับฟังผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครผูส้ ูงอายุดว้ ย
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่ วมทอดผ้าป่ าสามัคคี
30 มิถุนายน 2555 ชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และชมรมผูส้ ูงอายุเครื อข่ายสังฆมณฑลฯ
ได้ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั บ้านสิ ทธิดา – ศูนย์พฒั นาการเด็กพิการ เพื่อหารายได้สมทบทุน
ดูแล บาบัด ฟื้ นฟู เด็กพิการ ยากไร้ เนื่องจากมีระยะเวลาจากัด ประธานชมรมผูส้ ูงอายุระดับสังมณฑลฯได้
ประสานขอความร่ วมมือจากประธานฯ และคณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุเครื อข่ายในสังฆมณฑลฯให้ช่วย
บอกบุญไปยังผูม้ ีจิตศรัทธา / ผูม้ ีอุปการคุณ ซึ่งก็ได้รับความร่ วมมืออย่างดี กิจกรรมในวันงาน มีดงั นี้
8.00 น. ต้อนรับผูม้ าร่ วมงาน / ลงทะเบียนรับบุญผ้าป่ า
10.00 น. พิธีบชู าขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ อยออากิม เหงียน วัน ถัน คุณพ่ อยอแซฟ หวู อัน ห่ วง พระสงฆ์บวชใหม่คณะคามิลเลี่ยน
คุณพ่อดอมินิก ศราวิน พัดศรีเรือง พระสงฆ์บวชใหม่สังฆมณฑลราชบุรี เป็ นประธาน
11.00 น. พิธีรับผ้าป่ า คุณพ่ อ ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี เป็ นประธาน คุณพ่ อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา เจ้าคณะแขวงคามิลเลี่ยนแห่ งประเทศไทย พระสงฆ์ ทมี่ าร่ วมงาน 12 องค์ และท่านนายแพทย์ประสิทธิ์–คุณลัดดา จันทราทิพย์ ร่ วมเป็ นสักขีพยาน
สรุ ปยอดเงินบุญผ้าป่ าที่ได้รับประมาณ 500,000 บาท (ห้ าแสนบาท) ซึ่งเงินที่ได้ท้งั หมดจะนาไปใช้เป็ นเงินทุนดูแล บาบัด ฟื้ นฟู
เด็กพิการ ยากไร้ในบ้านสิ ทธิดาฯในส่ วนของชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และชมรมฯเครื อข่ายได้มีส่วนร่ วมบุญดังนี้
ชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 3,000 / ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลฯและครอบครัว 5,000/ วัดราชบุรี+สภาภิบาล+สัตบุรุษ 40,760
วัดบ้านโป่ ง 20,500/ วัดห้วยกระบอก 12,555/ วัดบางนกแขวก 5,200/ วัดท่าม่วง 4,400/ วัดดอนมดตะนอย 4,000/ วัดเพลง 4,000 /วัดกลุ่มจอมบึง 2,111/ วัดดอนกระเบื้อง 1,500/ วัดแม่กลอง 1,000/ วัดโพธาราม 500/ วัดท่าหว้า 1,880 รวมเป็ นเงินบุญจากชมรมผูส้ ูงอายุ 106,406 บาท
ในนามของ ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ขอขอบพระคุณประธานฯ
คณะกรรมการฯ สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุฯทุกเครื อข่ายที่ได้ร่วมมือร่ วมใจเป็ นหนึ่งเดียวกันช่วยกันหาทุน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายดูแล บาบัด ฟื้ นฟูเด็กพิการในบ้านสิ ทธิดาฯ ขอพระเป็ นเจ้า / นักบุญยออากิม-อันนาโปรดอวยพรแก่ทุกท่าน จงประสบแด่ความสุ ข ความเจริ ญตลอดไป

อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว รายงาน
เจ้ าของ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ทีป่ รึกษา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ / ค.พ.ประสิทธิ์ รุ จิรัตน์
ผู้จัดทา อ.เชษฐฯ / อ.ธัญญา / คุณพรประภาฯ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
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