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ท่ านผู้อาวุโส
“ อย่ าว่ ากล่ าวผู้อาวุโสอย่ างรุนแรงแต่ จงบอกอย่ างที่กระทาต่ อบิดา.......
จงปฏิบัติต่อสตรีอาวุโสอย่ างมารดา ” ( ๑ ทธ ๕ : ๑-๒ ) ขอใช้ บทความนี ้
เพือ่ ชื่นชมกับผู้ทางานกับผู้อาวุโส ท่ านกาลังทางานของ
พระเยซูเจ้ าเพราะขณะที่พระองค์ ทรงพระชนมชี พประกาศ
เทศนาสั่งสอนพระองค์ ช่วยเหลือและให้ กาลังใจผู้อาวุโส
ขอชื่นชมที่ท่านกาลังทางานขององค์ พระเยซูคริ สตเจ้ า
“ผู้อาวุโสทีป่ ฏิบัติหน้ าทีอ่ ย่างดีควรได้ รับรางวัลเป็ นสองเท่า
โดยเฉพาะผู้ทที่ างานหนักในการเทศน์ และการสอน...” (๑ ทธ ๕: ๑๗-๒๕ )

เสี ยงจากจิตตาภิบาลเครื อข่ ายผู้สูงอายุฯ
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทางเครื อข่ ายชมรม
ผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ที่มีความก้ าวหน้ ามาเป็ น
ลาดับ นับตั้งแต่ มีการสร้ างชมรมผู้สูงอายุตามวัดนาร่ อง
เช่ นที่ วัดนักบุญยอแซฟ บ้ านโป่ ง วัดแม่ พระมหาทุกข์
ท่ าม่วง วัดนักบุญยอนห์ บอสโก ราชบุรี วัดนักบุญอันตนโคกมดตะนอย วัดเพลง ฯลฯ และติดตามด้ วยการจัดตั้งกรรมการเครื อข่ าย
ผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลโดยได้ รับความร่ วมมือและสนับสนุนจาก
พระสังฆราช พระสงฆ์ หลายท่ าน และบรรดาผู้นาผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ผู้นาสูงหลายท่ าน ความพร้ อมในหลาย ๆ ด้ าน โดยเฉพาะด้ าน
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีนา้ ใจช่ วยให้ งานเครื อข่ ายผู้สูงอายุ ก้ าวหน้ า
มาเป็ นลาดับ จนสามารถเป็ นตัวอย่างให้ สังฆมณฑลอื่น ๆ ได้ มาบัดนี ้
ทางเครื อข่ ายผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ก้ าวหน้ าไปอีก 1 ก้ าว คือ
การมี “จดหมายข่ าว” เป็ นของเครื อข่ ายเอง เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่ างๆของเครื อข่ ายผู้สูงอายุ ทั้งในระดับสังฆมณฑลและให้ เครื อข่ ายผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลอื่นๆ และระดับชาติ
ได้ติดตามความเคลื่อนไหว
ขออวยพรสมาชิกเครื อข่ายผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีทุกท่าน

ผู้อาวุโสทีค่ วรได้ รับรางวัลต้ องประพฤติตนอย่างไร ?
“ท่ านจงเทศน์ สั่งสอนสิ่ งที่สอดคล้องกับหลักคาสอนที่ถูกต้ อง จงสอนให้
ชายสูงอายุให้ ร้ ู จักมัธยัสถ์ ในการกินการดื่ม ทาตนเป็ นที่เคารพนับถือ มีเหตุผล
มีความมัน่ คงในความเชื่อ ความรั ก และความอดทน ทานองเดียวกัน จงสอน
สตรี สูงอายุให้ ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นผู้มีความเชื่อ ไม่ใส่ ความ ไม่
นินทาและไม่ ติดสุรา พวกเขาเหล่ านั้นจะเป็ นผู้อบรมสั่งสอนหญิงที่เยาว์ วัยกว่ า
ให้ ร้ ู ว่าจะต้ องรั กสามีและบุตรของตนอย่างไร จะต้องมีเหตุผลและทาตนให้
( คุณพ่อไพรัช ศรี ประเสริ ฐ )
บริ สุทธิ์ อย่างไร จะต้ องทางานบ้ าน ต้ องสุภาพอ่ อนโยนและนอบน้ อมต่ อสามี
จิ
ต
ตาภิ
บ
าลเครื
อข่ายผูส้ ูงอายุคาทอลิกแห่ งประเทศไทย
อย่างไร เพื่อจะไม่ทาให้ พระวาจาของพระเจ้ าถูกกล่ าวร้ าย จงตักเตือนชายหนุ่ม
ให้ ร้ ู จักมีเหตุผลในทุกสิ่ ง โดยท่ านจะต้ องเป็ นแบบอย่างในกิจการที่ดี เมื่อสอนก็
ด้ วยดวงจิต ดวงใจ
จงสอนด้ วยความจริ งใจและจริ งจัง โดยสอนคาสอนที่ถูกต้ อง ไม่มีผ้ใู ดตาหนิได้
จงสอนผู้เป็ นทาสให้ อยู่ใต้ อานาจของนายในทุกเรื่ องโดยไม่โต้ แย้ง เพื่อให้ เป็ น ผมขอร่ วมขอบคุณพระ จากดวงใจที่ร่วมคลุกคลี
ที่พอใจของนาย ไม่ลักขโมย แต่ ต้องแสดงความซื่ อสัตย์อย่างเคร่ งครั ดเพื่อทุก กับงานผู้สูงอายุ โดยขอยกคาเด่ นๆจาก “หัวใจของ
คน จงยกย่องคาสอนของพระเจ้ าพระผู้ไถ่ ของเราว่าเป็ นคาสอนที่ดีงามทุกประ- ท่านนักบุญคามิลโล”
* ครั้ งหนึ่ง หัวใจดวงนีเ้ คยปรารภว่ า “อยากมีร้อยมือทางาน
การ ” ( ทต ๒ : ๑ – ๑๐ )
ของพระองค์” งานรั บใช้ ผ้ ปู ่ วย ผู้ทุกข์ ทรมาน ผู้สูงอายุ ท่ านปรารภมี
ฉบับนีข้ อให้ เนือ้ ๆเพื่อเป็ นแนวคิดในการเป็ นผู้ดูแลผู้อาวุโสและเป็ น จานวนสมาชิกที่มีคุณภาพ มีหัวใจที่รักและสู้ทนกับงานเมตตาจิต
พร้ อมเป็ นผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ มอบความรั กและแบ่ งปั น งานผู้สูงอายุก็
ผู้อาวุโสทีม่ คี ณ
ุ ภาพและน่ ายกย่องสรรเสริญ
เช่ นกัน ต้ องการผู้มีใจรั ก เปี่ ยมด้ วยดวงใจที่สุภาพ หลาย ๆ ดวงมา
ทางานเสี ยสละเพื่อพี่น้องผู้ตา่ ต้ อย
* ครั้ งหนึ่ง หั วใจดวงนีเ้ คยปรารภว่ า “มือของเราต้ องมีหัวใจ
อยู่ด้วย” ด้ วยสองมือของท่ านนักบุญ ของเราทุกคน เพียงลาพัง คง
เป็ นไปไม่ได้ แต่ เพราะเราจับมือกัน ประสานดวงใจ มีใจให้ กับงาน
( คุณพ่อไพยง มนิ ราช )
บรรจุในมือของเรานั้น จะเป็ นพลังยิ่งใหญ่ เพื่อกลุ่มผู้สูงอายุ
อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี
โดยผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุ
จากดวงใจที่พระมอบให้

กรกฎาคม - กันยายน 2012

( คุณพ่ อวิโรจน์ นันทจินดา )
ประธานชมรมเครื อข่ ายผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย

ชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

20 กันยายน 2555
เรื่ อง การจัดทาจดหมายข่าว ฉบับที่ 2
เรี ยน พระคุณเจ้า คุณพ่อ ท่านผูม้ ีอุปการคุณ คณะกรรมการสมาชิกเครื อข่ายผูส้ ูงอายุทุกท่าน
คณะผูจ้ ดั ทารู้สึกดีใจ ที่จดหมายข่าวฉบับแรก ออกไปแล้ว ได้รับคาชมเชยตอบรับอย่างอบอุ่น จึงต้องขอขอบคุณ
ทุกท่าน ทุกฝ่ ายไว้เป็ นเบื้องต้น และหวังว่าคงจะได้รับคาติชม เสนอแนะในฉบับต่อไป
จดหมายข่าวฉบับนี้ นอกจากจะเสนอข่าว ภาพกิจกรรมย้อนหลัง 3 เดือนแล้ว ยังบอกกล่าว ข่าว กิจกรรมล่วงหน้า 3 เดือนที่ชมรมจะทาดังต่อไปนี้
1.การจัดอบรมฟื้ นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจาปี 2012 ของคณะกรรมการและผูป้ ระสานงานผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
2.สรุ ปกิจกรรมผลงาน ปี 2012 / เตรี ยมวางแผนงานกิจกรรมโครงการปี 2013 เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผูส้ ูงอายุ ที่ลาดกระบัง กทม. (27–29 พ.ย. 13)และเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี 2012 ของชมรมผูส้ ูงอายุระดับสังฆมณฑลด้วย
3.ร่ วมกิจกรรมเปิ ดปี แห่ งความเชื่อของสังฆมณฑลราชบุรี ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก (13 ต.ค. 13) มอบเกียรติบตั รผูส้ ูงอายุ – ลูก
กตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับสังฆมณฑลประจาปี 2013 ด้วย
4.จัดส่ งเอกสารโครงการผูส้ ูงอายุ–ลูกกตัญญูตวั อย่างให้กบั ค.พ.เจ้าอาวาส ผอ.สภาภิบาลวัดและประธานชมรมผูส้ ูงอายุของทุกวัดในสังฆมณฑล
ราชบุรี เพื่อเตรี ยมสรรหาผูส้ มควรได้รับการยกย่องเป็ นตัวอย่าง ทั้งในระดับวัด – สังฆมณฑล และระดับชาติ
5. เตรี ยมความพร้อมคณะกรรมการผูส้ ูงอายุที่จะไปร่ วมงานวันชุมนุมผูส้ ูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 8 ที่ จ.เชียงใหม่ ( 26–28เม.ย. 13 )
6. จัดอาสาสมัครทากิจกรรมโครงการเยีย่ มเยียนช่วยเหลือผูป้ ่ วยพิการ เด็กสตรี ผูย้ ากไร้ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Caritas Thailand
7.จัดทีมอาสาสมัครออกเยีย่ มเยียนขยายเครื อข่าย ไปทางวัดเขตเหนือของสังฆมณฑล เป้ าหมาย วัดลูกแก ห้วยกระบอก ท่าหว้า ท่าเรื อ กาญจนบุรี
8.รณรงค์ให้คณะกรรมการและสมาชิกผูส้ ูงอายุทุกชมรมสวดสายประคาในเดือนตุลาคม อย่างศรัทธา และทัว่ ถึง
จะเห็นได้ว่าข้าวในนามีมาก แต่คนงานมีนอ้ ย แต่เราก็จะพยายามทาเท่าที่ทาได้ ขอให้ผทู้ ี่ทางานเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุทุกท่านจงมี ความรั ก ความตั้งใจ
และเสี ยสละ“ความรักเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทีแ่ ลกมาได้ ด้วยความรักเท่านั้น เมือ่ ให้ ความรัก ความห่ วงใย และให้ ความสุ ขมากเท่าใด ก็ย่อมจะได้ รับความรัก
ความห่ วงใย และความสุ ขกลับคืนมามากเท่านั้น”
ขอแสดงความนับถือ
( นายเชษฐ ชาวนาแก้ว )
ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี นาทีมคณะกรรมการเยีย่ มเยียนขยายเครื อข่ าย
10 ก.ย. 55 ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรมผูส้ ูงอายุฯ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสังคมสังฆมณฑลราชบุรี นาประธาน / รองประธาน / เลขานุการ /
เหรัญญิก และกรรมการผูส้ ูงอายุรวม 8 ท่าน ไปเยีย่ มเยียนเครื อข่าย วัดอัครเทวดามีคาแอลดอนกระเบื้อง – วัดนักบุญยาโกเบแม่กลอง และขยายเครื อข่าย
ตั้งกลุ่มผูส้ ูงอายุที่วดั แม่พระสายประคา หลักห้า โอกาสนี้ได้พบ ค.พ.เจษฎา บุญรติวงค์ เจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง / ค.พ.ประดิษฐ์ ว่องวารี เจ้าอาวาสวัดหลักห้า คณะผูเ้ ยีย่ มเยียน ขอรับคาแนะนาในการตั้งกลุ่มชมรมฯ การดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุจากคุณพ่อเจ้าวัด และได้แบ่งปันประสบการณ์ของ
คณะกรรมการแต่ละท่านด้วย ในการเยีย่ มเยียนขยายเครื อข่ายครั้งนี้ได้มี ผอ.สภาภิบาลวัด ประธานและสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุของวัดนั้น ๆ เข้าร่ วมด้วยใน
ส่ วนของวัดแม่กลอง เนื่องจาก ค.พ.เจ้าอาวาสติดภารกิจสาคัญ จึงได้พบกับ ผอ.สภาภิบาล – ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกผูส้ ูงอายุเท่านั้น
ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ และคณะกรรมการชมรมฯสังฆมณฑลราชบุรี ขอขอบพระคุณ ค.พ.เจ้าอาวาส – ผอ.สภาภิบาลวัด – ประธานกลุ่มชมรมฯ และ
สมาชิกผูส้ ูงอายุทุกวัด ที่ได้ให้การต้อนรับ ให้คาแนะนา ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ในการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมกลุ่มชมรมผูส้ ูงอายุ ท้ายที่สุด
อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลฯและคณะกรรมการอาสาสมัครเสนอตัวที่จะเข้าร่ วมประชุม แบ่งปันประสบการณ์ ให้กบั ที่
ประชุมคณะกรรมการของทุกวัดในครั้งต่อไปหากได้รับเชิญ

ภาพข่าวกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

จัดประชุมสมาชิกประจาเดือน
ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน
(ก่อนประชุมร่ วมพิธีบชู ามิสซา)

แสดงความยินดี วันคล้ายวันเกิด
มอบของขวัญให้แก่สมาชิกที่เกิด
ในเดือนนั้น

วิ สยั ทัศน์ ( Vision )
ผูส้ งู อายุคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุร ี
ประกาศข่าวดี และเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสตเจ้า
ดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างท่านนักบุญยออากิม - อันนา
องค์อุปถัมถ์ของผูส้ งู วัย

ตรวจสุ ขภาพสมาชิกผูส้ ูงอายุที่เข้า
ร่ วมประชุม

โครงการต่อเนื่องอาสาสมัคร
ผูส้ ูงอายุดูแลผูส้ ูงอายุตามบ้าน
ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ร.พ.บ้านโป่ ง /
อสม.ท้องถิ่น

พันธกิจ ( Mission )
พระศาสนจักรในสังฆมณฑลราชบุร ี
มุ่งอุทศิ ตนเพื่อฟื้นฟูชวี ติ ให้สนิทกับพระคริสตเจ้า
โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ ์สิทธิ ์ เป็นหนึ่งเดียวกัน รัก ห่วงใย
ใส่ใจผูส้ งู วัย ผูป้ ่วย ผูย้ ากไร้ ให้มสี ุขภาพและสวัสดิการด้านสังคม

4 พฤษภาคม 2555 คุณพ่ อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ เป็ นตัวแทนศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี เข้ารับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ
องค์กรทาคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผอู้ ยูใ่ นภาวะยากลาบาก และผูอ้ ยูใ่ นภาวะยากลาบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจาปี 2554 จากพระเจ้ าวรวงศ์ เธอ
พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ.ห้องราชา ๒ โรงแรมปริ๊ นพาเลช มหานคร กรุ งเทพมหานคร จัดงานโดยสานักส่ งเสริ มและ
พิทกั ษ์ผดู้ อ้ ยโอกาส สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็กเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ขอแสดงความยินดีกบั “ชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก” ที่ได้รับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์สนับสนุนเมื่อ 24 ส.ค. 2555
คาดว่างบประมาณปี 57 คงผ่านตลอด ยินดีดว้ ย ! ขอให้เข้มแข็ง
และฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆไปได้โดยสะดวก โดยเฉพาะการเยีย่ มผูส้ ูงอายุ
ที่บา้ น ในวันที่ 18 ต.ค. 55 จะส่ งภาพกิจกรรมมาลงข่าวในจดหมายข่าว
ฉบับต่อไป
สายสุ นีย ์ เสี ยงไพเราะ / รายงาน

ประชุมคณะกรรมการชมรมผุ้สูงอายุฯ ครั้งที่ 4 /2555
ชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี กาหนดให้มีการประชุม 5 ครั้ง / ปี ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 1 ครั้ง / ปี เสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2555
เป็ นการประชุมครั้งที่ 4 / 2555 หลังจาก ค.พ.ประสิทธ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ นาสวดภาวนาเปิ ดการประชุมแล้ว ได้มีการต้อนรับ ค.พ.วุฒกิ ร พันธุ์ยงิ่ ยก
ผูอ้ านวยการบ้านสิ ทธิดา — ศูนย์พฒั นาการเด็กพิการคนใหม่ คนหนุ่มไฟแรง ค.พ.แนะนาตนเองว่าเป็ นสัตบุรุษวัดเซนต์จอห์น กรุ งเทพฯ บวชมาแล้ว 4 ปี
ได้รับมอบหมายจากผูใ้ หญ่ของคณะฯ ให้มาเป็ น ผอ.บ้านสิ ทธิดาฯ และจิตตาภิบาล รพ.ซานคามิลโล หลังจากนั้นก็มีการประชุมตามระเบียบวาระ มีเรื่ อง
แจ้งให้ทราบ เรื่ องสื บเนื่อง เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา และเรื่ องอื่นๆ หลายเรื่ อง เช่น การทาจดหมายข่าว / การทาทะเบียนประวัติสุขภาพ / การจัดงานวัน
ชุมนุมผูส้ ูงอายุของสังฆมณฑล การพิจารณาเสนอผูท้ ี่จะเป็ นผูป้ ระสานงานผูส้ ูงอายุของสังฆมณฑล ฯลฯ

Caritas Thailand สนับสนุนโครงการเยีย่ มเยียนช่ วยเหลือ ผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
สิ งหาคม—กันยายน 2012 ชมรมผูส้ ูงอายุวดั อาสนวิหาร บางนกแขวก / วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี / วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ ง /
วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก / วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง นาพระวาจา พระพร ความรัก ความห่ วงใยและนาเครื่ องอุปโภค
บริ โภค เวชภัณฑ์ ฯลฯ ไปมอบให้ ผูป้ ่ วย พิการ เด็ก สตรี ผูย้ ากไร้ เขตวัดของตน

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ ง

วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก

วันแม่ที่บ้านเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
11 ส.ค. 55 ซิสเตอร์ สุ จิตรา งามวงศ์ อธิการิ ณี บ้านเบธานี พร้อมคณะซิสเตอร์คามิเลียน ได้จดั งาน “วันบอกรักแม่ ” ขึ้นที่บา้ นเบธานี โดยมี
ท่านสมบูรณ์ ศิริเวช นายอาเภอบ้านโป่ ง เป็ นประธาน นายก อบต.สวนกล้วย ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. ชมรมผูส้ ูงอายุ สภาภิบาลวัด เยาวชน แขกผูม้ ีเกียรติ ญาติ
พี่นอ้ ง ลูกหลานของผูส้ ูงอายุมาร่ วมงานจานวนมาก เริ่ มพิธีดว้ ยวนจพิธีกรรม โดย ค.พ.นิพนธ์ สาราจิตต์ จบแล้ว ท่านนายอาเภอบ้านโป่ งเปิ ดกรวย
ดอกไม้ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซ.สุ จิตรา งามวงศ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานกล่าว
เปิ ดงาน ชมการแสดงของเยาวชน ท่านนายอาเภอประธานในพิธีนาแขกผูม้ ีเกียรติ มอบช่อมะลิแด่คุณแม่ทุกท่านที่อยูใ่ นบ้านเบธานี และคุณแม่ที่ มา
ร่ วมงาน ท่ามกลางเสี ยงเพลง อิ่มอุ่น—ค่าน้ านม สร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็ นอย่างดี สุ ดท้ายรับประทานอาหารร่ วมกัน เป็ นวันบอกรักที่มี
ความหมายยิง่

ลงนามถวายพระพร

วจนพิธีกรรมขอพรพระ
โดย ค.พ.นิพนธ์ สาราจิตต์

วางพานพุ่มถวายสักการะ

นายสมบูรณ์ ศิริเวช
ส่ วนหนึ่ งของแขกผูม้ ีเกียรติที่มาร่ วมงาน
นายอาเภอบ้านโป่ ง กล่าวเปิ ดงาน

ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
คุณพ่ อไพบูลย์ รุจิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก ร่ วมกับชมรมผูส้ ูงอายุฯ เชิญศีลมหาสนิท และนาเครื่ องอุปโภค บริ โภค ไปมอบ
ให้ผเู้ จ็บป่ วย พิการ ยากไร้ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เนื่องในโอกาสวันศุกร์ตน้ เดือน

ด้วยรัก...ห่วงใย....ให้กำลังใจ

บุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์ / รายงาน

อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ผูป้ ระสานงาน – ประธานชมรมผูส้ ูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี บุรุษเหล็ก วัย 71 ปี ผูม้ ีจิตอาสา ทางานอาสาสมัครมากมาย
แอบเข้าพบแพทย์ รพ.ศูนย์ราชบุรี เนื่องจากมีอาการปวดท้อง แพทย์สั่งเข้าพักเป็ นคนไข้ในกะทันหัน เพื่อตรวจอาการอย่างละเอียด พบว่าลาไส้อกั เสบ
นอนหยอดน้ าเกลือ ซ่อมสุ ขภาพ ตั้งแต่ 14 – 19 ก.ย. 55 ญาติสนิทและคนใกล้ชิดเท่านั้นที่ทราบ หมอสั่งให้พกั ผ่อนมากๆ เจ้าตัวจะเชื่อหรื อไม่ คนใน
ครอบครัวเป็ นห่ วง

คุณอรพินทร์ แดงช่วง ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ
วัด น.ยอแซฟ บ้านโป่ ง นาเพื่อนสนิทเข้าเยีย่ ม
อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ที่ รพ.ศูนย์ราชบุรี

อ.นิยม อัยราน้อย นาคณะกรรมการชมรมฯ
สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยอาหารเสริ ม
มาเยีย่ มที่บา้ นพัก

คุณอรพินทร์ แดงช่วง รัก ห่ วงใย นาทีม
อาสาสมัครดูแลผูป้ ่ วยฯมาเยีย่ มที่บา้ น
บุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์ / รายงาน

เจ้ าของ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ทีป่ รึกษา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์ รุ จิรัตน์
ผู้จัดทา อ.เชษฐ ชาวนาแก้ ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ ธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

