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       “ อย่าว่ากล่าวผู้อาวุโสอย่างรุนแรงแต่จงบอกอย่างที่กระท าต่อบิดา....... 
 จงปฏิบัติต่อสตรีอาวุโสอย่างมารดา ” ( ๑ ทธ ๕ : ๑-๒ ) ขอใช้บทความนี ้

เพือ่ช่ืนชมกับผู้ท างานกับผู้อาวุโส ท่านก าลังท างานของ 
พระเยซูเจ้าเพราะขณะท่ีพระองค์ทรงพระชนมชีพประกาศ
เทศนาส่ังสอนพระองค์ช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้อาวุโส 
ขอช่ืนชมท่ีท่านก าลังท างานขององค์พระเยซูคริสตเจ้า   
“ผู้อาวโุสทีป่ฏบิัติหน้าทีอ่ย่างดีควรได้รับรางวลัเป็นสองเท่า

โดยเฉพาะผู้ทีท่ างานหนักในการเทศน์และการสอน...”  (๑ ทธ ๕: ๑๗-๒๕ ) 

  ผู้อาวโุสทีค่วรได้รับรางวลัต้องประพฤติตนอย่างไร ? 
         “ท่านจงเทศน์ส่ังสอนส่ิงท่ีสอดคล้องกับหลักค าสอนท่ีถูกต้อง จงสอนให้
ชายสูงอายใุห้รู้จักมธัยสัถ์ในการกินการด่ืม ท าตนเป็นท่ีเคารพนับถือ มีเหตุผล 
มีความมัน่คงในความเช่ือ ความรัก และความอดทน ท านองเดียวกัน จงสอน
สตรีสูงอายใุห้ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้มีความเช่ือ ไม่ใส่ความ ไม่
นินทาและไม่ติดสุรา พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้อบรมส่ังสอนหญิงท่ีเยาว์วัยกว่า
ให้รู้ว่าจะต้องรักสามีและบุตรของตนอย่างไร จะต้องมีเหตุผลและท าตนให้
บริสุทธ์ิอย่างไร จะต้องท างานบ้าน ต้องสุภาพอ่อนโยนและนอบน้อมต่อสามี
อย่างไร เพ่ือจะไม่ท าให้พระวาจาของพระเจ้าถูกกล่าวร้าย จงตักเตือนชายหนุ่ม
ให้รู้จักมีเหตุผลในทุกส่ิง โดยท่านจะต้องเป็นแบบอย่างในกิจการท่ีดี เม่ือสอนก็
จงสอนด้วยความจริงใจและจริงจัง โดยสอนค าสอนท่ีถูกต้อง ไม่มีผู้ใดต าหนิได้ 
จงสอนผู้เป็นทาสให้อยู่ใต้อ านาจของนายในทุกเร่ืองโดยไม่โต้แย้ง เพ่ือให้เป็น
ท่ีพอใจของนาย ไม่ลักขโมย แต่ต้องแสดงความซ่ือสัตย์อย่างเคร่งครัดเพ่ือทุก
คน จงยกย่องค าสอนของพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเราว่าเป็นค าสอนท่ีดีงามทุกประ-
การ ” ( ทต ๒ : ๑ – ๑๐ ) 

                  ฉบับนีข้อให้เนือ้ๆเพ่ือเป็นแนวคดิในการเป็นผู้ดูแลผู้อาวโุสและเป็น  
ผู้อาวโุสทีม่คีณุภาพและน่ายกย่องสรรเสริญ 

                                         

                                                              

                                                          ( คุณพ่อไพยง   มนิราช ) 
                                                                    อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี 

  ผมขอร่วมขอบคุณพระ  จากดวงใจท่ีร่วมคลุกคลี
กับงานผู้สูงอาย ุโดยขอยกค าเด่นๆจาก “หัวใจของ
ท่านนักบุญคามลิโล”  
          *  คร้ังหน่ึง หัวใจดวงนีเ้คยปรารภว่า “อยากมร้ีอยมอืท างาน
ของพระองค์” งานรับใช้ผู้ป่วย ผู้ทุกข์ทรมาน ผู้สูงอาย ุท่านปรารภมี
จ านวนสมาชิกท่ีมีคุณภาพ มีหัวใจท่ีรักและสู้ทนกับงานเมตตาจิต
พร้อมเป็นผู้หน่ึงท่ียืนอยู่ มอบความรักและแบ่งปัน งานผู้สูงอายกุ็
เช่นกัน ต้องการผู้มีใจรัก เป่ียมด้วยดวงใจท่ีสุภาพ หลาย ๆ ดวงมา
ท างานเสียสละเพ่ือพ่ีน้องผู้ต  า่ต้อย 
          *   คร้ังหน่ึง หัวใจดวงนีเ้คยปรารภว่า “มอืของเราต้องมหัีวใจ
อยู่ด้วย” ด้วยสองมือของท่านนักบุญ ของเราทุกคน เพียงล าพัง คง
เป็นไปไม่ได้ แต่เพราะเราจับมือกัน ประสานดวงใจ มีใจให้กับงาน 
บรรจุในมือของเรานั้น  จะเป็นพลังยิ่งใหญ่เพ่ือกลุ่มผู้สูงอาย ุ  
โดยผู้สูงอาย ุเพ่ือผู้สูงอาย ุ
                                           จากดวงใจท่ีพระมอบให้ 
 
 
                                      ( คุณพ่อวิโรจน์   นันทจินดา ) 
                     ประธานชมรมเครือข่ายผู้สูงอายคุาทอลิกประเทศไทย 

     ขอช่ืนชมและแสดงความยินดีกับทางเครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายสัุงฆมณฑลราชบุรี ท่ีมีความก้าวหน้ามาเป็น
ล าดับ  นับตั้งแต่มีการสร้างชมรมผู้สูงอายตุามวัดน าร่อง 
เช่นท่ี วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง วัดแม่พระมหาทุกข์ 

ท่าม่วง วัดนักบุญยอนห์บอสโก ราชบุรี วัดนักบุญอันตนโคกมด-
ตะนอย วัดเพลง ฯลฯ และติดตามด้วยการจัดตั้งกรรมการเครือข่าย
ผู้สูงอายรุะดับสังฆมณฑลโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
พระสังฆราช พระสงฆ์หลายท่าน และบรรดาผู้น าผู้สูงอายท่ีุมีภาวะ 
ผู้น าสูงหลายท่าน ความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีน า้ใจช่วยให้งานเครือข่ายผู้สูงอาย ุ ก้าวหน้า
มาเป็นล าดับ จนสามารถเป็นตัวอย่างให้สังฆมณฑลอ่ืน ๆ ได้ มาบัดนี้
ทางเครือข่ายผู้สูงอายสัุงฆมณฑลราชบุรี ก้าวหน้าไปอีก 1 ก้าว คือ 
การมี “จดหมายข่าว” เป็นของเครือข่ายเอง เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายผู้สูงอาย ุ ท้ังในระดับสังฆ- 
มณฑลและให้เครือข่ายผู้สูงอายจุากสังฆมณฑลอ่ืนๆ และระดับชาติ
ไดติ้ดตามความเคล่ือนไหว     
     ขออวยพรสมาชิกเครือข่ายผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรีทุกท่าน  
                                                  
                                                               ( คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ ) 
                                   จิตตาภิบาลเครือข่ายผูสู้งอายคุาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เสียงจากจิตตาภบิาลเครือข่ายผู้สูงอายฯุ ท่านผู้อาวุโส 

 ด้วยดวงจติ  ดวงใจ 

  ปีที่ 1  ฉบับที่  2 



 

 

                                       วิสยัทศัน์ ( Vision )     พนัธกิจ ( Mission ) 
                           ผูส้งูอายุคาทอลกิในสงัฆมณฑลราชบุร ี   พระศาสนจกัรในสงัฆมณฑลราชบุร ี
   ประกาศข่าวด ีและเป็นประจกัษ์พยานถงึองคพ์ระครสิตเจา้    มุ่งอุทศิตนเพื่อฟ้ืนฟูชวีติใหส้นิทกบัพระครสิตเจา้ 
       ด าเนินชวีติตามแบบอย่างท่านนกับุญยออากมิ - อนันา    โดยอาศยัพระวาจาและศลีศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นหน่ึงเดยีวกนั รกั ห่วงใย   
                                             องคอุ์ปถมัถข์องผูส้งูวยั     ใส่ใจผูส้งูวยั ผูป้่วย ผูย้ากไร ้ใหม้สีุขภาพและสวสัดกิารดา้นสงัคม 

 จดัประชุมสมาชิกประจ าเดือน  
 ทุกวนัพฤหัสบดีท่ี  2 ของเดือน  
(ก่อนประชุมร่วมพิธีบชูามิสซา) 

แสดงความยนิดี วนัคลา้ยวนัเกิด    
มอบของขวญัให้แก่สมาชิกท่ีเกิด 
ในเดือนนั้น 

ตรวจสุขภาพสมาชิกผูสู้งอายท่ีุเขา้
ร่วมประชุม 

โครงการต่อเน่ืองอาสาสมคัร
ผูสู้งอายดุูแลผูสู้งอายตุามบา้น 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีร.พ.บา้นโป่ง / 
อสม.ทอ้งถ่ิน 

ชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี 
          20  กนัยายน  2555 

เร่ือง  การจดัท าจดหมายข่าว ฉบบัท่ี 2 
เรียน  พระคุณเจา้ คุณพ่อ ท่านผูมี้อุปการคุณ คณะกรรมการสมาชิกเครือข่ายผูสู้งอายทุุกท่าน 

คณะผูจ้ดัท  ารู้สึกดีใจ ท่ีจดหมายข่าวฉบบัแรก ออกไปแลว้ ไดรั้บค าชมเชยตอบรับอยา่งอบอุ่น จึงตอ้งขอขอบคุณ 
ทุกท่าน  ทุกฝ่ายไวเ้ป็นเบ้ืองตน้ และหวงัว่าคงจะไดรั้บค าติชม เสนอแนะในฉบบัต่อไป 

 จดหมายข่าวฉบบัน้ี นอกจากจะเสนอข่าว ภาพกิจกรรมยอ้นหลงั 3 เดือนแลว้ ยงับอกกล่าว ข่าว กิจกรรมล่วงหนา้ 3 เดือนท่ีชมรมจะท าดงัต่อไปน้ี 
          1.การจดัอบรมฟ้ืนฟจิูตใจและประชุมสามญัประจ าปี 2012 ของคณะกรรมการและผูป้ระสานงานผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี 
          2.สรุปกิจกรรมผลงาน ปี 2012 / เตรียมวางแผนงานกิจกรรมโครงการปี 2013 เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
ผูสู้งอาย ุท่ีลาดกระบงั กทม. (27–29 พ.ย. 13)และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2012  ของชมรมผูสู้งอายรุะดบัสังฆมณฑลดว้ย 
          3.ร่วมกิจกรรมเปิดปีแห่งความเช่ือของสังฆมณฑลราชบุรี ท่ีอาสนวิหารแม่พระบงัเกิด บางนกแขวก (13 ต.ค. 13) มอบเกียรติบตัรผูสู้งอาย ุ– ลูก
กตญัญูคาทอลิกตวัอยา่งระดบัสังฆมณฑลประจ าปี 2013 ดว้ย 
          4.จดัส่งเอกสารโครงการผูสู้งอาย–ุลูกกตญัญูตวัอยา่งให้กบั ค.พ.เจา้อาวาส ผอ.สภาภิบาลวดัและประธานชมรมผูสู้งอายขุองทุกวดัในสังฆมณฑล
ราชบุรี เพ่ือเตรียมสรรหาผูส้มควรไดรั้บการยกยอ่งเป็นตวัอยา่ง ทั้งในระดบัวดั – สังฆมณฑล และระดบัชาติ 
          5. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการผูสู้งอายท่ีุจะไปร่วมงานวนัชุมนุมผูสู้งอายรุะดบัชาติ คร้ังท่ี 8  ท่ี จ.เชียงใหม่  ( 26–28เม.ย. 13 )  
          6. จดัอาสาสมคัรท ากิจกรรมโครงการเยีย่มเยยีนช่วยเหลือผูป่้วยพิการ เดก็สตรี ผูย้ากไร้ ท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจาก Caritas Thailand  
          7.จดัทีมอาสาสมคัรออกเยีย่มเยยีนขยายเครือข่าย ไปทางวดัเขตเหนือของสังฆมณฑล เป้าหมาย วดัลูกแก ห้วยกระบอก ท่าหวา้ ท่าเรือ กาญจนบุรี  
          8.รณรงคใ์ห้คณะกรรมการและสมาชิกผูสู้งอายทุุกชมรมสวดสายประค าในเดือนตุลาคม อยา่งศรัทธา และทัว่ถึง 

จะเห็นไดว้่าขา้วในนามีมาก แต่คนงานมีนอ้ย แต่เราก็จะพยายามท าเท่าท่ีท  าได ้ขอให้ผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัผูสู้งอายุทุกท่านจงมี ความรัก ความตั้งใจ 
และเสียสละ“ความรักเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ทีแ่ลกมาได้ด้วยความรักเท่าน้ัน เมือ่ให้ความรัก ความห่วงใย และให้ความสุขมากเท่าใด กย่็อมจะได้รับความรัก 
ความห่วงใย และความสุขกลบัคนืมามากเท่าน้ัน” 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                        
                    ( นายเชษฐ  ชาวนาแกว้ ) 

                                                       ประธานชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี 

10 ก.ย. 55 ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรมผูสู้งอายฯุ ผูอ้  านวยการฝ่ายสังคมสังฆมณฑลราชบุรี น าประธาน / รองประธาน / เลขานุการ / 
เหรัญญิก และกรรมการผูสู้งอายรุวม 8 ท่าน ไปเยีย่มเยยีนเครือข่าย วดัอคัรเทวดามีคาแอลดอนกระเบ้ือง – วดันกับุญยาโกเบแม่กลอง และขยายเครือข่าย
ตั้งกลุ่มผูสู้งอายท่ีุวดัแม่พระสายประค า หลกัห้า โอกาสน้ีไดพ้บ ค.พ.เจษฎา บุญรตวิงค์ เจา้อาวาสวดัดอนกระเบ้ือง / ค.พ.ประดิษฐ์ ว่องวารี เจา้อาวาสวดั- 
หลกัห้า คณะผูเ้ยีย่มเยยีน ขอรับค าแนะน าในการตั้งกลุ่มชมรมฯ การด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายจุากคุณพ่อเจา้วดั และไดแ้บ่งปันประสบการณ์ของ
คณะกรรมการแต่ละท่านดว้ย ในการเยีย่มเยยีนขยายเครือข่ายคร้ังน้ีไดมี้ ผอ.สภาภิบาลวดั ประธานและสมาชิกชมรมผูสู้งอายขุองวดันั้น ๆ เขา้ร่วมดว้ยใน
ส่วนของวดัแม่กลอง เน่ืองจาก ค.พ.เจา้อาวาสติดภารกิจส าคญั จึงไดพ้บกบั ผอ.สภาภิบาล – ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกผูสู้งอายเุท่านั้น 
     ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์ และคณะกรรมการชมรมฯสังฆมณฑลราชบุรี ขอขอบพระคุณ ค.พ.เจา้อาวาส – ผอ.สภาภิบาลวดั – ประธานกลุ่มชมรมฯ และ
สมาชิกผูสู้งอายทุุกวดั ท่ีไดใ้ห้การตอ้นรับ ให้ค  าแนะน า ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ในการพฒันาและด าเนินกิจกรรมกลุ่มชมรมผูสู้งอายุ ทา้ยท่ีสุด  
อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลฯและคณะกรรมการอาสาสมคัรเสนอตวัท่ีจะเขา้ร่วมประชุม แบ่งปันประสบการณ์ ให้กบัท่ี
ประชุมคณะกรรมการของทุกวดัในคร้ังต่อไปหากไดรั้บเชิญ 

จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายสัุงฆมณฑลราชบุรี น าทีมคณะกรรมการเยีย่มเยยีนขยายเครือข่าย 

ภาพข่าวกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง 



 

 

          4 พฤษภาคม 2555  คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์ เป็นตวัแทนศูนยส์ังคมพฒันาสังฆมณฑลราชบุรี เขา้รับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ    
องคก์รท าคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผูอ้ยูใ่นภาวะยากล าบาก และผูอ้ยูใ่นภาวะยากล าบากท่ีประพฤติตนดีเด่น ประจ าปี  2554  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ   
พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทนัิดดามาตุ ณ.ห้องราชา ๒  โรงแรมปร๊ินพาเลช มหานคร กรุงเทพมหานคร จดังานโดยส านกัส่งเสริมและ
พิทกัษผ์ูด้อ้ยโอกาส ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็กเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์  

           ขอแสดงความยนิดีกบั “ชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระบังเกดิ 
บางนกแขวก” ท่ีไดรั้บรองเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์จากกระทรวง-
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยส์นบัสนุนเม่ือ 24 ส.ค. 2555 
 คาดว่างบประมาณปี 57 คงผา่นตลอด ยนิดีดว้ย ! ขอให้เขม้แข็ง
และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปไดโ้ดยสะดวก โดยเฉพาะการเยีย่มผูสู้งอายุ
ท่ีบา้น ในวนัท่ี 18 ต.ค. 55 จะส่งภาพกิจกรรมมาลงข่าวในจดหมายข่าว
ฉบบัต่อไป    
                                                 สายสุนีย ์เสียงไพเราะ / รายงาน 

ขอแสดงความยินดกีับ ชมรมผู้สูงอายุอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

ประชุมคณะกรรมการชมรมผุ้สูงอายุฯ คร้ังที ่4 /2555 
                           ชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี ก  าหนดให้มีการประชุม 5 คร้ัง / ปี ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 1 คร้ัง / ปี  เสาร์ท่ี 18 สิงหาคม 2555 
เป็นการประชุมคร้ังท่ี 4 / 2555 หลงัจาก ค.พ.ประสิทธ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ น าสวดภาวนาเปิดการประชุมแลว้ ไดมี้การตอ้นรับ ค.พ.วุฒกิร พันธ์ุยิง่ยก 
ผูอ้  านวยการบา้นสิทธิดา — ศนูยพ์ฒันาการเด็กพิการคนใหม่ คนหนุ่มไฟแรง ค.พ.แนะน าตนเองว่าเป็นสัตบุรุษวดัเซนตจ์อห์น กรุงเทพฯ บวชมาแลว้ 4 ปี 
ไดรั้บมอบหมายจากผูใ้หญ่ของคณะฯ ให้มาเป็น ผอ.บา้นสิทธิดาฯ และจิตตาภิบาล รพ.ซานคามิลโล หลงัจากนั้นก็มีการประชุมตามระเบียบวาระ  มีเร่ือง
แจง้ให้ทราบ  เร่ืองสืบเน่ือง เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา และเร่ืองอ่ืนๆ หลายเร่ือง เช่น การท าจดหมายข่าว / การท าทะเบียนประวติัสุขภาพ / การจดังานวนั
ชุมนุมผูสู้งอายขุองสังฆมณฑล การพิจารณาเสนอผูท่ี้จะเป็นผูป้ระสานงานผูสู้งอายขุองสังฆมณฑล ฯลฯ 

 Caritas Thailand  สนับสนุนโครงการเยีย่มเยยีนช่วยเหลือ ผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ชมรมผู้สูงอายสัุงฆมณฑลราชบุรี 

    สิงหาคม—กนัยายน 2012 ชมรมผูสู้งอายวุดัอาสนวิหาร บางนกแขวก / วดันกับุญยอห์นบอสโก ราชบุรี / วดันกับุญยอแซฟ บา้นโป่ง / 
วดันกับุญเทเรซา ห้วยกระบอก / วดัอคัรเทวดามีคาแอล ดอนกระเบ้ือง น าพระวาจา พระพร ความรัก ความห่วงใยและน าเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค เวชภณัฑ ์ฯลฯ ไปมอบให้ ผูป่้วย พิการ เด็ก สตรี ผูย้ากไร้ เขตวดัของตน 

 

วดันกับุญยอแซฟ บา้นโป่ง  วดันกับุญยอห์น บอสโก ราชบุรี วดัอาสนวิหารแม่พระบงัเกิด บางนกแขวก วดันกับุญเทเรซา ห้วยกระบอก 



 

 

         เจ้าของ       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
         ทีป่รึกษา     พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ  / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์  รุจิรัตน์ 
         ผู้จัดท า        อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / คุณพรประภา วเิชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 

               อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ผูป้ระสานงาน – ประธานชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี บุรุษเหล็ก วยั 71 ปี ผูมี้จิตอาสา ท างานอาสาสมคัรมากมาย 
แอบเขา้พบแพทย ์ รพ.ศนูยร์าชบุรี เน่ืองจากมีอาการปวดทอ้ง แพทยส์ั่งเขา้พกัเป็นคนไขใ้นกะทนัหัน เพ่ือตรวจอาการอยา่งละเอียด พบว่าล  าไส้อกัเสบ 
นอนหยอดน ้าเกลือ ซ่อมสุขภาพ ตั้งแต่ 14 – 19 ก.ย. 55 ญาติสนิทและคนใกลชิ้ดเท่านั้นท่ีทราบ หมอสั่งให้พกัผอ่นมากๆ เจา้ตวัจะเช่ือหรือไม่ คนใน
ครอบครัวเป็นห่วง      

ดว้ยรกั...หว่งใย....ใหก้ ำลงัใจ 

คุณอรพินทร์ แดงช่วง ประธานชมรมผูสู้งอายุ
วดั น.ยอแซฟ บา้นโป่ง น าเพ่ือนสนิทเขา้เยีย่ม 
อ.เชษฐ ชาวนาแกว้   ท่ี รพ.ศนูยร์าชบุรี 

คุณอรพินทร์ แดงช่วง  รัก ห่วงใย น าทีม
อาสาสมคัรดูแลผูป่้วยฯมาเยีย่มท่ีบา้น อ.นิยม อยัรานอ้ย น าคณะกรรมการชมรมฯ

สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมดว้ยอาหารเสริม  
มาเยีย่มท่ีบา้นพกั  

  บุญเกียรติ วิสิทธ์ิศิลป์  / รายงาน  

 วันแม่ที่บ้านเบธานี  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 
               11  ส.ค. 55  ซิสเตอร์ สุจิตรา งามวงศ์ อธิการิณี  บา้นเบธานี พร้อมคณะซิสเตอร์คามิเลียน ไดจ้ดังาน “วนับอกรักแม่” ข้ึนท่ีบา้นเบธานี โดยมี
ท่านสมบูรณ์ ศิริเวช นายอ าเภอบา้นโป่ง เป็นประธาน นายก อบต.สวนกลว้ย ผูใ้หญ่บา้น อสม. ชมรมผูสู้งอาย ุสภาภิบาลวดั เยาวชน แขกผูมี้เกียรติ ญาติ
พ่ีนอ้ง ลูกหลานของผูสู้งอายมุาร่วมงานจ านวนมาก เร่ิมพิธีดว้ยวนจพิธีกรรม โดย ค.พ.นิพนธ์ สาราจิตต์ จบแลว้ ท่านนายอ าเภอบา้นโป่งเปิดกรวย
ดอกไม ้กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ  ซ.สุจิตรา งามวงศ์ กล่าวรายงานวตัถุประสงคก์ารจดังาน ประธานกล่าว
เปิดงาน ชมการแสดงของเยาวชน ท่านนายอ าเภอประธานในพิธีน าแขกผูมี้เกียรติ มอบช่อมะลิแด่คุณแม่ทุกท่านท่ีอยูใ่นบา้นเบธานี และคุณแม่ท่ีมา
ร่วมงาน ท่ามกลางเสียงเพลง อ่ิมอุ่น—ค่าน ้านม สร้างความประทบัใจแก่ทุกท่านเป็นอยา่งดี  สุดทา้ยรับประทานอาหารร่วมกนั เป็นวนับอกรักท่ีมี
ความหมายยิง่ 

ลงนามถวายพระพร          วจนพิธีกรรมขอพรพระ  
                                       โดย ค.พ.นิพนธ์  สาราจิตต ์ 

  วางพานพุ่มถวายสักการะ            นายสมบูรณ์ ศิริเวช  
 นายอ าเภอบา้นโป่ง กล่าวเปิดงาน 

ส่วนหน่ึงของแขกผูมี้เกียรติที่มาร่วมงาน 

ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก 

         คุณพ่อไพบูลย์ รุจิรัตน์ เจา้อาวาสวดันกับุญเทเรซา ห้วยกระบอก ร่วมกบัชมรมผูสู้งอายฯุ เชิญศีลมหาสนิท และน าเคร่ืองอุปโภค บริโภค ไปมอบ
ให้ผูเ้จ็บป่วย พิการ ยากไร้ ท่ีช่วยตวัเองไม่ได ้เน่ืองในโอกาสวนัศุกร์ตน้เดือน 

  บุญเกียรติ วิสิทธ์ิศิลป์  / รายงาน  


