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กันยายน - ธันวาคม 2013
“ พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี ”

ขอพระพรแห่งความยินดีจากองค์พระเยซูกุมาร
ทีท่ รงบังเกิดมา “ จงนาใจท่ านให้คิดดี นาปาก
ของท่านให้พดู ดีและนามือของท่านให้กระทา
แต่ความดีตลอดปี ๒๕๕๗ ” จงโมทนาคุณองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
พร้อมกับพระแม่มารียแ์ ละนักบุญโยเซฟ เพราะพระองค์ประทาน
เวลาแห่งชีวติ ประทานโอกาสและความช่วยเหลือแก่เราตลอดมา
คาอวยพร
จนถึงวัยอาวุโส
ขอสรรเสริญและโมทนาคุณพระองค์ดว้ ยการฟงั พระวาจา
สุขสันต์วนั คริสต์มาสและปีใหม่แด่ทุกท่าน
ภาวนาและกิจเมตตาขอเติมเต็มชีวติ ทีพ่ ระองค์ประทานให้ ด้วยพ่อดีใจทีก่ ารบังเกิดมาของพระเยซู มีผสู้ งู วัย
การคืนเวลากลับให้พระองค์ดว้ ยการกระทาดังกล่าว
เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างยิง่ อาทิเช่น ท่านเศคาริยาห์ และ
ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและอยูใ่ นพระพรขององค์พระผู้นางเอลีซาเบธ ท่านสิเมโอน เป็นต้น พ่อขออวยพรให้ผสู้ ูงวัย เป็นเจ้าเสมอตลอดปี ๒๕๕๗
ทุกท่านและครอบครัว จงชืน่ ชมยินดีในการบังเกิดของพระ( คุณพ่อไพยง มนิราช )
อุปสังฆราช
กุมารเยซู และขอให้ทุกท่านยินดีรบั ใช้พระองค์เช่นเดียวกัน

ส.ค.ส.2014 / 2557
(พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปญั ญา กฤษเจริญ)
ประมุขสังฆมณฑลราชบุร ี

สุขสันต์คริสต์มาสและปีใหม่ 2014
โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ขอพระเยซูเจ้า
ประทานพระพรบรรดาผูส้ งู อายุ ความเชือ่ ในพระ
ความศรัทธาในชีวติ และมีความหวังอยูเ่ สมอ
(คุณพ่อประสิทธิ ์ รุจริ ตั น์)
จิตตาธิการชมรมผูส้ งู อายุฯ
วิ สยั ทัศน์ ( Vision )
ผูส้ งู อายุคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศข่าวดี และเป็ นประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสตเจ้า
ดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างท่านนักบุญยออากิม - อันนา
องค์อุปถัมถ์ของผูส้ งู วัย

หากต้องการใช้ชีวิตที่คุ้มค่า
มีความสุขและประสบความสาเร็จ
จะต้องปรับความคิดให้เป็นบวกทันที
เพื่อชีวิตในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
เนื่องในโอกาสคริสตสมภพ และปีใหม่
ขอองค์พระกุมารเยซู โปรดอวยพร
ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ
ประสบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปีและตลอดไป
(นายเชษฐ ชาวนาแก้ว)
ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

พันธกิ จ ( Mission )
พระศาสนจักรในสังฆมณฑลราชบุรี
มุ่งอุทศิ ตนเพื่อฟื้นฟูชวี ติ ให้สนิทกับพระคริสตเจ้า
โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิสิ์ ทธิ ์ เป็ นหนึ่งเดียวกัน รัก ห่วงใย
ใส่ใจผูส้ งู วัย ผูป้ ว่ ย ผูย้ ากไร้ ให้มสี ขุ ภาพและสวัสดิการด้านสังคม

จดหมายถึงท่านผู้อ่าน
เรียน ท่านผูอ้ ่านและผูส้ งู วัยทีเ่ คารพรักทุกท่าน
“ผูส้ งู อายุ เป็ นของขวัญของพระเจ้า” และพระศาสนจักรก็ให้ความสาคัญกับผูส้ งู อายุมาก ท่านนักบุญ จอห์น ปอลที่ 2 เมือ่ ครัง้ ดารงตาแหน่งพระสันตะปาปา ก็ได้ทรงริเริม่ ให้มกี ารจัดฉลองวันผูส้ งู อายุสากลขึน้ เป็ นครัง้
แรกเมือ่ 17 ก.ย. ค.ศ.2000 นอกจากนี้พระองค์ยงั ออกจดหมายและเอกสารถึงผูส้ ูงอายุโดยตรง ซึง่ ต่อมาได้กลับ
เป็ นแผนการอภิบาลผูส้ งู อายุของพระศาสนจักร ดังนัน้ ผูส้ งู อายุทุกคนจึงมีหน้าที่ มีศกั ดิ ์ศรี มีคุณค่า ทัง้ ในฐานะ
“ผู้รบั และผูใ้ ห้ ” แก่พระศาสนจักรและสังคม เพื่อ “ ชีวิตศักดิ์ สิทธิ์ ” ทีพ่ ระเจ้าทรงประทานให้ดว้ ยความนบนอบ
ในเวลาเดียวกันทุกคน สังคมและสถาบัน/องค์กรต่างๆก็ถูกเรียกร้องให้มสี ่วนร่วมในการสนับสนุ น อภิบาลและช่วยเหลือ
ผูส้ งู อายุดว้ ย โดยเฉพาะครอบครัวซึง่ เป็ นบุคคลทีใ่ กล้ชดิ เพื่อให้เป็นกระบวนการของการเปลีย่ นแปลงจิตใจและการให้แก่กนั
และกันระหว่างชนรุ่นต่างๆ เพื่อให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวติ ของเรา
สาหรับชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ภายใต้การนาของท่าน อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯพร้อมด้วยการมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของคณะกรรมการ และการช่วยเหลือสนับสนุนของ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ
บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิ ราช อุปสังฆราช บาทหลวงประสิ ทธิ์ รุจิรตั น์ จิ ตตาธิ การ คณะสงฆ์ สัตบุรษุ เจ้าอาวาสและ
สภาอภิ บาลวัดต่ างๆ ผูบ้ ริ หารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและท่านผู้มีใจเมตตากรุณา ทัง้ ในด้านงบประมาณ กาลังใจ
ความรูแ้ ละความเสียสละของทุกฝา่ ย ได้ก่อให้เกิดกิจกรรม / โครงการต่างๆ ทีส่ ่งผลดีแก่ผสู้ งู อายุ พระศาสนจักร และพีน่ ้องต่างความเชื่อในสังคมอย่างมากมาย ทัง้ ในด้านชีวติ จิต สุขภาพอนามัยทีด่ ี การเกือ้ กูลกันทางสังคม การสงเคราะห์ผเู้ จ็บปว่ ย
ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้ โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นผูส้ งู วัย อันเป็นจุดเน้นของวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ตาม
ทิศทางแผนอภิบาลทัง้ ของสังฆมณฑลราชบุรแี ละสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ทีม่ คี ณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผูส้ งู อายุเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน โดยการนาของบาทหลวงไพรัช ศรีประเสริ ฐ จิตตาภิบาล และบาทหลวงวิ โรจน์
นันทจิ นดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
ในโอกาสทีจ่ ดหมายนี้ ออกเผยแพร่ในช่วงเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระกุมารเยซูเจ้า “พระผูไ้ ถ่” จึงขอพระองค์
ได้ประทานพระพรแห่งความสุข ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจอันอุดมสมบูรณ์แก่ทุกท่านด้วย
ด้วยความเคารพรักและยินดีรบั ใช้
(นายธัญญา ศิโรรัตน์ธญ
ั โชค)

เสริมพลังด้วยน้ าใสใจจริง
ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการศึกษา "น้า" คือ ดร.มาซารุ อิ โมโตะ ชาวญี่ปนุ่ อธิบายให้เรารูว้ ่า น้าเป็ น
องค์ประกอบทีส่ าคัญของสิง่ ต่างๆ ในโลกทีม่ รี ปู ร่างผลึกสวยงาม แต่ดว้ ยน้ ามือของมนุษย์ทด่ี แู ลใช้น้ า
อย่างไม่ถูกต้อง สภาพทีส่ วยงามของน้ าจึงเปลีย่ นไป........อย่างไรก็ดมี นุษย์เราก็สามารถนาสิง่ ดีๆ พูดดีๆ
ปรารถนาดีๆมาทาให้น้ าเปลีย่ นแปรสภาพกลับสวยงามได้อกี
เราลองพิจารณาชีวติ ร่างกายของเรา ถ้าเราไม่ด่มื น้ า ร่างกายคงกระหายน้าอ่อนเพลีย หมดเรีย่ วแรง
เพราะร่างกายมีส่วนประกอบด้วยน้ าถึง 70 % ทีเดียว หนทางแก้ไขคงต้องดื่มน้าทีส่ ะอาด (มีผลึกสวยงาม) เพื่อปรับสร้างให้
กลับมาสดชื่นแจ่มใสได้อกี ในทานองเดียวกัน น้ าอีกประเภทหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญไม่น้อยสาหรับมนุษย์และสิง่ สร้าง ( สัตว์ พืช )
น้านี้คอื "น้าใจ" น้ าใจทีเ่ กิดจากความปรารถนาดี ปฏิสมั พันธ์ดี การปฏิบตั ติ ่อตนเองและผูอ้ ่นื ดี ในฐานะทีพ่ ่ออยู่ในวัยจะเกษียณ
เหมือนกันและตัง้ ใจว่าประสบการณ์ดๆี ในชีวติ งานดีๆ ทีเ่ คยกระทาความสามารถทีม่ เี หลืออยูบ่ า้ ง..............คงไร้ประโยชน์และ
สูญหายไปตามกาลเวลา พีน่ ้องชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรกี เ็ หมือนกันนะครับ.
สิง่ ทีส่ ามารถจรรโลงให้ท่านแต่ละคนสามารถยืนหยัดทางานเพื่อสังคม และพระศาสนจักรต่อไป คือ น้า .... น้าใจ......น้ าใส
ใจจริง......ทีเ่ ราแต่ละคนมีอยูแ่ ละมอบให้แก่กนั และกัน เป็นพลังทีส่ วยงามทีส่ ร้างกาลังใจ...กาลังใจสร้างจิตใหัแจ่มใส....จิตแจ่มใส
สร้างร่างกายทีแ่ ข็งแรง.....ร่างกายทีแ่ ข็งแรงสร้างภูมติ า้ นทานโรคภัย..................นี่แหละคือเคล็ดลับทีพ่ ระวรสารบอกเราว่า
"ท่านทัง้ หลายจงรักกันและกัน....เหมือนทีเ่ รารักท่ าน".
ค.พ.อันตน วิชาญ กิจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุร ี

ภาพข่าวกิจกรรม

24 พ.ย.56 พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริ ญ เป็นประธานพิธบี ูชาขอบพระคุณ เปิดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครัง้ ที่ 13 และปิดปีแห่งความเชื่อของสังฆมณฑลราชบุร ี โดยมีคณ
ุ พ่อไพยง มนิ ราช อุปสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และ
สัตบุรษุ มาร่วมพิธเี ป็นจานวนมาก ณ วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี
หลังพิธบี ชู าขอบพระคุณ พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริ ญ และคุณพ่อไพยง มนิ ราช อุปสังฆราช ร่วมเป็น
ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กบั ลูกกตัญญูและผูส้ งู อายุคาทอลิกตัวอย่างของสังฆมณฑลฯ ประจาปี 2556 ด้วย

ร่วมสัมมนาและประชุมประจาปี คณะอนุกรรมการฯ
26-28 พ.ย.56 อ.ธัญญา ศิ โรรัตน์ ธญ
ั โชค ผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วม
สัมมนาและประชุมสามัญประจาปีคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ประจาปี 2556 ทีศ่ ูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
กทม. สังฆมณฑลราชบุรสี ่งตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรม 6 ท่าน
30 พ.ย. 56 สัมมนาฝา่ ยสังคมกับองค์กรพันธกิจด้านสังคม
สัมมนาฝ่ ายสังคมฯ ครัง้ ที่ 6
ครัง้ ที่ 6 ของสังฆมณฑลราชบุร ี หัวข้อ “ สัญญาณแห่ งกาลเวลากับความห่วงใย ด้านสังคมของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ ส ” โดยมี อ.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิ เชียรฉาย เป็น
วิทยากร ณ ห้องประชุมวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบือ้ ง
อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุร ี อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ในฐานะกรรมการอานวยการด้านสังคมและสมาชิกองค์กรเครือข่ายผูส้ งู อายุอ.ธัญญา ศิ โรรัตน์ ธญ
ั โชค อ.ศรีอมั พร จันทร์วิจิตรกุล เข้าร่วมด้วย
เยี่ยมเยียนวัดลูกแก
ประธานชมรมผู้สงู อายุสังฆมณฑลราชบุรี และ
คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผูช้ ่วย-

จิตตาธิการ เยีย่ มเยียนร่วม
คุณอรพิ นทร์ แดงช่วง ประธานชมรมผูส้ งู อายุวดั นักบุญโยเซฟ

บ้านโปง่ ร่วมกับ อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลราชบุร ี เยีย่ มเยียนคุณเสถียร โชติ โอภาส ซึง่ ปว่ ย
เป็ นอัมพาต เคลื่อนไหวไม่ได้ และภรรยาทีป่ ว่ ยกล้ามเนื้อมือ
เท้าไม่มแี รง ทีบ่ า้ นเลขที่ 6 ถ.อุดมพิทยา อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุร ี
โดยมอบเงินจานวน 2,000 บาท เพือ่ ไว้ใช้จ่ายซือ้ เครือ่ งอุปโภค
บริโภค เมือ่ วันที่ 5 ธ.ค.56

ประชุมกลุ่มผูส้ งู อายุวดั แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
ลูกแก เมือ่ วันที่ 17 ก.พ.56
โดยมีคณ
ุ พ่อธาดา พลอยจิ นดา เจ้าอาวาสร่วมด้วย

อันความกรุณาปราณี............หลัง่ มาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้ าสุราลัยสู่แดนดิน...........
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถาบันการศึกษาคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี ให้
ตั้งตู้รับบริจาคและประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนมีส่วนร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมโครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของชมรมฯ และจะเปิดตู้บริจาคปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดเทอมต้นและปิดเทอมปลาย ในปีการศึกษา 2556 เปิดตู้ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนธันวาคม สรุปดังนี้
ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย
1,125 บาท
ร.ร.นารีวุฒิ
3,000 บาท
ร.ร.อุดมวิทยา
8,430 บาท
ร.ร.นารีวิทยา
3,005 บาท
ร.ร.ดรุณาวิเทศศึกษา 12,071.50 บาท
วิทยาลัยดรุณาโปลีเทคนิค 17,655 บาท
ร.ร.ดรุณาราชบุรี
20,000
บาท ( มอบให้ก่อนแล้วจากโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” )
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ โดยมีพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ที่ปรึกษา คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์
จิตตาธิการ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกท่าน ที่มีเมตตา ร่วมบริจาค แบ่งปันความรัก ความห่วงใย ใส่ใจ
เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ขององค์ พระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกองค์ปัจจุบันด้วย โอกาสคริสตสมภพและปีใหม่ ขอองค์พระกุมารเยซูโปรดอวยพรให้ทุกท่าน จงประสบแด่ความสุข ความเจริญตลอดไป
-พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
อ.เชษฐฯ อ.นิยมฯ อ.กาญจนาฯ คุณพนิดาฯ
คุณกนกกิตติกาฯ เปิดตู้รับบริจาค รวบรวมเงิน
จากกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่
สานักพระสังฆราชมิสซังราชบุรี
- อ.เชษฐฯ (ประธานฯ) คุณอรพินทร์ฯ
(เลขานุการฯ) คุณพนิดาฯ(เหรัญญิกฯ)
คุณกนกกิตติกาฯ (ผู้ช่วยเหรัญญิก)
อ.สุภาภรณ์ฯ เปิดตู้รับบริจาคนับรวบรวม
เงินบริจาคที่ ร.ร.อุดมวิทยา / นารีวุฒิ /
สารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง

คริ สต์มาสที่บา้ นสิ ทธิ ดา-ศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิ การ

24 ธ.ค.56 คุณพ่อวุฒิกร พันธุย์ ิ่ งยก ผูอ้ านวยการบ้านสิทธิดาฯ และเจ้าหน้าที่ ได้รว่ มกันจัดงานคริ สต์มาส มอบความรัก
ความสุขให้กบั เด็กพิเศษ และผูป้ กครอง มีการจับฉลากมอบของขวัญ เล่นเกมส์ ร้องเพลง รับประทานอาหาร สังสรรค์ ฯลฯ
เด็กพิเศษและผูป้ กครองทีม่ าร่วมงานมีความสุขและอบอุ่นมาก
งานนี้ชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี โดยอ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรม ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและมอบเงิน
จานวน 5,000 บาท แด่ผอู้ านวยการบ้านสิทธิดาฯด้วย
เจ้าของ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ปรึกษา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์
ผู้จัดทา อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

