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โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2557
“ผู้สูงวัย ใส่ใจในอนาคต”
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์และเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะครอบครัวไทยที่มี
ผู้สูงวัยในคอบครัวเป็นหลักในการอบรมบ่มนิสัย และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของทุกคนในครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณี
ที่ดีงามของสังคมไทยตลอดมา
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นความสาคัญในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้บรรจุเรื่องของการอภิบาลผู้สูงอายุไว้
ในทิศทางงานอภิบาลฯ ฉบับปี ค.ศ. 2010 - 2015 บทที่ 4 ข้อ 29. ในโลกปัจจุบัน อัตราของผู้สูงวัยมีจานวนเพิ่มขึ้น พระศาสนจักรจึง
ต้องมีความตระหนักถึงความจาเป็นในพันธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่อภิบาลดูแลพวกเขาเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งให้พวกเขาได้เจริญชีวิต
อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง เพราะผู้สูงวัยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ฉลาดรอบรู้และยาเกรงพระเป็นเจ้า เป็นประจักษ์พยานถึงข้อความเชื่อซึ่งถ่ายทอดสืบต่อกันมาทั้งในพระศาสนจักรและสังคม เป็นครูผู้ให้บทเรียนชีวิต นอกจากนั้นพระศาสนจักรควรเสริมคุณค่า
และเปิดโอกาสให้บรรดาผู้สูงวัยหรือเกษียณจากอาชีพ
ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาล้าค่าของสังคมให้ได้เข้ามามีบทบาทและร่วมในการ
ประกาศข่าวดีตามศักยภาพ “แต่ละคนได้รับคุณค่าจากพระเจ้า จงใช้พระคุณนั้นให้เกิดประโยชน์แก่กันและกันประดุจคนใช้ที่ดีในการ
จัดการแจกจ่ายพระคุณต่างๆของพระเป็นเจ้า” (1ปต 4:10)
และในทิศทางงานอภิบาลฯ ยังได้เน้นให้สร้างทีมอภิบาลระดับชาติ สังฆมณฑล และระดับวัด เพื่อให้ทีมอภิบาลมีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในงานและบทบาทงานอภิบาลกลุ่มผู้สูงวัยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สร้างระบบเครือข่ายในการติดตาม
ช่วยเหลือ สนับสนุนทีมงานอภิบาลให้มีความมั่นคง และเติบโตทั้งด้านจิตวิญญาณและการดารงชีพ พร้อมกันนี้ก็เน้นให้งานอภิบาล
ระดับสังฆมณฑล และวัดให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ โดยตอบสนองสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
พ่อในฐานะรับผิดชอบงานผู้สูงวัย โดยผ่านทาง “คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ” ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม จึงขอถือโอกาสใน “วันผู้สูงอายุประจาปี 2014” นี้ เชิญชวนพี่น้องคริสตชนได้ให้เวลาเป็นพิเศษให้แก่ผู้สูงวัย และ
โดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบิดามารดาหรือบุพการีของเรา ขอให้เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อท่านเป็นพิเศษ ด้วยการให้ความรัก
ความเคารพ ให้เวลาในการที่จะอยู่เคียงข้างและรับฟังท่าน ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เพียงแต่ในโอกาสวันผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ขอให้ทุ ก ๆ
วันที่มีโอกาสจะทาสิ่งดี ๆ เหล่านี้ และแม้แต่ ผู้สูงวัยทั่วไปในสังคม ก็ขอให้เราทุกคนได้มอบและเคารพท่านบนพื้นฐานความเชื่อของเรา
ที่ว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา “ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ปฐก 1:26) และทุกจังหวะของชีวิตก็มีความสง่างามและหน้าที่เฉพาะ
พระเจ้าทรงยกย่องผู้สูงอายุอย่างยิ่ง การมีชีวิตยืนยาวถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของพระเจ้า (ปฐก 11:10 - 32)
ในเวลาเดียวกัน พ่อต้องถือโอกาสขอบคุณผู้ที่ทางานเครือข่ายผู้สูงอายุในทุกระดับ ในการช่วยกันทาให้แผนทิศทางานอภิบาล
ที่ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ได้ถูกบรรจุและดาเนินการในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะในระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และในระดับชาติ จนมี
ความก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นลาดับ ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรทั้งแก่ผู้สูงวัยเอง และผู้ที่ทางานอภิบาลผู้สูงวัยในทุกรูปแบบและ
ทุกเครือข่าย / องค์กร

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา)
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย
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จดหมายถึงท่านผูอ
้ ่าน
สวัสดีท่านผู้สูงวัยและท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน
ท่านนักบุญเปาโลกล่าวไว้วา่ “เหมือนกับคนไม่มีอะไรเลย แต่เรามีทุกอย่าง”(2คร.6:10) ข้อความตอนนี้สอดคล้อง
กับ “ชีวิตของ ผู้สูงวัย” ที่มากด้วยคุณค่าและประสบการณ์ อุดมด้วยพระพรพระคุณ และความรักของพระเจ้า ซึง่ หลาย
ท่านอาจคิดไม่ถึง หรือมองในมุมตรงข้ามว่า “ผู้สูงวัย...ล้าสมัย...อนุรักษ์นิยม...ไร้คุณค่า...น่าเบื่อ” แม้ความคิดเช่นนี้จะมี
อยู่จริง แต่นั่นเป็นแค่ความคิดตามมุมมองของมนุษย์เท่านั้น
ขอเชิญชวนทุกท่านให้ขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้ชีวิตแห่งความเชื่อของผู้สูงวัยเติบโตขึ้น (1คร.3:7) พระองค์ทรง
ประทานพระคุณและโอกาสต่างๆ ให้ผู้สูงวัยได้ “ใช้พระคุณนั้นเกิดประโยชน์แก่กันและกันประดุจคนใช้ที่ดีในการจัดแจกจ่าย
พระคุณต่างๆของพระเป็นเจ้า” (1ปต 4:10) เป็นต้นในสังฆมณฑลราชบุรีของเราภายใต้การนาขอ คุณพ่อจิตตาธิการ คุณพ่อผูช้ ว่ ย
จิตตาธิการ ท่านประธานและคณะกรรมการชมรมฯ โดยการสนับสนุนของคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่ออุปสังฆราช และพระสังฆราช
ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ที่ปรึกษา ส่งผลให้เกิดกิจการดีมากมาย เช่น กิจกรรมการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ของ
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง, การบริจาคเพื่อช่วยกิจกรรมบ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ, การรับบริการตรวจสุขภาพ ร่วมพิธบี ูชา
ขอบพระคุณและรับศีลเจิมในโอกาสวันผู้ป่วยสากลและฉลอง 25 ปี วัดแม่พระเมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุร,ี การสรรหาและประกาศ
เกียรติคุณผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างทั้งระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ รวม 28 ท่าน,การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของชมรมผู้สงู อายุสังฆมณฑลราชบุรี และการอบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจาปี
ร่วมกันของคณะกรรมการและผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุฯ เพื่อกาหนดเป้าหมายและแผนงานอภิบาลผู้สูงอายุที่จะต้องดาเนินการต่อเนื่องในปี 2014, การเข้าร่วมกิจกรรมรดน้าขอพรผู้สูงอายุที่บ้านเบธานี อ.บ้านโป่ง และรดน้าขอพรพระสงฆ์อาวุโส และผู้สูงอายุวัดรอง
อาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี รวมถึงการมีส่วนร่วมบริจาคสมทบในโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ (ออมวันละบาท)
ครั้งที่ 2 รวมเป็นเงินจานวน 11,296 บาท และการเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 9 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้
จ.ยโสธร ซึ่งมีผู้สูงวัยอาสาเข้าร่วมงานจานวน 80 คน พร้อมกับผู้เสียสละอีก 11 ท่าน ในชุดการแสดงเพลงพวงมาลัย ตอน “ผู้สูงวัย
ใส่ใจอนาคต พบรักในพระวาจา” เพื่อเป็นการประกาศคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงวัย อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึง “ความรักของพระ
เจ้า” ให้สังคมไทยและโลกได้รับรู้
ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตากรุณาและสร้างเราให้มคี ุณค่าสาหรับผู้อื่นในทุกๆวัน
(ยอห์นบอสโก ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค)
ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

8 เม.ย.57 อ.เชษฐฯ ประธานฯ
คุณอรพิ นทร์ฯ เลขานุการ คุณพนิ ดาฯ
เหรัญญิก คุณกนกกิ ตติ กาฯ ผูช้ ่วยเหรัญญิก นาของฝาก นาความรัก
นาพระพรของพระเป็ นเจ้า และนาความปรารถนาดี จากเพื่อนผูส้ งู อายุ ไปมอบเป็นกาลังใจให้กบั ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านโปง่ 4 ราย
อาสาสมัครชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
เขต ต.สวนกล้วย 1 ราย ดังนี้
เยี่ยมเยียน ผู้ป่วย ผู้พิการฯ
1) นายสุชาติ ทัฬหะกุลธร อายุ 76 ปี
ปว่ ยเป็นอัมพาต
2) นายชโลม สังขรัตน์ อายุ 88 ปี
ปว่ ยเป็นโรคชรา ความดัน ขาและ
เข่าไม่มแี รง เดินไม่สะดวก
3) นายธีรเดช แก้วมังกร อายุ 73 ปี
ปว่ ยเป็นอัมพาต
4) นางสมปอง ศันสนยุทธ อายุ 87 ปี ปว่ ยเป็ นโรคชรา ไม่มแี รง 5) นายโสภณ ทิ วฑ
ั ฒานนท์ อายุ 63 ปี ประสบอุบตั เิ หตุรถชน สังเกตได้ว่าทุกท่าน ทุกรายทีไ่ ปเยีย่ ม มีความสุข ยิม้ แย้ม แจ่มใส มีขวัญ และกาลังใจดี

ภาพข่าวกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุฯ อบรมฟื้นฟูจิตใจและประชุมสามัญประจาปี คณะกรรมการฯและผู้ประสานงานฯ

28 - 29 ธ.ค.56 อบรมฟื้นฟูจติ ใจและประชุมสามัญประจาปีคณะกรรมการชมรมฯและผูป้ ระสานงานผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี
ประจาปี 2556 ณ บ้านฟื้นฟูจติ ใจซาเลเซียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 51 ท่าน โดยมี พระคุณเจ้า
ยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริ ญ เป็นประธานพิธบี ชู าขอบพระคุณเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระสันตะปาปา
ฟรังซิ สกับผูส้ งู อายุ ผูย้ ากไร้” คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผูช้ ่วยจิตตาธิการ บรรยายเรือ่ ง “ความเชือ่ ของผูส้ ูงวัย ทาจิ ตใจให้
พบความสุข”

สังฆมณฑลราชบุรี พิจารณาสรรหาผู้สูงอายุ - ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ ประจาปี 2014 / 2557

15 ก.พ.2014 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ คุณพ่อไพยง มนิ ราช อุปสังฆราช คุณพ่อประสิ ทธิ ์ รุจิรตั น์
จิตตาธิการ พร้อมด้วยประธานและรองประธานชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ งู อายุและ
ลูกกตัญญูฯระดับสังฆมณฑลฯ เพื่อเสนอเป็นผูส้ งู อายุ - ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ ประจาปี 2014 ทีห่ อ้ งประชุม
สานักมิสซังราชบุร ี

ผู้สงู อายุคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ ประจาปี 2014 / 2557 ของสังฆมณฑลราชบุรี

นางเทเรซา กาญจนา ไชยเจริญ
วัดราชบุรี

น.ส.เทเรซา ชลิต บุญประดิษฐ์
วัดบางนกแขวก

ผูส้ งู อายุคาทอลิ กตัวอย่างระดับสังฆมณฑลราชบุรี ประจาปี 2014 / 2557

นางเปโตรนิลลา สุภาภรณ์ ช้อยเครือ นางมารีอา สุภาพ เล้ากิจเจริญ นางเทเรซา วิไลวรรณ วิสทิ ธิศิ์ ลป์
วัดบ้านโปง่
วัดโพธาราม
วัดห้วยกระบอก

นายโทมัส วิมล โสนน้อย
วัดท่าม่วง

นายยวงบอสโก สุวฒ
ั น์ ศิรริ ตั นกูล
วัดบางตาล

นางมารีอา เรียม รอดธง
วัดชัฏปา่ หวาย

นางเทเรซา อาวรณ์ หมันมาก
่
วัดดอนกระเบือ้ ง

น.ส.อาคาทา หยิว่ เซีย่ งเห็น
วัดลูกแก

นายซีมอน เฉลียว แสงสุรยิ ะ นายฟรังซิสเซเวีย ไพศาล สังเวียน นางมารีอา ฉวี ทรัพย์อานวย นางโรซา กฤษณา สัตย์วนิ จิ นางมารีอา ใหญ่ อานวย
วัดซอนต้า
วัดดอนมดตะนอย
วัดเพลง
วัดแม่กลอง
วัดห้วยคลุม

โครงการจิ ตอาสาหาทุนช่ วยงานผูส้ งู อายุของสังฆมณฑลราชบุรี งวดที่ 2 (ส่งมอบคณะอนุกรรมการฯ)
- วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโปง่
- วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
- วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุร ี

4,500 บาท - วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
2,600 บาท
1,296 บาท - วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
1,000 บาท
1,000 บาท - วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 900 บาท
รวม
11,296 บาท

ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติ ประจาปี 2014 / 2557ของสังฆมณฑลราชบุรี

นางเทเรซา สุวรรณา สุทธิโสตถิ ์
วัดดอนกระเบือ้ ง

น.ส.เทเรซา กันตินนั ท์ สัตย์วนิ ิจ
วัดเพลง

ลูกกตัญญูคาทอลิ กตัวอย่างระดับสังฆมณฑลราชบุรี ประจาปี 2014 / 2557

ั โชค นายเปโตร วิศรุต อรรถเศรษฐากร
นายยอแซฟ ชัยศักดิ ์ ทัฬหะกุลธร นางมารีอาโสภา ประสิทธิอั์ กษร นางมาร์การิตา กิตติภา ศิโรรัตน์ธญ
่
วั
ด
โพธาราม
วัดราชบุรี
วัดห้วยกระบอก
วัดบ้านโปง

นายยอแซฟ ธนนท์ ภูผา
วัดท่าม่วง

นางมารีอา สุรพี ร อินทรธนี
วัดลูกแก

น.ส.อักแนส สุวนารี จันทรวิจติ ร
วัดดอนมดตะนอย

น.ส.เทเรซา ชลขวัญ แสงเทียนชม
วัดบางตาล

น.ส.เทเรซา อารีวรรณ กอประเสริฐถาวร
วัดบางนกแขวก

นายฟิลปิ กฤษณะ รอดธง
วัดชัฏปา่ หวาย

นายยอแซฟ นาแวะ พิรยิ ะ
วัดห้วยคลุม

การร่วมงานวันชุมนุมผูส้ งู อายุคาทอลิ กแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9 ที่วดั อัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จ.ยโสธร
สังฆมณฑลราชบุร ี เตรียมการแสดงพืน้ บ้าน เพลงพวงมาลัยชุด “ผูส้ งู วัย ใส่ใจอนาคต พบรักในพระวาจา”
พร้อมคณะกรรมการ - ผูป้ ระสานงาน - ลูกกตัญญู - ผูส้ งู อายุตวั อย่าง และสมาชิกไปร่วมงานจานวน 80 ท่าน
(วัดท่าม่วง 20 ท่าน / วัดเพลง 17 ท่าน / วัดบ้านโป่ง 13 ท่าน / วัดราชบุร ี 11 ท่าน / วัดดอนกระเบือ้ ง 11 ท่าน /
วัดโพธาราม 4 ท่าน / วัดบางนกแขวก 4 ท่าน )

อ.ธัญญาฯผู้ประสานงานผู้สงู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผูส้ งู อายุ
ครัง้ ที1่ /2557 ทีศ่ นู ย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กทม.

กลุ่มเวชบุคคลและตัวแทนผู้สงู อายุสังฆมณฑลราชบุรีรว่ มพิธีบูชา
มิสซาครบรอบปีแห่งการมรณภาพ ค.พ.สิรานนท์ สรรเพชร ที่วัดน้อย ร.พ.ซานคามิลโล บ้านโป่ง โดยมีค.พ.ไพรัช ศรีประเสริฐ
เป็นประธาน (วันที่ 9 ม.ค.57 เวลา 19.00 น.)

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ

คณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1 / 2557 เมือ่ วันที่ 18 ม.ค. 57 และประชุม
ครัง้ ที่ 2 /2557 เมือ่ วันที่ 15 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโปง่ โดยมีคณ
ุ พ่อประสิ ทธิ ์ รุจิรตั น์ จิตตาธิการ และ คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผูช้ ่วยจิตตาธิการเข้าร่วมประชุมด้วย

วัดราชบุรี
25 ม.ค.57 พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ เป็ นประธานพิธบี ชู าขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญยอห์นบอสโก
ราชบุร ี และมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ผูส้ งู อายุตวั อย่างแก่ อ.กาญจนา ไชยเจริ ญ ลูกกตัญญูตวั อย่างแก่ คุณโสภา ประสิ ทธิ อ์ กั ษร
แม่ดเี ด่นแก่ คุณกาญจนา ดิ ลกวุฒิสิทธิ ์ และครอบครัวคริสตชนตัวอย่างแก่ คุณอุทร - คุณลมูล อมรธีรกุล พีน่ ้องส.ว.ร่วมยินดีดว้ ย
วิ สยั ทัศน์ ( Vision )
ผูส้ งู อายุคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศข่าวดี และเป็ นประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสตเจ้า
ดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างท่านนักบุญยออากิม - อันนา
องค์อุปถัมถ์ของผูส้ งู วัย

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

9 ก.พ .57 วันผู้ป่วยสากล ปี 2014 / 2557
ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย ในสังฆมณฑลราชบุร ี ร่วมพิธขี อบพระคุณ รับศีลเจิมผูป้ ว่ ยและร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ของวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ เป็นประธาน
มีแพทย์ พยาบาลจาก ร.พ.ซานคามิโลบ้านโปง่ ไปบริการตรวจสุขภาพ มีผไู้ ปร่วมงานจานวนมาก

วัดราชบุรี
ชมรมผูส้ งู อายุวดั นักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี นาโดย คุณพ่อเสนอ ดาเนิ นสดวก อ.นิ ยม อัยราน้ อย ประธานชมรมฯ
และคณะกรรมการฯ นาความรัก นาปจั จัยมาบริจาค ช่วยกิจกรรมบ้านสิ ทธิ ดา-ศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิ การ จานวน10,000 บาท
โดยมีคณ
ุ พ่อปรีดา เวียงชัย เป็นผูร้ บั มอบ และ บริจาคให้บ้านธารหทัย จอมบึง จานวน 10,000 บาท ซิ สเตอร์ ประพิ ศ เอ็นดู เป็ นผูร้ บั มอบ

วัดโพธาราม

2 มี.ค.57 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริ ญ มอบประกาศเกียรติคุณผูส้ งู อายุ - ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่าง
แก่ คุณสุภาพ เล้ากิ จเจริ ญ และ คุณกิ ตติ ภา ศิ โรรัตน์ธญ
ั โชค เนื่องในโอกาสฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
6 มี.ค.57 อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว
อนุกรรมการและผูป้ ระสานงาน
ผูส้ งู อายุสงั ฆมณฑลราชบุร ี ร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 2 / 2557 ทีศ่ ูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กทม.พิจารณารายชื่อลูกกตัญญู - ผูส้ งู อายุตวั อย่างระดับ
ชาติปี 2014 / 2557 และประชุมเตรียมจัดงานวันผูส้ งู อายุคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 9 ทีว่ ดั อัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จ.ยโสธร

15 มี.ค.57 คุณพ่อไพยง
มนิ ราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุร ี เป็ นประธาน
พิธบี ชู าขอบพระคุณโอกาส
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโปง่ และมอบประกาศ
เกียรติคณ
ุ ยกย่องผูส้ งู อายุวัดบ้านโป่ง
ตัวอย่าง 2 ท่าน คือ
เปโตรนิ ลลา สุภาภรณ์ ช้อยเครือ มารีอา สุภา แซ่อ้ ึง และลูกกตัญญูตวั อย่าง 2 ท่าน คือ ยอแซฟ ชัยศักดิ ์ ทัฬหะกุลธร และ
มารีอา วรรณา แสงสุระธรรม โดยมี คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาส และคุณพ่อสมควร หมายแม้น ร่วมเป็ นเกียรติดว้ ย
12 เม.ย. 57 ซิ สเตอร์โนเอมี อัลบาแร็ลโล
อธิการิณีแขวงรองฯ แห่งประเทศไทย ซิ สเตอร์
สุจิตรา งามวงศ์ อธิการิณีบา้ นผูส้ งู อายุเบธานี
จัดกิจกรรมรดน้าขอพรผูส้ งู อายุขน้ึ ทีบ่ า้ นเบธานี
อ.บ้านโปง่ จ.ราชบุร ี เพือ่ โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าที่
ทรงรักและประทานคุณค่าแก่ผสู้ งู อายุ และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ เปิดโอกาสให้ลกู หลาน และสัตบุรษุ ได้รดน้าขอพรผูส้ งู วัยทีพ่ กั อยูใ่ นบ้านเบธานี
และจากวัดต่างๆ ทีม่ าร่วมงาน โดยมีคณ
ุ พ่อสุเทพ
จูสวย ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโปง่
เป็ นประธานวจนพิธกี รรม นายสุทิน โฆษพงศา
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโปง่ เป็ นประธานเปิดงาน
ประเพณีสงกรานต์ นายเชี้ยว จิ รวัฒนาพันธ์
นายก อบต.สวนกล้วย พร้อมด้วยนายสโมสรไลอ้อนบ้านโป่ งและคณะ กลุ่มสตรีสงั ฆมณฑลราชบุรี และสัตบุรษุ จากวัดต่างๆ ให้
เกียรติมาร่วมงาน นาอาหารคาว- หวาน มาสนับสนุนมากมาย โดยมีประธานชมรมผู้สงู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรีเป็ นผูป้ ระสานงาน
ก่อนรดน้าขอพรมีการแสดงของกลุ่มต่างๆ 3 ชุด จากกลุ่มพระเมตตาราชบุรี จากเนอสเซอรีบ่ า้ นแม่พระอุปถัมภ์ และจากกลุ่ม
อสม.ท่าข้าม วัดนักบุญเปโตร นาความสุข ความภาคภูมใิ จแก่ผสู้ งู อายุ และผูม้ าร่วมงานทุกท่าน หลังจากรดน้าขอพรผูส้ งู อายุเสร็จ
แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

สงกรานต์ที่บ้านเบธานี

สงกรานต์รดน้าขอพรพระสงฆ์ นักบวชอาวุโส และผูส้ งู อายุ ที่บา้ นพักพระสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุรี
13 เม.ย.57 รองอาสนวิหารวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุร ี โดยคุณพ่อเสนอ ดาเนิ นสดวก เจ้าอาวาส และ อ.นิ ยม อัยราน้ อย
ประธานชมรมผูส้ งู อายุวดั ราชบุรแี ละคณะกรรมการ ร่วมกับ นายจิ รศักดิ ์ เงิ นยวง ผูอ้ านวยการสภาภิบาลวัด จัดกิจกรรมรดน้าขอพรแม่พระ พระสงฆ์-นักบวชอาวุโส และผูส้ งู อายุขน้ึ ทีบ่ า้ นพักพระสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุร ี เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ และวัน ผูส้ งู อายุ พิธเี ริม่ โดย อ.นิ ยมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คุณพ่อไพยง มนิ ราช อุปสังฆราช กล่าวอวยพรและเปิ ดงาน มี
ผอ.สภาภิบาลวัดต่างๆ และสัตบุรษุ ไปร่วมกิจกรรมเป็ นจานวนมาก ชมรมผู้สงู อายุสงั ฆมณฑลราชบุรีนาขนมไทยไปบริการสนับสนุน
200 กล่อง
เจ้าของ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ปรึกษา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์
ผู้จัดทา อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

