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“วันแม่”

เดือนสิงหาคมของทุกปี มีความสาคัญ
พระบัญญัติประการที่ 4
สาหรับเราทุกคน เพราะมี “วันแม่”
หนึ่ง คือ วันที่แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรประเทศไทย
“จงนับถือบิดามารดา เพื่อเจ้าจะได้มีอายุ
สอง คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ ยืนอยู่ในแผ่นดินที่ พระเจ้าประทานให้เจ้า”
พระบรมราชินีนาถ แม่ของปวงชนชาวไทย
(อพย. ๒๐ : ๑๒)
สาม คือ วันแม่ แม่ที่ให้กาเนิดแก่เราทุกคน
ขอร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าและ
ขอโมทนาคุณพระ ที่ประทานแม่ที่แสนดีให้เราทุกคน
พระแม่มารีย์ที่ทรงประทานกระแสเรียกให้พวกท่านเป็นคุณแม่
ของบรรดาบุตรของพระเป็นเจ้าความสุขจะเกิดกับท่าน เมื่อท่าน
เป็นมารดาที่ตระหนักในความรักที่พระเป็นเจ้าประทานมายังพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี
ท่าน โดยผ่านการบังเกิดบุตรวันแม่สาหรับคริสตชนจึงมีความหมายมากกว่าที่ ๑๒ สิงหาคม แต่เป็นวันที่บรรดาคุณแม่จะได้
วาทะท่านจิตตาธิการ
โมทนาคุณพระเป็นเจ้า และภาวนาขอพละกาลังให้ตนเป็นแม่ที่ดี
อ้างอิง พระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร เฉกเช่นพระแม่มารีอาพระแม่ของคริสตชนและพระมารดาแห่งโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
องค์พระผู้ไถ่
ชุมชนทุกแห่งในพระศาสนาจักร ซึ่งอ้างว่าอยู่อย่างสงบโดยไม่
พระศาสนจักรระลึกถึงคุณแม่ทุกคนเพราะท่าน คือ ผู้ถ่ายมีความห่วงใยที่จะคิดสร้างสรรค์และปราศจากความร่วมมืออย่าง- ทอดวัฒนธรรมแห่งความเชื่อของวัดและสังฆมณฑล และขอมีประสิทธิภาพเพื่อให้คนยากจนดาเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี เมื่อความสุขในเมืองสวรรค์จงบังเกิดแก่คุณแม่ทุกท่านเทอญ
เป็นเช่นนี้ชุมชนนั้นก็เสี่ยงต่อการแตกแยก
ขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
สังฆมณฑลราชบุรี
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
คุณพ่อไพยง มนิราช
อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี
คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์
จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
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

จดหมายถึงท่านผูอ
้ ่าน

ด้วยรัก ห่วงใย....จากใจท่านประธาน
สวัสดีท่านประธานชมรมเครือข่ายระดับวัดและสมาชิกทุกท่าน
พี่น้องผู้สูงวัยทุกท่าน ขอให้เราขอบพระ
คุณพระเป็นเจ้าที่ทรงเมตตาประทานพระพร และพระคุณ
ต่างๆ แก่กิจการทั้งหลายของพระองค์ที่ทรงกระทาผ่านชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อให้ผู้สูงวัยมีชีวิตสันติ มีความสมบูรณ์เข้มแข็งทั้งสุขภาพกาย และจิตวิญญาณ
“ยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณี...กิจการและวาจา
ที่ดีทุกประการของพระองค์” (2ธส2 : 14-17) เพื่อการเป็น
แบบอย่างชีวิตและความดีแก่ลูกหลานคริสตชน ตามแบบ
ฉบับขององค์พระคริสตเจ้า
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้สูงอายุชมรมเครือข่ายวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี และคุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุคนแรกของวัด
พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านที่สามารถร่วมกันจัดตั้ง
เป็นชมรมฯ ได้เป็นผลสาเร็จ ด้วยความเสียสละ ความรัก
เป็นหนึ่งเดียวกันของทุกท่าน “ขอพระคริสตเจ้าทรงบันดาลให้เจตจานงที่ดีทุกอย่างของท่านรวมทั้งกิจการแห่ง
ความเชื่อให้บรรลุผลสาเร็จ” (2ธส2:11ข-12) และเติบโต
ก้าวหน้า สามารถยังประโยชน์ต่างๆให้เกิดแก่สมาชิกด้วย
พระพรและพระคุณต่างๆของพระองค์
ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้า คุณพ่ออุปสังฆราช คุณพ่อจิตตาธิการ คุณพ่อผู้ช่วยจิตตาธิการ คุณพ่อเจ้าอาวาส
ท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ
ดูแลสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม และกิจการต่างๆของชมรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามพระประสงค์
ของพระเป็นเจ้าอย่างดี เป็นต้น งานทาบุญร่วมใจสามัคคี
เพื่อเด็กพิการยากไร้ที่บ้านสิทธิดาฯได้เงินบริจาคมากถึง
1,336,759.50 บาท โดยเป็นเงินทาบุญจากชมรมเครือข่าย
ผู้สูงอายุ จานวน 48,870 บาท รวมถึงงานเร่งด่วนที่ชมรม
กาลังดาเนินการอยู่ คือ โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย
พิการ ยากไร้ ซึ่งเป็นงานกิจเมตตา และงานเยี่ยมเยียน
เครือข่าย ฯลฯ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศข่าวดี
ของพระเยซูเจ้า ด้วยการปฏิบัติความรักต่อกันอย่างมั่นคง
สืบไป
ขอบพระคุณและขอพระอวยพรทุกท่านครับ
(นายเชษฐ ชาวนาแก้ว)
ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

“ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี โดยผู้สูงอายุ
เพื่อผู้สูงอายุ และสังคม”
เรียน ท่านผู้อ่านและสมาชิกผู้สูงวัยที่เคารพรักทุกท่าน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสสอนว่า “เราต้องปรับเปลี่ยนจิตใจของเราในเรื่องที่เกี่ยวกับคนยากจน เราต้องเอาใจใส่
ดูแลพวกเขา มองเห็นความต้องการด้านจิตวิญญาณและวัตถุของ
พวกเขา เพราะสาหรับเรา คนยากจนเป็นโอกาสให้เราพบกับพระ
คริสตเจ้าและได้สัมผัสกับพระวรกายที่ทุกข์ทรมานของพระองค์”
สอดคล้องกับจดหมายของท่านนักบุญเปาโลที่ว่า “แม้ทรงร่ารวย
พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน"
(2 คร 8 : 9)
พันธกิจของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ก็ต้องการ
ให้เรา “...รัก ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ให้มีสุขภาพ
และสวัสดิการสังคม” ที่พอเพียงต่อการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
เหมาะสมกับวัย ฐานะ สามารถรักษาความเชื่อ แบ่งปันและเป็น
ประจักษ์พยานถึงความรักและพระเมตตาขององค์พระคริสตเจ้า
ด้วย
ดังนั้นโครงการที่เป็นจุดเน้นของชมรมฯตามแผนงานใน
ช่วงเวลานี้ จึงอยู่ที่การร่วมกันกับชมรมเครือข่ายระดับวัดต่างๆใน
การออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่ยากไร้ เจ็บป่วย พิการใน
เขตวัด ซึ่งท่าน อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ โดยการ
สนับสนุนของพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณพ่อ ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช และคุณ
พ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาภิบาล รวมทั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
จัดหาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อโครงการนี้ โดยมี
ชมรมวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง วัดนักบุญยอห์นบอสโกราชบุรี
วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ชมรม
ผู้สูงอายุกลุ่มจอมบึง และวัดนักบุญเปาโล กลับใจ โพธาราม ร่วม
รับผิดชอบดาเนินงานโครงการฯมีขั้นตอนการสารวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการจาเป็นที่ประสงค์จะรับการช่วยเหลือก่อน
ที่จะออกไปช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน ติดตามต่อเนื่อง รายงานผลและ
ประเมินผลตามคาแนะนาของคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ด้วย
นอกจากนี้ท่านประธานชมรมฯ และคุณพ่อปรีดา เวียงชัย
ผู้ช่วยจิตตาภิบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯและสมาชิก
กลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี โดยการ
สนับสนุนของคุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะเจ้าวัดฯและคุณสมชาย
จิรวัฒนาพันธ์ ผอ.สภาอภิบาลวัดฯได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 24
ส.ค.และจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระราชินีฯแล้ว มี คณะกรรมการโดย คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ เป็นประธานฯขับเคลื่อนงาน
(ต่อหน้า 3)
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จดหมายถึงท่านผู้อ่าน (ต่อจากหน้า 2)
ขับเคลื่อนงานชมรมฯเพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป และ
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีได้เข้าร่วม
กิจกรรมงานวันแม่“บอกรักแม่”ที่บ้านเบธานี บ้านโป่ง และ
วันที่ 10 ส.ค. ร่วมงานฉลองอารามแม่พระปฏิสนธินิรมล คณะซิสเตอร์กลารีส กาปูชิน (ชีลับ) บ้านโป่ง โดยท่าน
อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ได้ทาหน้าที่โฆษกประชาสัมพันธ์ และ
จัดเกมตอบปัญหาชิงรางวัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบฉบับ
ชีวิตของท่านนักบุญกลาริส อันจะนามาซึ่งพระพร พระหรรษทาน ความศรัทธา และความเชื่อที่มั่นคงของพี่น้องคริตชนทุกท่านด้วย
สาหรับการประชุมที่สาคัญของชมรมฯ ในวันที่ 21 ก.ย.นี้
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล และ คุณพ่อวิโรจน์

นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
มีกาหนดการมาเยี่ยมเยียนให้กาลังใจและพบปะประชุมร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และ
คณะกรรมการเครือข่ายระดับวัดด้วย ดังนั้นจึงนับเป็นวาระ
สาคัญที่เราได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับใช้พระศาสนจักร โดยนาความรัก ความเมตตา พระคุณและพระพรของ
พระเยซูคริสตเจ้าไปสู่เพื่อนพี่น้องผู้สูงอายุและสังคมตามจิตตารมณ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของชมรมฯ
ด้วยความเคารพรักและรับใช้ด้วยใจยินดี

นายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

ประมวลภาพงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙
“ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน” ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร ๒๕ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๗

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี นาโดย คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช
คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาธิการ อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการฯ สมาชิกผู้สูงอายุ ลูกกตัญญู-ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและผู้แสดงบนเวที รวม
ทั้งสิ้นจานวน 85 คน ไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล
ซ่งแย้ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้สูงอายุทุกสังฆมณฑลไปร่วมงานเป็นจานวนมาก
โอกาสนี้ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการผู้สูงอายุประกาศข่าวดีมีรางวัลให้ Best Practice ชมรม
เครือข่ายผู้สูงอายุที่มีการประชาสัมพันธ์งานดีเด่นประจาปี 2014 / 2557 (ชนะเลิศ 2 ปี ติดต่อกัน) หลังจบการแสดงบนเวที คุณพ่อไพยง มนิราช มอบโอ่งเซรามิค สัญลักษณ์เมืองราชบุรีแด่พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา อ.นิยม อัยราน้อย มอบโอ่งเซรามิคแด่
คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดซ่งแย้ อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากสมาชิกที่ไปร่วมงาน จานวน 10,000 บาท แก่คุณพ่อ
เจ้าอาวาสวัดซ่งแย้ เพื่อสมทบทุนบูรณะวัดซ่งแย้ หลังพิธบี ูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา เป็นประธานมอบประกาศ
เกียรติคุณ ใบพรพระสันตะปาปาแด่ลูกกตัญญู - ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติประจาปี 2014/2557
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณใบพรพระสันตะปาปาของสังฆมณฑลราชบุรี มีดังนี้
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง 2 ท่าน
1. นางเทเรซา กาญจนา ไชยเจริญ
วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
2. นางสาวชลิต บุญประดิษฐ์
วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่าง 2 ท่าน
1. นางเทเรซา สุวรรณา สุทธิโสตถิ์
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
2. นางสาวเทเรซา กันตินันท์ สัตย์วินิจ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
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ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมงาน “วันบอกรักแม่” วันแม่ ที่บ้านเบธานี
9 ส.ค. 57 ประธานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมงานวันบอกรักแม่ที่บ้านพักผู้สูงอายุเบธานี บ้านโป่ง โดยมี
คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธานวจนพิธีกรรม คุณประสาน มฤคพิทักษ์ อดีต สว. เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวาย
เครื่องราชสักการะกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากนั้นซิสเตอร์สุจิตรา งามวงศ์ อธิการิณีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อขอบคุณพระ เพื่อถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระ
นางเจ้าพระ-บรมราชินีนารถ และเพื่อให้ลูกหลาน “บอกรักแม่” แสดงความรักความกตัญญูต่อคุณแม่ มอบดอกมะลิ มอบของ
ที่ระลึกแด่คุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ฉลองอารามกาปูชิน (อารามชีลับ) ที่บ้านโป่ง ราชบุรี (10 พ.ค.57)
พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส
ฉลองอารามกาปูชิน (ชีลับ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีพระสงฆ์คาทอลิก นักบวชชาย-หญิง พี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่างๆ ทั้งในสังฆมณฑลราชบุรี และต่างสังฆมณฑลมาร่วมงานเป็นจานวนมาก
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พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ มอบรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอารามกาปูชิน
แก่คุณพรพิมล สวัสดี สัตบุรุษวัดพระคริสตกษัตริย์นครปฐม
โดยมี อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว เป็นผู้ดาเนินกิจกรรมตอบปัญหา
วันฉลองอารามการปูชิน บ้านโป่ง

นายเชี้ยว จิรวัฒนาพันธ์ นายก อบต.สวนกล้วย
อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างระดับชาติปี 2013 เป็นตัวแทน
สัตบุรุษถวายมาลัยกรขอบคุณพระสังฆราชยอห์นบอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ โอกาสฉลองอารามกาปูชิน บ้านโป่ง

การร่วมงานทาบุญรวมใจสามัคคีบ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ บ้านโป่ง ของชมรมผู้สูงอายุ
ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด

อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.นิยม อัยราน้อย ประธานและรองประธานชมรมฯเป็นตัวแทนชมรมเครือข่ายรับมอบใบอนุโมทนาบัตรร่วม
สนับสนุนงานทาบุญรวมใจสามัคคีเพื่อสมทบทุนดูแล บาบัด ฟื้นฟูเด็กพิการที่ยากไร้ บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ และร่วม
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 400 ปี มรณกรรมท่านนักบุญคามิลโล องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย ณ บ้านสิทธิดาฯ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่
5 ก.ค. 57 โดยมีบาทหลวงดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลคาทอลิกราชบุรีเป็นประธานในพิธีและรับมอบเงินบริจาค
บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา ประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค บาทหลวง
วุฒิกรณ์ พันธ์ยิ่งยก ผอ.บ้านสิทธิดาฯให้การต้อนรับบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผอ.โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นพ.ประสิทธิ-์
คุณลัดดา จันทร์ทราทิพย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมารีอา สิทธิดา จันทราทิพย์ คุณรัชนี ตรัยตรึงโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.ราชบุรี นายรุจน์ประทีป ธรรมพีภัทร์ นายอาเภอบ้านโป่ง คุณปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ กรรมการเหล่ากาชาด อ.บ้านโป่ง ในนาม
คุณณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดราชบุรี นักบวชชาย-หญิง องค์กรต่างๆในชุมชนและส่วนราชการ พี่น้องสัตบุรุษทั้งคริสต
ชน และพุทธศาสนิกชนมาร่วมทาบุญด้วยจิตเมตตารวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 1,336,759.50 บาท ในนามของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ขอขอบคุณองค์กรเครือข่าย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ท่านผู้มีเกียรติ ญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีจิตเมตตาร่วมทาบุญรวมใจ
อ.ธัญญาฯ รายงาน
สามัคคีในครั้งนี้
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การประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 / 2557 (12 มิ.ย.57) ที่ลาดกระบัง

อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 / 2557 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อรายงานการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของชมรม
ผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมประเมินผลการจัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ฯลฯ
ประชุมคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุ
สังฆมณฑลราชบุรี ครัง้ ที ่ 3/2557 เสาร์
ที ่ 14 มิ ถนุ ายน 2557 ณ ห้องประชุมวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ระเบียบวาระสาคัญ คือ รับทราบเรือ่ งที่สานักมิสซังโดยฝา่ ยสังคมพัฒนาอนุ มตั ิ
งบประมาณการจัดทากิจกรรมโครงการ
ประจาปี 2557/2558 /เรือ่ งความร่วมมือทาบุญรวมใจสามัคคีหาทุนช่วยบ้านสิทธิดา-ศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิการ/ประเมินผล
การไปร่วมงานชุมนุมผูส้ งู อายุแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9 ทีซ่ ่งแย้ / การจัดกิจกรรม
เยีย่ มเยียนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย พิการ ยากไร้ / การเยีย่ มเยียนขยายเครือข่าย
ฯลฯนอกจากนัน้ การประชุมสัญจรครัง้ นี้ยงั มีวตั ถุประสงค์เพื่อเยีย่ มเยียนฟื้น ฟูการจัดตัง้ กลุ่มชมรมผูส้ งู อายุวดั อัครเทวดามีคาแอลดอนกระเบือ้ งด้วย โดย
ประธานฯได้นัดหมายท่านผอ.สุชาติ ก๊กเครือ และตัวแทนผูส้ งู อายุทเ่ี ข้า
ประชุมเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ในเร็วๆ นี้

21 ก.ค. 2557 อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.นิยม อัยราน้อย นาตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ เข้าเยี่ยม คุณชูเกียรติ
โจสรรค์นุสนฺธ์ ซึ่งพักฟื้นหลังจากผ่าตัดลาไส้ กลับจากโรงพยาบาลเซ็นต์หลุย ที่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 6 ต.แพงพวย (โคกมด
ตะนอย) อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
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การเยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายที่วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 1 / 27 ก.ค.57)
คุณพ่อปรีดา เวียงชัย ผู้ช่วยจิตตาธิการ
อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆ
มณฑลราชบุรีและคณะออกเยี่ยมเยียนขยายเครือข่าย
นัดหมายไปพบคุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาส
คุณสมชาย จิรวัฒนาพันธ์ ผอ.สภาภิบาลและตัวแทน
ผู้สูงอายุร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วได้พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุของวัด ซึ่งได้รับการต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าวัดและตัวแทนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้น อ.เชษฐฯ ได้มอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุให้กับคุณพ่อเจ้า
วัดและผู้เข้าร่วมประชุม และนัดหมายไปจัดตั้งกลุ่มอีกครั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 ส.ค. 2557

(ครั้งที่ 2 / 24 ส.ค. 57) ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ
เจ้าอาวาส คุณพ่อปรีดา เวียงชัย อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว จิตตาธิการและประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วย
อ.นิยม อัยราน้อย และคณะจากวัดราชบุรี อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค และคณะจากวัดโพธาราม ไปร่วมเป็นกาลังใจในการตั้ง
กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ประชุมมีมติให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน (20 คน) ร่วมเป็นกรรมการ โดยมี กรรมการดาเนินงาน ดังนี้
คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ ประธาน / คุณเกษม ศรีพุก รองประธาน / คุณวารุนันท์ ชุนฟ้ง เลขานุการ / คุณพรทิพย์ หนุนภักดี
ผู้ช่วยเลขานุการ / คุณสมชาย จิรวัฒนาพันธ์ เหรัญญิก /คุณโยคิน ว่องประชานุกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก ซึ่งกรรมการทุกท่านจะได้รับ
การแต่งตั้งจากพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ในวันฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลกในวันที่ 31 ส.ค. 57
ต่อไป
HAPPY BIRTHDAY

ร่วมประชุม

อ.ธัญญาฯ ผู้ประสาน
งานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีเข้าประชุมวิชาการ
ประจาปี 2557 หัวข้อ
“สร้างคน สร้างชาติ สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม” ซึ่ง
อ.นิยม อัยราน้อย เป็นตัวแทนชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีนา
สนง.ส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ
กระเช้าของขวัญ อวยพรแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
เกิดครบรอบ 94 ปี ของคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล ที่บ้านพัก ผู้สูงอายุ จัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชัน
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57
พระสงฆ์ สานักมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57
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โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผูป้ ่ วย พิ การ เด็กสตรี ผูย้ ากไร้
ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี โดย คุณพ่อเสนอ ดาเนินสดวก เจ้าอาวาส/จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุวัดราชบุรี อ.นิยม อัยราน้อย
ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน ออกเยี่ยมเยียนสวดภาวนานาพระพร นาเครื่องอุปโภค บริโภคไปให้ นางโรซา
สมหมาย ภูผา ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตและนางคาทารีนา รีนา ทองคา ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต เมื่อวันที่ 12 ก.ค.57

ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

คุณพ่อปรีดาฯ อ.เชษฐฯ จิตตาธิการและประธานชมรมฯสังฆมณฑลฯ คุณอรพินทร์ฯ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญ
ยอแซฟ บ้านโป่ง เยี่ยมคุณสุพล แดงช่วง ซึ่งป่วยน้าท่วมปอด และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เยี่ยมคุณสุชาติ ทัฬหกุลธร ป่วยเป็น
อัมพาต เดินไม่ได้ เยี่ยมคุณบัวคา ขันอาสา ป่วยโรคไตเรื้อรัง เยี่ยมคุณปราณี ถนอมวัฒนา ป่วยผ่าตัดลาไส้และติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ เมื่อวันที่ 19-27 ส.ค.57

ชมรมผูส้ ูงอายุวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.57 เวลา 16.30 น. คุณพ่อวิริยะ
สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
นาชมรมผู้สูงอายุวัดฯ และตัวแทนสัตบุรุษพร้อมด้วย
ประธานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ออก
เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและพี่น้องต่าง
ความเชื่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และอัมพาตครึ่งตัวและ
นาเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนโดยชมรมผู้สูงอายุ
สังฆมณฑลราชบุรีไปมอบให้ด้วย ต่อมาแวะเยี่ยม
เยียนให้กาลังใจ และสวดสายประคาพระเมตตากับ
อ.เรืองศิลป์ ไพศาลนันท์ สัตบุรุษและผู้สูงอายุของวัด
จากนั้นคุณพ่อฯได้อวยพรและส่งศีลมหาสนิท
เจ้าของ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ปรึกษา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ / ค.พ.ไพยง มนิราช / ค.พ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์
ผู้จัดทา อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว / อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค / คุณพรประภา วิเชียรศิลป์ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
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