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

          พ่อดีใจทีช่มรมผู้สูงอายสัุงฆมณฑลราชบุรี 
จัดท าจดหมายข่าว ถงึแม้จะเป็นจดหมายข่าวฉบับ
น้อยๆ กส็ามารถท าหน้าทีส่ื่อทีด่ีได้ 

ส าหรับพ่อ การท างานเพื่อผู้สูงอายคุอืการ
ท างานเพื่อตอบแทนคณุงามความดี และพระคณุ
ของคณุพ่อ คณุแม่ และบรรพบุรุษของพ่อเอง 

 
 
พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา   กฤษเจริญ 

                           
เร่ือง     ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการจดัท าจดหมายข่าว (Newsletter)                                                
เรียน ท่านผูมี้อุปการคุณ และท่านผูอ่้านทุกท่าน 
 สวสัดีท่านผูอ้าวุโส คณะกรรมการ สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
ทุกระดบั พ่ีนอ้งสัตบุรุษ ท่านผูมี้เกียรติ ผูมี้อุปการคุณทุกท่าน 
ชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรีไดท้ดลองจดัท าจดหมายข่าว 
(Newsletter) ฉบบัแรกน้ีข้ึนตามนโยบายของคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือผูสู้งอาย ุและตามวตัถุประสงคข์องชมรมฯเองดงัน้ี 
1. เพ่ือเป็นส่ือแจง้ข่าวสารความเคล่ือนไหว ประชาสัมพนัธ์ของ

คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การท ากิจกรรม

โครงการของชมรมเครือข่าย และสมาชิกผูสู้งอายใุนทุกระดบั 
3. เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูสู้งอายคุาทอลิก เพ่ิมพนูความเช่ือ 

ความศรัทธาท าหนา้ท่ีคริสตชนท่ีดีเป็นแบบอยา่งแก่บุตร
หลาน   ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

จดหมายข่าว (Newsletter) ของชมรมฯจะจดัท า 3 เดือน / 
ฉบบั (ปีละ 4 ฉบบั) ขนาด A 4  4 สี 4 หนา้ (1 คู่)  จึงใคร่ขอฝาก
จดหมายฉบบันอ้ยๆ น้ีไวใ้นความอนุเคราะห์ของทุกท่าน ช่วยให้
ค าแนะน า ติชม เป็นก าลงัใจ แก่คณะผูจ้ดัท  า  หากมีข่าว มีภาพ
กิจกรรมของชมรมฯหรือสมาชิกก็ส่งมาให้เราน าเสนอกจ็ะเป็น
พระคุณยิง่ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                  ขอแสดงความนบัถือ  
      
                                                    
                                                   นายเชษฐ  ชาวนาแกว้  
                                 ( ประธานชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี ) 

   ความในใจ...จากคนใกล้ชิด 

        
          นับแต่ปี  2549  ชมรมผู้ สูงอายสัุงมณฑล-
ราชบุรี ได้เร่ิมข้ึนจนถงึปัจจุบันม ี  14 ชมรม   
15 วดั  สมาชิก  1,355 คน  มคีณะกรรมการ ทีม่า
จากตัวแทนแต่ละวดั เสียสละ ทุ่มเท ท างานกบั 
พี่น้องผู้สูงอายใุนสังฆมณฑลฯ มาโดยตลอด 
             ขอแสดงความยนิดี ทีช่มรมผู้สูงอายสัุงฆมณฑลราชบุรี ท า
จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ งานของชมรมฯ  ขอพระเป็นเจ้า
อวยพรทุกท่านให้พบแต่สันติสุข ความช่ืนชมยนิดี ความรัก และ
ความยติุธรรม 

                                  ขอพระอวยพร 

 

                     (คณุพ่อประสิทธ์ิ รุจิรัตน์) 
                            จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายสัุงฆมณฑลราชบุรี 

 จดหมายถึงท่านผูอ่้าน 
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  รดน ้า ขอพรพระสงฆ์ และนักบวชอาวุโสของสังฆมณฑลราชบุรี 

  15 เมษายน 2555 โอกาสวนัสงกรานต ์พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ร่วมกบัคุณพ่อเจา้อาวาส และสตับุรุษ
วดันกับุญยอห์นบอสโก ราชบุรี ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีไดจ้ดัพิธีรดน ้าด าหวัขอพรจากพระสงฆ ์ นกับวชอาวุโสและ
ผูสู้งอาย ุณ บา้นพกัพระสงฆ ์อาคารราชินีแห่งอคัรสาวก สงัฆมณฑลราชบุรี โดยมีพระสงฆ ์ซิสเตอร์ คณะกรรมการผูสู้งอายแุละ
สตับุรุษ ร่วมในพิธีเป็นจ านวนมากซ่ึงไดส้ร้างความประทบัใจให้กบั บรรดาพระสงฆ ์ นกับวชและผูสู้งอายอุยา่งอบอุ่น หลงัจาก
รดน ้าขอพรเสร็จแลว้ไดมี้การถ่ายภาพ รับประทานอาหาร ฟังเพลงร่วมกนั 

  -    วนัเสาร์ท่ี  18  สิงหาคม 2555   ประชุมสามญั คณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 4 / 2555  ณ ห้องประชุมบา้นสิทธิดาฯ  เวลา 13.30 น.  
  -   เสนอช่ือผูท่ี้จะเป็นอนุกรรมการหรือผูป้ระสานงานของสงัฆมณฑลฯกบัส่วนกลาง   (ภายใน  30 ก.ย. 55 ) 
  -   ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี จดังานวนัชุมนุมผูสู้งอายรุะดบัสงัฆมณฑลฯ   คร้ังท่ี 5    ปฏิทินปฏิบติังาน 

 สงกรานตท์ี่บา้นเบธานี 

    ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตต่อผูสู้งอายโุอกาสวนัสงกรานต ์ ท่ีบ้านเบธานี ต าบลสวนกลว้ย 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เม่ือวนัเสาร์ท่ี 14 เมษายน 2555 โดยมีคุณสิงห์ กาญจนศรี ประธานวฒันธรรมอ าเภอบา้นโป่งเป็น-
ประธาน  อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูสู้งอายฯุ คุณทศพล ทนุผล ประธานสภาภิบาลวดันกับุญยอแซฟ  แขกผูมี้เกียรติและ 
พ่ีนอ้งสตับุรุษ ลูกหลานมาร่วมงานเป็นก าลงัใจให้กบัผูสู้งอายขุองบา้นเบธานีเป็นจ านวนมาก     

  ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ คร้ังที ่3/ 2555 

            2 ม.ิย. 55   บาท หลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์  จิตตาธิการ   อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว  ประธาน-
ชมรมผูสู้งอายฯุ ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ คร้ังท่ี 3 / 2555 ท่ีส านกังานชมรมฯบา้นสิทธิดา-
ศนูยพ์ฒันาการเด็กพิการ พิจารณาประเมินผลการร่วมงานวนัชุมนุมผูสู้งอายรุะดบัชาติ  คร้ังท่ี 7  
การจดักิจกรรมของแต่ละชมรมฯ / การจดัท าทะเบียนผูสู้งอายแุละจิตตาธิการมอบเงินสนบัสนุน 
การท ากิจกรรม  ประจ าปี 2555 (ของสังฆมณฑลฯ) จ านวน  150,000 บาทแก่ชมรมฯ        
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  ร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายคุาทอลิกระดบัชาติ คร้ังท่ี 7   พิษณุโลก 

 ชมรมผูสู้งอายสุงัฆมณฑลราชบุรี และสมาชิก ผูสู้งอาย ุ119 คน ไปร่วมงานชุมนุมผูสู้งอายคุาทอลิกระดบัชาติ คร้ังท่ี 7 ท่ีวดั
เซนตนิ์โกลาส พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกบัผูสู้งอายแุละลกูกตญัญูตวัอยา่งของสงัฆมณฑลฯ ซ่ึงไดรั้บประกาศเกียรติคุณและ
ใบพรพระสนัตะปาปา โดยมีผูสู้งอาย ุ2 ท่าน คือ นายเปาโล นิยม อัยราน้อย (วดัราชบุรี) นางมารีอา เสงีย่ม  แหวกวารี  (วดัโพ-
ธาราม)  ลูกกตญัญู 2 ท่าน คือ น.ส.เซซีลีอา วิจติรา คดิรุ่งเรือง (วดับา้นโป่ง) น.ส.เปโตรนิลลา ภณฤชา กาญจนวสิต (วดับางนก-
แขวก)   พิเศษ นางมารีอา สมจติร์  ศักดิ์สิทธิกร (วดัโพธาราม) เวชบุคคลตวัอยา่ง ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณใบพรพระสนัตะปาปา 
เน่ืองจากไดท้ าคุณประโยชน์แก่พระศาสนจกัรส่วนรวมมาอยา่งต่อเน่ือง  คุณอรพนิทร์  แดงช่วง ประธานชมรมฯวดับา้นโป่งเป็น
ตวัแทนชมรมผูสู้งอายสุงัฆมณฑลราชบุรี จดัการแสดงบนเวที 1 ชุด ช่ือ จนิตลีลาคมิหันต์แห่งรัก ไปแสดงไดรั้บการชมเชยว่า
สวยงาม ร่าเริง น่ารัก เป็นอยา่งมาก  น.ส.สายสุนีย์ เสียงไพเราะ (วดับางนกแขวก) ชนะเลิศการประกวดเป็นเทพีผูสู้งวยัสูงคุณค่า 555 

ผูสู้งอายคุาทอลิกตวัอยา่งระดบัสังฆมณฑลราชบุรี 

  เทเรซา บุญซ้อน โลกวิทย์  
           วัดบ้านโป่ง 

  ดอนบอสโก  ชูศักดิ์  ตนประเสริฐ               
วัดบางนกแขวก 

    ยอแซฟ ศักดิ์ชัย วงศ์วิเศษศักดิ์          
วัดดอนมดตะนอย 

    อังแนส สมมุติ  กาญจนานุรักษ์         
วัดท่าม่วง 

    มารีอา กรี คุ้มเนตร          
      วัดห้วยกระบอก 

    มารีอา สมใจ  รัตนศักดิ์ชัยชาญ        
                    วัดเพลง 

      เทเรซา สุดจิตร สู้เสงี่ยม      
                วัดบางตาล 

 ยอห์นบอสโก ณรงค์ ปรมัตถ์วิโรจน์ 
                วัดดอนกระบือ้ง 

      โรซา แสงจันทร์ แสงเป่า  
        วัดพระเมตตาไทรงาม 

          อันตน ชลูด  สุสุทธิ 
          วัดหนองนางแพรว 

   ลูกกตญัญูคาทอลิกตวัอยา่งระดบัสังฆมณฑลราชบุรี

  มารีอา แก้วกัลยา   ม่วงโมรี 
          วัดดอนมดตะนอย 

  มารีอา ปรียานุช  ทองค า 
             วัดราชบุรี 

ยอแซฟ ธีระศักดิ์  เขมะนุเชษฐ์ 
                วัดท่าม่วง 

 ดอมินิโก สราวุธ  นิลเพช็ร 
       วัดดอนกระเบือ้ง 

  มารีอา ศิวรีย์  ศิริรัตนกลู 
             วัดบางตาล 

  เชชีลีอา  กมลวจี  พรมแสง 
          วัดห้วยกระบอก 

       เปาโล เดช   สังขรัตน์ 
               วัดโพธาราม 

       เทเรซา สุนันทา   เมฆหมอก 
            วัดพระเมตตาไทรงาม 
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 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ 

      23 .พ.ค. 55   อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว  คุณอรพนิทร์ แดงช่วง  คุณพนิดา กิตตอุิดมพานิช กรรมการชมรมผูสู้งอายสุงัฆมณฑลราชบุรี
ร่วมประชุมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลิกและแกนน าผูสู้งอาย ุ10 สงัฆมณฑล ท่ีตึกสภาพระสงัฆราช กทม. สรุปปิดโครงการอบรม
เชิงปฏิบติัการอาสาสมคัรผูสู้งอายดุูแลผูสู้งอาย ุโดยมีทีมติดตามสนบัสนุนโครงการจากส านกังานกองทนุสนบัสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.) มารับฟังผลการปฏิบติังานของอาสาสมคัรผูสู้งอายดุว้ย  

30 มิถุนายน 2555 ชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี และชมรมผูสู้งอายเุครือข่ายสังฆมณฑลฯ 
ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคีกบับา้นสิทธิดา – ศนูยพ์ฒันาการเด็กพิการ เพ่ือหารายไดส้มทบทุน
ดูแล บ าบดั ฟ้ืนฟ ูเด็กพิการ ยากไร้ เน่ืองจากมีระยะเวลาจ ากดั ประธานชมรมผูสู้งอายรุะดบัสังมณฑลฯได้
ประสานขอความร่วมมือจากประธานฯ และคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายเุครือข่ายในสังฆมณฑลฯให้ช่วย 
บอกบุญไปยงัผูมี้จิตศรัทธา / ผูมี้อุปการคุณ ซ่ึงก็ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดี กิจกรรมในวนังาน มีดงัน้ี 
 8.00 น.   ตอ้นรับผูม้าร่วมงาน / ลงทะเบียนรับบุญผา้ป่า 
10.00 น.  พิธีบชูาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อยออากมิ เหงียน วนั ถัน  คุณพ่อยอแซฟ หวู อนั ห่วง  พระสงฆบ์วชใหม่คณะคามิลเล่ียน     
              คุณพ่อดอมนิิก ศราวนิ พัดศรีเรือง  พระสงฆบ์วชใหม่สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธาน 

11.00 น.  พิธีรับผา้ป่า  คุณพ่อ ผศ.ดร.ไพยง มนิราช  อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธาน  คุณพ่อเชิดชัย เลศิจิตรเลขา เจา้คณะแขวง-  
คามิลเล่ียนแห่งประเทศไทย พระสงฆ์ทีม่าร่วมงาน 12 องค์ และท่านนายแพทย์ประสิทธิ์–คุณลดัดา จันทราทพิย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
สรุปยอดเงินบุญผา้ป่าท่ีไดรั้บประมาณ  500,000 บาท  (ห้าแสนบาท)  ซ่ึงเงินท่ีไดท้ั้งหมดจะน าไปใชเ้ป็นเงินทุนดูแล บ าบดั ฟ้ืนฟู 

เด็กพิการ ยากไร้ในบา้นสิทธิดาฯในส่วนของชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี และชมรมฯเครือข่ายไดมี้ส่วนร่วมบุญดงัน้ี 
       ชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี 3,000 / ประธานชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลฯและครอบครัว 5,000/  วดัราชบุรี+สภาภิบาล+สัตบุรุษ 40,760   
วดับา้นโป่ง 20,500/ วดัห้วยกระบอก 12,555/ วดับางนกแขวก 5,200/ วดัท่าม่วง 4,400/ วดัดอนมดตะนอย 4,000/ วดัเพลง 4,000 /วดักลุ่มจอม-
บึง 2,111/ วดัดอนกระเบ้ือง 1,500/ วดัแม่กลอง 1,000/  วดัโพธาราม 500/  วดัท่าหวา้ 1,880   รวมเป็นเงินบุญจากชมรมผูสู้งอาย ุ106,406 บาท 
        ในนามของ ค.พ.ประสิทธิ์  รุจิรัตน์  จิตตาธิการ อ.เชษฐ  ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผูสู้งอายสุังฆมณฑลราชบุรี ขอขอบพระคุณประธานฯ 
คณะกรรมการฯ สมาชิกชมรมผูสู้งอายฯุทุกเครือข่ายท่ีไดร่้วมมือร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวกนัช่วยกนัหาทุน เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายดูแล บ าบดั ฟ้ืนฟเูด็ก-
พิการในบา้นสิทธิดาฯ ขอพระเป็นเจา้ / นกับุญยออากิม-อนันาโปรดอวยพรแก่ทุกท่าน จงประสบแด่ความสุข ความเจริญตลอดไป                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       อ.เชษฐ ชาวนาแกว้ รายงาน 

     ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมทอดผ้าป่าสามคัคี 

         เจ้าของ       ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 
         ทีป่รึกษา     พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ  / ค.พ.ประสิทธิ์  รุจิรัตน์ 
         ผู้จัดท า        อ.เชษฐฯ / อ.ธัญญา / คุณพรประภาฯ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 


