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“ระลึกถึง” คุณพ่อจำ�เนียร 

กิจเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคณุ ระลกึถงึการจากไปครบ 

2 ปีของคุณพ่อเรน�ตุส ธีรวัฒน์ 

เสน�งค์น�รถ  วันที่  31 มีนาคม 

2014 ที่วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะ- 

ใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

“60 ปีสมาคมคาทอลิกฯ” สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ ครบ 

60 ปี ที่วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้   กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014  โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภ�พ  จิตตา- 

ธิการสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี และคุณจิตร�   แท่นชว�ล นายก 

สมาคมฯ เป็นประธานจัดงาน

หน�้ 2

“น้องมิ้ง” พิรดา นักบินอวกาศคนแรกของไทย

มีพระนำาทางชีวิต (อ่านต่อหน้า 7)
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ระดมทุนเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่
	 การจัดถ่ายทอดสดพิธีสถาปนาฯ	มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก	 โดยผ่าน

ทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	จึงขอความร่วมมือสนับ- 

สนุนและเปิดโอกาสให้ร่วมกันประกาศข่าวดีใหม่

	 ในวันอาทิตย์ที	่ 27	 เมษายน	 2014	 ที่จะถึงนี้เป็นวาระ

สำาคัญยิ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลกที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 จะทรงสถาปนานักบุญผู้ยิ่งใหญ่	 2	 พระองค์	 คือ	 นักบุญยอห์น	 

ที่	23	และนักบุญยอห์น	ปอล	ที่	2	พระสันตะปาปา		ซึ่งพระสันตะปาปา

ทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรในประเทศไทยเป็น

อย่างมาก	กล่าวคือ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ได้เสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน	ในสมณสมัยของ

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ที่	 23	 และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	

ปอล	ที่	2	ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทยเมื่อวันที	่10-11	พฤษภาคม	1984	

นับเป็นช่วงเวลาท่ียังตราตรึงอยู่ในจิตใจของคริสตชนไทยมิลืมเลือน 

ในโอกาสอันปลื้มปีติดังกล่าวนี้	 	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจึงได ้

พยายามติดต่อสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	 เพื่อหาช่องทางให้คริสตชนใน

ประเทศไทยได้ชมการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ	

จนในที่สุดทางบริษัทจีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี	่ ได้ตอบตกลงที่จะร่วมถ่ายทอด

สดให้กับสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 ผ่านทางช่อง	 one	 HD	 	 ดิจิทัลทีวี	

(หมายเลข	31)	โดยใช้เวลาในการถ่ายทอดประมาณ	3	ชั่วโมง	เมื่อปรึกษา

หารือกันในรายละเอียดแล้วมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	 ประมาณเกือบ	

2,000,000	 บาท	 จากการประชุมคณะทำางานเฉพาะกิจฯ	 ได้เสนอให้มี

การระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือให้กิจการ

นี้สำาเร็จลุล่วง	 และถือเป็นการร่วมส่วนในการประกาศข่าวดีแห่งความรัก

ของพระเจ้าผ่านทางสื่อโทรทัศน์ด้วย

	 ในโอกาสน้ี		จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ร่วมสนับสนุน

ภารกิจการประกาศข่าวดีร่วมกัน	 โดยการใช้สื่อโทรทัศน์ผ่านเหตุการณ์

อันสำาคัญยิ่งนี	้ เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลพระเจ้า	 โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม	

“สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ-สื่อสารสังคม”	 หรือโอนผ่าน

บัญชีออมทรัพย์		ธนาคารกรุงเทพ		สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	เลขที่ 

002-7-11026-1	ทั้งนี้	สุดแล้วแต่ท่านจะเห็นเหมาะสม			สภาพระสังฆ- 

ราชฯ	และผู้ร่วมดำาเนินงาน	ขอขอบคุณในน้ำาใจดีและความร่วมมือที่มีต่อ 

สภาพระสังฆราชฯ	ด้วยดีเสมอมา

วาติกันแถลงรายการเฉลิมฉลองโอกาสสถาปนา

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา 2 พระองค์

	 รายการแรกเป็นการชุมนุมเยาวชนในค่ำาวันที่	 22	 เมษายน	 2014	 

ณ	มหาวิหารยอห์น	ลาเตรัน	ในกรุงโรม

	 ครั้นถึงวันที่	26	 เมษายน	จะมีการตื่นเฝ้าตลอดทั้งคืนโดยวัดต่างๆ	ใน

ใจกลางกรุงโรมจะเปิดวัดตลอดทั้งคืนเพื่อให้สัตบุรุษไปสวดภาวนาและรับศีล 

อภัยบาปในภาษาต่างๆ	 จะมีการอ่านพระคัมภีร์	 และพระนิพนธ์ต่างๆ	 ของท่าน

นักบุญทั้งสององค์ด้วย

	 มีการใช้ส่ือสังคมอย่างกว้างขวางโดยมีข้อมูลของทั้งสองพระองค์บน 

ทวิตเตอร์	 เฟซบุ๊ค	 อินสตาแกรม	 และสปอตติไฟ	 (Twitter,	 Facebook,	

Instagram,	and	Spotify)	ตลอดจนเว็บไซต์และแอปสำาหรับสมาร์ทโฟน	สำาหรับ

ผู้คนทั่วโลกให้สามารถติดตามเหตุการณ์สำาคัญครั้งนี้ได้อย่างใกล้ชิด

	 สื่อมวลชนและทางการของอิตาลีคาดกันว่า	 จะมีผู้มาร่วมพิธีกว่า	 5	

ล้านคน	 โดยที่บริเวณหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรและถนนด้านหน้าและถนน	

โดยรอบบริเวณสามารถจุคนได้เพียงประมาณสองแสนห้าหมื่นคนเท่านั้น	 	 เป็นที่

น่าสังเกตว่า	 ในพิธีแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที	่ 2	 เป็นบุญราศี

ในปี	ค.ศ.	2011	มีผู้มาร่วมพิธีมากถึง	1.5	ล้านคน	ทั้งนี้ต้องอาศัยการถ่ายทอด

ผ่านวงจรปิดบนจอขนาดยักษ์ทั้งสิ้น	14	จุด

	 ในวันที่	 27	 เมษายนนี	้ จะมีการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญทั้งสอง

องค์ไปยังประมาณ	 100	 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย	 และจะเป็น 

ครั้งแรกของวาติกันที่จะมีการถ่ายทอดสัญญานภาพในระบบ	 3	 มิติไปยัง	 20	

ประเทศในยุโรป	อเมริกาเหนือ	และอเมริกาใต้	ด้วยความร่วมมือของโรงภาพยนตร์ 

กว่า	600	แห่งใน	20	ประเทศเหล่านี	้(และอีกกว่า	100	โรงภาพยนตร์ในอิตาลี)	

ที่มีอุปรณ์การฉายระบบ	 3	 มิติ	 ทั้งนี้ผู้เข้าชมไม่เสียค่าผ่านประตูแต่อย่างใด		

วาติกันทีวีซึ่งเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดจะใช้กล้องทั้งสิ้น	 13	 ตัวเพื่อให้ได้

ภาพทุกมุมและทุกมิติ

	 อนึ่ง	 หลังพิธีมิสซาสถาปนานักบุญทั้งสององค์ในวันที	่ 27	 เมษายน	

เสร็จสิ้นแล้ว	 จะมีการเปิดมหาวิหารนักบุญเปโตรให้ผู้มาร่วมพิธีได้เข้าไปเคารพ

พระธาตุของนักบุญทั้งสอง

 รายงานโดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

สำ�หรับประเทศไทย ส�ม�รถติดต�มชมพิธีสถ�ปน�

นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะป�ป� 

ในวันอ�ทิตย์ที่ 27 เมษ�ยน 2014 

สื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย ร่วมกับช่อง one HD ดิจิทัลทีวี (หม�ยเลข 31) 

ถ่่�ยทอดสดทั่วประเทศ เวล� 15.00-18.00 น. พร้อมก�รบรรย�ยให้คว�มรู้จ�กผู้ทรงคุณวุฒิ
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การเดินทางศักดิ์สิทธิ์ของพระสันตะปาปา 2 พระองค์

	 สมาชิกคณะคริสโตเฟอร์ขอร่วมฉลองการ 

สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23	 ในวันที่	 27	

เมษายน	 2014	 ซึ่งเป็นวันพระเมตตาด้วยความชื่นชม

ยินดี	 	 ในสมณสมัยของท่านท้ังสอง	พระองค์ทรงช่วยเหลือ 

คนยากจนและไมม่สีทิธิม์เีสยีง		อกีทัง้เปน็ผูน้ำาทีก่ลา้หาญ 

ในการนำาพระศาสนจักรฝ่ามรสุมเลวร้ายของกาลเวลา		

เราควรสวดภาวนาด้วยความมั่นใจในการทูลวิงวอน

ของท่าน	และให้มองชีวิตของท่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้กับตนเอง

	 ในคืนเฝ้าสวดภาวนาก่อนวันยิ่งใหญ่ที่วัด

ต่างๆ	 ในกรุงโรมนั้น	 จะมีสัตบุรุษจำานวนแสนไปร่วมใจ

กัน		และคาดว่าสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเน- 

ดิกต์ ที่ 16 	คงจะเสด็จไปร่วมด้วย	 	นี่เป็นแผนที่ทาง 

สำานักวาติกันคิดไว้สำาหรับพิธีการสถาปนาพระสันตะปาปา

สองพระองค์เป็นนักบุญพร้อมกันในวันที่	 27	 เมษายน	

ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์		สังฆมณฑลแบร์กาโม	(สังฆมณฑล

บ้านเกิดของท่านอันเยโล	รอนคาลลี)		ได้เตรียมที่จะหา

งบประมาณไว้สามงบเพื่องานเมตตาธรรมในโอกาสนี้	

ซึ่งคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากบรรดาพระสงฆ์ด้วย

ใจกว้าง	

	 “การสถาปนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นนักบุญนั้นเป็น

ของขวัญจากพระเจ้าที่ทรงประทานมาให้เรา	 	 เฉกเช่น 

ที่ทรงมอบชายแห่งความเชื่อสองคนให้เป็นแบบฉบับ

แห่งชีวิตคริสตชน”			พระคาร์ดินัลผู้ช่วยสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาแห่งสังฆมณฑลโรมกล่าวในการให้สัมภาษณ์

สื่อที่วาติกัน	 	 “ดังนั้นขอให้เราจงได้พยายามเดินไปใน 

หนทางนี	้ ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำาไปสู่ชีวิตจิตอันล้ำาลึก 

ข้าพเจ้าใคร่ที่จะกล่าวว่า		นี่เป็นจิตตารมณ์ที่พวกเราควร 

ใช้ในการเตรียมตัวสำาหรับเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้”		มง-

ซินญอร์วาลเตอร์ อินเซโร	 หัวหน้าแผนกสื่อของ

สังฆมณฑลโรมอธิบายว่า	 พิธีการสถาปนาสองท่านเป็น 

นักบุญจะมีเหตุการณ์สำาคัญล่วงหน้าสองเหตุการณ์		

เวลา	 08.30	 น.	 วันอังคารที่	 22	 เมษายน	 จะมีการ 

ชุมนุมเยาวชนที่มหาวิหารนักบุญยอห์น	 ลาเตรัน	 ซึ่งผู้

เข้าประชุมส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนในกรุงโรมนั้น	 พระ-

คาร์ดินัลอาโกสตีโน วัลลีนี จะเป็นประธาน	 	 ส่วน

สุนทรพจน	์ มงซินญอร์ซลาโวมีร์ โอเดอร์ (ผู้ดำาเนิน

เรื่องสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที	่ 2)	

และคุณพ่อโจวานนี ยูเซปเป กาลีฟาโน	(ผู้ดำาเนินเรื่อง

สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ที่	 23)	 จะเป็น

ผู้กล่าว	 จากนั้นจะเป็นการอบรมเรื่องกระแสเรียกโดย 

คุณพ่อฟาบีโอ โรสินี ผู้อำานวยการสำานักงานกระแส-

เรียกแห่งโรม

	 ต่างกับการเฝ้าสวดภาวนาก่อนวันสถาปนา 

ท่านวอยติวาเป็นบุญราศีในป	ี ค.ศ.	 2011	 ที่วงเวียน	

Circus	Maximus		กรงุโรม		การจดังานครัง้นีถ้ือเอาความ

เรียบง่ายเป็หลัก		ในวันเสาร์ที	่26	เมษายน	ซึ่งเป็นวันก่อน 

ที่จะมีพิธีการเฉลิมฉลอง	 จะมี	 “white	 night	 of	

prayer”	 หรือการเฝ้าสวดภาวนาตลอดคืน	 	 โดยเริ่ม

ตั้งแต่เวลา	09.00	น.		วัดทุกแห่งในกรุงโรมจะเปิดเพื่อ

ให้สัตบุรุษไปสวดและแก้บาป	 	 	 คาดว่าจะมีการอ่าน 

ข้อความจากพระคัมภีร์และบทความต่างๆ	 ของพระ-

สันตะปาปาทั้งสองพระองค	์ 	 มีวัด11	 แห่งที่จะมีวจน-

พิธีกรรมเป็นภาษาต่างๆ			สื่อต่างๆ	มีการรายงานข่าว

ล่วงหน้า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เยาวชนเข้าไปมีส่วน

ร่วม	เว็บไซต์	www.2papisanti.org	จะรายงานตลอด

เวลาเป็นภาษาต่างๆ		ส่วนผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์จะพบได้ที	่@2 

popesants		นอกจากนี้แล้วจะหารายละเอียดได้ที่ยูทูป 

และเฟซบุ๊ค	ในไม่กี่วันข้างหน้านี้	ทั้ง	Android	และ	IOS	

จะเปิดบริการเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล	ที่	2	ที่	“Santo	Subito”	app.	

 คุณพ่อเฟเดริโก ลอมบาร์ดี โฆษกวาติกัน

ให้ข้อมูลบางอย่างที่เตรียมการไว้สำาหรับวันฉลองใน 

วันที่	27	เมษายน		สองเหตุการณ์นี้จะเป็นแบบเรียบง่าย

เช่นเดียวกัน	 	 จะมีการทำาพิธีวันฉลองพระเมตตาในวัน

อาทิตย	์เนื่องจากว่า	วันที	่1	พฤษภาคม	2011	เป็นวัน

ที่ท่านวอยติวาได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี			สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสจะถวายมิสซาเวลา	 10.00	 น.	 

ณ	จัตุรัสเซนต์ปีเตอร	์	จะมีการสวดพระเมตตาพร้อมกับ

อ่านบทความบางตอนของสมเด็จพระสันตะปาปาทั้ง

สองพระองค์		คาดว่าจะมีพระสังฆราชและพระคาร์ดินัล

ประมาณ	1000	องค์เข้าร่วมในพิธ	ี		จะมีพระสงฆ์และ

สังฆานุกรไม่ต่ำากว่า	700	องค์ที่จะช่วยแจกศีลมหาสนิท

ที่ถนน	Via	della	Conciliazione

	 ผู้อำานวยการสำานักข่าวสันตะสำานักกล่าวว่า	จะ

ใช้เคร่ืองประดับเดียวกันกับท่ีใช้ในการสถาปนาบุญราศี		

จะใช้พระธาตุของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่ 

2	อันเดียวกันกับที่ใช้ตอนสถาปนาพระองค์เป็นบุญราศี		

แต่ไม่มีพระธาตุของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ที่	23 

ในวันที่สถาปนาเป็นบุญราศี	 เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่

ได้มีการพิสูจน์พระศพ		สตรีสองท่านที่ได้รับอัศจรรย์จาก 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 จะมาร่วมใน

พิธีด้วย		ส่วนสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ที่	23	นั้น	

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยกเว้นอัศจรรย์ที่สอง

	 หลังพิธีมิสซา	 สัตบุรุษสามารถไปเคารพหลุม

ศพของพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ได้	 ซึ่งบัดนี้จะมี

คำาจารึกว่าเป็น	“นักบุญ”	แทนคำาว่า	“บุญราศี”				คุณพ่อ 

ลอมบารด์กีลา่ววา่จะไมม่กีารขายตัว๋เขา้ชมพธิ	ี	ใครสนใจ 

จะเข้าร่วมในพิธีก็มาได้โดยไม่ต้องมีตั๋ว		เพราะฉะนั้นไม่

ต้องไปหาซื้อที่ใด		เพราะจะไม่มีขาย

	 เก่ียวกับความเป็นไปได้ที่สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 16	 จะเสด็จมาร่วมในพิธีวันที่	 27	

เมษายนด้วยนั้น		คุณพ่อลอมบาร์ดีกล่าวว่ามีความเป็น

ไปได้สูงมาก	 ความเป็นไปได้นั้นมีอยู่แน่นอน	 แต่ก็ไม่มี

อะไรที่แน่นอน

	 ในวันจันทร์ที่	 28	พระคาร์ดินัลอันเยโล โก-

มัสตรี	 จะถวายมิสซาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่อขอบ 

พระคุณพระเจ้าสำาหรับการสถาปนาสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาทั้งสองพระองค์เป็นนักบุญ

 มงซินญอร์ยีอูลีโอ เดลลาวีเต เลขาธิการแห่ง

สำานักงานสังฆมณฑลแบร์กาโม	 กล่าวว่า	 “สังฆมณฑล

แบร์กาโมกำาลังเตรียมการเพื่อสร้างหลักประกันว่า	

พิธีการสถาปนานักบุญทั้งสองท่านนี้จะบังเกิดผลดีต่อ

ชีวิตประจำาวันของทุกคนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้มีจิตตารมณ์แห่งความเมตตาและความเอื้ออาทรที่

แสดงออกด้วยการกระทำาอะไรเล็กๆ	 น้อยๆ	 	 สาส์น

เทศกาลมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาคือบ่อเกิด 

แห่งแรงบันดาลใจ		ดังนั้นจุดเน้นจะมุ่งไปยังความยากจน 

3	 ประการ	 คือยากจนด้านวัตถุ	 ด้านจิตใจ	 	 และด้าน

วัฒนธรรม”

	 งานเมตตาธรรมที่ตั้งใจเอาไว้หมายถึงเงิน

จำานวน	 800,00	 ยูโรสำาหรับประเทศเฮต	ิ และโครงการ

การศึกษาของเด็กในโรงเรียนยอห์น	ที	่23	เป็นเวลา	3	ปี		

สำาหรับงานนี้จะมีการขอบรรดาพระสงฆ์ให้ช่วยบริจาค

สมทบจากเงินเดือน	 1	 เดือน	 พร้อมกับเงินถุงทาน 

ท่ีจะได้รับในวันท่ี	27	เมษายน	เพ่ือเป็นกองทุนช่วยเหลือ

ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤต

เศรษฐกิจ		อีกทั้งสมทบกองทุนมูลนิธิยอห์น	ที่	23	เพื่อ

ช่วยผู้ที่มีอายุระหว่าง	18	ถึง	35	ปี	ให้เป็นประชาชนที่

ดีของโลกและเพื่อสนับสนุนการศึกษาหลังปริญญาเอก

เพื่องานวิจัยต่างๆ
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ตอนที่ 16

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

สำานักวาติกันแถลงกำาหนดการ

เยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ของพระสันตะปาปาในเดือนพฤษภาคมนี้ 
 27	มีนาคม	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l	วันที่	24	พฤษภาคม	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

จะเสด็จถึงกรุงอัมมัน	ประเทศจอร์แดน	กษัตริย์อับดุล-

ลาและพระราชินีราเนีย	จะทรงต้อนรับพระองค์	ณ	พระ- 

ราชวังอันเป็นการเริ่มต้นเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

l เย็นวันนั้นพระสันตะปาปาจะทรงถวายมิสซา	ณ	สนาม 

กีฬาและจะทรงพบกับผู้อพยพ		เยาวชน	อีกทั้งคนพิการ 

ณ	บริเวณที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

l	วันรุ่งขึ้น	25	พฤษภาคม	พระสันตะปาปาจะเสด็จโดย

เฮลิคอปเตอร์ไปยังเมืองเบธเลเฮ็ม	 ที่นั่นพระองค์จะทรง

พบปะกับผู้นำาชาวปาเลสไตน์	 ประธานาธิบดีมาห์มู 

อับบาส	พระองค์ยังทรงเป็นประธานพิธีมิสซา	ณ	จัตุรัส

รางหญ้า	 และเสวยอาหารเที่ยงที่นั่นร่วมกับครอบครัว

ชาวปาเลสไตน์

l	หลังอาหารเที่ยง	พระองค์จะเสด็จเยี่ยมสถานที่ประสูติ

ของพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนพระองค์	และจะทรงทักทาย 

เด็กๆ	 ในค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน	์ เวลา	 4	 โมงเย็น

พระองค์จะเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระองค์ไปยัง

กรุงเทลอาวิฟ	เพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและ

จากนั้นจะเสด็จยังกรุงเยรูซาเล็ม

l	ในเมืองประวัติศาสตร์นี้	พระสันตะปาปาจะทรงพบปะ

เชื่อมศาสนจักรสัมพันธ์กับพระอัยกาแห่งคอนสแตน- 

ติโนเปิ้ล	 ณ	 พระวิหารที่ฝังพระศพอันศักดิ์สิทธิ์	 การ

เสด็จเยือนที่ตรงน้ีจะเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์การ

สวมกอดมิตรภาพครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างคาทอลิก

และออร์โธดอกซ	์ที่เกิดขึ้น	ณ	ที่นี้เมื่อ	ค.ศ.	1964	

l	ในวันที่	26	พฤษภาคม	สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จ

เยือนผู้นำาศาสนาอิสลามแห่งเยรูซาเล็ม	 ณ	 ทางเดินยาว

ของสุเหร่า	 พระองค์จะทรงเยือนกำาแพงด้านตะวันตก 

เด็กๆ	ในค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6	 ทรงสวมกอดกับ 

พระอัยกาอาเธนาโกรัส	ณ	กรุงเยรูซาเล็ม	ค.ศ.	1964 

หอ้งชัน้บนทีพ่ระเยซเูจา้รบัประทานอาหารค่ำามือ้สดุทา้ย

กษัตริย์อับดุลลา	 และพระราชินีราเนีย	 แห่งประเทศ

จอร์แดน

พระอัยกาบาร์โธโลมิวแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล

ประธานาธิบดีมาห์ม	ูอับบาส	แห่งประเทศปาเลสไตน์	

นายกรัฐมนตรีเบนยามิน	

เนธันยาฮู

ประธานาธิบดีชิมอน	 เปเรส	

แห่งประเทศอิสราเอล

และยาด	 วาเช็ม	 คือพิพิธภัณฑ์การสังหารหมู่ชาวยิว	

พระองค์จะทรงพบปะกับหัวหน้ารับไบ	 2	 คนของชาว

ยิว	 พร้อมกับประธานาธิบดีชิมอน เปเรส	 และนายก

รัฐมนตรีประเทศอิสราเอล นายเบนยามิน เนธันยาฮู

l	ในตอนเย็น	พระสันตะปาปาจะทรงพบปะกับพระสงฆ์ 

และนักบวชชายหญิง	 ณ	 โบสถ์เกทเสมนี	 พระองค์ทรง

เป็นประธานถวายมิสซา	ณ	ห้องชั้นบนที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่

รับประทานอาหารค่ำามื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

l	เวลา	20.00	น.	พระสันตะปาปาจะเสด็จกลับกรุงโรม 

พระองค์ทรงคาดว่าเครื่องบินจะถึงสนามบินเวลา	

23.00	น.	ของคืนนั้นเอง
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ประจักษ์พยานแห่งความจริง
(ฉลองนักบุญยากอบและนักบุญฟิลิป อัครสาวก)

“จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านี้เถิด” (ยอห์น 14:11)
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงเน้นถึงความสำาคัญของการเป็น

ประจักษ์พยาน	 พระองค์ตรัสว่า	 “เราไม่สามารถประกาศพระวรสารได	้ หาก

ปราศจากการเป็นประจักษ์พยานที่สัมผัสได้ในชีวิตของเรา”	ในศาลเราต้องการ

พยานเพื่อพิสูจน์ว่า	 สิ่งที่เราอ้างอิงถึงนั้นมีรากฐานอยู่บนความจริง	 การทำาให้

ข้อความเชื่อของเราเป็นที่น่าเชื่อถือ	 เราต้องไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น	 แต่เราต้อง

เป็นประจักษ์พยานด้วยการดำาเนินชีวิตของเรา

	 วันนี้เราฉลองนักบุญสองท่าน	 นักบุญยากอบและนักบุญฟิลิป	 ผู้เป็น 

สองในบรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้า	พระศาสนจักรมีลักษณะเป็นพระศาสนจักร

ของอัครสาวก	ก็เพราะว่าได้ตั้งขึ้นมาจากการเป็นประจักษ์พยานของท่านอัคร-

สาวก	เรารู้ดีว่าสิ่งที่พวกท่านกล่าวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้านั้นเป็นความจริง	เหตุว่า 

ท่านเหล่านั้นเป็นประจักษ์พยานให้แก่พระองค	์ ในแบบที่แตกต่างออกไปของ

แต่ละคน	 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเริ่มพันธกิจของพระองค	์ พระองค์ตรัสกับฟิลิป

ว่า	 “ตามเรามา”	 เมื่อพันธกิจสิ้นสุดลง	พระองค์ตรัสกับฟิลิปว่า	 “ผู้ที่เห็นเราก็

เห็นพระบิดา”	 หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์แล้ว	 ยากอบมีบทบาทที่

สำาคัญในการเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนพระชนม	์ นักบุญเปาโลเขียนว่า	

ฟิลิปและยากอบร่วมเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนพระชนม์ที่ท่านได้รับ	

	 ความเช่ือของเรามีฐานอยู่บนความจริงข้อน้ี	 ซ่ึงจะต้องได้รับการอธิบาย

โดยบรรดาผู้ที่สืบตำาแหน่งจากบรรดาอัครสาวก	 กล่าวคือบรรดาพระสังฆราช	

เราให้เกียรติแก่บรรดาอัครสาวก	 เพราะท่านเป็นผู้ให้การรับรองถึงความเชื่อ

ของเราว่าเป็นความจริง	สิ่งที่ท้าทายพวกเราก็คือการประกาศพระชนมชีพของ

พระเยซูเจ้า	 การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค	์ ซึ่ง

บรรดาอัครสาวกได้เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความเท็จจริงของพระวรสาร	

แต่ประจักษ์พยานท่ีสัมผัสได้ก็คือการเป็นประจักษ์พยานในชีวิตของเราแต่ละ

คน

 ขา้แตพ่ระเจา้ผูท้รงสรรพานภุาพ	วนันีพ้วกลกูมารว่มกนัฉลองอคัร- 

สาวกยากอบและฟิลิป	 ผู้เป็นประจักษ์พยานถึงพันธกิจการกอบกู้มนุษยชาติ

ขององค์พระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า	 โปรดได้ทรงประทานพระหรรษทานของ

พระองค	์ เพื่อลูกจะได้ประกาศคำาสั่งสอนของท่านอัครสาวกและเป็นประจักษ์

พยานในการดำาเนินชีวิตของลูก	 ทั้งนี้	 เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า	 พระเจ้า

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย	อาแมน

ก่อนจะสายไป

ในขณะที่ผู้คนเดินเกือบเต็มทางเท้า
ต่างคนต่างธุระต่างเป้าหมายต่างแรงบันดาลใจ
แทบไม่มีใครสังเกตเขานั่งอยู่ที่นั่นชิดด้านหน้าร้าน
หน้าตายิ้มแย้มแม้ใบหน้าเหมือนจะไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ด
หนวดเคราไม่เป็นระเบียบไม่ต่างเส้นผมสยายระเกะระกะ
ยกเว้นผมด้านบนที่ปกปิดด้วยหมวกผ้าเก่าๆ
ปากฉีกยิ้มกว้างจนเห็นแนวฟันหรอดำาคราบ
สลับริมฝีปากขยับเปล่งคำาพูดเป็นครั้งเป็นคราว
ทุกครั้งที่มีเศษตังค์หล่นลงหมวกสีดำาที่ถืออยู่ในมือซ้าย
ด้านหน้ามีป้ายกระดาษฉีกจากกล่องใหญ่ที่ใช้ส่งของพิงกับหน้าอก
บนหน้ากระดาษสีเทามอมีสี่คำาเขียนด้วยลายมืออ่านได้ชัดเจน
penny	or	a	smile	เศษตังค์หรือยิ้มสักครั้ง
เหมือนเสนอตัวเลือกให้หากต้องการจะช่วย
ใครเห็นก็รู้ว่าเขานั่งขอทานเลี้ยงชีพ
ในขณะที่คนยึดอาชีพเดียวกันกับเขายืนยันขอเงิน
ทั้งพูดอ้อนวอนขอความเห็นใจทั้งเขียนป้ายติดหราสะดุดตา
ทว่าสำาหรับเขาเม็ดเงินใช่ว่าจะสำาคัญจะจำาเป็นกว่าหมดก็หาไม่
รอยยิ้มไมตรีจิตเล็กน้อยก็สำาคัญไม่แพ้กัน
หากไม่สะดวกที่จะเจียดเงินเล็กน้อยให้
ซึ่งก็พอเข้าใจได้ในยุคปากกัดตีนถีบชักหน้าไม่ถึงหลัง
แต่รอยยิ้มพิมพ์ใจสักรอยก็คงไม่รบกวนจนเกินไปหากมีใจสักนิด
ถึงจะไม่อิ่มท้องอย่างน้อยอิ่มใจก็ยังพอทำาเนา
เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ต้องเหน็ดกายเหนื่อยใจหามา
จะให้ใครจะจ่ายอะไรก็อาจต้องคิดหนักคิดหน้าคิดหลัง
แต่รอยยิ้มมีอยู่ติดตัวมาแต่เกิดไม่ลำาบากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
จะยิ้มให้ใครก็คงไม่ต้องคิดหนักคิดหน้าคิดหลัง
โดยเฉพาะผู้คนที่ร่วมสังคมที่เกิดมาแค่มีตัวตนเหมือนทุกคน
แต่ต้องแตกต่างโดยสิ้นเชิงทั้งฐานะทั้งความเป็นอยู่ทั้งศักดิ์ศรี
ในขณะที่คนอื่นมองว่าข้าวของเงินทองคือตัวกำาหนดศักดิ์ศรีคน
มีมากก็มีศักดิ์ศรีสูงส่งมีน้อยก็ด้อยศักดิ์ศรี...คิดกันอย่างนั้น
แต่เขามองว่าทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีแห่งการเป็นคน
ศักดิ์ศรีนี้อยู่ในแก่นแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใครเหยียบย่ำาได้
ในขณะที่ศักดิ์ศรีหลายคนหมดไปพร้อมกับเงินทองที่ร่อยหรอ
ศักดิ์ศรีของเขายังคงเส้นคงวาไม่เสื่อมไม่หายไปไหน
ถ้าเขาไม่ทำาลายด้วยมือด้วยพฤติกรรมด้วยความหลงผิดของเขาเอง...

ในสังคมที่มากด้วยความเครียดทุกวันนี้
รอยยิ้มจริงใจดูจะหายากขึ้นทุกวัน
จนแทบจะต้องทั้งขอร้องทั้งร้องขอยิ่งเสียกว่าเงินทองข้าวของ
และใช่ว่าจะซื้อหาได้ด้วยเงินจะแลกได้ด้วยสิ่งของก็หาไม่
อย่างที่พูดเป็นเชิงประชดประชันกันเรื่อยมา
ถึงจะใช้เงินเป็นฟ่อนฟาดหัวสุนัขให้มันกระดิกหางดีใจ
แต่หากมันไม่คุ้นไม่ญาติดีด้วยก็ไร้ประโยชน์
แม้จะยิ้มให้ตัวเองในกระจกส่องหน้าแต่ละเช้าวันใหม่ก็ยังยาก
เพราะปัญหาความเครียดที่ตกค้างมาตั้งแต่หัวค่ำาวาน
นอกจากจะทำาให้นอนหลับไม่ลึกแล้วยังออกฤทธิ์ค้างถึงเช้าวันใหม่
แล้วก็พกพาติดตัวติดสมองติดใจในไปทั้งวัน
รอยยิ้มตามถนนหนทางรอยยิ้มในรถรอยยิ้มในที่ทำางานพลอยหาได้ยากเย็น
ชีวิตความเป็นอยู่จึงไร้สีสันหน้าที่การงานจึงไร้ความกระตือรือร้น
เลยอาจต้องถือป้ายพกพาไปมาอาจต้องติดป้ายในบ้านตามห้องหับ
no	penny,	only	a	smile	ไม่เอาเงิน	ขอแค่รอยยิ้ม

ก่อนที่ชีวิตหนักหนาไปกว่านี	้
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“น้องมิ้ง” พิรดา (ต่อจากหน้า	2)

 พิรดา เตชะวิจิตร์ หรือมิ้ง	 เกิดในครอบครัว

คาทอลิก	สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล	ปากน้ำา	แล้ว 

ย้ายไปอยู่วัดแม่พระแห่งลูร์ด	 ลำาปาง	 น้องมิ้งรับศีล 

ล้างบาปที่วัดลำาปางนี	้ ปัจจุบันอาย	ุ 30	 	 ปี	 เป็นลูก

คนที่	 2	 ในจำานวนพี่น้อง	 4	 คน	 ที่บ้านทำาโรงงาน 

เซรามิกที่จังหวัดลำาปาง		

	 มิ้งเรียนที่โรงเรียนลำาปางกัลยาณี	ม.ปลาย	เรียน 

สายวิทย์คณิต	จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	คอมพิว- 

เตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	ลาด- 

กระบัง	 (KMITL)	 ในระหว่างที่ศึกษาจนกระทั่งปี	 3	 มี

การประกาศจากบริษัท	 INTEL	 ประเทศอินเดียว่าจะ

รับนักศึกษาฝึกงาน	 ไปฝึกที่บริษัทเป็นระยะเวลา	 1	 ป	ี

ซึ่งนั่นหมายถึงเราจะต้องเรียนจบช้ากว่าเพื่อนในการไป

โครงการนี้	 แต่ด้วยมิ้งมีความสนใจและอยากไปเรียนรู้ 

การทำางานจริงในต่างประเทศมาก	 และประเทศอินเดีย

ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์	และคอมพิวเตอร์ด้วย	ส่วนปริญญาโท	ได้ทุน

จากจิสด้าไปเรียนที่ฝรั่งเศส	สาขา	Embedded	System	

สถาบัน	 ISAE	 เมือง	 Toulouse	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ดังด้านการบินและอวกาศ

	 ตอนน้ีมิ้งทำางานที่สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	หรือจิสด้า 

(GISTDA)	ทำางานกับจิสด้ามา	5	ปีกว่าแล้ว	ในตำาแหน่ง 

ของวิศวกรดาวเทียม	 หน้าที่หลักๆ	 คือดูแลระบบ 

ดาวเทียมไทยโชต	 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำารวจทรัพยากร 

ธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย	 รวมถึงดูแลระบบที่ 

ใช้ติดต่อส่ือสาร	คอยส่งคำาส่ังการถ่ายภาพให้กับดาวเทียม	

เพ่ือให้ดาวเทียมถ่ายภาพ	แล้วนำาภาพเหล่าน้ันมาประยุกต์

ใช้งานด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม	 ป่าไม้	

ไฟป่า	หรือน้ำาท่วม	พวกภัยพิบัติต่างๆ

แรงผลักดันที่อยากเป็นนักบินอวกาศ ที่มาที่ไปของ

การได้ไปท่องอวกาศ 

	 ใครหลายคนมักจะถามมิ้งว่าเป็นความฝัน

ตั้งแต่เด็ก	 ๆ	 เลยไหม	 มิ้งจะบอกว่าไม่ใช่เลยซะทีเดียว 

ตอนแรกม้ิงอยากเป็นนักบินมากกว่า	 สำาหรับนักบินอวกาศ

นั้นมันเป็นความฝันตอนโต	 หลังจากที่ได้มาเรียนและ 

ทำางานด้านเทคโนโลยีอวกาศ	ในช่วงการทำางานที่	GIST- 

DA	 มิ้งได้มีโอกาสไปเจอกับนักบินอวกาศตัวจริงหลาย

ครั้งในการประชุมวิชาการที่ต่างประเทศ	 พวกเขามักจะ

เล่าให้ฟังว่าได้ไปทำาภารกิจอะไรในอวกาศบ้าง	 ซึ่งทำาให้

มิ้งเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศบ้าง

	 ต่อมาก็มีโครงการแอ๊กซ	์ อพอลโล่	 (Axe	

Apollo)	 เกิดขึ้น	 เป็นการหาคนที่สนใจไปอวกาศ	 ซึ่ง

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีไปทั่วโลก	 62	 ประเทศ	 มี

จำานวนคนสนใจเป็นล้าน	คัดเลือกมาร่วมค่าย	107	คน 

ที่ฟลอริด้า	 สหรัฐอเมริกา	 และคัดเลือกเหลือเพียง	 23 

คน	 จากค่ายไปอวกาศอีกครั้งหนึ่ง	 แต่ละประเทศจะมี 

โควต้าที่ส่งคนมาร่วมแคมป์ไม่เท่ากัน	 ประเทศไทยมี 

โควต้า	3	คน	โดยผ่านการคัดเลือก	3	ช่องทางคือ	ต้อง

เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้อพอลโล่หรือทำาคลิปวิดีโอ 

ชนะเลิศ	 หรือเป็นผู้โชคดีที่ได้รับการจับสลาก	 สำาหรับ 

มิ้งได้ผ่านมาในการเป็นสุดยอดแฟนพันธ์ุแท้อพอลโล่	

และได้เดินทางไปร่วมค่าย	ซึ่งในค่ายมีผู้หญิงเพียง	4	คน 

		 และสุดท้ายได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดภายใน

ค่ายและได้รับคัดเลือกให้เป็น		1	ใน	23	คนจาก	107	คน

ในแคมป์ได้ตั๋วไปอวกาศ	ซึ่งน่าจะออกเดินทางประมาณ 

ปีหน้า

การเตรียมความพร้อม

	 ในการเป็นนักบินอวกาศนั้นต้องมีการเตรียม

ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 สำาหรับเรื่อง

จิตใจนั้นคงไม่มีปัญหา	 มิ้งเองได้ผ่านการทดสอบด้าน

จิตวิทยาที่กองทัพอากาศก่อนไปร่วมแคมป์ที่ฟลอริด้า	

เรียบร้อยแล้ว	 ส่วนทางด้านร่างกายอาจจะต้องมีการ 

เตรียมความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงอีกสัก

หน่อย	 เนื่องจากทางกองทัพอากาศแนะนำาว่ามิ้งควรจะ

ออกไปวิ่งทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง	ตลอดจนถึงเมื่อ

ตอนขึ้นบิน	 เพราะต้องมีกล้ามเนื้อช่วยในการเกร็งตัว

ตอนขึ้นไปในอวกาศ	 ซึ่งการวิ่งออกกำาลังกายจะช่วยได้

มาก

ต้องฝึกอย่างไรบ้าง ได้ยินมาว่าหนักมาก

	 สำาหรบัในเรือ่งการฝกึกค็อืการฝกึทีค่า่ย	ซึง่เปน็ 

การทดสอบว่าร่างกายของเราสามารถทนต่อการไป

อวกาศได้หรือไม่	กิจกรรมการฝึกหลักๆ	มีอยู่	3	อย่าง	

ได้แก่	 ภารกิจ	 G-Centrifuge	 หรือการทดลองนั่งใน

ห้องนักบินในสภาวะการขับขี่ยานขึ้นสู่อวกาศจริงแบบ

ซิมูเลเตอร์เพื่อทดสอบสภาวะร่างกาย,	 ภารกิจ	 Jet	

Fighter	 Flight	 เป็นการลองบินจริงบนเครื่องบินและ

ลองบินกลับหัวกลางอากาศ	 สุดท้ายเป็นภารกิจ	 Zero	

G	 Flight	 ไฟลท์บินเป็นเส้นโค้งพาราโบลาที่พาเราขึ้น

ไปลองสัมผัสสภาวะไร้น้ำาหนักของห้วงอวกาศ	นอกจาก

นั้นยังมีกิจกรรมย่อยอื่นๆ	 เช่นการฝึกแบบเดียวกับการ

ฝึกของทหาร	ซึ่งบางอย่างทำาแล้วท้อมาก	แต่ต้องทำาให้

เสร็จ	โดยอาศัยใจสู้อย่างเดียว	แต่จริงๆ	แล้วทุกกิจกรรม

จะวัดว่าเรามีความกล้าหาญ	 ความกระตือรือร้น	 และ

การทำางานเป็นทีมหรือเปล่า	ทั้งสามอย่างจะเป็นตัวชี้วัด

ว่าเราจะได้ตั๋วไปอวกาศหรือไม่

ในฐานะที่เป็นคาทอลิกน้องมิ้ง อยากขอบคุณพระ

อย่างไรบ้าง 

	 มิ้งว่าคำาถามข้อนี้สำาคัญและมิ้งไม่ค่อยได้

แบ่งปันเรื่องนี้กับสื่ออื่นๆ	 ชัดเจนมาก	 ในฐานะที่เป็น

คาทอลิก	 มิ้งว่า	 ปาฏิหาริย์จะเกิดกับผู้ที่เชื่อว่ามันมีอยู่

จริงเท่านั้น	 ไม่ใช่แค่เรื่องการไปอวกาศเท่านั้นที่เหมือน

ปาฏิหาริย์สำาหรับมิ้ง	แต่เป็นทุกเรื่องในชีวิต	ไม่ว่าอะไรจะ

ยากแค่ไหน	 และมิ้งไม่เคยที่จะลืมขอบคุณพระเจ้า	 รวม 

ถึงทุกคนที่ทำาให้เกิดเรื่องดีๆ	ทุกครั้งที่มีโอกาส	 รวมถึง

ขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิต

	 ในเร่ืองของการขอบคุณน้ัน	 ม้ิงจะทำาในทุกโอกาส

เท่าที่เป็นไปได	้ ไม่เพียงแต่ตอนที่ได้รับอะไรเท่านั้น	 แต่

กับทุกสิ่งในชีวิตประจำาวันต้ังแต่ต่ืนนอนจนเข้านอน	

ขอบคุณที่มีคนทำาเตียงนุ่มๆ	 ให้นอน	 ขอบคุณที่มีคน

คิดค้นเครื่องปรับอากาศ	 ขอบคุณที่โลกนี้มีวิศวกรโยธา

สร้างอาคารให้อยู	่ ขอบคุณ	 GISTDA	 ที่มีงานดีๆ	 ให้

ทำา	 ขอบคุณคนสร้างถนนให้เราขับรถ	 ขอบคุณกาแฟ

แสนอร่อยและราคาถูก	 ขอบคุณทุกอย่างเท่าที่คิดได	้

(เครดิตให้กับหนังสือ	The	Magic	ที่สอนให้รู้จักกับการ

ขอบคุณค่ะ)	 และเราจะรู้ว่า	 เราไม่อยากจะบ่นกับเรื่อง

ใด	ๆ	เพราะเรากำาลังรู้ถึงบุญคุณของเรื่องนั้น	ๆ	อยู่	มิ้ง

พบว่าการขอบคุณมีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด	 อย่าง

น้อยมันทำาให้เรามีความสุขและใจเย็นขึ้นมากๆ	 เลยล่ะ

ค่ะ

	 มีหลายอย่างที่มิ้งขอจากพระเจ้า	 และท่านก็

ประทานให	้เพียงแต่เราก็ต้องพิสูจน์ว่า	เราต้องการสิ่งนั้น 

จริง	ๆ	เท่านั้นเอง	อย่างเรื่องการไปอวกาศของมิ้งครั้งนี้ 

สำาหรับมิ้ง	 พระเจ้าเปิดทางให้มิ้งเล่นเกมแฟนพันธ์ุแท้	

เพราะถ้าให้ม้ิงไปวิ่งแข่งหรือทำากิจกรรมแบบท่ีเขาคัด

เลือกนักบินอวกาศจากการเป็นทหารเหมือนสมัยก่อน

นั้น	 มิ้งคงสู้ผู้ชายไม่ได้แน่นอน	 นโปเลียน	 เคยกล่าวไว้

ว่า	Ability	without	opportunity	means	nothing	

ความสามารถที่ปราศจากโอกาส	 ย่อมไม่มีคุณค่าอะไร	

มิ้งได้โอกาสนั้นจากพระเจ้า	 และมิ้งเองก็ต้องแสดงถึง

ความสามารถของตนเองด้วย				

 สำาหรับกำาหนดการบินนั้น	น้องมิ้งบอกว่ายังไม่

ได้กำาหนดแน่นอน		แต่คาดว่าน่าจะประมาณปีหน้า	ถึง

จะได้บินจริงๆ	 เพราะว่าเครื่องบินที่จะใช้บินขึ้นไปยังอยู่

ในระหว่างการทดสอบ

ฝากข้อคิดในการดำาเนินชีวิต และความสำาเร็จที่

ทำาให้ฝันเป็นจริง

	 หลายคนชอบบอกว่ามิ้งเป็นคนเก่ง	แต่ที่มิ้งรู้ก็

คือ	มิ้งไม่ได้เป็นคนเก่ง	มิ้งแค่ไม่เลิกกลางทางเท่านั้นเอง	

มิ้งเป็นคนธรรมดาที่มีความฝัน	 มีอุปสรรค	 และมีความ

ผิดหวังเหมือนกับทุกๆ	 คน	 มิ้งแค่อาจจะไม่เคยเล่า

เรื่องความผิดหวังให้ใครฟัง	 เพราะมองว่ามันเป็นเร่ือง

เล็ก	และเป็นส่วนประกอบของความสำาเร็จ	หากใครกลัว

ว่าความผิดหวังจะเกิดขึ้น	 ก็คงต้องทำาใจว่าไม่สำาเร็จ

แน่ๆ	 เพราะว่าทุกความสำาเร็จต้องเดินผ่านความท้อแท้	

ความยากลำาบาก	 อุปสรรคต่างๆ	 และต้องพลาดเป้าใน

บางครั้ง	 แต่ทุกอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่บอกให้เราละทิ้งเป้า-

หมาย	 ทุกอุปสรรคเป็นเครื่องปรุงอย่างดีที่ทำาให้ความ 

สำาเร็จหอมหวานอย่างแท้จริง	ฝากให้กับทุกคนที่มีความ 

ฝัน	 ขอให้เตรียมพร้อมกับความฝันนั้น	 แล้วเมื่อโอกาส

ทำาความฝันมาถึง	ขอให้ทำาให้เต็มที่	บางครั้งอาจจะต้อง

มีท้อบ้าง	 ไม่สมหวังบ้าง	 แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามอง

ย้อนไป	 มันคือเราได้ทำาเต็มที่และเรียนรู้	 เพื่ออนาคต 

ต่อไป	ยังไงฝันเราต้องเป็นจริงสักวันแน่นอน

 ความฝันแม้จะอยู่ไกลแค่ไหน	 แต่เราทำาสำาเร็จ	

เวลาคุณมีความฝันคุณสำาเร็จได้	 คุณต้องตั้งใจ	 เพราะ

บางทีอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ทำาได้	
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มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 5 ป)

“เรารูวา เม่ือกระโจมที่เราอาศัยอยูในโลกน้ีถูกเก็บไปแลว
เรายังมีบานซ่ึงพระเจาทรงสรางไวสำหรับเรา

เปนบานท่ีไมไดสรางดวยมือมนุษย แตเปนบานถาวรนิรนัดร
อยสูวรรค” (2 โครินธ 5:1)

สำหรับท านที่ประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขท่ีบญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

“ลูกหลาน” อุทิศให
มารีอา ลออวิจง                              300  บาท

ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล” อุทิศให
โยเซฟ สรุพงศ บญุฤทธ์ิฤทัยกุล    300  บาท
เปาโล สวุทิย บญุฤทธิฤ์ทัยกุล        300  บาท
วญิญาณในไฟชำระ                         300  บาท
วญิญาณผลูวงลับ                            300  บาท

คณุเพญ็ศรี สงัขรตัน ลกูหลาน และเหลน
ทำบุญ                                 3,000  บาท
เพือ่อทุศิใหมารอีา มกัดาเลนา บญุม ีสงัขรตัน
ฟรังซิสโก ประสาน  - เปโตร สงา สทิธิประเสรฐิ
อนันา บญุกลับ - เปาโล แคลว สแีดงงาม

คณุฉตัรชนก ชยักจิ ทำบญุ                    100  บาท
คณุชยกร ชยักจิ ทำบญุ    100  บาท
คณุโอภาส สงัขมณวีงศ ทำบุญ             200  บาท

ทานเคยไดยนิ
เขากลาววา
ตาตอตา
ฟนตอฟน
แตเรา

กลาวแกทาน
ทั้งหลายวา

อยาโตตอบคนชัว่
ผใูดตบแกมขวา

ของทาน
จงหันแกมซาย
ใหเขาดวย

ผใูดอยากฟองทาน
ทีศ่าล

เพ่ือจะไดเส้ือยาว
ของทาน

กจ็งแถมเส้ือคลุม
ใหเขาดวย

 (มทัธวิ 5:38-40)

อยาตดัสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตดัสิน (มทัธิว 7:1)

พำนักในอิตาลี ไดรับแตงตั้งใหเปนพระคารดินัล
ในเดือนมกราคม  ค.ศ. 1953  ไดเปนพระอัยกาของ
นครเวนิส  (อติาล)ี  หลังจากน้ัน  5  ป  ทรงไดรบัเลอืกให
เปนสมเด็จพระสันตะปาปาองคที่  261 ในวันที่ 28
ตลุาคม ค.ศ. 1958  ทรงเลือกพระนาม  ยอหน  เพราะ
เปนชือ่มหาวหิารยอหนแหงลาเตรัน  (กรงุโรม)  และมี
พระสนัตะปาปาเลือกใชชือ่นีม้ากท่ีสดุ  22 พระองค  และ
องคสดุทาย เม่ือ  640 กวาปมาแลว (ค.ศ. 1317)

3. ความรกั  (Affection)  ทนัทีทีเ่ปนพระสนัตะปาปา
ทรงไดรบัขนานนามวา  “พระสันตะปาปาผแูสนดี”  ทรง
พยายามใกลชิดกับทุกคน  ทรงไปเย่ียมนักโทษในคุก
ที่กรุงโรม  เย่ียมเด็กในโรงพยาบาลบัมบีโนเยซู  และ
เดก็ๆ บางคนคดิวาพระองคคอื “ซานตาคลอส”

4. สภาสังคายนา (Council)  ภารกจิท่ีสำคัญท่ีสดุ
ในสมณสมัยของพระองคคือทรงประกาศใหมีประชุม
สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้ที ่ 2  เปนเหตกุารณสำคัญใน
ประวตัศิาสตรพระศาสนจักร เริม่วนัที ่11 ตลุาคม ค.ศ.
1962  และสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  เปน
ผปูดสภาสังคายนา  ค.ศ. 1965

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

5. ดวงจนัทร (The moon)  พระองคทรงเปนนัก
สือ่สารย่ิงใหญ  พดูกบัทกุคน  คร้ังหน่ึงตรสัถงึดวงจันทร
กับประชาชน  จากหนาตางท่ีประทับ  หนาจัตุรัส
มหาวิหารนักบุญเปโตรท่ีวาติกนัวา  แมแตดวงจันทรยงั
มาฟงพระองคในโอกาสนั้

6. คำสอน (Doctrine) สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที่ 23 ไดเขียนสมณลิขิต 8 ฉบับ บางฉบับเปน
คำสอนพ้ืนฐานสำคญัของพระศาสนจกัร เชน สนัตสิขุ

บนแผนดิน (Pacem  in  Terris) เรียกรอง
ใหรวมมือกนัสรางสันตสิขุบนแผนดนิ  ทรง
สิน้พระชนมเชาวันท่ี 3 มถินุายน 1963  อายุ
81 พรรษา  รางของพระองคถูกรักษาไวใน
มหาวิหารนักบญุเปโตร  ใกลกบัหลมุศพของ
สมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

7. มรดกตกทอด (Legacy) สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน  ปอล ที่ 2 ทรงเปน
ผูประกาศแตงต้ังพระองคเปนบุญราศี วันท่ี
3 กันยายน ค.ศ. 2000  ณ มหาวิหาร
นกับุญเปโตร     และในวันท่ี 3  มถินุายน  2013
โอกาสครบ 50 ปของการส้ินพระชนม    สมเด็จ

พระสนัตะปาปาฟรังซิสทรงไปภาวนาท่ีหลุมศพของ
พระองค

หมายเหต ุ   ขอขอบคุณ   คณุวณีา  โกวิทวานิชย  ที่
ไดเรียบเรียงหนังสือ บิดาผูใจดี  สมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ที่ 23 สื่อมวลชนคาทอลิกฯ จัดพิมพ
เมษายน 2002  และศิษยเกากรุงโรม  ไดแปล  บันทึก
วญิญาณ ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 เลม 1
สือ่มวลชนคาทอลกิฯ จดัพิมพ เมษายน 1982
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลับฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

1. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (10-13 พ.ค.)
4. จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั-อสิราเอล  (25 เม.ย. - 2 พ.ค.)
แพ็คเกจ็ทัวร
- เซนตแอนน-ปนงั 2 วนั และ 3 วนั

(สำหรับกลุมเล็ก เดินทางไดทุกวัน)

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิ ตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรยีบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจริง

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรอีืน่ใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจาก
อติาลี ภายใตบรษิทัระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแูทนจำหนายแตผเูดียวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกันเคร่ือง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมเินยีม-กระจก, เล่ือน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทบีาร-ฉาบเรียบ, ผนงัเบา
โครงหลงัคาเหลก็,  ประตเูหลก็, มงุลวด,
เหลก็ดัด, กนัสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกัน้หอง
มลูี ่และรบัซกัผามานทกุชนดิ

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน

ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613
แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
29 เม.ย. - 6 พ.ค.           - แสวงบุญรัสเซีย-เซนตปเตอรสเบิรก

                (แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิ่น
หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เย่ียมพระศาสนจักรคาทอลิก &
ออรโธดอกซ  นกิายเกาแกของรัสเซีย
และเท่ียวชมสถานท่ีสำคญัๆ
ในประวตัศิาสตรมากมาย
(โดยสายการบินกาตาร แอรเวย
สายการบินระดับ 5 ดาว)

26-28 ก.ค. แสวงบุญเซนตแอนน-ปนงั มาเลเซีย
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอหน วชิยั ฤทธบิญุไชย

เกดิ 13 เมษายน
2496

พระรับไปเมื่อ
30 เมษายน

2555
ครบ 2 ป

แหงการจากไป 

สมคัรสมาชกิอุดมสาร 400 บาทตอป และอดุมศานต 400 ตอป ตออายสุมาชกิ
ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 E-mail : udomsarn@gmail.com

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขท่ี 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายสิง่หลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนทีร่กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบญุ
และสนับสนนุใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกลุ.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพ่ือระลกึถึงผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นามสกลุ.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่วนัท่ี.................เดอืน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายท่ีชดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบบัท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณีชำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัต ิ(ในนามซสิเตอรศกัด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เชค็ขดีครอม สัง่จาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลส่ังจาย

   “การพมิพคาทอลิก” บญัชเีลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน

 พระสนัตะปาปาผแูสนดี

สอบถามรายละเอียดไดที ่: คลินกิหู คอ จมูก   อาคารรอยปบารมบีญุ ชัน้ 3
โทรศพัท  0-2675-5000 ตอ 10325, 10326  www.saintlouis.or.th

เทคโนโลยีแนวใหม
ในการรักษาไซนัสเรื้อรัง
ดวยการใชบอลลูนขยาย

ชวยใหปลอดภยั ไดผลดี
ฟนตัวเร็ว
ไมตองนอนโรงพยาบาลนาน

 
  
⌫ 
  


            

    

Romereports.com ไดลงคลิปวดิโีอเก่ียวกบั สมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ที ่ 23  ม ี7 ประเด็นสำคัญในชีวติ
ของพระองคที่ทำใหไดรับขนานนามวา The Good
Pope แปลวา พระสันตะปาปาผูแสนดี  และไดรับ
แตงต้ังเปนนักบุญในวันอาทิตยที ่27 เมษายน  2014

พระองคเปนพระสันตะปาปาองคหน่ึงที่มีอิทธิพล
มากที่สุดในประวัติศาสตรของพระศาสนจักรคาทอลิก
แมวาไดอยใูนสมณสมัยไมถงึ  5  ป (28  ตลุาคม 1958
ถึง  3 มิถุนายน  1963) เปนบุคคลท่ีมีผูชื่นชม
มากท่ีสดุพระองคหนึง่ในศตวรรษท่ี 20  เพราะเหตุทีม่ี
สไตลและทัศนคติ  ที่หลายคนเปรียบสมเด็จพระ-
สนัตะปาปาฟรังซิส คลายกับพระองค  มลีกัษณะสำคญั
บางประการทีค่นท่ัวไปในสมยัของพระองค  ขนานนาม
วา พระสันตะปาปาผแูสนดี

1. สงคราม (war)  เม่ืออายุ  23  ป  พระองคไดรบั

ราชการทหารบกในอิตาลี  ในสมัยสงครามโลกคร้ังที ่1
ไดเปน จติตาธิการทหารแหงหน่ึง  และใน ค.ศ. 1925 -
1933  ทรงเปนพระสมณทูต  พระสงัฆราชผแูทนพระ-
สันตะปาปาในประเทศบัลแกเรีย  ตุรกี  และฝรั่งเศส
ขณะอยูที่กรุงอิสตันบุล (ตุรกี)   ทรงชวยชีวิตชาวยิว
หลายรอยคน

2. สมเด็จพระสันตะปาปา  (Pope) เม่ือกลับมา (อานตอหนา 8)
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ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์

เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่
	 เพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	มีพระสงฆ์ครบ 

วาระการทำางาน	 5	 ปี	 ตามข้อกำาหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จะมีพระสงฆ์

บวชใหม่	 	 พระสงฆ์จบการศึกษาจากต่างประเทศ	 และการส่งพระสงฆ์ไปศึกษาต่อ 

ต่างประเทศ	 	 	 และพระสงฆ์ที่สมควรเปลี่ยนแปลงหน้าที่	 	 จึงให้พระสงฆ์ดังมีรายชื่อ 

ต่อไปนี	้	พ้นจากตำาแหน่งหน้าที่เดิม		และเข้าประจำาตำาแหน่งหน้าที่ใหม่	ดังนี้	:

1. คุณพ่อสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย  เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ	หนองหิน

2. คุณพ่อประสาร  คูรัตนสุวรรณ	เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า	รังสิต

3. คุณพ่อไพฑูรย์  หอมจินดา		 รับการอบรมต่อเนื่อง	(Ongoing	Formation)

4. คุณพ่อสำารวย  กิจสำาเร็จ		 เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห	์คลองจั่น

5. คุณพ่อทวีศักดิ์  กิจเจริญ		 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	ผู้แทนพระ-

สังฆราชฝ่ายตุลาการ	สำานักงานวินิจฉัยคดี	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	และปริสังฆมณฑล

6. คุณพ่อไพริน  เกิดสมุทร	 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา	บางวัว

7. คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์	เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย	์นครปฐม

8. คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร		 เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร	บางเชือกหนัง

9. คุณพ่อสุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์		 ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	

จิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

10. คุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน	 ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล	 อธิการศูนย์

ฝึกอบรมงานอภิบาล	“บ้านผู้หว่าน”	และจิตตาภิบาลวัดประจำาอารามคาร์แมล	สามพราน

11. คุณพ่อวรวุฒิ  กิจสกุล	 เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส

12. คุณพ่อพงษ์เกษม  สังวาลย์เพ็ชร	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

13. คุณพ่อวิทยา  คู่วิรัตน์	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร	์สามเสน

14. คุณพ่อสุขุม  กิจสงวน	 เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส	์ลำาไทร

15. คุณพ่อพจนารถ  นิรมลทินวงศ	์เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทน	ีแปดริ้ว

16. คุณพ่อสุรพันธ์  ดาวพิเศษ	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา	หน้าโคก

17. คุณพ่อประเสริฐ  ตรรกเวศม์	 เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำา		กาลหว่าร์	

18. คุณพ่อบุญเสริม  เนื่องพล	ี เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข	สุขุมวิท	101

19. คุณพ่อบัณฑิตย์  ประจงกิจ	 เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์	บางบัวทอง

20. คุณพ่ออดิศักดิ์  สมแสงสรวง	เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร	สามพราน

21. คุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตุภาพ	 เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ	บ้านแพน

22. คุณพ่อสุวนารถ  กวยมงคล	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว		อัครสาวก		

	 	 	 	 และเจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา		เดิมบางนางบวช

23. คุณพ่อศุภกิจ  เลิศจิตรเลขา	 เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ	ปากลัด

24. คุณพ่ออนุรัตน์  ณ สงขลา	 เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญ	

อัศจรรย์	คลองเตยพักประจำาที่อารามพระหฤทัยฯ

25. คุณพ่อพรชัย  บรัศวกุล	 เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค		และผู้จัดการ	“บ้านหทัย

การุณย์”

26. คุณพ่อสุนัย  สุขชัย	 	 จิตตาภิบาลวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย	์ พัก

ประจำาและช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์ร็อค

27. คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์		ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	สามพราน

28. คุณพ่อจินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด	บางสะแก

29. คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช	 อาจารย์ประจำาบ้านเณรใหญ่แสงธรรม	 จิตตาภิ-

บาลวัดประจำาอารามกลาริส	กาปูชิน	สามพราน

30. คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์	รับการอบรมต่อเนื่อง	(Ongoing	Formation)

31. คุณพ่อมาโนช  สมสุข	 เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ

32. คุณพ่อสุระพงษ์  ไม้มงคล	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

33. คุณพ่อฉลองรัฐ  สังขรัตน์	พักประจำาศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล	“บ้านผู้หว่าน” 

ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

34. คุณพ่อทนุ  เจษฎาพงศ์ภักด	ี	ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	 

ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข	สุขุมวิท	101

35. คุณพ่ออภิเดช  สุภาจักร์	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา	หนองจอก

36. คุณพ่อสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์	 ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พักประจำาและช่วยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

37. คุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร		 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร	 และผู้จัดการ

สักการสถานฯ

38. คุณพ่อสหพล  ตั้งถาวร	 ผู้ช่วยอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล	 “บ้านผู้-

หว่าน”	ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญหลุยส์	มารีฯ	บางแค

39. คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ	เจ้าอาวาสวัดเซนต์โธมัส	และผู้ช่วยพระสังฆราช

ฝ่ายงานด้านสังคม	

40. คุณพ่อธนันต์ธง  สุขสุทิพย์	เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า		พักประจำาที่วัดพระกุมาร

เยซู		กม.8

41. คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส

42. คุณพ่อทัศนุ  หัตถการกุล	 	 ศึกษาต่อต่างประเทศ

43. คุณพ่อสราวุธ  อมรดิษฐ์	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด		หัวตะเข้

44. คุณพ่อวุฒิไกร  ชินทร์นลัย	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมัทธิว	ทุ่งลูกนก

45. คุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย	 ผู้ช่วยจิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส	์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ

46. คุณพ่อเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ	ตรอกจันทน์

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ

47. คุณพ่อทัศมะ  กิจประยูร		 	 ศึกษาต่อต่างประเทศ

48. คุณพ่อสมภพ  เรืองวุฒิชนะพืช		 ศึกษาต่อต่างประเทศ

49. คุณพ่อสักรินทร์  ศิรบรรเทิง	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก		ปทุมธานี

50. สังฆานุกรดิษพล  รุ่งโรจน์วรวัฒนา	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	

สามเสน

51. สังฆานุกรยุทธนา  วิทยานุลักษณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา	ท่าจีน

52. สังฆานุกรวีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย	 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	

สามพราน

53. คุณพ่อเปโตร อูร์บานี	 	 อาจารย์ประจำาบ้านเณรใหญ่แสงธรรม	 ช่วยงานอภิบาล

วัดพระแม่มหาการุณย์

54. คุณพ่อดาเนียเล่ มาซซ่า	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์

55. คุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์	

56. คุณพ่อเดวิด ชอการ์  (MEP)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว		อัครสาวก	

และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา		เดิมบางนางบวช

     

	 ทั้งนี	้ ให้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจำาตำาแหน่งหน้าที่ใหม่

ภายในวันจันทร์ที	่5	พฤษภาคม		ค.ศ.	2014

						 ประกาศ	ณ	วันพฤหัสบดีที่	10	เมษายน	ค.ศ.	2014

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

“นี่ไม่ใช่สุบินนิมิต...”
	 ชื่อเรื่องในครั้งนี้เป็น	 “คำาแรก”	 ที่พระสังฆราช

ผู้เป็นประธานสภาพระสังฆราชฯ	ในปีนั้น	พระสังฆราช       

ยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค	 ...	 ได้กล่าวคำากราบทูล	

เป็นคำาแรกต่อพระพักตร์	 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  

พระสันตะปาปา	...	ผมยังจำาได้ไม่ลืมเลือนครับ	พระคุณเจ้า 

บรรจง	 มักจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมและลูกศิษย์วิชาการแปล 

(สมัยที่ผมเป็นสามเณรเล็กนครสวรรค์)	ฟังบ่อยๆ	พระ- 

คุณเจ้าประทับใจวิถีการดำาเนินชีวิตของพระสันตะปาปา 

ท่านนี้มาก	พระคุณเจ้าบรรจง	ยังบอกว่ามีคนมาแซวท่าน 

หลังจากที่อ่านคำากราบทูลต่อพระพักตร์พระสันตะ- 

ปาปาว่า	 “อ่านภาษาอังกฤษสำานวนเวียดนาม(ญวน)”	

จนพวกเราก็ฉงนกันว่า	“เขามองกันอย่างไร”

	 ช่วงนี้ผมอ่านเรื่องราวการเยือนประเทศไทย

ของสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน์	ปอล	ที	่2	ในอดุมศานต ์

ฉบับรวมเล่ม	 ในปี	พ.ศ.	2527	 /	ค.ศ.	1984	 	 เพราะ

เป็นปีที่ผมเกิดพอด	ีผมไล่เรียงเรื่องราวต่างๆ	ตั้งแต่การ 

เตรียมรับเสด็จพระสันตะปาปา	 ด้วยปกรูปพระองค ์

สมัยที่เป็นเด็ก	 และใต้ภาพก็เขียนว่า	 “คาโรล	 โยเซฟ	

โวยติวา”	 ซึ่งเป็นพระนามของพระองค์	 ด้านในก็มี

ชัดเจนจากพระโอษฐ์ของพระองค	์ “พ่อรักลูกทุกคน 

พ่อรักเมืองไทย”

	 ปล.	 ช่วงนี้ผมกลับไปช่วยงานที่สามเณราลัย 

เ ล็ ก ข อ ง

สั ง ฆ ม ณ ฑ ล

นครสวรรค	์ ผม

จำ าได้ว่ า เวลาที่

พวกเราไปฉลอง

ที่ ใ ด ที่ ห นึ่ ง ใ น

สั ง ฆ ม ณ ฑ ล	

ชาวบ้ านกล่ าว

ขอบคุณพวกเรา

ว่า	 “สามเณร 

จ ากบ้ า น เณร

จอห์น ปอล ที่ 

2”  								(ที่จริง 

บ้ า น เ ณ ร เ ล็ ก

นครสวรรค์ ช่ือ

บ้านเณรจอห์น	

ปอล	 ผมได้แต่

ยิ้มครับ	 เพราะ

บ้านเณรเล็กใน

สังฆมณฑลเรามี

แห่งเดียว)

	 	 ....	 แม้

พ ร ะ คุ ณ เ จ้ า

บรรจง	 เวลาที่

ให้ ช่ือบ้ าน เณร

ของเรา	 ท่านไม่

ได้บอกเราชัดเจนว่ามีแรงบันดาลจากชีวิตของสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที	่ 2	 แต่เราทุกคนก็ทราบ

โดยไม่ต้องสงสัย	...		

อีกเรื่องหนึ่ง...	

	 ผมกำาลังชื่นชมกับความยินดีท่ีพระสันตะ- 

ปาปาเยือนเมืองไทยในช่วงปีที่ผมเกิดพอดี	 ผมเล่าให้

เพื่อนสังฆานุกร	 ที่กำาลังเตรียมตัวบวชพระสงฆ์ในวันที่ 

10	 พฤษภาคมนี้	 ผมบอกว่าเขาน่าจะเกิดในป	ี พ.ศ.

2527	(เพราะเขาเกิดหลังผมหนึ่งปี)	แต่เพื่อนสังฆานุกร 

ได้แต่ยิ้มๆ	 แล้วก็ตอบด้วยความภูมิใจมากกว่า	 เพราะ

ว่าวันเกิดของเขา	 เป็นวันเกิดวันเดียวกับนักบุญยอห์น	

ปอล	ที่	2	พระสันตะปาปา	....

	 สังฆานุกรที่กำาลังจะได้รับศีลบวชในวันที่	 10	

พฤษภาคมนี้	 ที่เกิดวันเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น	ปอล	ที่	2	คือวันที่	18	พฤษภาคม	ได้แก่	สัง- 

ฆานุกรยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา (ลูกวัด

พระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร) และสังฆานุกรสเตเฟน  

วีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย (ลูกวัดแม่พระประจักษ์เมือง

ลูร์ด บางสะแก) 

ประวัติคร่าวๆ	 ของพระองค	์ (อุดมศานต์ฉบับเดือน

เมษายน	1984)	....	จากนั้นในอุดมศานต์ฉบับต่อๆ	ไป 

ได้ลงสาส์นของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

ที่กล่าวถึงความชื่นชมยินดี	 และการเป็นมิตรไมตรีของ 

ประเทศไทย	และนครรัฐวาติกัน	....	จากนั้นก็มีบทความ

ที่เล่าเร่ืองราวต้ังแต่ก้าวแรกท่ีพระองค์มาถึงประเทศไทย	

ในวินาทีที่ก้มลงจูบแผ่นดินไทย	 จนกระทั่งภาพของพี่

น้องคริสตชน	 และประชาชนชาวไทยโบกมืออำาลา	 และ

ส่งพระองค์กลับวาติกัน	 ...	 ผมไล่เรียงทุกข้อมูล	 และ

ประทับใจภาพนี	้ ภาพที่พระองค์ก้มลงจูบแผ่นดินไทย	

...	 ภาพที่ทำาให้หัวใจของพระองค์กับหัวใจของคนไทย 

ใกล้ชิดกัน	 เพราะไม่ทำาให้คริสตศาสนาเป็นเร่ืองท่ีห่างไกล

อีกต่อไป	 เพราะผู้นำาสูงสุดได้เสด็จมาหาคนไทย	 ก้มลง

จูบแผ่นดินที่เป็นที่รักของเรา	 บ่งบอกว่า	 พระองค์รัก

เมืองไทย	...	

	 นี่ไม่ใช่สุบินนิมิตจริงๆ	ครับ	ไม่ใช่ความฝันอีก

ต่อไป	แต่เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในหัวใจคนไทยเสมอ	....							

	 นี่ไม่ใช่สุบินนิมิต	 ไม่ใช่ความฝัน	 เพราะผู้คนที่

ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในช่วงนั้นเมื่อ	30	ปี	ที่แล้ว	คงได้ยิน
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และระลกึถงึการจากไป
สูออมกอดพระเจา

ครบ 8 ปของยอแซฟ ลอง เหว่ียน ครบ 13 ปของเปาโล เขียน สวุรรณสาร ครบ 56 ปของยอหน แบปติสต
ทวี สันติพิทักษสกุล

“ความสุขเท่ียงแทมอียใูนพระอาณาจกัรของพระเจา”
“ผทูีเ่ชือ่ในเราจะมีชวีตินรินัดร”

ณ วดันักบุญยอแซฟ หวยหวด ต.จนัทรเพ็ญ อ.เตางอย จ.สกลนคร
วนัเสารที ่26 เมษายน ค.ศ. 2014 พธิบีชูาขอบพระคณุ เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน

คณุพอทวชียั ศรีวรกลุ เจาอาวาส โทร. 08-1954-7450

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มีความยินดีขอเชิญ

บรรดาพระสงฆ นกับวช
และพีน่องสตับุรษุ รวมงาน

ฉลองวดั

(หลังพิธีมิสซา ขอเชิญรับประทานอาหารรวมกัน)
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] ขอเชิญร่วมฉลองพระเมตตา สังฆมณฑล

ราชบุรี	 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด	 บางนกแขวก	

จ.สมุทรสงคราม	วันอาทิตย์ที่	27	เมษายน	2014	พิธี

บูชาขอบพระคุณเวลา	 10.00	 น.	 โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน	

] คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย	ขอเชิญ 

ร่วมขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ	

โอกาสพิธีเข้านวกภาพ	พิธีร้ือฟ้ืนคำาปฏิญาณตนชั่วคราว 

และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ	 ของบราเดอร์ภูรินทร์ 

ศรา วาปีโส โดยคุณพ่อเปาโล เชิดชัย เลิศจิตร-

เลขา	 อธิการเจ้าคณะคามิเลียน	 แขวงประเทศไทย	

เป็นประธาน	 วันพฤหัสบดีที่	 1	 พฤษภาคม	 2014	

เวลา	 10.00	 น.	 ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์	

อ.สามพราน	จ.นครปฐม	

] คณะภคินีคาร์เมไลท์ จันทบุรี ร่วมกับครอบครัว	

“พรรณศิริ”	 และ	 “สุนทรเอกจิต”	 ขอเชิญร่วมในพิธี

บูชาขอบพระคุณ	 พัชรสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณ

ตนของเซอร์มารีย์ โยเซฟิน แห่งพระเยซู (เอลี-

ซาเบธ ม่วง พรรณศิริ) หิรัญสมโภชแห่งการถวาย

ปฏิญาณตนของ เซอร์ฟรังซัวส์ แห่งพระมารดา

พระเจ้า (มารีอา สุนันท์ สุนทรเอกจิต) วันพฤหัสบดี

ที่	1	พฤษภาคม	ค.ศ.	2014	เวลา	10.30	น.	พระ-

สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน	

] ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย	 ศรีราชา	 วันเสาร์ที่	

สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15

 วัดนักบุญมาร์โก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่ 26	 เมษายน	

เวลา	 10.00	 น.	 คุณพ่อ 

วรยุทธ กิจบำารุง	 เป็น

ประธาน	

 วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพ- 

มหานคร	ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่	 1	พฤษภาคม	 เวลา	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	 เป็น

ประธาน	

 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นน- 

ทบุรี	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 18	 พฤษภาคม	 เวลา	 

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช	ู เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	26	เมษายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	3	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่10	พฤษภาคม	

เวลา	10.30	น.

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 24	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.30	 น. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

บุรี	ฉลองวัดวันเสาร์ที	่7	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

       วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่22	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

    วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่28	มิถุนายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ อ.เมือง  

จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 5	 กรกฎาคม	 เวลา	

10.30	น.	

  

 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ ต.คำา-

เตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 3	

พฤษภาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา		เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จ.แพร่ ฉลองวัด

วันพฤหัสบดีที	่ 1	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ- 

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์	 เป็น

ประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด 14	 มิถุนายน	 เวลา	 10.30	 น. พระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี	เป็นประธาน

] ตารางของ Lectio Divina  ค.ศ. 2014 โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก  

วันจันทร์ท่ี	 2	 มิถุนายน	 จัดท่ีโรงแรมแกรนด์	 ลอร์ด	

ถนนศรีนครินทร์ใกล้แยกอ่อนนุช	 /	 วันพุธท่ี	 4	 ถึง

วันเสาร์ท่ี	 7	 มิถุนายน	 เข้าเงียบประจำาปี	 ที่ศูนย์

คามิลเลียนลาดกระบัง	 /	 วันเสาร์ที	่ 5	 กรกฎาคม	

/	 	 วันเสาร์ที	่ 2	 สิงหาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 6	 กันยายน	 /	 

วันศุกร์ที	่ 3	 ตุลาคม	 /	 วันจันทร์ที	่ 3	 พฤศจิกายน	 /	 

วันศุกร์ที่	 5	ธันวาคม	สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์-

ชัย โทร.	08-4105-8585	

]คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันเสาร์ที	่ 26	 เมษายน	

2014	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่หอประชุมอาคารหนึ่ง 

ศตวรรษฯ	 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยพระ- 

อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน	

โอกาส

 หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช

ของ

 ภคินีอาคาทา ภาวนา เฮงเจริญ วัดนักบุญ

เปาโล	 บ้านนา ภคินีเซซีลีอา สุณีย์ บุญช่วย วัด 

นักบุญลูกา	 บางขาม	 ภคินีโรซา สุจิตรา สุขถาวร  

วัดพระวิสุทธิวงส	์ ลำาไทร ภคินีมารีอา บังอร มธุรส-

สุวรรณ วัดพระวิสุทธิวงส	์ลำาไทร ภคินีเทเรซา สุชาตรี  

กิจประเสริฐ วัดนักบุญเปโตร	สามพราน	

 สุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิต 

นักบวช ของ

 ภคินีเทเรซา สนอง ค้าแหวน วัดแม่พระ

ประจักษ์ฯ สองพี่น้อง ภคินีมารีอา มักดาเลนา วิภา 

วิวัฒนมนตรี วัดดวงหทัยนิรมลฯ	 ปากลัด ภคินี 

มารีอา สุรัชนี เล้าวงศ์ วัดเซนต์นิโกลาส	พิษณุโลก	

ภคินีอันนา ประเทือง ตรีมรรคา วัดมารีย์สมภพ	 

บ้านแพน	 ภคินีอักแนส อนงค์ สุขสุถ้อย  

วัดพระคริสตประจักษ	์ เกาะใหญ่	 ภคินีเทเรซา  

ระเบียบ ยั่งยืน วัดเซนต์ร็อค	ท่าไข	่

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน	 ขอเชิญหญิงสาว 

โสดอายุระหว่าง	 18-30	 ปี	 ต้องการมีเวลาภาวนา 

ใช้ เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชนและความเชื่อและ

ต้องการสัมผัสชีวิตนักบวช	 เข้าร่วมกิจกรรม	 “บวช

แรมวาร”	 ที่บ้านพักคณะซิสเตอร์	 โรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย	ถนนเพลินจิต	กรุงเทพมหานคร		ระหว่าง 

วันที่	 1-5	 พฤษภาคม	 2014	 สนใจติดต่อซิสเตอร์

พวงเพชร ฮวดศิริ โทร.08-9950-4302,	0-53276-

062

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ	เปิด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน	

ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัดที่มีคุณสมบัติดังต่อไป

นี้	 เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อย

กว่า	 2	 ปี	 อายุระหว่าง	 15-55	 ปี	 ได้รับการรับรอง

จากเจ้าอาวาสหรืออธิการเจ้าคณะ	 ร่วมการอบรมเชิง

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

สังฆมณฑลเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า	16)

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 11	 พฤษภาคม	 เวลา	

10.30	น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน	 (ติดต่อคุณพ่อสุเทพ ภูผา	 โทร.	

08-1012-3192)

 วดันกับญุยอแซฟ บา้นถิน่ อ.เพญ็ จ.อดุรธาน ี

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	26	เมษายน	เวลา	10.30	น.	พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุดรธานี
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ปฏิบัติการเล่นอิเล็กโทนโดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ

ในวันที่	7-8	มิถุนายน	2014	เวลา	09.00-17.00	น. 

ที่อาคารสยามกลการ	ปทุมวัน	ค่าอบรม	2,800	บาท 

(รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการเรียน)

รับจำานวน	 20	 ท่าน	 	 หมดเขตการรับสมัครวันที่	 24 

พฤษภาคม	 นี้	 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร.	 0-2 

681-3900	ต่อ	1407,	08-9108-6850	หรือ	E-mail	

: thaisacredmusic@gmail.com

]คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ

คณะธรรมทูตไทย TMS	เปิดอบรม	“โครงการอบรม 

พระสงฆ	์นักบวช	 เพื่อการประกาศข่าวดี”  	 (Priests 

Religious	 Missionary	 Program)  PRMP.	 รุ่นที่ 

6	   ประจำาปี  2014	 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม	 - 

เดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2014	 	 สถานที่จัดอบรม 

บ้านคริสตินา	 (วัดพระแม่มหาการุณย์)	 69/13  ม.1 

ถ.ติวานนนท์-ปากเกร็ด	 56  ต.บ้านใหม่	 อ.ปากเกร็ด   

จ.นนทบุรี	12000	ติดต่อที่  คณะธรรมทูตไทย	TMS. 

47/9  	 ม.3	 ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ	 ต.บ้านฉาง  อ.เมือง	

จ.ปทุมธานี	 12000	 	 โทร.	 0-2959-8198	 ถึง	 9	    

มือถือ	08-4613-1125	โทรสาร	0-2975-8208	 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	วัดพระมหาไถ่	บริเวณที่จอดรถ 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤด	ี โดยมคีุณพ่อประเสริฐ โลหะ- 

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com,	 08-1781-4504	 หรือ	

ดร.สุนทรี  โคมิน	komin.suntree@gmail.com,	08-

9611-7940	และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา aungkie 

2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือคุณวัชรา 

นววงศ์ wacharan@gmail.com,	08-9117-9100

] ติดต่อส่งข่าว บทความ ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ 

(วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน) ได้ที่ 

กองบรรณาธิการอุดมสารและอุดมศานต์ โทร. 

0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@

gmail.com, csct@cbct.net โทรสาร 0-2681-

5401

คณะภคินีคาร์เมไลท์ จันทบุร ี
ร่วมกับครอบครัว “พรรณศิริ” และ “สุนทรเอกจิต” 

ขอเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

พัชรสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณตนของเซอร์มารีย์ โยเซฟิน แห่งพระเยซู (เอลีซาเบธ ม่วง พรรณศิริ) 

หิรัญสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณตนของเซอร์ฟรังซัวส์ แห่งพระมารดาพระเจ้า (มารีอา สุนันท์ สุนทรเอกจิต) 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 

เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

เป็นประธาน 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์

k อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วม 

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม	่ สังฆานุกร 

ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา สังฆานุกร

ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ สังฆานุกร 

สเตเฟน วีรยุทธ เกียรติดิสกุลชัย วันเสาร์ที่	 10	

พฤษภาคม	 2014	 ที่หอประชุมโรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์	สามพราน	

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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โดย เงาเทียน

สวัสดีครับ นอง ๆ เยาวชนท่ีรัก เราไดติดตามถึง
ความคาดหวังของเพ่ือน ๆ เยาวชนของเราท่ีจะรวม
เดินทางไปรวมงานวันเยาวชนเอเชีย  ครัง้ที ่6  ทีป่ระเทศ
เกาหลี มาสักระยะหน่ึงแลวนะครับ และเสียงเยาวชน
ฉบับน้ี จะยังคงนำเสนอถึงความคาดหวังของพวกเขา
เหลาน้ีตออีกสักนิดนะครับ เริ่มตนท่ีนองแจน ตัวแทน
เยาวชนจากคณะเซนตปอล เดอ ชารตร กนัเลยนะครับ

คุณวัศรนันทน ศรีวชิรศาสตริน (แจน) เยาวชน
จากคณะเซนตปอล เดอ ชารตร ในนามขององคกร
นกับวชหญงิ นองแจนมคีวามคาดหวังวาจะไดเห็นความ
รวมมอืรวมใจ สมัครสมานสามัคคีในกลมุเยาวชนเอเชีย
เพื่อพระศาสนจักร อยากเห็นเยาวชนทุกคน สามารถ
ภาวนาดวยตนเองอยางสม่ำเสมอ และเม่ือกลบัมาจะรวม
กลุมเยาวชนในการปฏิบัติตามคำสอนตาง ๆ ของพระ
ศาสนจักร ผานการแบงปนประสบการณกิจกรรมและ
สือ่ตาง ๆ

นางสาวศิรินทร อดิเรกวุฒิกุล (นุน) เยาวชนจาก
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ในนามขององคกรนกับวช
หญิง คาดหวังวาจะไดรับประสบการณใหม ๆ ในการ
เปนคริสตชนท่ีดี ทบทวนความเช่ือของตนเอง คนหา
ความเชื่อใหมากขึ้น ไดรับความรูใหม ๆ รวมท้ังเพื่อน
พี่นอง เยาวชนประเทศอ่ืน ๆ ที่เอเชีย และเมื่อกลับมา
จะชวยงานพระศาสนจักรตามความสามารถของตนเอง
เชนการไปวัด รวมพิธบีชูาขอบพระคุณ ชวยอานบทอาน
รองเพลง เลนอิเลคโทนในมิสซา ถือถุงทาน ถวาย
เคร่ืองบชูา และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทีท่างวัดจดัขึน้

เซอรทิพสุดา ตนนาซำ (เซอรอังเชลิกา) ภคินี
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ในนามขององคกรนกับวช
หญิง มีความคาดหวังวา จะมีสวนรวมแรงแข็งขัน
ตระหนกัรใูนบทบาทเยาวชนคนของพระคริสต  หวังวา
จะเพ่ิมพูนการพัฒนา ปลุกจิตสำนึกตนเองในบทบาท
เยาวชนคนของพระคริสตใหมากข้ึน ใฝหาสนัติ ซึง่เปน
ความตองการของสากลโลก ซึ่งทุกคนตองรับผิดชอบ
รวมกัน เพื่อใหเกิดสันติภาพและดำรงไว หลังจาก
กลับมาแลวจะพัฒนาเยาวชนใหมีศักยภาพ มีบทบาท
ในหนาที่คริสตชน รูจักเลือก รูจักแกปญหา พัฒนา
เยาวชนใหถายทอด ประกาศความรักของพระเจา ใน
แบบอยางการดำเนินชีวิตของตนเอง ใหเยาวชนเปน
แบบอยาง เปนผูนำ การเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต คิด
สือ่สาร รเูขารเูรา รวมท้ังปลุกจติสำนกึ มมีโนธรรม ใน
การทำสิ่งที่ถูกตองใหกับตนเอง เปนตนกับเหตุการณ
ในโลกปจจุบนั

เซอรประภัสสร ปนเอี่ยม (เซอรมารีเปยร) ภคินี
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ในนามขององคกรนกับวช

หญิง คาดหวงัวาจะไดเรียนรจูกักับงานเยาวชน ในหลาย
วฒันธรรม ชาติ ภาษา เขาใจและไดรบัการแลกเปล่ียน
ประสบการณชีวิตแกกันและกัน เมื่อกลับมาแลวจะ
อบรมเยาวชนท่ีรับผิดชอบอยูและมองหาแนวทาง
การดูแลเยาวชนในยุคปจจุบัน

คุณชนิกานต วงศศรีศาสตร (นุก) เยาวชนองคกร
พลมารียเยาวชน  มีความคาดหวังวาจะไดรับประสบ-
การณชวีติ เพิม่พนูความเช่ือใหเขมแข็งมากขึน้ และได
พบปะกับเพ่ือนใหม จากน้ันเม่ือกลับมาจะชวยงานของ
พลมารียเยาวชนของวัดตอไป รวมท้ังจะถายทอด
ประสบการณใหเยาวชนรนุนอง ๆ  ไดฟง และชกัชวนให
นอง ๆ มาเปนเยาวชนของวัด

นางสาวกานตปราญชลี บงกชชลาลัย (กานต)
เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม หวังวาจะไดมีประสบ-
การณอยูกับเพื่อนๆ  ในเอเชีย ซึ่งทุกคนสามารถเปน
หนึ่งเดียวในทามกลางความแตกตางของประเพณี
และวิถีชีวิตของแตละประเทศในพ้ืนที่ เอเชีย  ได
ประสบการณที่สามารถกลับมาถายทอดส่ิงดีๆ ใหกับ
เด็กและเยาวชนในสังฆมณฑลของตัวเองได ในดาน
ความเช่ือ ในพระเยซูเจาของเพ่ือน ๆ ในเอเชีย เพือ่เดก็
และเยาวชนไดแสวงหาพระเยซูมากย่ิงข้ึน หลังจาก
กลับมาแลว จะอยูรวมกับเด็ก และเยาวชนในดาน
พธิกีรรม จดักิจกรรมใหเด็กและเยาวชน เพ่ือสรางความ
สนิทสัมพันธกบัพระเยซเูจาโดยผานทางเพือ่น ๆ  รอบขาง
ในเขตวัดของตน รักและรับใช เด็กและเยาวชนดวยใจ
ยนิดี ในทุกสถานการณ

นายสิร ิเจริญธรรม (แชะลา)  ผปูระสานงานเยาวชน
สงัฆมณฑลเชียงใหม คาดหวังวาจะไดเหน็พลงัความเชือ่
ความศรัทธาของเยาวชนเอเชียในปจจุบัน ไดคนพบ
การแพรธรรมในประเทศเกาหลี การเขาถงึกลมุเยาวชน
ใหเห็นโลกทัศนที่กวางขึ้น ไดรับประสบการณดาน
ตาง ๆ จากกิจกรรม งานชุมนุมเยาวชนคร้ังนี้ และ
หลังจากกลับมาจะนำประสบการณที่ไดรับจากงาน
ชุมนุมเยาวชนเอเชียมาปรับใชกับงานเยาวชนใน
สงัฆมณฑลเชียงใหมของเรา นำเอาวธิกีารทีด่ีๆ  เก่ียวกับ
การทำงานกับเยาวชน และนำประสบการณดานความ
เชือ่ ความศรทัธามาใชในชวีติ และเปนตวัอยางทีด่ใีหกบั
ผูอื่น

นางสาวปาลติา พลอยครี ี (เลย)  สิง่ทีค่าดหวงัจาก
การเขารวมงานวันเยาวชนเอเชียในครั้งน้ี ก็คือ การ
เรียนรูจักตนเอง ความสามารถ น้ำใจของตน และ
พระพรของพระจิต ทีจ่ะเสยีสละอทุศิตน รกัและรบัใช
เพ่ือนพี่นอง ตามจิตตารมณของพระเยซูเจากับเพื่อน
เยาวชนที่เขามารวมงานในคร้ังนี้ สามารถแบงปน
พระพรความเช่ือ ความเปนหนึ่งเดียวกัน โดยอาศัย
การรวมชีวิตกับพ่ีนองคริสตชนท่ีมารวมงานในคร้ังน้ี
ไดอยางดี รวมทั้งมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นในการกลับมา
ชวยเหลอืงานพระศาสนจักรทีท่รงรกัเราถึงเพยีงนี ้และ
เม่ือกลับมาชวยงานพระศาสนจักรเขตฝาง ตามความ
สามารถ ไมวาดานการศึกษาและเยาวชน และกิจกรรม
คำสอน เปนตน

คุณสิริกัญญา มากุลวนิชยนันท (พี่นุย) เจาหนาท่ี
สำนักงาน แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตชนฆราวาส คาดหวังที่จะชวยในเรื่องของการ
อำนวยความสะดวก และชวยบรกิารใหกบักลมุเยาวชน
ไทย มคีวามต้ังใจท่ีจะเรียนรกูจิกรรม และนำสิง่ดีๆ  มา
ปรับใชในการทำงานเยาวชน รวมท้ังไดมีโอกาส
ไตรตรองตนเองในดานความเชื่อดวย

พี่นองเยาวชนครับ การรวมงานวันเยาวชนเอเชีย
ในคร้ังน้ี คงเปนอีกโอกาสหน่ึงท่ีพิเศษสุด ๆ ที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จมาพบกับเราเยาวชน
อกีคร้ัง เปดใจและเตรียมตัวของเรานะครบั

“เยาวชนเอเชีย! จงต่ืนเถิด! ความรุงโรจนของ
มรณสักขีกำลังทอแสงมายังเธอ!”

“เราเชื่อวา ถาเราตายพรอมกับพระคริสตเจาแลว
เราก็จะมีชวีติพรอมกับพระองคดวย” (รม 6:8)

พบกนัใหม ฉบบัหนานะครบั
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	 “โนอาห์”	 ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของบุคคลในพระคัมภีร์	

รับบทโดยรัชเซล โคร์ล	ดูกันเพลิน	ๆ 	ส่งเสริมความเชื่อ	อย่าดูเอาเป็นตำารา	หรือ 

สารคดีสอนพระคัมภีร์	 เพราะภาพยนตร์ก็ยังเป็นภาพยนตร	์ บท	 เทคนิค	 ความ

ตื่นตาตื่นใจ	 การผูกโยงเรื่องราว	 การตีความ	 ช่วงเวลาอันไม่ยาวมากนัก	 (แม้

เรื่องนี้จะกินเวลาถึง	138	นาที	 เกินกว่ามาตรฐานปกติคือ	120	นาที)	สิ่งหนึ่ง 

ที่ติดค้างในใจคือ	 ภารกิจ(หรือจะเรียกว่าพันธกิจก็ได้)ที่โนอาห์ได้รับบัญชาจาก

พระเจ้า	โนอาห์ได้เรียนรู้อะไร	และการตัดสินใจที่ดูเหมือนว่า	ขัดต่อภารกิจ	ตกลง 

แล้วคือสิ่งที่ถูกหรือผิด

	 ผมเชื่อแน่ว่าคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้คงจะมีคำาถามตามมาหลาย

ประเด็น	 อย่าถามคำาถามเชย	 ๆ	 นะครับ	 ว่าทำาไมไม่ตรงกับพระคัมภีร	์ แต่ถ้า 

จะถามผมว่ามันส่งเสริมความเชื่อของคุณหรือเปล่า	มันท้าทายความคิดของคุณ 

แค่ไหน	 เราทราบดีอยู่แล้วว่า	 น้ำาท่วมโลกคือการล้างเผ่าพันธ์ุมนุษย	์ แต่ใคร

จะเป็นต้นตระกูลใหม่	 ในที่นี้เราเข้าใจว่าครอบครัว	 และลูกหลานของโนอาห	์ 

โนอาห์ก็คงเชื่อเช่นนั้น	 อะไรที่นอกเหนือไปกว่านี้คือกำาจัด	 ซึ่งหมายถึงฆ่าทิ้ง

นั่นเอง	 แม้กระทั่งหลานของตน	 (เพราะก่อนหน้านี้ถ้าใจดีทำาไมไม่ให้คนอื่น 

ขึ้นเรือและรอดตายมากับตน)	 ภาพยนตร์พาให้เราพบว่า	 ลูกของโนอาห์มีบุตร 

กับหญิงหมัน	 โนอาห์บอกเพียงว่า	 ถ้าคลอดลูกเป็นหญิฉันฆ่า	 ถ้าเป็นชายคนนี้ 

คือคนสืบตระกูล	ผมไม่อยากเฉลยจุดสำาคัญนี้แต่อยากจะบอกว่า	ในที่สุดโนอาห์

เลือกความรัก	และยอมขัดภารกิจที่พระมอบหมาย	โดยเชื่อมาตลอดว่า	มันต้อง 

เป็นแบบนั้น	 พระเป็นเจ้าเปิดทางให้น้ำาใจของมนุษย์เรียนรู	้ และโนอาห์เลือก 

ความรักที่จะสร้างชีวิตใหม่	 ในแผ่นดินแห่งการคืนกลับสู่การสร้างที่งดงาม

เหมือนจุดตั้งต้น	 เราเคยสงสัยบ้างไหมว่าพระเป็นเจ้ามอบภารกิจอะไรให้กับเรา	

และเราตอบสนองมันอย่างไร

	 กอ่นหนา้นีผ้มเคยสงสยัวา่	ถา้พธิสีถาปนานกับญุผูย้ิง่ใหญถ่งึ	2	พระองค์ 

คือนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา	เราเป็น

คนร่วมสมัยในยุคของพระองค์ได้เห็น	ได้รับรู้	แถมนักบุญทั้งสองพระองค์ยังมี 

เรื่องราวสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศของเรา	มีหนังสือ

มากมายก่อนหน้านี้ที่ถูกจัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 และในโอกาสสำาคัญ

แบบนี้เราทำาอะไร	 เราได้ใช้โอกาสแบบนี้หยิบยื่นสิ่งดี	 ๆ	 ให้กับแวดวงคาทอลิก	

หรือสังคมไทยมากน้อยแค่ไหน	 ผมปล่อยให้ความคิดลอยล่องไปแบบทำาเท่าที่

ได้	โดยคิดว่า	ถ้ามีใครที่คิดการณ์ใหญ่กว่านี้คงร่วมมืออย่างสุดแรง

	 มีฆราวาสบางท่าน	 เริ่มเปิดประเด็นขึ้นมาในวันเวลาก่อนหน้านี	้ “เรา

ได้ชมพิธีสำาคัญ	 ๆ	 ทางคริสตศาสนาในแบบถ่ายทอดสดกัน	 งานล่าสุดคืออะไร	

การถ่ายทอดสดในที่นี้เราหมายถึงในช่องทีวี	 ที่มีคนรับรู้ในวงกว้างนะ	 ไม่ใช่

ในอินเทอร์เน็ต”	 คำาถามท้าทายถูกโยนขึ้นมา	 พร้อมการขอความร่วมมือจาก

แผนกการพิมพ์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 ให้ช่วยงานถนัดคือจัดทำา

หนังสือที่ระลึกในโอกาสนี้	ผมเห็นการเตรียมการบางอย่างค่อย	ๆ	เกิดขึ้น

	 อีกไม่นานต่อจากนั้นผมมีโอกาสได้สานต่อการถ่ายทอดสดพิธี

สถาปนานี้ให้เป็นจริง	 จากสองทาง	 คือทางสมณสภาสื่อสารสังคม	 ของกรุงโรม 

และช่องทางทีวีของประเทศไทย	โดยมีฆราวาสของเราช่วยเหลือ	หนทางดูแคบ 

เข้า	 แต่ตรงประเด็น	 และเมื่อทั้งสองเดินมาบรรจบกัน	 ปัญหา	 ข้อจำากัดมีแน่	

แต่มันจะง่ายเกินไปถ้าจะไม่ผ่านบททดสอบอะไรเอาซะเลย	 บททดสอบถัดมา

คือ	ราคาของการถ่ายทอดสด

	 ผมแอบกุมขมับในวันที่เห็นตัวเลข	จากหลักเลข	6	ตัว	เป็นเลข	7	หลัก	

ความลังเลมาทักทายอีกครั้ง	 ในสภาพสังคมแบบนี้	 ในช่วงเวลาเร่งด่วนแบบนี	้

ผมเริ่มหันหาตัวช่วย	 ซึ่งแปลกมากที่ตัวช่วยเหล่านั้นไม่ได้ทำาให้เสียน้ำาใจ	 หรือ

ปฏิเสธ	เราทำางานภายใต้วิธีคิดที่ว่า	“เหตุการณ์แบบนี้คงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก	พระ

สายรุ้งแห่งความดีงาม

สันตะปาปาทั้งสองพระองค์เป็นคนที่โลกรู้จักและยกย่อง	พระสันตะปาปาทั้งสอง 

พระองคม์สีว่นเกีย่วเนือ่งกบัประเทศไทยของเรา	ความสวยงามแหง่พธิ	ีแบบอย่าง 

ของชีวิต	 และการร่วมกันเผยแผ่ความรักของพระสู่สังคมที่กว้างขึ้น	 เราคงถอย

ไม่ได้”

	 การประชุมและขยายผลคณะทำางานเริ่มขึ้น	 สภาพระสังฆราชฯ	อ้าแขน

รับโครงการนี้	 ที่ปรึกษาทั้งแสดงตัวและยืนอยู่เบื้องหลัง	 พร้อมให้การสนับสนุน

ทุกรูปแบบ	 ผู้ร่วมงานในสำานักงานของผม	 หน้าที่ประจำามากมายล้นมืออยู่แล้ว	

ตอบรับความยากของงานนี้โดยไม่ปริปากบ่น	 เราสรุปการประชุม	 เดินหน้าใน

ทุกช่องทาง	 ในเวลาอันน้อยนิด	 ในจำานวนบุคลากรที่นับนิ้วได้	 และผู้ร่วมงาน 

ทางฝั่งช่อง	 one	ซึ่งก็ปรับรับลูกของเราด้วยความตั้งใจจริงกับงานนี้เช่นกัน	 แม้

งานข้างหลังจะผ่านการตัดสินใจมากมาย	 การเขยิบเรื่องเวลาถึง	 3	 ครั้ง	 3	 ครา	

การแบ่งหน้าที	่ การตกลงราคา	การใช้ห้องสตูดิโอ	พิธีกร	หรือแขกรับเชิญ	 งาน

ในระบบเทคนิค	 การประชาสัมพันธ์หรือการให้ความรู้ผู้ชม	 สิ่งเหล่านั้นเป็น

เพียงเส้นทางเดินที่ผ่านมาเพื่อไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจมากที่สุด	 คือ	 การเปิดโอกาส

ให้พี่น้องคริสตชน	 และพี่น้องต่างความเชื่อที่สนใจ	 รวมทั้งยังสามารถบันทึก

เรื่องราวเหล่านี้เก็บไว้เป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร	 ที่

ประเทศไทยของเรา	มีคาทอลิกเพียงหยิบมือ	แต่ได้ใช้ทุกวิธีและวิถีทางเพื่อสร้าง

และกระตุ้นให้ผู้คนเห็นแบบอย่างของคนดี	 และพยายามที่จะทำาภารกิจเดียวกัน

ของการอยู่บนโลกใบเดียวกันนี้	คือร่วมกันทำาความดี

	 สายรุ้งที่ปรากฏบนผืนแผ่นดิน	 หลังจากน้ำามหาวินาศสิ้นสุดลง	 เป็น

เหมือนพันธสัญญาที่พระบอกกับมนุษย์ว่าพระองค์จะไม่ล้างโลกแบบนี้อีก	 เช่น

กัน	สายรุ้งแห่งความดีงาม	ที่เราแต่ละคนได้สร้างขึ้น	ในมุมของตน	มุมนี้มุมนั้น	

ตรงจุดที่เรายืนอยู	่ ตรงสนามงานที่เรารับผิดชอบ	 ตรงครอบครัวที่เราดูแล	 ตรง

วันที่เราผันผ่าน	ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่เราต้องทำาเพื่อดำารงเผ่าพงศ์มนุษยชาติ

สืบไป	

	 ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนทั้งทุนทรัพย	์คำาภาวนา	กำาลังใจ	กำาลังกาย 

กำาลังสติปัญญาความคิด	เพื่อสร้างให้พิธีสถาปนานักบุญยอห์น	ที	่23	และยอห์น	

ปอล	 ที	่ 2	 พระสันตะปาปาเราได้มีโอกาสรับชมบรรยากาศสด	 ได้ฟังบรรยาย 

เรื่องราวเพื่อสร้างความเข้าใจ	 ได้เผยแพร่งานศาสนาผ่านทางสื่อในทุกช่องทาง 

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรและตอบแทนน้ำาใจดี	ตราบใดท่ีเรายังเห็นสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้า 

ภารกิจแห่งความดีงามยังคงต้องดำาเนินต่อ	เราจะร่วมมือกันครับ

บรรณาธิการบริหาร
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“ระลึกถึง” คุณต�เป�โล 

ใส ล�จันทึก แฟนพันธุ์แท้

อุดมสารถึ ง เวลาพักผ่อน 

กลับสู่บ้านพระบิดา วันจันทร์

ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 

20.30 น. ด้วยวัย 86 ปี พิธี

ปลงศพ วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 

2014 โดยคุณพ่อประสิทธิ์ 

ใหม่เพียรวงศ์ เจ้าอาวาส 

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน 

จ.นครราชสีมา เป็นประธาน

“ฟื้นฟูจิตใจ” คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล ให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจคูร์ซิลโล 

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ และวัดใกล้เคียง เพื่อเตรียมฉลองปัสกาอย่างดี 

ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2014

“สำาเร็จการศึกษา” คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำานวยการมูลนิธิสงเคราะห์

เด็กพัทยา ร่วมยินดีกับสมาชิกจากมูลนิธิฯ ที่สำาเร็จการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 
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“พบปะ” คณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจศ�สน�เพื่อสันติภ�พ นำาโดยพระสังฆร�ช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พบปะและประชุมร่วมกัน ที่ศูนย์ศึกษาสันติภาพและ

ความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014

“32 ปีด้วยรักและรู้คุณ” คณะภคินีพระราชินีมาเรีย และอดีตสมาชิก

ร่วมกันน้อมรำาลึกถึงการจากไปครบ 32 ปีของคุณพ่อก�ร์โล เดลล� โตร์เร   

บิดาผู้ตั้งคณะ ที่โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์  เมื่อวันที่ 5  เมษายน 2014
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