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“ปฏิญาณตนตลอดชีพ” คณะนักบวช 

คามิลเลียนเเขวงประเทศไทย ขอบพระคุณพระเป็น-

เจ้า ในโอกาสเข้าสู่นวกภาพ พิธีรื้อฟื้นคำาปฏิญาณ 

ของผู้ปฏิญาณตนช่ัวคราวและพิธีปฏิญาณตน 

ตลอดชีพของบราเดอร์เปโตร ภูรินทร์ ศรา วาปีโส 

สัตบุรุษวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน 

โคกปราสาท จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 

พฤษภาคม 2014 โดยมีคุณพ่อเปาโล เชิดชัย  

เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย 

เป็นประธานในพิธี

เครือขา่ยผูส้งูอายคุาทอลกิจดังาน
ชุมนมุผู้สงูอายปุระจำาป ี2014
สังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยคุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์  (อ่านต่อหน้า 7)

หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ที่หอพักนักเรียน
บ้านห้วยส้าน อ.แม่ลาว เสียหาย

หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว วันที่ 5 พฤษภาคม 2014 ที่หอพักนักเรียนบ้าน 

ห้วยส้าน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ความเสียหายเบื้องต้นของอาคารพักหญิงสองชั้น 

เสียหายหนักสุด และวัดน้อยภายในศูนย์ฝ้าตกลงมาเสียหายส่วนใหญ่ คาดว่า 

ต้องรื้อทำาลายตึกทิ้ง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนภายในศูนย์ฯ...รายงานโดย

คุณพ่อวาเลรีโอ ซาลา
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(อ่านต่อหน้า	4)

ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ รวมกันจัดกิจกรรม “สวด

ภาวนาด้วยจิตหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความสงบร่มเย็นของชนในชาติ (ครั้งที่ 2)” 

เพื่อเป็นเสียงวิงวอนชนในประเทศไทย ให้ก้าวข้ามความขัดแย้ง ละวางอคติ และ

เอาชนะ มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นสำาคัญ วันที่ 7 พฤษภาคม 2014 ที่ห้องประชุม

จุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - รำาไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสวดภาวนา 5 ศาสนาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 

18 เมษายน 2014 ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำาโดยพระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง เข้าร่วมในครั้งนี้

 โดยผู้นำาศาสนาสำาคัญทั้ง 5 ศาสนา ในไทย ขอให้ศาสนิกชนนำาคำาสอน 

ในศาสนาที่ตนเองนับถือศรัทธามาปฏิบัติ ทั้งการให้อภัย และการส่งความรัก

ความปรารถนาดีให้แก่กัน ลดทิฐิ ความเห็นแก่ตัว และหันหน้ามาร่วมมือกัน 

สร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนอีกคร้ังในสังคมไทยเพ่ือก้าวพ้นความ 

ขัดแย้ง

 ทุกศาสนาสอนว่าอย่าละเมิดชีวิตของตนเองและผู้อื่น สอนให้ลดละ

ความเห็นแก่ตัว ความรัก ความเมตตา พร้อมที่จะให้อภัย จึงเรียกร้องให้ละเว้น

การใช้ความรุนแรง-กำาลัง-อาวุธต่อผู้เห็นต่าง โดยเฉพาะต่อผู้ที่มีความเห็นต่าง

กันทางการเมืองในขณะนี้

 ทุกศาสนาสอนเรื่อง ความยุติธรรม จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพ

กฎหมาย และการใช้กฎหมาย และ การตีความนั้น ต้องทำาให้เกิดความยุติธรรม

เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย และ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้

ศาสนิกชนมีความหมั่นเพียรพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ความ

ขัดแย้งในปัจจุบัน

 สาส์นของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อความ

สงบสันติในสังคมไทย 7 พฤษภาคม 2014

 จากแถลงการณ์ของศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2014  ที่นำาเสนอแนวทางปฏิบัติแก่สมาชิกในสังคม ในอันที่จะช่วยกันฟื้น

คืนคุณค่าทางศาสนาให้กลับมาอยู่ในครรลองของการปฏิบัติเพื่อช่วยกันแก้ไข

และขจัดอุปสรรค กล่าวคือ ไม่ละเมิดชีวิตของตนเองและผู้อื่น ดำาเนินชีวิตโดย

อาศัยความจริง ปฏิบัติความยุติธรรม ประณามการทุจริต ปฏิบัติความรักเมตตา 

มีขันติธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และเอาใจเขามาใส่ใจเรา บรรดาคริสต-

ศาสนิกชนคาทอลิกไทย ได้รับการอบรมให้ปฏิบัติตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

และคำาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก ดังนี้

1. แก่นแท้แห่งความเชื่อของคริสตศาสนาถือว่า ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมา (ปฐก 1:26) ทำาให้มนุษย์

เป็นภาพลักษณ์/ฉายาของพระเจ้า ให้มนุษย์มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น 

มนุษย์ และให้มีสติปัญญา มีอิสรภาพ มีน้ำาใจ มีความรัก มีมโนธรรมสำานึก 

มีความรับผิดชอบ มีวัฒนธรรม-ภาษาและความเชื่อ ซึ่งเรียกว่าสิทธิตาม

ธรรมชาติ ที่อยู่เหนือสิทธิประเภทอื่น และไม่อาจล่วงละเมิดได้ ดังนั้นไม่ว่า

มนุษย์แต่ละคนจะเป็นใคร มนุษย์ทุกคนจึงมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น การห้าม

ละเมิดชีวิต ถือเป็นกฎสำาคัญที่สุดแห่งการเป็นมนุษย์ เพื่อให้ทุกชีวิตมนุษย์นั้น

ดำารงอยู่อย่างศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์จะอยู่ตามลำาพังไม่ได้ (ปฐก 2:18) มนุษย์ต้อง

สัมพันธ์กัน พระเป็นเจ้าจึงมอบกฎแห่งความรัก “จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรัก

ตนเอง” (กท 5:14) เพื่อช่วยให้มนุษย์แต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน สามารถ

ดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อความผาสุกของสังคมส่วนรวม 

กฎแห่งความรักที่ว่า รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เป็นกฎที่งดงามอย่างยิ่ง 

ต้องไม่จำากัดอยู่ในพวกเดียวกัน กฎแห่งความรัก เรียกร้องการปฏิบัติออกจาก

ตนเองไปสู่ผู้อื่น เราสามารถรักเพื่อนบ้านที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากเรา

5 ผู้นำาศาสนา ร่วมสวดภาวนา (ต่อจากหน้า	20)

(อ่านต่อหน้า	4)

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

ศาสนิกชนพุทธและคริสต์

ร่วมมือส่งเสริมความเป็นภราดรภาพ

สาส์นในโอกาสวันวิสาขบูชา ค.ศ. 2014

นครรัฐวาติกัน

เพื่อนพี่น้องชาวพุทธที่เคารพรักทุกท่าน

1.  ในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  ในนามของสมณสภาเพื่อการเสวนา

ระหว่างศาสนา  เราใคร่ขอส่งความปรารถนาดีมายังพ่ีน้องชาวพุทธทุกคนในโลก

2. เราได้รับข้อคิดปีน้ีมาจากสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสท่ีพระองค์

ทรงมอบให้ไว้ในวันสันติภาพสากลประจำาปี 2014 ซึ่งมีหัวข้อว่า ภราดรภาพ

คือรากฐานและหนทางสู่สันติภาพ	 	 ในสาส์นนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้

ข้อสังเกตว่า “ภราดรภาพเป็นคุณสมบัติสำาคัญของมนุษย์  เพราะเราเป็นสัตว์

ที่รู้จักใช้เหตุผล  การตระหนักดีถึงภราดรภาพจะช่วยเราหันหน้าเข้าหากันและ

ปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เราเป็นพี่เป็นน้องกัน  หากปราศจากซึ่งความเป็นพี่ 

เป็นน้องกันแล้ว มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างสันติที่มั่นคงถาวร...” 

(ข้อ 1)

3.  พี่น้องครับ  ประเพณีศาสนาของท่านทำาให้ท่านเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่ดี 

การเสวนา การให้ของกำานัลซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

ใจบริสุทธิ์และให้ความเคารพซึ่งกันและกันจะสร้างทัศนคติแห่งความเมตตา

และความรัก ซึ่งจะนำามาซึ่งความเป็นมิตรภาพที่แท้จริง  ท่านยังมีความเชื่อ

เช่นเดียวกันว่า รากเหง้าแห่งความชั่วช้าทั้งหลายคืออวิชาและความเข้าใจผิด 

ท่ีเกิดจากความมักมากและความเกลียดชัง ซ่ึงเป็นตัวท่ีคอยทำาลายสายสัมพันธ์

แห่งมิตรภาพ  แต่น่าเสียดาย “การปฏิบัติที่เห็นแก่ตัวทุกวันนี้ ซึ่งเป็นต้นเหตุ

แห่งสงครามและความอยุติธรรมมากมายนั้น”  กีดกั้นทำาให้เราไม่สามารถมอง 

ผู้อื่นว่าเป็น “สัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพึ่งพากันและกัน  เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว 

กัน  และเพื่อมอบตนเองให้แก่กันและกัน”  (สาส์นวันสันติภาพสากล	2014	ข้อ	

2)  ความเห็นแก่ตัวดังกล่าวย่อมนำาให้ เรามองเห็นคนอื่นว่าเป็นฝ่ายคุกคาม 

ที่เป็นอันตรายต่อเราอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้

4.  ในฐานะที่เราเป็นศาสนิกชนพุทธและคริสต์  เราต่างดำาเนินชีวิตอยู่ในโลก

ที่บ่อยครั้งแตกแยกออกเป็นชิ้นๆ เพราะการข่มเหงรังแกกัน  เพราะการเห็น

แก่ตัว  เพราะการถือชนชั้น  เพราะความเป็นศัตรูกันระหว่างชนเผ่า  เพราะ

การใช้ความรุนแรง  และเพราะความคลั่งในลัทธิศาสนา  เป็นโลกที่ถือกันว่า 

“คนอื่น” เป็นผู้ที่ต้อยต่ำากว่า  เป็นผู้ที่ไม่ใช่คน หรือเป็นผู้ที่น่าเกลียดน่ากลัว

และต้องกำาจัดให้หมดส้ินไปหากเป็นไปได้  ทว่าในจิตตารมณ์แห่งความร่วมมือ

กันกับมนุษย์ผู้ร่วมเดินทางและกับผู้ที่มีน้ำาใจดี เราถูกเรียกร้องให้เคารพและ

ปกป้องความเป็นมนุษย์ของเราในหลากหลายเวทีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของเศรษฐกิจ การเมือง หรือเรื่องศาสนา  เมื่อพูดถึงความเชื่อทางศาสนา

ต่างๆ ของเรา  เราถูกเรียกร้องเป็นพิเศษให้อยู่แถวหน้าที่ต้องปฏิเสธความชั่ว

ร้ายต่างๆ ในสังคมที่คอยมาทำาลายภราดรภาพของเรา  เราต้องเป็นผู้เยียวยา  

ต้องทำาให้ผู้อื่นสามารถเติบโตขึ้นในความเป็นคนใจกว้างที่ไม่เห็นแก่ตัว  เรา
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ได้ เมื่อเรารักเพื่อนมนุษย์ การเคารพและยอมรับสิทธิ

และหน้าที่ของมนุษย์จึงเป็นไปได้ เมื่อสิทธิและหน้าที่ 

ได้รับการยอมรับ ประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้น เมื่อมีประชา- 

ธิปไตย การออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเพื่อความ

ต้องการของคนส่วนใหญ่จึงเป็นไปได้ ดังนั้น ความรัก 

ต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์จึงเป็นพื้นฐานของ

กฎหมายทั้งมวล

2. สังคมจะดำารงอยู่ได้อย่างมีระเบียบ ต้องอาศัย

การเมืองการปกครอง และสังคมจะดำารงอยู่อย่างผาสุก 

จำาเป็นต้องอาศัยความยุติธรรม “รัฐใดที่ไม่มีการ

ปกครองตามหลักความยุติธรรม รัฐน้ันก็จะเป็นแหล่ง

ซ่องสุมโจร” (St.Augustine) ดังนั้น ต้องถือว่าความ

ยุติธรรมเป็นเป้าหมายและมาตรฐานภายในของ

การเมือง (Deus Caritas Est-DE 28) ต้นกำาเนิด

และเป้าหมายของการเมือง ต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรม 

เป็นความยุติธรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัว

กำากับ ในขณะที่สังคมที่กำาลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง 

ขณะนี้ ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ คริสตชน

มีหน้าที่และพันธกิจโดยตรงในการปฏิบัติความรักต่อ

สังคม โดยต้องช่วยกันจัดระเบียบของสังคมให้มีความ

ยุติธรรมและมีส่วนช่วยกันดูแลชีวิตต่างๆ ในสังคม ให้

ดำาเนินไปอย่างราบรื่น เคารพอำานาจที่ชอบธรรม เพื่อ

ช่วยกันทำาให้กิจกรรมทางการเมืองเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของส่วนรวม ศาสนจักรคาทอลิก ต้องคอย ช่วยชำาระ

เหตุผลเก่ียวกับความยุติธรรมให้สะอาด ถูกต้องเสมอ 

ต้องหล่อหลอมมโนธรรมชีวิตทางการเมือง ให้เป็น

หนทางใหม่ที่สร้างความยุติธรรม (DE 28)

3. ที่สุดการดำาเนินชีวิต โดยมีความรักเมตตา เป็น

พลังขับเคลื่อน เป็นหัวใจสำาคัญของการอยู่ร่วมกันของ

มนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะในเวลาที่สมาชิกในสังคมไทย 

มอง ‘เพื่อนบ้าน’ มิใช่พี่น้องของตนอีกต่อไป และต่าง

ก็กลบเกลื่อนความรักเมตตาของตนเองไว้ ความรัก

เมตตา เรียกร้องการกระทำาออกจากตนเองด้วยความ

ทุ่มเท และเสียสละอย่างกล้าหาญ และต้องแสดงออก

มิใช่เฉพาะญาติสนิท มิตรสหาย หรือเพื่อนบ้าน 

ใกล้ชิดเท่านั้น แต่ต้องมีไปถึงผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบ 

จากนโยบายทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง (DE 

2) หากทกุคนดำาเนนิชวีติดว้ยการปฏบิตัคิวามรกัเมตตา 

อย่างแท้จริง ด้วยการเสวนาระหว่างกันและกัน ระหว่าง

ผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ก็จะนำาไปสู่การยอมรับ

ความจริงได้ เพราะความจริงทำาให้ทั้งชายและหญิง

ปล่อยความรู้สึกส่วนตัวออกไป ก้าวข้ามข้อจำากัด

ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (DE 4) หันมา 

สร้างสังคมแห่งความรักเมตตาที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

 จึงเห็นว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องดูแลรักษา 

และส่งเสริมความดีของสังคมส่วนรวม บนหลักการความ

เป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน และในความพยายามอย่างจริงจัง

ที่จะเสวนาทางการเมือง และสร้างข้อตกลงร่วมกัน นี่

เป็นบทบาทสำาคัญที่มิอาจให้ใครกระทำาแทนได้ ในการ

แสวงหาการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของทุกฝ่ายในสภาพ

แวดล้อมปัจจุบัน บทบาทที่เรียกร้องความสุภาพถ่อมตน 

ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง

 พระศาสนจักรคาทอลิก สนับสนุนแผนงานที่ 

ตอบสนองศักดิ์ศรีของมนุษย์ สันติภาพและความด ี

ส่วนรวม ในช่วงที่บ้านเมืองมีวิกฤติความขัดแย้งอยู่นี้ 

ขอให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดของ

ความขัดแย้งนี้ ได้โปรดใช้ปัญญา ตั้งสติให้มั่น ปฏิบัติ

ตามหลักธรรมคำาสอน ทำาทุกอย่างเพื่อสร้างเอกภาพ

และเพื่อประโยชน์สุขของประชากรไทยทั้งหมด  

 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ขอร่วม 

เป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องชาวไทย ในภาวะแห่งความกังวล 

ใจในขณะนี้ และขอร่วมพลังกับผู้มีน้ำาใจดีทั้งหลายใน

การช่วยแก้วิกฤติการณ์ครั้งนี้ให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

5 ผู้นำาศาสนา  (ต่อจากหน้า	3)

ต้องเป็นผู้ประสานงานที่สามารถทำาลายกำาแพงแห่ง

ความแตกแยก  ตลอดจนเสริมสร้างภราดรภาพที่แท้จริง

ระหว่างปัจเจกชน และกลุ่มชนต่างๆ ในสังคม

5.  ทุกวันนี้โลกของเรากำาลังมีจิตสำานึกดีขึ้นถึงความ

เป็นมนุษย์ของเราทุกคน และมีความพยายามท่ีจะแสวงหา

โลกที่มีความยุติธรรม ที่มีสันติ และมีความเป็นพี่น้อง

กันมากข้ึน  แต่ความหวังท่ีจะทำาให้เร่ืองน้ีเป็นจริงข้ึนอยู่

กับการยอมรับคุณค่าสากล  หวังว่าการเสวนาระหว่าง

ศาสนาจะช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนยอมรับหลักพ้ืนฐาน

แห่งคุณธรรมสากลนี้  ช่วยกันส่งเสริมจิตสำานึกแห่งความ 

เป็นหนึ่งเดียวและภราดรภาพของสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวมนุษย์ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  อันที่จริงแล้ว 

“เราแต่ละคนถูกเรียกร้องให้เป็นผู้สร้างสันติ  โดยการ

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน  มิใช่โดยการแตกแยก  โดยระงับ

ความเกลียดชังและไม่ยึดติดอยู่กับมัน  โดยการเปิดหนทาง

สู่การเสวนา ไม่ใช่สร้างกำาแพงใหม่ขึ้นมา  ขอให้เรามา

ร่วมเสวนาและไปมาหาสู่กันเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่ง

การเสวนาในโลก  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ 

กัน (พระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือสันติท่ีจัดโดยชุมชน	 “Sant’	Egidio”	      

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2013)

6.  พี่น้องที่รัก  เพื่อสร้างโลกแห่งภราดรภาพ เป็นเรื่อง

จำาเป็นมากที่เราจะต้องร่วมพลังกันสั่งสอนประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้แสวงภราดรภาพ ให้ดำาเนิน 

ชีวิตในภราดรภาพ และให้กล้าที่จะสร้างภราดรภาพ  เรา 

ขออธิษฐานให้โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานี้จงได้

เป็นโอกาสที่จะทำาให้ท่านค้นพบและส่งเสริมภราดรภาพ

ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่แบ่งแยกของเรา

 ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายอีก

ครั้งหนึ่ง  ขอให้ท่านมีความสุขในวันวิสาขบูชา

												พระคาร์ดินัลฌอง-หลุยส์	โตร็อง

																							ประธานสมณสภาฯ                                                                        

  คุณพ่อมีเกล	แอนเยล	อายูโซ	กีซ็อต

																																			เลขาธิการ

สมณสภา  (ต่อจากหน้า	3)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ให้คณะสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 เวลา 18.54 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำาหนัก 

เปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ 

คีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระคาร์ดินัล  

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัคร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อ

เชิญพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิของนักบุญที่ได้รับการสถาปนา

ใหม่ คือ นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา และ 

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ซึ่งได้รับมอบจาก

นครรัฐวาติกัน มาอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า 

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ-

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ 

แข็งแรง

 พระธาตุศกัด์ิสทิธิ ์หมายถงึ ชิน้สว่นของรา่งกาย 

เช่น กระดูก โลหิต ผิวหนัง หรือสิ่งของประจำากาย 

เช่น ไม้กางเขน สายประคำาของนักบุญ หรือบุคคล 

อันเป็นที่เคารพของชาวคาทอลิก ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และ

ได้รับการเก็บรักษาไว้ ที่เชิญมาในโอกาสนี้ คือ พระฉวี 

หรือผิวหนังของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 

และพระโลหิตของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 

ที่ 2 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็น 

นักบุญ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรง

ดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปา ระหว่างปี 2501-2506 

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะผู้มีบทบาทสำาคัญ 

ในการฟื้นฟูพระศาสนจักรให้ทันสมัย และเสริมสร้าง

เอกภาพในหมู่คริสตชน ทั้งนี้ในช่วงเสด็จพระราชดำาเนิน

เยือนประเทศต่าง ๆ ในยุโรป พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคย

เสด็จพระราชดำาเนินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ที่ 23 ณ รัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503                

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรง

ดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปา ระหว่างปี 2521-2548 

พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย เสด็จไปทรงเย่ียมคริสตชน 

และเผยแผ่พระธรรมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่าง 

ต่อเน่ืองตลอดวาระสมัยรวมท้ังการเสด็จเยือนประเทศไทย 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหา-

ปราสาท ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2527 ในโอกาสนั้น พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำารัสกับสมเด็จพระ

สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ถึงความผูกพันระหว่าง

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับราชอาณาจักรไทย ที่มี

มาเป็นเวลาหลายร้อยปี ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนความเจริญงอกงามของคริสตศาสนา

ในประเทศไทย   รวมท้ังทรงยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 ในฐานะผู้แผ่ความสงบร่มเย็นและ

ความสว่างแจ่มใสแก่ชาวโลกด้วย
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ตอนที่ 20

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

พระเมตตา นักบุญโฟสตินา 

และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2

3 เรื่องงดงาม ที่แยกจากกันไม่ได้
l ในปี ค.ศ. 1938 เป็นปีที่หนุ่มน้อย วอยติวา อายุได้ 

18 ปี และจบชั้นมัธยมปลายที่บ้านเกิด เมืองวาโดวิเช 

บิดาของท่านจึงตัดสินใจพาท่านจากบ้านเกิดย้าย 

มาอยู่ท่ีเมืองคราคูฟ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

(มหาวิทยาลัยยาเยโลเนียน เมืองคราคูฟ : นักดาราศาสตร์

นิโคลัส โคเปอร์นิคัสแห่งศตวรรษที่ 16 ก็เคยเรียนที่นี่

เช่นเดียวกัน)

l อารามพระมารดาแห่งความเมตตา ตัดสินใจจัดพิมพ์

พระรูปพระเมตตาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1937 แจกจ่าย 

แก่ผู้มาสวดขอต่อพระเมตตา ณ อารามฯ  ข่าวการพิมพ์ 

พระรูปพระเมตตาออกแจกจ่ายครั้งแรกของคณะนี้นำา

ความชื่นชมยินดีมาสู่ซิสเตอร์โฟสตินาที่นอนป่วยอยู่

อย่างมาก ท่านได้รับทราบข่าวน่ายินดีนี้ 1 ปี ก่อนสิ้นใจ 

l น่าสังเกตว่า ปี ค.ศ. 1938 เป็นปีที่นักบุญโฟสตินา 

สิ้นใจจากโรคฝีในท้อง รวมอายุได้ 33 ปี หลังจากที่

ซิสเตอร์สิ้นใจ ผู้คนชาวโปแลนด์ในเมืองคราคูฟ ก็ 

เริ่มไปสวดต่อหน้าพระรูปพระเมตตา ณ อาราม

พระมารดาแห่งความเมตตากันอย่างแพร่หลายแล้ว 

ปีนั้นเองที่หนุ่มน้อย คาโรล วอยติวา กับบิดาได้มา

อยู่ท่ีคราคูฟและมารับรู้เร่ืองพระเมตตาของพระเยซู

เจ้า…ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มาคราคูฟอย่างแน่นอน พระ

เป็นเจ้าเท่านั้นทรงจัดการ

l แต่พอถึงปี ค.ศ. 1939 กองทัพเยอรมันนาซีก็เข้ายึด

ครองโปแลนด์  มหาวิทยาลัยถูกปิด คนหนุ่มถูกกวาด 

ต้อนไปยังค่ายกักกันที่ประเทศเยอรมนี ยกเว้นคนหนุ่ม

ที่ยอมไปทำางานเป็นกรรมกร คาโรล วอยติวา ไปทำางาน

ในเหมืองถ่านหิน และโรงงานเคมี ขณะที่เลิกจากงาน

ต้องกลับมาทำาอาหารและหายากลับมาให้แก่บิดาซึ่งเริ่ม

ป่วยหนัก แล้วบิดาของท่านสิ้นในปี ค.ศ. 1941 ท่าน

ไม่เหลือใครในครอบครัวอีก เพราะมารดาของท่านส้ินใจ

เมื่อท่านอายุได้ 9 ปี พี่ชายของท่านสิ้นใจเมื่อท่านอายุ

ได้ 12 ปี บัดนี้เมื่อท่านอายุได้ 21 ปี บิดาก็มาจากไป 

ท่านเหลือตัวคนเดียวในโลกยามนี้จะไม่เดินไปสวด

ขอต่อพระรูปพระเมตตาแห่งเมืองคราคูฟท่ีชาว

โปแลนด์ต่างพากันไปสวดขอ...บ้างเลยหรือ?

l ค.ศ. 1942 ปีถัดมา ท่านตัดสินใจเข้าบ้านเณรใต้ดิน

ซ่ึงก็คือท่ีบ้านของพระอัครสังฆราชแห่งคราคูฟ พระคาร์ดินัล

อาดัม สเตฟาน ซาปีเอฮา ผู้มองเห็นบางอย่างในตัว

หนุ่มน้อยวอยติวา ท่านมองไม่ผิด...บางทีท่านอาจมอง 

เห็นกระแสเรียกสำาคัญยิ่งใหญ่ในตัวเด็กหนุ่มคนนี้ตั้งแต่

ยามนั้นเลยก็ว่าได้

l ค.ศ. 1944 เยอรมันนาซีแพ้สงคราม ชาวโปแลนด์คิด

ว่าหมดทุกข์หมดโศก ที่ไหนได้

l ค.ศ. 1945 สหภาพโซเวียตเข้าครอบครองโปแลนด์

พร้อมระบอบคอมมิวนิสต์ต่อทันที

l ค.ศ. 1946 พระคาร์ดินัลซาปีเอฮา บวชสามเณร 

วอยติวาเป็นพระสงฆ์ ณ วัดน้อยของบ้านพระอัคร-

สังฆราชนั้นเอง ในวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ...12 ปี

ต่อมา...

l ค.ศ. 1958 สมเดจ็พระสนัตะปาปาปโีอ ที ่12 ทรงแตง่ตัง้ 

คุณพ่อวอยติวาเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งคราคูฟ 

...ในปีถัดมา ค.ศ. 1959 ทางสันตะสำานัก แห่งกรุงโรม 

มีประกาศห้ามเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระเมตตา 

เนื่องจากข้อมูลมีไม่มากพอเพราะคอมมิวนิสต์รัสเซีย

ไม่อนุญาตให้ศาสนาได้ติดต่อกับทางกรุงโรมอย่างเสรี 

(แต่ชาวโปแลนด์ก็ยังคงสวดภาวนาต่อพระเมตตาและ

บรรดาซิสเตอร์ก็ยังคงสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปตาม

คำาแนะนำาของพระสังฆราชว่าให้สวดต่อไปโดยไม่ต้อง

ทำาการเผยแผ่ตามคำาสั่งของสันตะสำานัก)

l ค.ศ. 1964 พระคุณเจ้าวอยติวา ได้รับแต่งตั้งเป็นพระ

อัครสังฆราชแห่งคราคูฟ

l ค.ศ. 1967 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรง

แต่งตั้งพระคุณเจ้าวอยติวาเป็นพระคาร์ดินัล เวลานี้เอง  

พระคาร์ดินัลวอยติวาจึงยื่นเอกสารที่ถูกต้องทั้งครบ

เรื่องพระเมตตาให้แก่ทางสันตะสำานักพิจารณา 

l ค.ศ. 1978 ทางสันตะสำานักแห่งกรุงโรมจึงประกาศ

ยกเลิกคำาสั่งที่เคยห้ามเผยแผ่พระเมตตา นับเป็นเวลาที่

ถูกห้ามเผยแผ่ทั้งสิ้น 19 ปี  โดยอาศัยความช่วยเหลือ 

ของพระคาร์ดินัลวอยติวา พระองค์ยังได้เสนอเรื่อง

แต่งตั้งซิสเตอร์โฟสตินาเป็นบุญราศีอีกด้วยในปีนี้

เอง..แต่ที่แปลกก็คือหลังจากประกาศยกเลิกคำาสั่ง 

ห้ามเร่ืองราวพระเมตตาได้เพียง 6 เดือน...พระคาร์ดินัล

วอยติวาก็ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ทรงพระนาม

ว่า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

l ค.ศ. 1993 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

ทรงสถาปนาซิสเตอร์โฟสตินาเป็นบุญราศีในวันที่ 18 

เมษายน (อาทิตย์ที่สองเทศกาลปัสกา)

l ค.ศ. 2000 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

ทรงสถาปนาบุญราศีโฟสตินาเป็นนักบุญในวันที่ 30 

เมษายน (อาทิตย์ที่สองเทศกาลปัสกา และทรงประกาศ

ว่าต่อไปนี้ อาทิตย์ที่สองเทศกาลปัสกาจะมีอีกชื่อหนึ่งว่า 

“วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา”)

3	เรื่องงดงามที่แยกจากกันไม่ได้

นักบุญยอห์น	ปอล	ที	่2	เสด็จ

ไปเคารพหลุมศพของนักบุญ 

โฟสตินา	ณ	สักการสถานพระ

เมตตาเมืองคราคูฟ

พระองค์สิ้นพระชนม์ในคืนวันเตรียมฉลองพระเมตตา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับมอบภาพพระ

เมตตาจากกลุ่มคริสตชนโปแลนด์ในกรุงโรม	 โอกาส

เยี่ยมเยียนอภิบาล	 4	 พฤษภาคม	 2014	 และได้ถวาย

พิธีมิสซาร่วมกับสัตบุรุษชาวโปแลนด์เพื่อขอบพระคุณ

พระเจ้ากรณีสถาปนานักบุญใหม	่นักบุญยอห์น	ปอล	ที่	2 

พระสันตะปาปา	

บรรยากาศประชุมพระเมตตาเอเชีย	 ในประเทศไทย	ค.ศ.	

2012

(อ่านต่อหน้า	16)
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ทรงโปรดให้พายุสงบ
“ตกใจกลัวเช่นนี้ทำาไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” 

(มาระโก 4:40)

ท่าน Sieger Koder เป็นพระสงฆ์ชาวเยอรมัน และมีชื่อเสียงในเรื่อง 

การวาดภาพเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ รูปที่ท่านวาดไว้รูปหนึ่งคือ รูปที่พระ

เยซูเจ้าทรงบันดาลให้พายุสงบเป็นรูปคลื่นกระแทกเรือ ในขณะที่พวกสาวก 

พยายามหลบเสากระโดงเรืออย่างโกลาหล เมื่อเสากระโดงเรือหักลง พวกสาวก

ตกใจมาก ในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงบรรทมอยู่

เมื่อตอนสิ้นสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 

เมื่อปี ค.ศ. 2013 บางครั้งพระองค์ตรัสคล้ายกับว่า พระเยซูเจ้าทรงบรรทมหลับ

ท่ามกลางพายุรุนแรง เรื่องราวที่น่าอับอายที่เกิดขึ้นกับพระวรกายของพระ- 

คริสตเจ้า กระทบกระเทือนไปถึงพวกเราทุกคน “พ่อทราบดีว่า	 พระเจ้าสถิต 

อยู่กับเราในเรือ	 แต่พระประสงค์ของพระองค์	 ที่จะมิให้นาวาของพระองค์คือ

พระศาสนจักรล่มลง” เราทุกคนสามารถไว้วางใจดังกล่าวได้

พายุรุนแรงในชีวิตสามารถกระหน่ำามายังตัวเราเอง หรือภายในหมู่คณะ

แห่งความเชื่อของเรา เมื่อไรก็ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เราหมดความมั่นใจในตัว

เราเอง และในหมู่คณะความเชื่อของเรา ในเวลาเช่นนี้ เราได้รับการท้าทาย ให้

เราย้ายจากความปลอดภัยและจากความเชื่อที่มั่นคงและคุ้นเคยของเราไปสู่

ชีวิตที่เป็นจริง บรรดาอัครสาวกไม่เคยประสบกับชีวิตที่ปราศจากปัญหา ทั้ง

ก่อนและหลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เราไม่ควรนิ่งนอนใจ

เก่ียวกับบาป แต่ให้เราเรียนรู้ถึงความจริงท่ีเราต้องไว้วางใจในพระเจ้าอย่างจริงจัง 

ด้วยการเผชิญหน้ากับความอ่อนแอของเรา เราคือพระศาสนจักรของคนบาป

ที่ได้รับพระพร เมื่อสำานึกได้ว่าเราต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

 ข้าแต่พระเจ้า	 พระเจ้าแห่งความสงบเงียบและพายุ	 พระองค์ทรง 

ยิ่งใหญ่กว่าความพยายามของพวกลูกในอันที่จะควบคุมสถานการณ์	 โปรด

ทรงนำาลูกทั้งหลายในท่ามกลางความไม่แน่ใจ	 โปรดทรงกระตุ้นให้ลูกพ้นจาก

ความเย็นเฉย	โปรดทรงสอนลูกว่า	พระองค์เท่านั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้า	ทั้งนี้	

เดชะพระบารมีของพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย	อาแมน

เม็ดทรายในรองเท้า
คนชอบออกกำาลังกายตอนเช้า
นอกจากทำาให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี
ยังทำาให้ร่างกายตื่นตัวกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวย
ยิ่งหากได้สถานที่โล่งโปร่งลมพัดแสงอาทิตย์ยามเช้า
ถือเป็นโชคแรกของวันใหม่ก็ว่าได้
และหากเป็นชายหาดริมทะเลเช้าตรู่แสงแรกแห่งวัน
ก็ยิ่งถือเป็นโชคสองเด้งสามเด้งได้เลย
อากาศสดชื่นเสียงคลื่นกล่อมอารมณ์เม็ดทรายขาว
ยาวสุดหูสุดตา
ผู้คนยังไม่ตื่นชายหาดแทบร้างว่างเปล่า
เฉพาะคนเข้าถึงคุณค่ายามนั้นสามสี่คนที่คิดเหมือนกัน
ออกมาเดินออกมาวิ่งตักตวงช่วงเวลาสดใสแห่งวัน
ที่ชอบวิ่งเหยาะก็มีพื้นที่ให้เต็มใจอยาก
จะเลือกให้ผิวใต้เท้าได้สัมผัสพื้นทรายได้อย่างเสรี
ก็วิ่งเท้าเปลือยเปล่าให้เม็ดทรายละเอียดนวดไปในตัว
แถมยังปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตไปด้วย
ร่างกายจากเย็นไปอุ่นกระทั่งร้อนจนเหงื่อซึมออกรูขุมขน
ในขณะที่ผิวกายสัมผัสลมเย็นสบายในยามนั้น
ช่างเป็นความลงตัวนำาไปสู่ความผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก
จะเลือกใส่รองเท้าสำาหรับการวิ่งให้กระชับ
ก็สามารถทำาได้โดยมีพื้นทรายอมน้ำารองรับไม่แพ้ลู่วิ่ง
แค่ต้องคอยหลบที่เป็นทรายร่วน
นอกจากจะยุบตัวเท้าจมทำาให้วิ่งได้ลำาบากแล้ว
ยังทำาให้มีเม็ดทรายกระเด็นเข้ารองเท้า
ทำาให้รู้สึกรำาคาญฝ่าเท้ายิ่งกว่าวิ่งเท้าเปล่าเสียอีก
บางคนถึงกับหยุดวิ่งถอดรองเท้าเททรายออกเป็นระยะ
ในขณะที่บางคนจริงจังกับการวิ่งไม่อยากตัดตอนพลัง
ตอนแรกทรายที่เข้ารองเท้าทำาให้รำาคาญ
แต่วิ่งไปเม็ดทรายบนพื้นรองเท้ากลายเป็นคุณ
ฝ่าเท้าเริ่มปรับตัวใจเริ่มเห็นเป็นการนวดใต้เท้าอีกแบบ
ทรายเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนวดเท้าได้ลึกตื้นต่างกัน
หันไปมีความสุขกับการวิ่งในบรรยากาศขณะนั้นจนลืมในที่สุด
วิ่งออกกำาลังกายเสร็จร่างกายกระปรี้กระเปร่าก็ให้รู้สึกเกินคุ้มแล้ว
แถมเข้าถึงสัจธรรมชีวิตแต่เช้าตรู่
ชีวิตคือการจาริกเคลื่อนไปข้างหน้านับแต่ปฏิสนธิ
เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ก่อนจะเป็นตัวเป็นตน
ก่อนจะเรียนเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ชีวิตก็เริ่มนับเลขให้แล้ว
นับไปข้างหน้านับถอยหลังเวลาเดียวกัน
นับวันเวลาที่เพิ่มขึ้นนับวันเวลาที่คงเหลืออยู่
ทุกการนับมีทั้งเพิ่มมีทั้งลดแยกไม่ออก
แม้จะไม่อยากนับไม่อยากคิดไม่อยากคำานึง
ที่กลัววันเดือนปีชีวิตเพิ่มทำาให้แก่เร็วก็ทำาเป็นลืม
ได้แต่ปลอบใจว่าอายุเป็นแค่ตัวเลข
ลืมคิดไปว่าตัวเลขตัวเดียวกันนั่นบ่งบอกจำานวนที่เพิ่มจำานวนที่ลด
ถึงพยายามไม่เน้นการเพิ่มแต่การลดคงนับต่อไป
ไม่มีวันหยุดครรลองแห่งธรรมชาติชีวิตได้
ที่พยายามจะย้อนวัยทำาหน้าทำาตาทำารูปร่างให้อ่อนกว่าจำานวนปี
แต่ก็ทำาได้แค่พื้นผิวกายภายนอก
ในขณะที่ครรลองแห่งวัยยังคงดำาเนินไปตามจังหวะขั้นตอน
กลายเป็นความกังวลหน้าเสียดายหลังอยู่ทุกวี่ทุกวัน
ทั้งที่จะรู้สึกอย่างไรก็ทำาอะไรไม่ได้เลย
แทนที่จะปล่อยวางไปตามครรลองมีความสุขกับแต่ละวันเวลา
ซึ่งอยู่ในมือซึ่งสามารถทำาได้สามารถสร้างได้สามารถบริหารได้
และในขณะที่ชีวิตดำาเนินไปตามครรลองตามเส้นทางจาริกในแต่ละวัน
ก็มีทั้งความสุขความทุกข์ความสำาเร็จความผิดหวังอีกทั้งปัญหาอุปสรรค
แต่ละทุกอย่างเหล่านี้เปรียบได้กับเม็ดทรายทะเลยามวิ่งชายหาด
หากมองเป็นปัญหาก็คงต้องหยุดเพื่อขจัดมันเป็นระยะ
เหมือนหยุดวิ่งเอาเม็ดทรายออกจากรองเท้า
หากมองปัญหาอุปสรรคเป็นตัวสร้างภูมิต้านทานเพิ่มความแกร่ง
เหมือนเม็ดทรายเล็กใหญ่นวดฝ่าเท้าขณะวิ่งออกกำาลังกาย
ชีวิตแต่ละวันน่าเป็นสุขหรรษาได้ไม่ยาก
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เจ้าอาวาส   คณะผู้บริหาร       สภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคา- 

แอล บ้านซ่งแย้   คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุบล- 

ราชธานี ซึ่งมีคุณพ่อรังสันต์ วงอาษา  จิตตาภิบาล

งานผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล  ฝ่ายสังคมสังฆมณฑล

อุบลราชธานี  ร่วมกับคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้

สูงอายุ   จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 

9  ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธร  

โดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธาน

กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมผู้สูงอายุฯ  

ครั้งที่ 9/2014 ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และ

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสภาพระสังฆราชฯ 

และใบพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แก่ผู้สูงอายุ

คาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู  จำานวน  33  คน จาก

ทั่วประเทศ  

 การจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ

ในครั้งนี้ มีจิตตาภิบาล และสมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายุ 

จาก 10 สังฆมณฑล ไปร่วมงานประมาณ 1,200 คน 

 ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สูงอายุ

คาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญู ประจำาปี ค.ศ 2014 

มีดังนี้

 ผู้สูงอายุคาทอลิกที่ทำาคุณประโยชน์ให้กับพระ

ศาสนจักร

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 นายทิโมธี สมชาย  กิจนิตย์ชีว์ อายุ 72 ปี 

วัดมารีย์สวรรค์ (ดอนเมือง)  

 ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 1. นางมารีอา สุนันทา  สูตรเชียรชัย อายุ 66 

ปี วัดราชินีแห่งสันติสุข (ซอย 101) เขต 1 

 2. นายยอห์น บัปติสต์ นรินทร์  ศิริวงศ์ อายุ 

69 ปี วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์(คลองจั่น) เขต 2

 3. นางอันนา ละม่อม  ธงไชยะ อายุ 88 

ปี วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) เขต 3 

สมุทรปราการ

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 4. นายเปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ อายุ 71

ปี วัดแม่พระรับสาร บ้านหนองเดิ่น สกลนคร ท่าแร่ฯ

 5. นางสาวเทเรซา ทศพร  ดำารงไทย อายุ 

67 ปี  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล สกลนคร ท่าแร่ฯ

 6. นางเรจินา เสด็จ   นนทะวงษา อายุ 58 ปี

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน นครพนม

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 7. นายนาตาแหล่ อาทู  มาเยอะ อายุ 68 ปี 

วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร เชียงราย เชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 8. นางเทเรซา โจมจี  คำาผา อายุ 68 ปี  วัด

อัครเทวดาคาเบรียล เพชรบูรณ์ นครสวรรค์

สังฆมณฑลราชบุรี

 9. นางเทเรซา กาญจนา  ไชยเจริญ อายุ 65 

ปี วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

 10. นางสาวเทเรซา ชลิต  บุญประดิษฐ์ 

อายุ 83 ปี อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

สมุทรสงคราม

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 11. นางสาวแคทรีน พัทยา  ศรีเกษม อายุ 

66 ปี  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตรัง

สังฆมณฑลจันทบุรี

 12. นายเปโตร ประเสริฐ  สารพันธ์ อายุ 72 

ปี วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 13. นายเฉลิม  หยาดไธสง อายุ 70 ปี  วัด 

แม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท 

บุรีรัมย์

สังฆมณฑลอุดรธานี

 14. นายมารีอา คำามอน  คุณสิงห์ อายุ 82 ปี

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บึงกาฬ

	 ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 15. นางอันนา อมร  นิยมธรรม อายุ 64 ปี

วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำานาจเจริญ

 16. นางลูซีอา สมัย  ตาสว่าง อายุ 73 ปี  

วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ ยโสธร

	 ลูกกตัญญู

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 1. นางมารีอา กรรณิการ์ ศิริวัฒน์ อายุ 55 ปี 

วัดเซนต์แอนโทนี (แปดริ้ว) เขต 4 ฉะเชิงเทรา

 2. นางสาวอักแนส ศิริขวัญ  ชาวจีน อายุ 

37 ปี  วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน) เขต 5 สมุทรสาคร

 3. นางมารีอา สกริน  คารวานนท์ อายุ 48 ปี

วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน) เขต 6 พระนครศรีอยุธยา

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 4. นางมาราธา อัชรา  เครือจำาปา อายุ 43 ปี

วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น สกลนคร

 5. นายยอห์น สมศักดิ์  อุปพงษ์ อายุ 45 ปี 

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล สกลนคร

 6. นางสาวเปาลา นันทพร นนทะวงษา อายุ 

25 ปี  วัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน นครพนม

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 7. นางสาวมากาเรย์ แสงจันทร์ มูเซอ อายุ 

20 ปี  วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร  เชียงราย

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 8. นางมารีอา ดารา  พละสาร อายุ 48 ปี  

วัดอัครเทวดาคาเบรียล เพชรบูรณ์

สังฆมณฑลราชบุรี

 9. นางเทเรซา สุวรรณา  สุทธิโสตถิ์ อายุ 53 

ปี วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุรี

 10. นางสาวเทเรซา กันตินันท์ สัตย์วินิจ 

อายุ 43 ปี  วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  ราชบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 11. นางลูเซีย กนกการณ์  พลเดช อายุ 46 

ปี วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตรัง

สังฆมณฑลจันทบุรี

 12. นายยอแซฟ คำานึง  เสียงเย็น อายุ 60 ปี 

เครือข่ายผู้สูงอายุ  (ต่อจากหน้า	2)
วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 13. นางมาทิลดา กชมน  ประทุมปี อายุ 50 

ปี  วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก นครราชสีมา

สังฆมณฑลอุดรธานี

 14. เด็กหญิงเทเรซา อภิญญา บุดดา อายุ 

14 ปี  วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบม เลย

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 15. นายดอมินิก ศราวุธ  บุญทา อายุ 17 ปี 

วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำานาจเจริญ

 16. นางอักแนส เพ็ญศรี กัญญพงษ์ อายุ 48 

ปี วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ ยโสธร 

 ทั้งนี้ โครงการผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และ

โครงการลูกกตัญญู เป็นโครงการที่ดำาเนินการมาตั้งแต่

ค.ศ. 2006 ตามแผนทิศทางงานอภิบาลของสภาพระ

สังฆราชคาทอลิกฯ ฉบับปี ค.ศ. 2000-2010 ได้มีนโย-

บายปฏิบัติที่ชัดเจนในข้อ 2 ที่ว่า “ปลุกจิตสำานึกให้ทุกคน 

อุทิศตนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ คุ้มครอง 

คุณค่าศักดิ์ศรีมนุษย์ โดยเน้น “ผู้สูงอายุ” และกิจกรรม

เพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าว ได้กล่าวถึงงานอภิบาลผู้

สูงอายุในข้อ 2.2.5.1 ไว้อย่างชัดเจน  ในแผนแม่บท

ทิศทางงานอภิบาลปี 2010-2015 ได้เน้นความต่อเนื่อง 

ของการสร้างเอกภาพ ปลุกจิตสำานึก รวมทั้งสร้างผู้นำา 

ในสมาชิกพระศาสนจักรทุกระดับ ในบทที่ 2 ข้อ 21 

หน้า 23 และโดยเฉพาะในบทที่ 4 ข้อ 29 “พระศาสน- 

จักรควรส่งเสริมคุณค่าและเปิดโอกาสให้บรรดาผู้สูงอายุ

ได้เข้ามามีบทบาทและร่วมประกาศข่าวดีตามศักยภาพ”

 นอกจาก  2  โครงการดังกล่าว ทางคณะอนุ- 

กรรมการยังได้มีการประกาศผลรางวัล “ชมรมผู้สูงอายุ

คาทอลิกตัวอย่าง” ระดับประเทศ และ “ชมรมเครือข่าย

ผู้สูงอายุคาทอลิกประกาศข่าวดีเด่น” ระดับประเทศ โดย 

โครงการ “ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง” เป็นกิจกรรม

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำาเนินงาน ผู้สูงอายุเพื่อผู้ 

สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ซึ่งมีมาตรฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่

แต่ละชมรมที่เข้าประกวดจะต้องมี เพื่อผ่านเกณฑ์เป็น 

ชมรมฯ ตัวอย่าง โดยในรอบปีที่ผ่านมา ชมรมที่มีการ

บริหารจัดการชมรมจนได้รับรางวัลคือ “ชมรมผู้สูงอายุ 

วัดหัวไผ่ องค์กรสาธารณประโยชน์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี” 

มีนายวันลภ วงษ์แก้ว เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุมี 

คุณพ่อเศกสม กิจมงคล เป็นจิตตาภิบาลชมรมฯ  ส่วน

โครงการ “ชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกประกาศข่าวดี” เป็น

กิจกรรมเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรม

ของชมรมเครือข่ายฯ เผยแพร่งานผู้สูงอายุให้สังคม     ได้ 

รับรู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุ

ต่างๆ และสังคมทั่วไป ให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานผู้สูง

อายุมากยิ่งขึ้น  โดยดำาเนินการนำาร่องในปี 2012 เป็นปี

แรก ชมรมเครือข่ายที่เข้าเกณฑ์ และได้รับรางวัลชมรม

เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกประกาศข่าวดีคือ  “ชมรม

เครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี” มีอาจารย์

ยอแซฟ เชษฐ ชาวนาแก้ว เป็นประธานชมรมเครือ-

ข่ายฯ มี คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ เป็นจิตตาภิบาลระดับ

สังฆมณฑล  ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกับเป็นปีที่ 2 

(อ่านต่อหน้า	11)
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“ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ” 
สำาหรับเด็กพิเศษ 

 เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 ได้มี

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร “ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ

พระมหาไถ่” ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ถนนสุขุมวิท ก.ม.

145 โดยมีพิธีกรรมของศาสนาพุทธและคริสต์ร่วมกัน 

โดยประธานฝ่ายสงฆ์ (พุทธ) พระพุทธปัญญารัตน์ เจ้า-

อาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ 

(คริสต์) คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ 

เพื่อการพัฒนาคนพิการ และประธานฝ่ายฆราวาส นาย

วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

พร้อมทั้งสักขีพยานผู้ทรงเกียรติมากมาย นอกจากนี้ยัง

มีการทอดผ้าป่าครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาอีกด้วย 

 เด็กพิเศษได้แก่ ออติสติก ดาวน์ซินโดรม 

และพิการทางสติปัญญา จะมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 

สำาหรับพวกเขา คุณพ่อเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนัน หรือ

คุณพ่อเรย์ได้แสดงความตั้งใจจะช่วยเหลือเด็กพิเศษ

เหล่านี้ แต่ท่านต้องมรณกรรมเสียก่อนเมื่อปี 2003 

ในโอกาสครบรอบการจากไปของท่านครบ 10 ปีนี้ 

มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงสืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าวให้เป็น

จริง คาดว่าศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่แห่ง 

ซึ่งเป็นตึก 4 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร

นี้ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2014 และจะ

สามารถช่วยเหลือเด็กพิเศษในศูนย์ได้ถึง 150 คน และ

จะสามารถให้ความช่วยเหลือพวกเขาในชุมชนได้อีกปี

ละ 150 คน

 ความจริงแล้วศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระ-

มหาไถ่ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้ว โดยมีเด็กพิเศษ

เพียง 20 คน แต่ปัจจุบัน มีจำานวน 105 คน เป็น

ความจริงว่ามีผู้ปกครองนำาเด็กมาสมัครเพิ่มขึ้นทุก

สัปดาห์ เน่ืองจากมีเด็กพิเศษในเขตเมืองพัทยาและจังหวัด

ชลบุรี 2,033 คน กอปรกับชื่อเสียงของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 

ซึ่งเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ เข้มข้น

และเข้มแข็งตลอดเวลา

 “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ” จะเป็นสถานที่ให้ 

การพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆ 

และแน่นอนต้องอาศัยบุคลากรจำานวนมาก แบบตัวต่อตัว

ก็ว่าได้ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ 

มีการศึกษาเท่าที่จะเป็นไปได้ และสามารถมีงานทำา 

เพื่อชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและบุคลากรที่มีคุณภาพของ

ประเทศชาติ ศูนย์แห่งนี้จึงเป็นศูนย์ที่จะต้องเป็นเลิศ

ในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิเศษมีมาตรฐาน

เทียบเท่านานาชาติหรือมากกว่า ปณิธานนี้จะนำามาซึ่ง

ประโยชน์โดยตรงสำาหรับเด็กที่ได้โอกาสในศูนย์ฯ เป็น

อันดับแรก และผู้ปกครองของเด็ก เมืองพัทยา จังหวัด

ชลบุรี และประเทศไทย ตามลำาดับ

 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งมีงานด้านคนพิการภายใต้ 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กำาลังเริ่มปัก

หลักฐานอันมั่นคงให้แก่เด็กพิเศษ โดยการสร้างศูนย์

พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ในงบประมาณ 35 ล้าน

บาท ได้รับการสนับสนุนจากกองการบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี เมืองพัทยา และผู้มีน้ำาใจดีแล้วเป็นเงินจำานวน 

22 ล้าน ยังขาดอยู่อีก 13 ล้าน มูลนิธิฯ จึงเปิดรับ

ความช่วยเหลือจากท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดย

 1. บริจาคด้วยตัวเอง ณ สำานักงานต้อนรับและ

รับบริจาค มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ถนนสุขุมวิท ก.ม. ที่ 145 

พัทยา

 2. โอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิคุณพ่อเรย์” - 

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางละมุง ประเภทกระแสรายวัน 

หมายเลขบัญชี 342-3-04125-4  - ธนาคารกรุงเทพ 

สาขา ซีคอนสแควร์ ประเภทกระแสรายวัน หมายเลข

บัญชี 232-3-02275-2

 3. สั่งจ่ายเช็ค “มูลนิธิคุณพ่อเรย์” 

 หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถาม

ได้ที่ โทรศัพท์ 0-3871-6628

ขอคำ�ภ�วน�ระลึกถึง

คุณพ่อยอห์น บอสโก ศักดิพัฒน์ กิจสกุล

จ�กไปครบ 1 ปี 

พ่อบอสกับการเดินทางครั้งสำาคัญของชีวิต

การเดินทางครั้งสำาคัญของชีวิต
ลาพี่น้องผองมิตรสนิทใกล้
ด้วยสายตาเหมือนลาร้างเสียห่างไกล
แต่สายใยยังใกล้กันทุกวันคืน

การเดินทางครั้งสำาคัญในคราวนี้
เสบียงคือคุณความดีมิมีอื่น
และเป้าหมายปลายทางที่ยั่งยืน
ร่วมสุขสมชมชื่นพระราชัย
                     ภัศม์

ชาตะวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1974

เกิดใหม่ในพระเจ้า 

21 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 

j j

j

j
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“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

สมัครสมาชกิอดุมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป ตออายสุมาชกิ
ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

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

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

2-5 ส.ค.  14 แสวงบุญ เซนตแอนน -ปนั ง -
มาเลเซีย

12-18 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแมพระลาวาง
เมอืงกวางตรี (3 ป / ครัง้)

(ลาวาง-เว-เวียดนามกลาง-ดาลัต-
ทะเลทรายหมุยเน-เวียดนามใต)

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. เซนตแอนน-คาเมรอนไฮแลนด-กัวลา
2-4 สงิหาคม

2. เซนตแอนน-ปนงั
2-3 สงิหาคม

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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขัด  กระดมุ  เคร่ืองหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชือกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถงึ

“จงอยาตอบโตคนชัว่” (มธ 5:39)

มารีอา ดาลนิ หาญพัฒนากิจ
เกดิใหมในพระเจา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไมใชเลือดเน้ือ ถาเอ้ือเฟอ กเ็หมือนเปนเลือดเน้ือ

เปโตร เฟอง
วัชรกิตตานนท

เกิดใหมในพระเจา
30 เมษายน 2553

ครบ 4 ป

มารอีา นภิา
วัชรกิตตานนท

เกิดใหมในพระเจา
6 มถินุายน 2523

ครบ 34 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ
มารีอา  เทเรซา  อำไพ  รุจิเรข

เกิดใหมในพระเจา   28  พฤษภาคม    พ. ศ. 2522
ราฟาเอล  ร.ต.  ยงยุทธ  รุจิเรข

เกิดใหมในพระเจา  31  ตุลาคม   พ. ศ. 2526
อัลแบร  ยุทธนา  รุจิเรข

เกิดใหมในพระเจา  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2545
ฟรานซิส  ซาเวียร  พีระเดช  รุจิเรข
เกิดใหมในพระเจา  25  มีนาคม  พ.ศ. 2557

เราอธิษฐานออนวอนเพ่ือทาน ใหความเช่ือ

ของทานม่ันคงตลอดไป (ลูกา 22:32)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 38 ฉบับท่ี 22 ประจำวันท่ี 25-31 พฤษภาคม 2014หนา 10

        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน

สอบถามไดที ่: แผนกสูต-ินรเีวชกรรม
อาคารรอยปบารมบีญุ ชัน้ 2

โทรศัพท  0-2675-5000 ตอ 10251-2
เวลาทำการ : จนัทร-เสาร เวลา 08.00-19.00 น.

อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.

⌫
  

วคัซนีปองกนัมะเรง็ปากมดลกู (HPV Vaccine) ชนิด 2 สายพันธุ
สามารถปองกันมะเรง็ปากมดลูก HPV จำนวน 2 สายพันธ ุทีเ่ปนสาเหตขุอง
มะเรง็ปากมดลูก ราคา 7,850.- บาท

(ราคารวมวัคซีน 3 เข็ม + คาแพทย + คาบริการผปูวยนอก)
วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก และหูดหงอนไก (HPV Vaccine)

ชนิด 4 สายพันธ ุสามารถปองกันมะเรง็ปากมดลูก HPV จำนวน 4 สาย-
พนัธ ุทีท่ำใหเกิดมะเรง็ปากมดลูก มะเรง็ชองคลอด มะเรง็ปากชองคลอด
และหดูหงอนไก ราคา 8,250.- บาท

(ราคารวมวัคซีน 3 เข็ม + คาแพทย + คาบริการผปูวยนอก)
⌫⌦   

พระสงฆผพูรอมเสมอ
เปนส่ิงท่ีดีในแตละวัด  สัตบุรุษรูวาเม่ือใดพวกเขา

สามารถพบพระสงฆพรอมท่ีฟงสารภาพบาป   สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสกลาวเรื่องนี้เชาวันศุกรที่ 28
มีนาคม 2014 กับผูรวมสัมมนาเร่ืองความลับภายใน
(Internal Forum) ซึ่งจัดโดยศาลของพระสันตะปาปา
เพ่ือชีวิตจิต (The Apostolic Penitentiary) ตอไปน้ีเปน
คำแปลสุนทรพจนของพระสันตะปาปาจากภาษา
อังกฤษ

พอขอบใจพระคารดินัลเมาโร ปอาเชนซา ที่กลาว
แนะนำท่ีประชุม  เปนเวลา  25 ปที่ศาลของพระ
สนัตะปาปาเพ่ือชีวติจิต ไดเปดโอกาสใหบรรดาพระสงฆ
บวชใหมและสังฆานุกรรวมประชุมน้ี เพ่ือรับการอบรม
เปนผฟูงแกบาปท่ีด ีเหน็ความสำคัญของศาสนบริกรนี.้..

เพ่ือทำหนาท่ีแหงพระเมตตาใหสมบูรณ ซึ่งเปนหนาท่ี
สำคัญมาก พอขอมอบขอคดิบางประการ ดงัตอไปน้ี

1. พระจิตเจามีบทบาทสำคัญในศีลอภัยบาป
พระเยซูผูกลับคืนพระชนมชีพ ทรงมอบการอภัยบาป
ใหชวีติใหม โดยอาศัยพระจติเจา “จงรบัพระจติเจาเถดิ
ทานท้ังหลายอภัยบาปของผูใด บาปของผูนั้นก็ไดรับ
การอภัย ทานทั้งหลายไมอภัยบาปของผูใด บาปของ
ผนูัน้ก็ไมไดรบัการอภัยดวย” (ยน 20:22-23) ดงัน้ัน ทาน
ถูกเรียกใหเปน “คนของพระจิตเจา” เปนพยานที่ราเริง
เขมแข็ง และผปูระกาศเร่ืองการกลบัคืนชีพขององคพระ
ผู เปนเจา เราเห็นพยานน้ีบนใบหนาและเสียงของ
พระสงฆ ผปูระกอบพิธศีลีแหงการคืนดี ดวยความเช่ือ
และการเจมิ ทานพบผมูาสารภาพไมใชดวยทัศนคติของ
ผพูพิากษา ไมใชเพ่ือนธรรมดาๆ คนหน่ึง แตพรอมดวย
ความรักเมตตาของพระเจา ดวยความรักฉันพอผูเห็น
ลูกชายกำลังกลับมาพบเขา และเขาก็ออกไปพบลูก
ดวยความรักแบบผูเลี้ยงแกะท่ีดีที่พบลูกแกะหลงทาง
หวัใจของพระสงฆเปนหวัใจทีส่ามารถมคีวามรกั ไมใช
อาศยัอารมณความรสูกึ แตเปนพระเมตตาขององคพระ
ผู เปนเจา  ที่ตามประเพณีชี้แสดงเราถึงบทบาท  2
ประการของผูฟงแกบาป คือ แพทย และผูพิพากษา
กลาวคือ แพทยมีหนาท่ีรักษาโรค และผูพิพากษาเพ่ือ
อภัยบาป

2. ถาศีลอภัยบาปมอบชีวิตใหมของพระเยซูเจา
ผกูลบัคนืพระชนม และฟนฟพูระหรรษทานศีลลางบาป
ดงัน้ัน หนาท่ีของพระสงฆ คอื มอบสิง่น้ันแกพีน่องอยาง

ใจกวาง เพือ่มอบพระหรรษทานน้ี พระสงฆทีไ่มสงเสรมิ
เรือ่งนี ้ทัง้ดานเวลา ไมอทุศิตน และทัง้คณุลกัษณะจติใจ
กลาวคอื เปนเหมือนผเูล้ียงแกะท่ีไมเอาใจใสตามหาแกะ
ที่หลงทาง เหมือนบิดาลืมบุตรที่เสียไป ละเลยที่จะ
รอคอยเขา แตความเมตตาเปนหัวใจของพระวรสาร...
เปนขาวดีวาพระเจาทรงรักเรา รักคนบาป เชิญชวนเขา
ใหกลับใจ…

เราตองพิจารณา 2 ดานที่สุดโตงตรงกันขาม คือ
เครงครัดเกินไป และหละหลวมเกินไป ทั้งสองไมเปน
ประโยชน เพราะไมสนใจผมูาสารภาพ พระสงฆควรมี
ใจเมตตา ฟงเขาจริงๆ ดวยหัวใจของพระเจา ตองการ
ประคับประคองวิญญาณเขาใหมาสกูารคืนดี   ศลีอภยับาป
มิใชเปนศาลตัดสินลงโทษ แตเปนประสบการณแหง
การใหอภัยและความเมตตา

สดุทาย เมือ่เรารถูงึอปุสรรคในเวลารบัศลีอภยับาป
แมมีหลายเหตุผล แตเราก็รูวาพระเจาปรารถนามอบ
ของขวัญย่ิงใหญใหพระศาสนจักร ใหสัตบุรุษม่ันใจ
ในการอภัยของพระบิดา ดังนั้น ทุกสังฆมณฑลและ
ทุกวัด “เปนส่ิงท่ีดีในแตละวัด ใหสัตบุรุษรูวาเม่ือใด
ที่พวกเขาสามารถมาพบพระสงฆพรอมที่ฟงสารภาพ
บาป”  ทีใ่ดซ่ือสัตย สม่ำเสมอ เราจะเหน็ผล

ขอพระนางพรหมจารี พระมารดาแหงความเมตตา
ชวยบรรดาพระสงฆและชมุชนคริสตชนทุกแหง เขาใจ
คุณคาของศีลอภัยบาปลึกซ้ึงย่ิงข้ึน

พระสงัฆราชวรีะ อาภรณรตัน แปล
จากลอสแซรวาโตเร โรมาโน, 4 เมษายน 2014, หนา 13.
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 งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ประจำาปี ค.ศ. 2014 สำาเร็จลงด้วยความร่วมมือและ 

เสียสละของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีในฐานะ 

เจ้าภาพ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้        จ.ยโสธร โรงเรียนบ้านซ่งแย้ และคณะกรรม- 

การเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ฯลฯ   บรรดาผู้สูงอายุที่มาร่วม 

งานจากสังฆมณฑลต่างๆ  ต่างก็ได้รับความสะดวกสบาย การต้อนรับอย่างอบอุ่นและ 

เดินทางกลับภูมิลำาเนาด้วยความอิ่มเอมใจ

เครือข่ายผู้สูงอายุ  (ต่อจากหน้า	7)

ประกาศสังฆมณฑลนครราชสีมา

เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์

เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่ 
 

เพ่ือความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากสังฆมณฑลนครราชสีมามีการส่งพระสงฆ์

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะมีพระสงฆ์บวชใหม่ และพระสงฆ์ที่สมควรเปลี่ยนแปลง

หน้าท่ี จึงให้พระสงฆ์ดังมีรายช่ือต่อไปน้ีพ้นจากตำาแหน่งหน้าท่ีเดิม และเข้าประจำาตำาแหน่ง

หน้าที่ใหม่ ดังนี้ 

อุปสังฆราช  คุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

เหรัญญิก  คุณพ่อพัฒนะชัย  อินทิรถ

เลขาธิการสังฆมณฑล คุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์

เลขานุการพระสังฆราช คุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์

คณะที่ปรึกษาพระสังฆราช

1. คุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

2. คุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร

3. คุณพ่อเอกชัย  ชิณโคตร

4. คุณพ่อพรชัย  เตชะพิทักษ์ธรรม

5. คุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส

6. คุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี

7. คุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์

คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล

1. คุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

2. คุณพ่อเอกชัย  ชิณโคตร

3. คุณพ่อสมเดช  พันธ์สมบัติ

4. คุณพ่อประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงศ์

5. คุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร

6. คุณพ่อเกรียงไกร  ยิ่งยง

7. คุณพ่อสุรชัย  เจริญพงศ์

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

1. คุณพ่อพัฒนะชัย  อินทิรถ

2. คุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

3. คุณพ่อประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงศ์

4. คุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร

ฝ่ายการฟื้นฟูสังคมมนุษย ์ คุณพ่อประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงศ์   หัวหน้าฝ่าย

1. แผนกชีวิตครอบครัว   คุณพ่อพรชัย  เตชะพิทักษ์ธรรม

2. แผนกสตรี    คุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

3. แผนกผู้สูงอายุ    คุณพ่อวีระศักดิ์  จันทรังษี

4. แผนกสุขภาพและอนามัย/เวชบุคคล สังฆานุกรวิชญะ  ประทุมมา

5. แผนกผู้ประสบภัย   คุณพ่อประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงศ์   

6. แผนกผู้ป่วยเอดส์   คุณพ่อประสาท  ใหม่เพียรวงศ์   

7. แผนกผู้ถูกคุมขัง   คุณพ่อประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงศ์   

8. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนและเงินณาปนกิจ คุณพ่อประสิทธ์ิ  ใหม่เพียรวงศ์   

9. ศูนย์การเรียนรู้หนองบัวโคกและจักราช คุณพ่อประสิทธ์ิ  ใหม่เพียรวงศ์   

หน้าที่อื่น ๆ

1. แผนกเยาวชน    คุณพ่ออัมรินทร์  พันธ์วิไล

2. แผนกพลศีล/ องค์กร Y.C.S.  คุณพ่ออนุสรณ์  สุริยัพ

3. คณะพลมารีย์/พระเมตตา/วินเซนเดอปอล  คุณพ่อชำานาญ  กล้าหาญ

4. งานแพร่ธรรม  คุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี และคุณพ่อสุเทพ ประทุมตรี

5. วิถีชุมชนวัด/สมัชชา คุณพ่อเฉลียว  วาปีกัง

6. เลขานุการสภาสงฆ์ คุณพ่อสุเทพ  ประทุมตรี

คณะกรรมการกระแสเรียก

1. คุณพ่อสุเทพ  วนพงศ์ทิพากร

2. คุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี

3. คุณพ่อชำานาญ  กล้าหาญ

4. สังฆานุกรมนัสชัย  ประทุมปี

คณะกรรมการจัดฉลองบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำารุง

1. คุณพ่อประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงศ์

2. คุณพ่อสมชัย  พงศ์ศิริพัฒน์

3. คุณพ่อสมดุล  วาปีทะ

4. คุณพ่อเกรียงไกร  ยิ่งยง

5. คุณพ่อพัฒนะชัย  อินทิรถ

การโยกย้าย

1. คุณพ่อสมบัติ  ประทุมปี   อธิการสามเณราลัยเปาโล ดูแลวัดแม่พระฟาติมา 

บ้านบุญนิมิต และจิตตาธิการกลุ่มเซอร์ร่า

2. สังฆานุกรมนัสชัย  ประทุมปี  ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยเปาโล

3. คุณพ่อสุเทพ  ประทุมตรี เจ้าอาวาส วัดพระกุมารเยซู บ้านโป่งนคร และวัดนักบุญ

เบเนดิกต์ บ้านห้วยหินฝน

4. คุณพ่ออนุสรณ์  สุริยัพ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดและผู้-

อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

5. คุณพ่อชำานาญ  กล้าหาญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

จิตตาภิบาลอารามนักพรตหญิง คณะมหาไถ่แห่งประเทศไทย และทีมผู้ให้การอบรม

สามเณรสามเณราลัยเปาโล

6. คุณพ่อสมดุล  วาปีทะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว 

7. สังฆานุกรวิชญะ  ประทุมมา จิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

8. คุณพ่อจักรี  พันธ์สมบัติ  ศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศนิวซีแลนด์)

9. คุณพ่อสมชาย  หมอกครบุรี    ศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศออสเตรเลีย)

ทั้งนี้ให้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจำาตำาแหน่งหน้าที่ใหม่

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014

 

ประกาศ ณ วันพุธที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2014

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
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พร้อมใจกันจัดค่ายผู้นำาวาย.ซี.เอส. ระดับชาติ ครั้งที่ 36  

ที่โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่     12-15 

มีนาคม  2014  มีผู้นำาวาย.ซี.เอส. และจิตตาภิบาล 

จาก 7 อัคร/สังฆมณฑล เริ่มจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

มีโรงเรียนอรุโณทัย ลำาปาง 7 คน  โรงเรียนนุชนาถ 

อนุสรณ์ เชียงราย  10 คน    จากสังฆมณฑลนครสวรรค์  

โรงเรียนลาซาลโชติรวี  10 คน   จากอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  โรงเรียนอัสสัมชัญ  บางรัก  10 คน  โรงเรียน

เซนต์คาเบรียล  20 คน  โรงเรียนลาซาล  กรุงเทพฯ  

8 คน  โรงเรียนปัญจทรัพย์  ดินแดง  9 คน จาก

สังฆมณฑลอุบลราชธานี โรงเรียนมารียนิรมล อุบลฯ    

4  คน   จากสังฆมณฑลนครราชสีมา  โรงเรียนอัสสัมชัญ 

นครราชสีมา  5 คน  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  ปากช่อง  4 

คน  จากสังฆมณฑลราชบุรี  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  4 

คน   โรงเรียนวีรศิลป์   11 คน   โรงเรียนเทพินทร์พิทยา  

4  คน  โรงเรียนดรุณานุกูล  แม่กลอง  5 คน  และ

จากสังฆมณฑลจันทบุรี  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  

11 คน  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง 8 คน  โรงเรียน 

สตรีมารดาพิทักษ์  9 คน  โรงเรียนดาราจรัส บางคล้า  

4 คน  โรงเรียนลาซาล จันทบุรี  10 คน  โรงเรียนปรีชา

นุศาสน์  9 คน  โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่  10 คน  

โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา  10 คน โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ระยอง  4 คน  และยุวลัยเซนต์หลุยส์เมรี  6 คน

 หัวข้อค่ายผู้นำาวาย.ซี.เอส. ปีนี้  ค่อนข้างเป็น

ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางงานอภิบาล

ของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทย คือ  “วิถีชุมชน

อย่าง วาย.ซี.เอส. ประกาศข่าวดี สู่ปีศักดิ์สิทธิ์”

 พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี  ประธาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  แผนก

เยาวชน  ซึ่งมีองค์กรวาย.ซี.เอส. เป็นสมาชิกอยู่ ได้ให้

เกียรติเป็นประธานบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายผู้นำาวายฯ 

ครั้งที่ 36 นี้ พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดตามพระวาจา 

ประจำาวันในเทศกาลมหาพรตว่า การกลับใจของชาว

เมืองนินะเวห์  เป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับผู้นำาวายฯ ที่มา

เข้าค่ายในปีนี้  ที่จะต้องกลับจิตกลับใจ ประพฤติตนที่

เหมาะสมกับวัย  ตามหลักการของวาย.ซี.เอส.   พร้อมทั้ง 

ใหค้ำาบรรยายพเิศษกอ่นกลบั พระคณุเจ้าไดร้ว่มถา่ยภาพ 

พร้อมกับบรรดาจิตตาภิบาล นักบวช และฆราวาส  

บรรดาพี่เลี้ยงและผู้ร่วมค่ายทุกคน

 ลงข่าวค่ายผู้นำาวาย.ซี.เอส.  มาพอสมควร  ถือ 

โอกาสแนะนำาวาย.ซี.เอส. ให้แก่ผู้อ่านบางท่าน ที่ยังไม่

คุ้นกับช่ือน้ี หรือยังไม่รู้จักความเป็นมาของวาย.ซี.เอส.  ท้ัง

ในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ  ชื่อวาย.ซี.เอส. 

ยังมีกลิ่นเนยติดอยู่  ชื่อเต็มๆ คือ Young Catholic  

Student  แปลให้มีกลิ่นกะปิก็คือ  ยุวนักศึกษาคาทอลิก  

เห็นหรือยังว่า ชื่อยาว และเรียกยากผู้คนจึงเรียกวาย.ซี. 

เอส.  เหมือนเดิมแบบไม่ตะขิดตะขวงใจ

 ตลอดค่ายผู้นำาวายฯ ปีนี้  มีรุ่นพี่วาย.ซี.เอส. เป็น

ผู้นำาเสนอการไตร่ตรองเนื้อหาต่างๆ  ตามหลักการวาย.

ซี.เอส.  ภาคตื่นตัวต่อปัญหาของสังคมที่มีผลกระทบ 

ต่อชีวิตนักเรียนเยาวชน  นำาเสนอโดยคุณวิโรจน์  สุข-

สำาราญ  วาย.ซี.เอส. จากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  ซึ่ง 

ได้ช่วยให้ผู้นำาวาย.ซี.เอส.  ได้ตื่นตัวต่อปัญหา  ได้เรียนรู้ 

ค่ายผู้นำาวาย.ซี.เอส.  (ต่อจากหน้า	20)
การสังเคราะห์และวิเคราะห์ปัญหาท่ีใกล้ตัว ภาคไตร่ตรอง 

นำาเสนอโดยคุณอโนทัย  อาภานนท์  วาย.ซี.เอส. จาก 

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ส่วนภาคตอบโต้ มีรุ่นพี่ 

จากคณะกรรมการแผนกเยาวชนระดับชาติมานำาเสนอ 

คือ  คุณสิริกัญญา   มากุลวนิชย์นันท์  และคุณพัชรา 

ชนวัฒน์  วาย.ซี.เอส.  จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ 

คอนแวนต์  หลังจากได้ผ่านกระบวนการไตร่ตรองตาม 

หลักการวาย.ซี.เอส. ดังกล่าวแล้ว  คุณวิโรจน์  สุขสำาราญ 

ได้สรุปและให้ข้อสังเกตว่า การดำาเนินกลุ่มวาย.ซี.เอส. ที่

ถูกต้องนั้น แท้ที่จริงก็คือการดำาเนินชีวิตด้วยวิถีชุมชน 

วัดนั่นเอง  เพราะในเนื้อหาสาระที่แท้จริงนั้น วาย.ซี.เอส.  

เป็นกลุ่มองค์กร ที่เจริญชีวิตกลุ่มด้วยกัน มีการตื่นตัว

ต่อปัญหาที่เป็นปัจจุบันและใกล้ตัว มีการไตร่ตรองพระ

วาจาของพระเจ้าท่ีให้ความสว่างและแนวทางในการ

วินิจฉัยสภาพการณ์ต่างๆ  ในสังคมและลงท้ายด้วยการ

ตกลงร่วมกันว่า แต่ละคนจะลงมือเปลี่ยนแปลงชีวิตของ 

ตนก่อน พร้อมทั้งวางแผนว่าจะมีส่วนช่วยปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับข่าวดีใน 

พระวรสารเป็นกลุ่มด้วย  การเจริญชีวิตกลุ่มของวาย.ซี. 

เอส.  ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากละแวกชุมชนต่างๆ  

เพียงแต่มีการรวมกลุ่มกันที่โรงเรียนเท่านั้น

 หลังจากผ่านการไตร่ตรองประเด็นของค่ายฯ 

ปีนี้  ตามหลักการของวาย.ซี.เอส. แล้ว  คุณพ่อเฉลิม   

กิจมงคล  ได้มานำาเสนอวิธีการประชุมตามขั้นตอนและ

หลักการวาย.ซี.เอส.  พร้อมทั้งได้ชี้แจง  ทำาความเข้าใจ 

และฝึกการใช้จุลสาร “คลื่นวายฯ”  ซึ่งคณะกรรมการได้

พยายามจัดทำาปีละ  4 ฉบับ  เพื่อให้เป็นคู่มือหรือคู่คิด

ในการดำาเนินกลุ่มวาย.ซี.เอส. เทอมละ 2 ครั้ง

 ระหว่างค่ายผู้นำาวายฯ  ปีนี้  วาย.ซี.เอส. ไม่ลืม 

ท่ีจะใหผู้ร้ว่มค่ายไดป้ฏบิตักิจิศรทัธาตา่งๆ  เชน่การรำาพงึ 

ในชว่งเชา้ ทีน่ำาโดยภราดาชยัพร  กจิมงคล  การไตรต่รอง 

กระบวนการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าด้วยการเดินรูป 14 ภาค 

การภาวนาเทเซ่  ฯลฯ  ก่อนจบค่าย  มาสเตอร์กิตติสิน 

จ่าวตระกูล  จิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  เป็น 

ผู้นำาประเมินการเข้าค่าย  และตามด้วยพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณปิดค่าย  โดยคุณพ่อเฉลิม   กิจมงคล  จิตตาภิบาล

วายฯ นอก  ลงท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม 

ค่ายทุกคน

 อนึ่ง  เนื่องจากวาย.ซี.เอส.  เป็นองค์กรเยาวชน 

ท่ีมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรของเยาวชน ดำาเนินการโดยเยาวชน 

และเพื่อเยาวชน ดังนั้นก่อนเข้าค่ายผู้นำาฯ  จึงมีการจัด

ค่ายผู้นำาหลักวาย.ซี.เอส.  (Y.C.S. Key Leaders)  ซึ่ง

จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี  สำาหรับปีนี้เป็นค่ายผู้นำา

หลักครั้งที่ 13  จุดประสงค์เพื่อให้ผู้นำาหลักวาย.ซี.เอส.  

ดำาเนินการค่ายผู้นำากันเอง  เท่าที่สามารถจะทำาได้  โดย 

ปีนี้จัดที่ยุวลัยเซนต์หลุยส์เมรี  ศรีราชา ตั้งแต่วันที่  10-12 

มีนาคม  2014  เนื้อหาโดยทั่วๆ ไป คือ ทบทวนความ

เข้าใจเรื่องหลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการของวาย.

ซี.เอส.  อาศัยข้อมูลจากคู่คิดมิตรวายฯ  เล่มที่ 1  มี

การแบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ  เพื่อให้การ

ดำาเนินค่ายผู้นำาระดับชาติเป็นไปอย่างราบรื่นและ

เรียบร้อย  โอกาสนี้  คุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล  ได้มาร่วม

ถวายมิสซาให้ข้อคิดเป็นเชิงท้าทายแต่ละคนได้อุทิศตน  

ทุ่มเท และเสียสละเรื่องส่วนตัว และเห็นแก่ส่วนรวม 

ตลอดค่ายฯ  ปีนี้ด้วย  เสร็จแล้วทุกคนร่วมบันทึกภาพ

ไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของวาย.ซี.เอส. ต่อไป

 “แนวความคิดท่ีจะให้เยาวชนคริสตชนได้

ตระหนักถึงบทบาทของตนในโลกปัจจุบัน ดังที่พระ 

คาร์ดินัลคาร์ไดจ์น  ได้ดำาริไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 1924  ได้

ช่วยให้พระศาสนจักรเริ่มไหวตัวทางด้านความเข้าใจ ใน

ความหมายของคำาว่า “ฆราวาสแพร่ธรรม”  ตั้งแต่นั้น

มา  ฆราวาสโดยเฉพาะเยาวชนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม

เป็นขบวนการ เพื่อจะได้มีโอกาสร่วมกันศึกษาบทบาท

ของตนท่ีจะตอบสนองความต้องการของสังคมได้ 

เด่นชัดยิ่งขึ้น”  (อ้างอิง  คู่คิดมิตรวายฯ 1 หน้า 2)

 พระคาร์ดินัลคาร์ไดจ์น ใช้หลักการ See (มอง

ดู หรือตื่นตัว) Judge (วินิจฉัย หรือไตร่ตรอง) Act 

(ปฏิบัติ หรือตอบโต้)  ทำางานกับกลุ่ม Y.C.W. (Young 

Catholic Workers) ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจก่อให้เกิด

กลุ่ม Y.C.S. กลุ่ม CFM และกลุ่ม Joyful Vanguard  

(กองหน้าร่าเริง) 

 “วาย.ซี.เอส. ได้เข้ามาในประเทศไทย  เมื่อ

ประมาณปี 1957 (2500)  โดยผ่านทางนักบวช 2-3 

ท่าน ซึ่งได้รู้จักวาย.ซี.เอส. ในต่างประเทศ และพบ

ว่าวาย.ซี.เอส.  วิธีการและอุดมการณ์ที่จะช่วยพัฒนา

นักเรียนเยาวชนไทย ท่านจึงได้เริ่มมีวาย.ซี.เอส. ขึ้นใน

โรงเรียนนักบวชก่อน” (อ้างถึง คู่คิดมิตรวาย 1 หน้า 

22)
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วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี
วนัอาทิตยที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2557

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

เปนประธาน

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี
วนัอาทิตยที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2557

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

เปนประธาน

  

คณะสงฆ สภาอภิบาล
และสัตบุรุษ
มคีวามยินดี

ขอเรยีนเชญิทาน
รวมฉลองชุมชนแหงความเช่ือ

วดัพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา
(หอประชุมหลังใหม)

วนัอาทติยที ่22 มถินุายน ค.ศ.2014
เวลา 10.30 น.

โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สริพิงษ จรัสศรี

เปนประธาน

ถาเรา
วอนขอสิง่ใด
ทีเ่ปนไปตาม
พระประสงค
ของพระองค
พระองค

จะทรงฟงเรา
และถาเรา

รูวา
พระองค
ทรงฟง

สิง่ท่ีเราวอนขอ
เรายอม
รูวา
เรามี

สิง่ท่ีเราวอนขอ
นัน้แลว

 (1 ยอหน
5:14-15)

หนังสือ
ความเช่ือ
อนัเปน
ชวีติ

บอกเลาเร่ืองราว “คำสอนและชวีติทีเ่ปนขาวด”ี
ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน

โดยพงศ ประมวล  ราคา 120 บาท
ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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] ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (XAVEC) ขอเชิญร่วมฟัง

การบรรยาย จิตวิญญาณ “ทางออกท่ามกลางวิกฤติ

โลก” จิตวิญญาณยังคงเป็นแสงสว่างท่ามกลางวิกฤติ

ได้หรือไม่ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน เพื่อให้เรารู้เท่าทัน 

วิกฤติการณ์โลก และแสวงหาทางออกอย่างย่ังยืนร่วมกัน 

วิทยากรนำาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างบุคคล 

ที่ดำาเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง ดร.อาจอง ชุม- 

สาย ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการโรงเรียน 

สัตยาไส โรงเรียนต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.เดช-

รัต สุขกำาเนิด อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้อำานวยการมูลนิธิ

นโยบายสุขภาวะ ผู้ริเริ่ม “บ้านต้นคิด” บ้านประหยัด

พลังงาน วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014 เวลา 

09.30-16.00 น. ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ ซอย

ราชวิถี 12 ค่าอบรม บริจาคตามจิตศรัทธา (เป็นค่า

อาหารกลางวัน ของว่าง ฯลฯ) โปรดติดต่อสำารองที่นั่ง

ล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณรุจิรัตน์ (อ๋ำา) 

โทร. 09-4116-6846, 08-1935-8114

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน 

สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

( วั ดประจำ าสำ านั ก ง าน 

ซาเลเซียน) ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก บางกะปิ 

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 

พฤษภาคม เวลา 19.00 น. คุณพ่อปอล ประเสริฐ  

สมงาม เป็นประธาน (ตรีวาร	 21	พฤษภาคม	สำาหรับ

ครอบครัวโดยคุณพ่อยอห์น ตามาโย	 วันที่	 22	

พฤษภาคม	 สำาหรับผู้สูงอายุโดยคุณพ่อนิพนธ์ สารา-

จิตต์ วันที่	23	พฤษภาคม	สำาหรับเยาวชนโดยคุณพ่อ

บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย)

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด 

และเปิดเสกอาคารเรียนหลังใหม่ วันเสาร์ที่ 31 พฤษ- 

ภาคม เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดพระเยซูเจ้าเสด็จข้ึนสวรรค์ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.30 น. หลัง

พิธีมีแห่พระรูปนักบุญอันตนและพระธาตุนักบุญพระ-

สันตะปาปา (ร้านค้าติดต่อโทร.	08-1689-1055)

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว ซอย 

124 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 

กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

  

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วดัพระหฤทยัแหง่พระเยซเูจา้ ศรรีาชา จ.ชล- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญคามิลโล โคกวัด จ.ปราจีนบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม อ.เมือง จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่า- 

มะกา จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 

พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดพระเมตตา ไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัดที่มีคุณสมบัติดังต่อไป

นี้ เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อย

กว่า 2 ปี อายุระหว่าง 15-55 ปี ได้รับการรับรองจาก 

คุณพ่อเจ้าอาวาสหรืออธิการเจ้าคณะ ร่วมการอบรม

เชิงปฏิบัติการเล่นอิเล็กโทนโดยอาจารย์เรมีย์  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

] ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ที่ 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 / วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 

/  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /  

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /  

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

]คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ

คณะธรรมทูตไทย TMS เปิดอบรม “โครงการอบรม 

พระสงฆ์ 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  

]คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย จะจัดฉลอง  

400  ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล  “ปีแห่งพระพร”  

ร่วมฉลองหิรัญสมโภช ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล  

เชิดชัย เลิศจิตรเลขา  อธิการเจ้าคณะ  คุณพ่อยอห์น 

สัมพันธ์  วาปีโส  และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์ 

ของคณะ สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย    บุญบรรลุ 

สังฆานุกรเปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว สังฆานุกร 

แอนโทนี   จิญ์ วัน เซิน ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จ

(อ่านต่อหน้า	16)

10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง  

โทร.	08-1942-0259	คุณวุฒิพงษ์ จำาลองฤทธิ์ โทร.	

08-9614-2122)	

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดน้อยมารีย์สมภพ จ.นครราชสีมา ฉลองวัด 

และฉลอง 40 ปีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันเสาร์ที่ 31 

พฤษภาคม เวลา 09.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน  อ.กันทรารมณ์  

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดพระหฤทัย  บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คือผู้แทนองค์พระคริสต์

k คณะสงฆ์แห่งพระเยซูเจ้า (คณะ 

เยสุอิต) ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวช

พระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ มนาสันต์ 

วงษ์วาร วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2014 เวลา 

10.00 น. ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน อ.เมือง 

จ.ชลบุรี โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

เป็นประธาน 

k สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญ

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์และสังฆา- 

นุกร วันเสาร์ท่ี 14 มิถุนายน 2014 เวลา 10.00 น. 

ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทา-

รมณ์ จ.ศรีสะเกษ  สามเณรอันดูรว์ อาทิตย์ นิยม-

ธรรม  สังฆานุกรยออากิม นราธิป งามวงศ์  

สังฆานุกรโทมัส สุพจน์ สายเสมา สังฆานุกร

ยอห์นยุรนันท์ พันธ์วิไล โดยพระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

แสงจันทร์ แฟมิลี่

15 มิ.ย. 57      ฉลองวัดนักบุญอันตน 
       ดอนมดตะนอย
19-23 ก.ค. 57      ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซีย 
       ท่องเที่ยวพม่า (ชุดแรก)
25-28 ก.ค. 57      ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซีย 
       ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ลังกาวี 
       หาดใหญ่ (ชุดสอง) 

081-3725674 , 02-2869771

l ค.ศ. 2001 พระศาสนจักรทั่วโลกฉลองวันอาทิตย์

พระเมตตาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกและปีถัดไป 

ค.ศ. 2002 พระองค์เสด็จไปยังหลุมศพนักบุญโฟสตินา 

ณ สักการสถานพระเมตตาเมืองคราคูฟเพ่ือถวายชาวโลก

แด่พระเมตตา

l ค.ศ. 2005 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

สิ้นพระชนม์อย่างสงบในวันเตรียมฉลองพระเมตตา 2 

เมษายน…สิ่งนี้ก็ไม่น่าจะบังเอิญ พระองค์ทรงได้ฉลอง

พระเมตตาปีนั้นในสวรรค์กับองค์พระเยซูเจ้าที่ทรง

เมตตาท่าน  เมตตานักบุญโฟสตินาและมนุษย์ทั้งมวล

l ค.ศ. 2014 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

ได้รับสถาปนาเป็นนักบุญวันอาทิตย์พระเมตตา 27 เมษายน 

โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส...ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่อง 

บังเอิญโดยสิ้นเชิงแต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอย่าง

ไม่ต้องสงสัย

ประกาศกในโลกปัจจุบัน  (ต่อจากหน้า	5)

ขึ้นสวรรค์   อ.สามพราน   จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 

กรกฎาคม 2014  เวลา  10.00  น. (ขอเชิญศิษย์เก่า

คามิลเลียน ร่วมฉลองด้วยนะครับ)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที ่

จอดรถชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ 

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15)
โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 
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โดย เงาเทียน

สวัสดคีรบัเพ่ือน ๆ เยาวชนทีร่กั สาสนของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ทรงเขียนถึงเยาวชนโลกใน
ปนี้ ภายใตพระวาจาท่ีวา “ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา” (มธ 5:3) ทำใหเรา
รับรูได ถึงพลังของการทาทายตามคำเชิญของมหา
บุญลาภ พระเยซูทรงทาทายเราใหจริงจังกับชีวิต  และ
ใหตดัสนิใจวาหนทางไหนเปนหนทางท่ีถกูตองสำหรบั
เราและท่ีจะนำเราไปสคูวามช่ืนชมยินดีทีแ่ทจริง นีเ่ปน
การทาทายท่ียิง่ใหญตอความเช่ือ  ฉบับน้ี เปนตอนท่ี 2
ของสาสนที่ เชิญชวนเราใหเปดใจอยางกลาหาญท่ี
จะเปนคนท่ีมีความสุข ติดตามอานตอนตอไปเลย
นะครับ

กลาท่ีจะเปนคนท่ีมีความสุข
การเปน “ผูมีบุญ” (ภาษากรีกใชคำวา makarioi)

หมายความวาอะไร?  การเปนผูมีบุญลาภหรือผูมีบุญ
หมายถึงการเปนคนท่ีมีความสุข บอกพอหนอยซิวา
จรงิๆ แลวเธออยากมีความสุขไหม?  ในยุคทีเ่ราทกุคน

ตางถูกหลอกลอดวยภาพมายาแหงความสุขจอมปลอม
เราเส่ียงตอ “การคิดเล็ก ๆ  (thinking small)” หรือการ
ไมเอาจรงิเอาจงัเมือ่พดูถงึความหมายของชวีติ  ตองคดิ
ใหใหญไว!  เปดหัวใจของเธอออกมา!  เฉกเชนท่ีบญุราศี
ปแอรจอีอรจโีอ ฟรสัซาตี เคยกลาวไวครัง้หนึง่วา “การ
มีชีวิตโดยปราศจากความเช่ือ  การไมยึดถือขนบ-
ธรรมเนยีมเกา  ความลมเหลวเสมอทีจ่ะปกปองความจริง
นีไ่มใชการเจริญชวีติ  แตเปนแบบการขอผานไปที  เรา
จะตองไมเปนคนท่ีขอผานไปที  แตจะตองดำเนินชีวิต
อยางจริงจงั” (จดหมายถงึ ไอ โบนีน ี27 กมุภาพันธ 1925)
ในคำเทศนวันท่ีปแอรจีออรจีโอไดรับการแตงต้ังเปน
บญุราศี (20 พฤษภาคม 1990) สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ทรงขานช่ือทานวาเปน “บรุษุแหงมหา
บญุลาภ” (AAS 82 [1990], 1518)

หากเธอเปดใจอยางจริงจังใหกับแรงปรารถนา
อนัล้ำลึกแหงดวงใจของเธอ  เธอจะทราบวา เธอกระหาย
ความสุขอยางไมมีที่สิ้นสุด  และนี่จะทำใหเธอปฏิเสธ
ขอเสนอท่ีไรราคาและส่ิงตางๆ ทีย่ัว่ยวนกวนใจรอบขาง
หากเรามัวแตจองมองหาแตความสำเร็จ  ความสุข และ
การมีแลว บูชานับถือสิ่งเหลานี้เปนพระเจา  เราอาจ
ประสบกับความตื่นตาต่ืนใจช่ัวครู  รูสึกพอใจสิ่ง
หลอกลวงดังกลาว  แตที่สุดแลวเราจะกลายเปนทาส
ของมัน  ไมเคยพอใจ  อยากไดเพ่ิมข้ึนอีก  เปนหายนะ
ทีเ่ห็นเยาวชนท่ี “มทีกุส่ิง” แตกลายเปนคนออนลาและ
ออนแอ

นักบุญยอหน  ตอนท่ีเขียนถึงเยาวชนบอกวา
“เยาวชนท้ังหลาย  ทานเปนคนแข็งแรง และพระวาจา
ของพระเจากส็ถติอยใูนทาน และทานชนะมารรายแลว”
(1 ยน 2:14)    เยาวชนท่ีเลือกพระครสิตเจาเปนคนแข็งแรง
พวกเขาไดรับการหลอเลี้ยงดวยพระวาจา และพวกเขา
ไมตองการขวนขวายแสวงหาส่ิงตางๆ สำหรับตัวเอง
จงกลาหาญท่ีจะวายทวนกระแสน้ำ!  จงกลาท่ีจะมีความ
สุขท่ีแทจริง!  จงปฏิเสธและทิ้งวัฒนธรรมที่ฉาบฉวย
ผวิเผิน วฒันธรรมท่ีถอืวาเธอไมสามารถท่ีจะรับผิดชอบ
และไมสามารถทีจ่ะเผชิญกบัความทาทายท่ียิง่ใหญแหง
ชวีติ!

...นองเยาวชนครับ ความสุขที่เราไขวควาหามา
อยากไดมาครอบครองนัน้ คงจะไมดเูลือ่นลอยอกีตอไป
ถาเปนความสขุท่ีพอตวั เพียงพอ และพอเพยีง พบกัน
ใหม ฉบบัหนานะครบั สวสัดี...

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 : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
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รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

เพิ่มเติมกองทุนจากฉบับที่ 18
คณุเพญ็ศร ีสงัขรตัน ลกู หลาน และเหลน

ทำบุญ                                 3,000  บาท
เพ่ืออุทิศให
มารอีา มกัดาเลนา บญุม ีสนุทรวภิาต
อนัเดร จำรัส - อนันา บำรุง สงัขรตัน
ฟรังซิสโก ประสาน - เปโตร สงา สทิธิประเสริฐ
อนันา บญุกลับ - เปาโล แคลว สแีดงงาม

คณุชยัยทุธ ทวชียั                    200  บาท
คุณสมลักษณ สุเมธ อุทิศให

มารีอา คำ สขุสทุพิย                       200  บาท
คณุสายสุนยี พึง่เช้ือ                                 200  บาท
ผไูมประสงคออกนาม จ.นครปฐม       200  บาท
คณุตาบญุศรี คนพูดเพราะ                     300  บาท

อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน (มทัธวิ 7:1)
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หรือเรารอรูปใบนี้
	 บ่ายแก่	 ๆ	 ของวันเสาร์ที่	 10	 พฤษภาคม	 2014	 ผมขับรถกลับบ้าน	

บางครั้งเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่บ้าน	 บางครั้งเพื่อไปร่วมกิจกรรมที่วัดบ้านเกิด	 วัดที ่

ผมพักประจำาไม่ได้ห่างไกลจากบ้านผมเท่าใดนัก	 วันนั้นผมขับรถไปส่งแม่ 

หลังจากท่ีได้ร่วมงานฉลองการสถาปนาสองบิดา	 พระสันตะปาปาผู้ศักด์ิสิทธ์ิ	 และ 

พิธีบวชพระสงฆ์รุ่นน้องจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 3	 องค	์ และจากคณะ

ภราดาน้อย	 กาปูชิน	 อีก	 1	 องค์	 หลังจากนั้นผมต้องรีบกลับมาที่วัด	 ผมมีนัด

รับของ	 3	 ชิ้น	 มันทำาให้ผมเข้าใจพระวาจาของพระเจ้าที่กล่าวถึงแม่พระว่า	

“พระนางรำาพึงเรื่องนี้ไว้ในใจ”

	 กล่องกระดาษสีน้ำาตาลขนาดไม่เล็กมากนักแพ็กมาอย่างเรียบร้อย	จาก

ผู้ส่งที่ชื่อว่า	 บริษัท	 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จำากัด	 ผมค่อย	 ๆ	 แกะ

กล่องนั้นอย่างบรรจง	 พบสิ่งของทั้ง	 3	 ชิ้น	 ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้	

ผมถอนหายใจโล่งอก	มีคำาพูดเบา	ๆ	 ในใจ	“ในที่สุด....”	ของทั้ง	3	ชิ้นถูกห่อ 

แยกส่วนกัน	 มีชิ้นเล็ก	 1	 ห่อ	 และชิ้นใหญ่	 2	 ห่อ	 สองในสามนั้นบุอย่างดีด้วย 

ผ้าไหมสีน้ำาเงิน	 มีอักษรหน้าสิ่งของชิ้นนั้นว่า	 “ด้วยศรัทธาและคารวะ : The 

Two Great Popes The Two Great Saints”	มันคือหนังสือที่ระลึกที่จะ 

เดินทางไปหัวหินในเช้าวันที่	11	พฤษภาคม		

	 หนังสือที่ถูกบรรจุในกล่องแรกคือหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแฝดท่ีจัดทำา

ขึ้นในโอกาสสถาปนานักบุญ	 ซึ่งอีกด้านหนึ่งเขียนว่า	 นักบุญยอห์น ที่ 23  

พระสันตะปาปาที่โลกจดจำา ส่วนอีกด้านหนึ่งเขียนว่า	นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปาที่โลกคารวะ ส่วนหนังสือที่บรรจุในกล่องที	่ 2	 เป็นหนังสือ 

เล่มใหญ	่ หนาร่วม	 270	 หน้า	 เป็นหนังสือที่ระลึกในโอกาสเดียวกัน	 แต่เน้น 

เป็นหนังสือภาพและเพิ่มบรรจุภัณฑ์เข้าไปอีก	2	ชิ้นคือ	ดีวีดีบันทึกการถ่ายทอด

สดพิธีสถาปนานักบุญฯ	ในวันอาทิตย์ที่	27	เมษายน	ที่ผ่านมา	และหนังสือภาพ	

(Booklet)	 พิธีสถาปนานักบุญทั้งส่วนของวาติกัน	 และกิจกรรมในประเทศไทย	

ผมถ่ายภาพหนังสือที่ระลึกและสิ่งของเหล่านั้น	 และทำาการโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค

ส่วนตัว	 มีบางคนถามว่าซื้อหาได้ที่ไหน	ผมรู้อยู่เต็มอกว่าคำาตอบคืออะไร	 “รอ

อีกหน่อยแล้วจะเข้าใจ”	ผมคิดคำาตอบในใจได้แค่นั้น

	 เช้าวันที	่ 11	พฤษภาคม	ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานพิธีมิสซา 

ที่วัดที่ร่วมงานอภิบาลในมิสซาสายเวลา	 08.30	 น.	 ของโอกาสฉลองอาทิตย์

นายชุมพาบาลที่ดี	 (Bonus	 Pastor)	 และการสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก 

การเป็นพระสงฆ์	 วันนั้นในบทเทศน์ผมเล่าประสบการณ์ความเชื่อกับงานที่ทำา 

ผมเชื่อมาก่อนแล้วว่า	 ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ	 มันมีการนำาทางของพระ

เสมอ	 พระเป็นเจ้าไม่เพียงแต่ให้ข้อคิด	 หรือสร้างความเชื่อมั่นแบบชวนเชื่อ	

พระองค์ยังส่งคนใกล้	และคนไกล	อุปกรณ์ที่หาง่ายและหายากเย็นแสนเข็ญ	และ

ในที่สุดพระองค์ก็พาเราไปยังถึงธารน้ำาสงบ	 พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีจริง	 ๆ	

ในขณะถวายมิสซา	ผมเห็นพระสังฆราชบางองค์ลงจากรถแท็กซี่	 เพื่อมาสมทบ

กับพระสังฆราชอีกส่วนหนึ่งที่สำานักมิสซังกรุงเทพฯ	 รถตู้เคลื่อนออกไปก่อนที่

มิสซาจะจบ	ผมเชื่อว่าห่อของในวันนั้น	หนังสือปกไหมสีน้ำาเงิน	2	 เล่มเดินทาง

ไปด้วย

	 เวลาประมาณ	2	ทุ่มกว่านิด	ๆ	หลังข่าวในพระราชสำานัก	เฟซบุ๊คของ

คาทอลิกหลายคนเริ่มส่งต่อข่าวอันน่ายินดียิ่ง	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เสด็จออก	 ณ	 พระตำาหนักเปี่ยมสุข	 วังไกลกังวล	 อำาเภอหัวหิน	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ	์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู	 พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 นำาคณะ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อเชิญ

พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก	 ที่ได้รับการสถาปนา

ใหม่คือ	 นักบุญยอห์น	 ที	่ 23	 พระสันตะปาปา	 และนักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 

พระสันตะปาปา	 ซึ่งได้รับมอบจากนครรัฐวาติกัน	 มาภาวนาขอพระพรจาก

พระเจ้า	 ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถ	 มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง...”	 ข่าวมีรายละเอียดประมาณ	

4	 ย่อหน้า	 ในส่วนของสำานักข่าวทั่วไปนำาเสนอทุกช่องในช่วงข่าวในพระราช

สำานัก	ส่วนสื่อออนไลน์ค่อย	ๆ	เริ่มจากเว็บไซต์ของแนวหน้า	ผู้จัดการ	เดลินิวส์	 

เว็บไซต์ของช่อง	 7	 เว็บไซต์ของเรื่องเล่าเช้านี้	 สำานักข่าว	 กรมประชาสัมพันธ	์

(NNT)	 เว็บไซต์ของไทยพีบีเอส	 นิวส์	 เว็บไซต์ทีนิวส์	 ฐานเศรษฐกิจ	 มติชน

ออนไลน	์ ฯลฯ	 และเมื่อถึงตอนเช้า	 ในหน้าหนังสือพิมพ์จะกรอบเล็กหรือกรอบ

ใหญ่	 หัวสีใด	 ไม่ตกข่าวนี้	 ผมแอบภูมิใจที่เห็นในภาพข่าวว่าหลังจากที่เป็นภาพ

ของวจนพิธีกรรมเพื่อขอพระพรแล้ว	พระคุณเจ้าจำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็น

ผู้ส่งมอบหนังสือที่ระลึกปกไหมพรมสีน้ำาเงินเล่มใหญ่	 ส่วนพระคุณเจ้าชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ เป็นผู้มอบหนังสืออีกเล่มหนึ่ง	ตั้งแต่วินาทีนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่ต้อง

เก็บรำาพึงไว้ในใจ	 มีแต่ความชื่นชมยินดีที่ครั้งหนึ่งเรามีส่วนร่วมในภารกิจสำาคัญ

ของพระศาสนจักร	 เหนือไปกว่าน้ันผมคิดถึงคำาของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	

ปอล	 ที่	 2	 “อย่ากลัว”	 ผมคิดว่าความวิตกกังวลเป็นความกลัวชนิดหนึ่ง	 ก่อน

หน้านี้ผมรู้สึกเช่นนั้น	

	 จริง	 ๆ	 แล้วหนังสือที่ระลึกงานสถาปนานักบุญฯ	 และครบ	 30	 ปีการ

เสด็จเยือนประเทศไทยที่มีชื่อหนังสือว่า	“ด้วยศรัทธาและคารวะ”	เราไม่สามารถ

ปิดต้นฉบับได้ในวันที่สภาพระสังฆราชฯ	 ร่วมกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัด

งาน	การตัดสินใจรวมภาพพิธีสถาปนาในวันงานจริงอาจเป็นคำาตอบแบบเข้าข้าง

ตัวเอง	 แต่จริง	 ๆ	 แล้วหนังสือเล่มนี้รอรูปๆ	 นี้นั่นเอง	 รูปที่นำาความปลาบปลื้ม

ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่	11	พฤษ- 

ภาคม	ที่ผ่านมาเท่านั้น	แต่นำาความยินดี	และภาคภูมิใจมาสู่คาทอลิกไทยทุกคน	

ผู้ได้รับรู้ผ่านทางช่องทางข่าวต่าง	 ๆ	 และพสกนิกรไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า	 รูป

ที่เราขึ้นปกอุดมสารฉบับนี้	 รูปที่แทนความผูกพันระหว่างพ่อของแผ่นดิน	 กับ

ผู้นำาพระศาสนจักรไทย	 พร้อมกับพระธาตุของผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองที่ครั้งหนึ่งเคย

เสด็จมาพบกัน	และเสด็จเยือนประเทศไทย

 	 ไหน	 ๆ	 ก็ไหน	 ๆ	 แล้วสำาหรับความพิเศษนี้ทีมงานอุดมสารขอกำานัล

ท่านด้วยปกกระดาษอาร์ตอย่างดี	 สำาหรับสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน	ก่อนที่ภาพ

เดียวกันนี้จะบรรจุลงไปในหนังสือที่ระลึก	 “ด้วยศรัทธาและคารวะ”	 ผลของการ 

รอคอยไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิตกกังวลเสมอ	 ในที่สุดการนำาทางของพระก็ทำาให้เราพบ

คำาตอบบางอย่าง	 พระให้เรารอรูปใบนี้	 เพื่อบันทึกเรื่องทั้งหมดให้ครบครัน	 ใน

หนังสือที่ระลึกนั่นเอง

บรรณาธิการบริหาร             	
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“ค่ายผู้นำาเยาวชนเขตวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย รุ่นที่ 3” 

วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย จัดอบรมผู้นำาเยาวชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 

เมษายน 2014 ที่วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย มีตัวแทนผู้นำาเยาวชนจากเผ่าต่างๆ 

ที่มาจากหมู่บ้านในเขตวัดเชียงรายทั้งพื้นราบและบนดอย เข้าร่วม

“ค่ายผู้นำาเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์” คุณพ่อสันติ ปิติ-

นิตย์นิรันดร์ จิตตาธิการเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์ และคณะกรรมการ

เยาวชนสังฆมณฑล ได้จัดค่ายผู้นำาเยาวชนระดับสังฆมณฑลขึ้น เมื่อวันที่ 1-4 

พฤษภาคม 2014 ที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จ.เพรชบูรณ์ ผู้ 

เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง และเพื่อประชุมเตรียมงาน 

และงานแผนสำาหรับการจัดค่ายผู้นำาเยาวชนในระดับชาติที่สังฆมณฑล

นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้...

“โปรดศีลกำาลัง” พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลกำาลังให้กับคริสตชนจากวัดต่างๆ ในเขต

ปกครองที่ 1  สังฆมณฑลนครสวรรค์ (และจากวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 

เพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในเขต 2) มีจำานวนผู้รับศีลกำาลังทั้งสิ้น 148 คน พิธีจัดขึ้น ที่วัด

นักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2014

“พักผ่อน” BJCC  Bangkok Japanese Christian  Church  มาพักผ่อน 

และทำากิจกรรมประจำาปี  เมื่อวันที่ 4-5  พฤษภาคม  2014  รวม 33  คน  ที่

ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา 

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net 

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 38 ฉบับที่ 22 ประจำาวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2014หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 38 ชีวิตแต่งงานเข้าโค้ง
 เมื่อคำ�สัญญ�ของศีลแต่งง�นไม่เป็นผลจริง จะสุข จะทุกข์ จะแบ่งปัน 

จะมีกันและกันตลอดไป ไม่ใช่ทำ�ไม่ได้ แต่ช่วงย�กลำ�บ�กที่ต้องพบเจอ จะเดิน

ต่อไปอย่�งไร?

 “ท่านจงทำาให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเป่ียมโดยการเป็นน้ำา

หนึ่งใจเดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน 

... จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด” (ฟิลิปปี 

2:2, 5)

 “เมื่อเขาดูหมิ่นพระองค์ พระองค์ก็มิได้ทรงโต้ตอบ เมื่อทรงรับ

ทรมาน พระองค์มิได้ทรงข่มขู่จะแก้แค้น แต่ทรงมอบพระองค์ไว้แด่พระ

ผู้ทรงพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม” (1เปโตร 2:23)

 บ�งทีช่วงย�กลำ�บ�กก็เป็นโอก�สบอกรัก จ�กสน�มจริง เพร�ะหลัง

รับศีลแต่งง�นแล้ว เร�ก็เลิกเป็นสิงห์สน�มซ้อม ชีวิตจริงจะบอกเร�เอง

5 ผู้นำ�ศ�สน� ร่วมสวดภ�วน�
ขอประเทศสงบ ก้�วข้�มคว�มขัดแย้ง
ผู้นำาศาสนาและศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนา (อ่านต่อหน้า 3)

ค่�ยผู้นำ�ว�ย.ซี.เอส.  ครั้งที่ 36
ภราดาสยาม  

แก้วประสิทธิ์   

ร่ ว ม กั บ จิ ต -

ตาภิบาลวาย.

ซี.เอส. จาก

สั ง ฆ ม ณ ฑ ล

ต่างๆ

(อ่านต่อหน้า 13)
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