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“เสกและวางศิลาฤกษ์”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์อาคาร “ศักดานุสรณ์”
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยมีภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ คณะครู
และนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2014

“ขวัญและกำ�ลังใจ” พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เป็นประธานมอบรางวัลขวัญและกำ�ลังใจ แก่คณะครูและพนักงาน โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ลา ขาด สาย ตลอดปีการศึกษา
2556 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เชียงใหม่ บวชพระสงฆ์

สามเณรเปโตร
สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์
ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่
ขอเชิ ญ ร่ ว มพิ ธี บู ช า
ข อ บ พ ร ะ คุ ณ บ ว ช
พระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอห์น
บัปติสต์
ชาญชัย ศรีสทุ ธิจรรยา
และบวชสั ง ฆานุ ก ร
สามเณรเปโตร
ไวพจน์ บุญสวัสดิร์ กั ษา

“ประชุม”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย และคุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการสมัชชา(หมวดที่ 6 สื่อเพื่อ
การอภิบาลและการประกาศ สำ�หรับการประชุมสมัชชา ค.ศ. 2015) และ
ผู้แทนสื่อมวลชนคาทอลิกจากสังฆมณฑลต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2014 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ฝ่ายงานสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(อ่านต่อหน้า 7)

“สัมมนา” วันที่ 31 พฤษภาคม 2014 ฝ่ายสงเคราะห์-พัฒนา คณะรักกางเขน
ว่าที่พระสงฆ์ใหม่คณะเบธาราม 5 องค์
ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร
E-mail : udomsarn@gmail.comไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB ขึ้นไป
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

แห่งอุบลราชธานี จัดสัมมนาแบ่งปันประเด็นงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่ศูนย์
อบรมรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ในการนี้คณะกรรมการ TALITHA KUM
THAILAND ภายใต้การดำ�เนินงานของชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ BEC ได้เข้าร่วมแบ่งปันในหัวข้อ BEC
ยุตกิ ารค้ามนุษย์อกี ภารกิจของนักบวช ในการสัมมนาครัง้ นีม้ พ
ี ระสังฆราชฟิลปิ
บรรจง ไชยรา เป็นประธานในการเปิดสัมมนา
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พิธีต้อนรับ และแสดงความเคารพพระธาตุ
นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
พิธีต้อนรับ
พิธีมิสซาเริ่มตามปกติ ด้วยขบวนแห่ของผู้ช่วยพิธีและพระสงฆ์ ที่
ชุมนุมขับร้องบทเพลงเริ่มพิธีประกอบขบวนแห่
ขณะเดียวกัน มีผู้เตรียมพระธาตุของ 2 นักบุญ ตั้งขบวนแห่ รอ
อยู่ที่หน้าประตูวัด (จะแห่เข้าภายหลังที่ประธานกล่าวเกริ่นนำ�)
เมื่อประธานแสดงความเคารพพระแท่น และขับร้องบทเพลงเริ่มพิธีจบ
แล้ว ประธานกล่าวเกริ่นนำ�ด้วยถ้อยคำ�ที่เชิญชวนให้ที่ชุมนุมต้อนรับพระธาตุ
นักบุญทั้งสอง ด้วยถ้อยคำ�ต่อไปนี้
ประธาน : พี่น้องที่รัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ของเทศกาลปัสกา ซึ่งเป็นวันฉลอง
พระเมตตา พระศาสนจักร อันหมายถึงบรรดาคริสตชนทั่วโลกต่างมีความ
ชื่นชมยินดี ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ในพิธีสถาปนาสองนักบุญ ผู้เป็นพระ
สันตะปาปา ที่มีบทบาทสำ�คัญยิ่งต่อชีวิตของพระศาสนจักร ในยุคสมัยของ
เรา คือนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 และวันนี้วัดของเรา
ชุมชนแห่งความเชื่อของเรา มีโอกาสได้ต้อนรับ และแสดงความเคารพต่อ
พระธาตุของนักบุญทั้งสองท่าน ขอเชิญผู้อัญเชิญพระธาตุ เริ่มขบวนแห่เข้า
มายังพระวิหารของพระเจ้า และขอพีน่ อ้ งทุกท่านต้อนรับ ด้วยการหันหน้าเข้า
สู่ตรงกลางวัด และพร้อมใจกันขับร้อง
บทเพลง … (เช่นเพลง “สู่พระแท่นบูชา” หรือเพลงอื่นที่เหมาะสม
ที่ชุมนุมขับร้องบทเพลงต่อเนื่องจนประธานถวายกำ�ยานแด่พระธาตุเสร็จ)
เมื่ออัญเชิญพระธาตุตั้ง ณ ที่ที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ประธาน
ถวายกำ�ยานแสดงความเคารพพระธาตุ แล้วกลับมาเริ่มพิธีมิสซา ด้วยการ
ทำ�สำ�คัญมหากางเขน (เดชะพระนาม…..)
บทภาวนา และการแสดงความเคารพพระธาตุ
(หลังพระสงฆ์อวยพรท้ายพิธีมิสซา)
เมื่อพระสงฆ์อวยพรหลังพิธีมิสซาแล้ว
พระธาตุ ถวายกำ�ยาน และนำ�ที่ชุมนุมภาวนา

พระสงฆ์เดินมายังที่หน้า

ประธาน : พี่น้องที่รัก ณ เวลานี้ ต่อหน้าพระธาตุของนักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ให้เราได้พร้อมใจกันอธิษฐานภาวนา วอนขอ
พระพรจากพระเจ้า ร่วมกับท่านนักบุญทั้งสอง เพื่อฝากพระศาสนจักรของเรา
ภายใต้การปกครองอภิบาลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ฝากพระ
ศาสนจักรในประเทศไทย เพื่องานอภิบาลและการประกาศข่าวดีจะได้เกิดผล
โดยอาศัยการนำ�ทางขององค์พระจิตเจ้า ฝากประเทศไทยของเรา ไว้ในการ
ดูแลของพระองค์ เพื่อให้บังเกิดความสงบสุขร่มเย็น และเพื่อเราทุกคน จะได้
มุ่งเจริญชีวิตตามรอยท่านนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
สองบิดา พระสันตะปาปาผู้ศักดิ์สิทธิ์
(เงียบสักครู่หนึ่ง)
ขอให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ภาวนาด้วยบทภาวนา
ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอน
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย…… อาแมน
ประธาน ให้เราภาวนา
		
ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
		
พระองค์พอพระทัยให้นักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
เป็นประมุขปกครองดูแลประชากรของพระองค์
และให้ท่านช่วยเหลือประชากรทั้งด้วยคำ�สั่งสอน

ทุกคน		

และแบบฉบับดีงาม
ขอท่านช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้ทรงปกปักรักษาบรรดาผู้อภิบาลของพระศาสนจักร
พร้อมกับสัตบุรุษในปกครอง
และทรงนำ�ทุกคนให้ดำ�เนินชีวิตตามวิถีทาง
เพื่อไปรับความรอดพ้นนิรันดรด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์
และพระจิตตลอดนิรันดร
อาแมน

ประธาน : พิธสี น้ิ สุดแล้ว จงชืน่ ชมยินดี และไปในสันติสขุ ของพระคริสตเจ้าเถิด
ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า
พระสงฆ์แสดงความเคารพพระธาตุ แล้วแห่กลับ หลังจากนั้น หากเห็นเหมาะสม
ให้ประชาสัตุบุรุษได้เข้ามาแสดงความเคารพตามลำ�ดับ
บทภาวนาทีอ่ าจเลือกใช้แทนได้
ประธาน ให้เราร่วมใจภาวนา
		
ข้าแต่พระเจ้า
		
พระองค์โปรดให้นกั บุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
		
เป็นผูป้ กครองดูแลพระศาสนจักรทัว่ โลก
		
มีคณ
ุ ธรรมอันงดงาม ทีป่ รากฏเด่นชัด
		
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย
ทีก่ �ำ ลังชุมนุมกันแสดงคารวะต่อท่าน
		
ได้ประกอบกิจการดีงามเป็นแสงสว่างต่อเพือ่ นพีน่ อ้ ง
		
และเป็นการแสดงความรักแรงกล้าต่อพระองค์ดว้ ยเถิด
		
ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
หรือ
ประธาน ให้เราภาวนา
		
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดี
		
ประทานผู้อภิบาลที่ดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทั้งยังมอบเกียรติสูงส่ง ให้ท่านได้เป็นนักบุญ
เพื่อเป็นแบบอย่างชีวิตอันงดงาม
ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอผ่านทางท่านนักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
โปรดให้ชีวิตความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เติบโตและงดงาม ดุจเดียวกับท่านทั้งสองด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอขอบคุณ คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร
แผนกพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน (ต่อจากหน้า 20)
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลและถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2014
ณ หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
เป็นประธานในพิธี ดร.วีณา เชิดบุญชาติ เลขาธิการ
มูลนิธิอุบลรัตน์ กล่าวต้อนรับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน กล่าว
ดร.วีณา เชิดบุญชาติ
รายงาน เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ กล่าวอาศิรวาท
“ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน” ก่อตั้งขึ้นโดยพระราช
เสาวนีย์เพื่อดำ�เนินการสนองพระราชดำ�ริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือราษฎร
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ทหาร
ตำ�รวจ ข้าราชการและพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี
แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และประกอบกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ส่งเสริมมิตรภาพและ
ความสามัคคีเพื่อความสงบสุขของคนในชาติ โดยชมรม
ผู้รู้คุณแผ่นดิน ประกอบด้วย 10 องค์กร ได้แก่ สมาคม
นักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียน
เก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมศิษย์วังหลังวัฒนา สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สตรีวิทยา
สมาคมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม
มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ถ่ายภาพโดยคุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ร่วมภาวนา (ต่อจากหน้า 20)
บ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ได้มีพิธีบูชา
ขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ James Vu
Van Hanh, OP. และเยาวชนเวียดนามที่เสียชีวิต
อีก 11 คนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในเช้าวันที่ 2
มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา โดยมี Fr.Anthony Le
Duc, SVD. เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย Fr.Paul
Do Ba Hoang, OP., Fr.Joseph Ha, OP. และ
คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ พร้อมกับ
ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม สัตบุรุษวัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม บรรดาเพื่อน
พี่น้อง ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นชาว
เวียดนาม มาร่วมพิธีประมาณ 100 คน
ศพของคุ ณ พ่ อ เจมส์ แ ละเยาวชนเวี ย ดนาม
พร้อมคนขับรถตู้ ยังอยูท่ โี่ รงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อรอการพิสูจน์ DNA ก่อน จึงจะสามารถ
นำ�กลับไปที่เวียดนามได้ ขอคำ�ภาวนาจากทุกท่านด้วย
(หากมีผู้ใจบุญอยากช่วย คนบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ก็
จะยินดีมากครับ)
รายงานโดยคุณพ่อพรภิรมย์ บุญทรัพย์

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
ร่วมไว้อาลัย
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 24
ข่ า วชิ้ น นี้ เ ป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการเสด็ จ
เยื อ นแผ่ น ดิ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องสมเด็ จ พระสั น ตะปาปา
พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 นำ�ภาวนาในส่วนของท่าน
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ฟรังซิส เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2014 ที่ผ่านมา
สำ�นักวาติกันตีเหล็กที่กำ�ลังร้อน ไม่ปล่อยให้การเสด็จ ของวาติกัน
เยือนประเทศปาเลสไตน์และประเทศอิสราเอลเป็นการ
ทำ � อย่ า งไม่ ต่อ เนื่ อ งซึ่ง จะไม่ก่อ เกิด ผลประโยชน์และ
สันติภาพที่ทุกคนเฝ้ารอคอยในดินแดนปาเลสไตน์ ภาพ
การมาร่วมสวดภาวนาพร้อมกันในวันที่ 8 มิถุนายน ที่
ผ่านมาของผูน้ �ำ ทัง้ 4 ท่านในข่าวนี้ เป็นนิมติ หมายใหม่
อั น ดี ยิ่ ง ของการสื บ ต่ อ งานกอบกู้ สั น ติ ภ าพคื น มาใน
ดิ น แดนปาเลสไตน์ ข ององค์ ส มเด็ จ พระสั น ตะปาปา
ตัวแทนชาวยิวกล่าวนำ�ภาวนา
ฟรั ง ซิ ส และผู้ นำ �ประเทศที่ ม าร่ ว มใจภาวนาพร้ อ มกั บ
ดนตรีบรรเลงประกอบการสวดภาวนาของทั้งคริสตชนคริสตังทั่วโลก
ชาวยิว และมุสลิม

สมเด็จพระสันตะปาปา
ตรัสกับประธานาธิบดีแห่งอิสราเอล
และปาเลสไตน์ ว่า สร้างสันติภาพ
ต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าความกล้า
ในการสร้างสงคราม

8 มิถุนายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l นับเป็นการพบปะที่ละเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อน และ
นำ�การสวดภาวนาขึ้นมาเป็นอันดับแรก สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชื้ อ เชิ ญ ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง ประเทศ
อิ ส ราเอลและประเทศปาเลสไตน์ ม าร่ ว มภาวนาเพื่ อ
สันติภาพ ประธานาธิบดีแต่ละท่านมาถึงต่างเวลากัน
และพระสันตะปาปาก็ทรงกล่าวทักทายแต่ละคน  จากนัน้
ประธานาธิบดีทั้งสองก็จึงทักทายต่อกันเล็กน้อย   อีกทั้ง
ยังมีพระอัยกาคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ บาร์โธโลมิว ที่ 1
ผู้นำ�พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์   ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญใน
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
l ทั้งหมด 4 ท่านได้ขึ้นรถยนต์คันเดียวกันมุ่งหน้าไป
ยังสวนของสำ�นักวาติกันร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ  
และเพราะว่ า ดนตรี มั ก จะแสดงออกซึ่ ง สิ่ ง ซึ่ ง คำ � พู ด
ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้  ท่วงทำ�นองที่เคลื่อนไหว
จึงได้รับการบรรเลงต่อหน้าผู้แทนจากทุกประเทศ   ใน
ภาคส่วนการสวดภาวนาใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง โดยเรียง
ลำ�ดับตามช่วงเวลาประวัติศาสตร์โลก ตัวแทนจาก
ชาวยิวเป็นกลุ่มแรก จากนั้นเป็นคริสตชนและมุสลิม
l
ผู้แทนแต่ละคนภาวนาขอบคุณพระเจ้าสำ�หรับงาน
สร้างโลกจักรวาลและทรงสร้างมนุษย์ จากนั้นก็กราบ
ขออภั ย โทษจากความผิ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเคารพต่ อ
กันและกัน    และกระทำ�ล่วงเกินกันอยูเ่ สมอๆ พวกท่าน
วิงวอนขออภัยโทษบาปที่ตนทำ�ผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และต่อเพื่อนพี่น้องชายหญิง ที่สุดพวกท่านสวดภาวนา
วอนขอของประทานแห่งสันติภาพ ตลอดเวลาที่พิธี
ดำ�เนินไปนั้น ดนตรีจากทั้ง 3 ศาสนาได้ทำ�ให้บรรยากาศ
ของการภาวนาชวนศรัทธาลึกซึ้งยิ่งขึ้น
l นับเป็นการพบปะเพื่อการสวดภาวนาครั้งพิเศษจริงๆ

แต่ก็มีความคาดหวังถึงผลที่จะได้รับทางการเมืองด้วย    
สุนทรพจน์ที่มีต่อผู้นำ�ทั้งสอง สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสตรัสว่าเพื่อร่วมมือสร้างสันติภาพเราต้องใช้ความ
กล้าหาญ มากยิ่งกว่าในการทำ�สงคราม พระองค์ทรง
เรียกร้องให้ผู้นำ�เหล่านั้นเคารพข้อตกลงของพวกเขา
และหลีกเลี่ยงการยั่วยุ พระองค์ยังตรัสถึงผู้สูญเสียชีวิต
ไปในความขัดแย้งเหล่านี้ว่า
“มีผู้คนมากมาย ยิ่งกว่ามากมาย ที่เป็นเด็กๆ
ซึ่งเป็นเหยื่อที่ไร้เดียงสาจากสงครามและความรุนแรง
ไม้อ่อนที่ถูกโค่นตัดทิ้งขณะโตได้เพียงระดับคำ�สัญญาที่
ให้แก่พวกเขา เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำ�ให้มั่นใจว่าการ
เสียสละสังเวยบูชาของพวกเขาจะไม่สญ
ู เปล่า ความทรงจำ�
ถึงเด็ก ๆ เหล่านี้หลั่งกำ�ลังใจเพื่อสันติภาพซึมซาบลงใน
จิตใจของเรา”
ประธานาธิบดีชิมอน เปเรส แห่งประเทศ
อิสราเอล กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเคยเป็นหนุ่ม บัดนี้แก่ตัวลง
แล้ว ข้าพเจ้ามีประสบการณ์สงคราม ข้าพเจ้าเคยลิ้มรส
สันติภาพ ไม่มีวันที่ข้าพเจ้าจะลืมบิดา-มารดาและลูกๆ
ผู้ ถู ก จ่ า ยไปเป็ น ค่ า ราคาแห่ ง สงครามตลอดชี วิ ต ของ
ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะไม่หยุดลงแรงเพื่อสันติภาพ”
ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส  แห่งประเทศ
ปาเลสไตน์กล่าวว่า“เราต้องการสันติภาพเพื่อตัวเราและ
เพื่อเพื่อนบ้านของเราด้วย เราต้องการการกินดีอยู่ดีและ
คิดถึงสันติภาพสำ�หรับเราและผู้อื่น พระเจ้าข้าโปรดทรง
สดับฟังคำ�ภาวนาของพวกเรา ทรงประทานชัยชนะแก่
คำ�วิงวอนของเรา เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์ความยุตธิ รรม
และเมตตา พระเจ้าแห่งโลกทั้งมวล”
l พวกท่านร่วมใจภาวนาวิงวอนขอปาฏิหาริย์ อาจจะ
มิใช่เกิดผลขึ้นฉับพลันทันทีแต่ก็แสดงให้เห็นพระทัย
ยินดีที่จะไม่ทรงปฏิเสธ พวกท่านยังได้ปลูกต้นมะกอก
ร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง สั น ติ ภ าพเป็ น ที่ ร ะลึ ก
เหตุการณ์วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเดินนำ�พวกท่าน
ไปยังห้องประชุมอาคารปีโอ ที่ 9 ในสำ�นักวาติกันซึ่ง
ประธานาธิบดีทั้ง 2 ท่านได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัว

ตัวแทนชาวมุสลิมจากปาเลสไตน์กล่าวนำ�ภาวนา

บรรยากาศภาวนาเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางของ
3 ศาสนา ณ สวนวาติกัน

ปลูกต้นมะกอกร่วมกันเป็นที่ระลึกเหตุการณ์วันนี้
ระยะขั้นตอนยังอีกไกล สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงหวังว่า ชายิว-คริสตชน และชาวมุสลิม จะ
ได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนที่
ผู้คนหลายชั่วคนเห็นแต่ความขัดแย้งมายาวนาน.
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ด้วยพรสวรรค์ที่มี
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คุยกันเจ็ดวันหน

ดังไปทั่ววงการเพลงอิตาลี
เมื่อผลการแข่งขัน The Voice ปีนี้
ผู้ชนะเลิศเป็นซิสเตอร์... “คริสตีนา สคุคเชีย”
ผลงานเข้าตากรรมการตั้งแต่รอบแรก
ต่างประทับใจสุ้มเสียงสดใสมากด้วยชีวิตชีวา
แล้วต้องตะลึงที่เจ้าของเสียงแต่งชุดซิสเตอร์
บ.สันติสุข
จนต้องถามว่านี่คือซิสเตอร์แท้หรือไม่
www.salit.org
หากใช่ก็น่าจะอยู่ในอารามสำ�รวมตนภาวนา
ไม่ควรจะย่างกรายเข้ามาในสถานที่แบบนี้
ถึงแม้จะเข้ามาเพื่อชมการแข่งขันก็เถอะ
ก็ยังดูนอกที่นอกทางขัดธรรมประเพณีโดยสิ้นเชิง
ทว่าเธอเจ้าของเสียงเพลงยืนยัน
“ฉันเป็นซิสเตอร์ทั้งตัวทั้งใจทุกกระเบียดนิ้ว...”
คำ�ถามที่ตามทันทีทันควัน
“แล้ว...พระสันตะปาปาจะทรงว่ายังไง...”
คำ�ตอบตามมารวดเร็วไม่แพ้กัน
“ก็พระองค์นั่นแหละที่ทรงบอกทรงเรียกร้อง...
ให้เรานักบวชออกมาประกาศข่าวดีแบบใหม่
จะว่าไปแล้วตอนนี้ก็กำ�ลังรอโทรศัพท์ของพระองค์อยู่นะ”
จากวันนั้นถึงวันแห่งชัยชนะ
เธอยืนยันหนักแน่นมาโดยตลอด
“ทุกคนประกาศข่าวดีตามพรสวรรค์ที่มี
ฉันรู้ว่าฉันมีพรสวรรค์ด้านร้องเพลงด้านดนตรี
ฉันก็ใช้เพื่อสร้างความสุขความยินดี
อีกทั้งชวนเชิญผู้คนให้สรรเสริญพระเจ้า
ด้วยเสียงเพลงด้วยบทเพลงที่ฉันแต่งฉันร้อง...”
จะว่าไปแล้วตัวเธอเป็นคนแรกที่รับข่าวดีจากพรสวรรค์ที่มี
ตั้งแต่แรกที่เธอคิดจะเอาดีทางดนตรีทางร้องเพลง
มุ่งมั่นจะเป็นนักร้องอาชีพให้ได้
จึงสมัครเป็นนักร้องในวงดนตรีที่รู้จัก
ร้องทั้งเพลงยอดนิยมร้องทั้งละครเพลง
กระทั่งเธอได้รับบทเป็นซิสเตอร์ในละครเพลงเรื่องนั้น
เป็นบทที่เธอชอบเป็นชีวิตจิตใจ
แต่ละครั้งที่แสดงเธอใส่อารมณ์ตีบทซิสเตอร์แตก
ทั้งด้วยน้�ำ เสียงทั้งด้วยลักษณะท่าที
กระทั่งนิสัยใจคอคล้อยตามเป็นไปด้วยแทบไม่รู้ตัว
จนวันนั้นเธอต้องการจะเป็นตัวจริงมากกว่าแสดงตามบท
ตัดสินใจลาออกจากวงจากเพื่อนร่วมงาน
เข้าฝึกฝนเตรียมเป็นผู้รับเจิมในฐานะนักบวช
ตลอดเวลาก็ยังใช้พรสวรรค์ด้านดนตรีที่เธอมี
ร้องเพลงแต่งเพลงนำ�ผู้คนสรรเสริญพระเจ้า
จนวันนั้นที่เธอตัดสินใจด้วยความเห็นชอบของผู้ใหญ่คณะ
เธอพร้อมกับสมาชิกสองสามคนไปสมัครเข้าแข่งขันในรายการดัง
ไม่ช้าไม่นานผู้คนเข้าชมเข้าฟังเสียงเธอกว่าสิบล้าน
ใบหน้าสดใสเป็นธรรมชาติกิริยาท่าทีวัยรุ่นสุ้มเสียงมากด้วยพลัง
ทำ�ให้เวทีประกวดเจิดจ้าอบอวลด้วยความรู้สึกดีๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน
เป็นการตอกย้ำ�แต่ละครั้งว่านั่นคือข่าวดีอีกรูปแบบหนึ่ง
สิ้นเสียงพิธีกรประกาศชื่อผู้ชนะ
เธอก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยให้เธอมาถึงวันนี้
“แต่เหนืออื่นใด...ขอบพระคุณพระเจ้าสำ�หรับทุกอย่าง”
และเมื่อพิธีกรให้โอกาสเธอกล่าวความในใจ
เธอขอให้ทุกคนร่วมสวด “บทข้าแต่พระบิดา” พร้อมกัน
ตอนแรกไม่มีใครสวดกับเธอเพราะไม่คาดคิดไม่เคยมี
พอหายงุนงงก็เริ่มมีเสียงสวดตามเพิ่มขึ้นแม้ท่าทียังคงเคอะเขิน
ก็เธอเล่นเปลี่ยนเวทีแห่งนั้นเป็นวัดแบบตั้งตัวกันไม่ทัน

เชื่อมโยงกับพระเจ้าเสมอ
“วันต่อมา พระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ เสด็จออกจากบ้าน
ไปยังที่สงัด และทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่น” (มาระโก 1:35)

โดโรธี เดย์ เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรผู้ทำ�งานคาทอลิกในอเมริกา เป็นผู้
ที่มีชื่อเสียงในกิจการที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและสันติ แต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีใคร
ทราบก็คือในชีวิตของเธอนั้น การอธิษฐานภาวนามีความสำ�คัญมากเพียงใด
แม้ ใ นแต่ ล ะวั น เธอจะต้ อ งทำ � งานหนั ก ในฐานะที่ เ ป็ น บรรณาธิ ก ารของ
หนังสือพิมพ์ “ผูท้ �ำ งานคาทอลิก” การต่อต้านสงครามและช่วยทำ�งานในห้องครัว
ทำ�กับข้าวเลีย้ งคนยากจนในกรุงนิวยอร์ก แต่เธอก็จะหาเวลาไว้ส�ำ หรับการอธิษฐาน
ภาวนาส่วนตัวและในจารีตพิธที ว่ี ดั เธอได้รบั การสนับสนุนจากชีวติ จิตอันลึกซึง้
ของเธอ เธอเชื่อมั่นว่าในทุกกรณี ทุกการเผชิญหน้า และกิจการงานทั้งหลาย
เหล่านี้ คือหนทางสู่พระเจ้า
ในพระวรสารวันนี้ เป็นช่วงทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเริม่ พันธกิจเทศนาสัง่ สอน
ของพระองค์แล้ว พระองค์ทรงบำ�บัดรักษา แต่ก็ทรงหาช่วงเวลาสำ�หรับความ
เงียบและการอธิษฐานภาวนา ครั้งหนึ่งโดโรธีกล่าวว่า “ในท่ามกลางความเงียบ
เราได้ยินสิ่งที่ดีงาม” พระเยซูเจ้าทรงสอนเราถึงความสำ�คัญของการจัดหาเวลา
สำ�หรับการอธิษฐานภาวนา สำ�หรับความเงียบซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้ทราบถึง
แผนการของพระเจ้าสำ�หรับเรา หลายครั้งที่เราพยายามผลักดันตัวออกจากการ
อยู่โดดเดี่ยวอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นตรวจดูจดหมาย
หรือสารจากเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ของเรา เพื่อแสวงหาข่าว แต่พระเยซูเจ้า
ทรงสอนเราว่า เราทุกคนต้องการความสงบเงียบ ต้องการเวลาซึ่งเป็นของเรา
เองโดยเฉพาะ เป็นเวลาที่เรารับรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้า ผู้ทรงหล่อเลี้ยงชีวิต
ของเรา
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงบันดาลให้ตาของลูกได้เห็นโลกของพระองค์
ดังที่พระองค์ทรงมองเห็น
โปรดให้มือของลูกมีพลังและความสามารถที่จะกระทำ�งานของพระองค์
โปรดให้เท้าของลูกเดินตามแนวทางร่วมกับพระองค์
โปรดให้หูของลูกเปิดรับฟังพระสุรเสียงชี้ทางให้แก่ลูกด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 2)
และจากคณะเบธาราม สังฆานุกรมาร์ติน เดอ ตูร์
ธินากร ดำ�รงอุษาศีล สังฆานุกรเปโตร นนทพัทธ์
มาเยอะ สังฆานุกรอัลเบิร์ต สะอาด ประทานสันติพงษ์ สังฆานุกรเดวิด พิทักษ์ บีทู สังฆานุกร
ดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ และฉลองอาสนวิหาร
พระหฤทัย เชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ทีอ่ าสนวิหาร
พระหฤทัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่
28 มิถุนายน 2014 เวลา 10.00 น.
สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา เกิดวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1981 (พ.ศ.
2524) เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
จ.แม่ฮ่องสอน บิดาชื่อลูกา เทอเนอ ศรีสุทธิจรรยา
มารดาชื่อโรซา โรส่า ศรีสุทธิจรรยา มีพี่น้อง 5 คน
เป็นคนที่สอง
กระแสเรียก
ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดามิสชันนารี ที่
ทุ่มเทและอุทิศชีวิตของตน เพื่อพวกเราชาวเขาอย่างไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พวกท่านมีรอยยิ้มและคำ�พูด
ที่นุ่มนวลต่อบรรดาเด็กๆ จึงเกิดความประทับใจและ
อยากที่จะเป็นเหมือนกับพวกท่าน คือ การเป็นคนที่
ใจดี มีความรักและห่วงใยต่อคนอื่นๆ และเป็นที่รักของ
บุคคลทีพ่ บเจอ นอกจากนีย้ งั ได้รบั ฟังเรือ่ งราวต่างๆ ของ
พวกท่านเหล่านั้นจากปู่ย่าตายาย ยิ่งทำ�ให้รู้สึกประทับใจ
มากยิง่ ขึน้ ไปอีก บวกกับการทีไ่ ด้เกิดมาในสภาพครอบครัว
ทีค่ อ่ นข้างเคร่งในเรือ่ งศาสนา ทัง้ หมดนีค้ อื ทีม่ าของชีวติ
กระแสเรียกของผม
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ ดุรงค์ฤทธิ์
กระบวนศิริ
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
จ.นครปฐม
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จ.
นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
จ.นครปฐม
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ลาน้อย
ดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัย
แสงธรรม จ.นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 13 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
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แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 14 สิงหาคม จ.นครปฐม
ค.ศ. 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้ รั บ ศี ล บวชเป็ น สั ง ฆานุ ก รที่ ส ามเณราลั ย ชีวิตกระแสเรียก
นักบุญยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 20
เข้าบ้านเณร ค.ศ. 1995 โดยคุณพ่ออัลกรกฎาคม ค.ศ. 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ แบร์โต เปนซา
จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
บ้านเณรเล็กเบธาราม พะเยา 3 ปี
บ้านเณรเล็กเบธาราม สามพราน 3 ปี
สามเณรเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา
โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย
เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) อายุ 1 ปี
45 ปี รับศีลล้างบาปที่วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว
โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร อายุสองขวบครอบครัวได้
ปฏิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ.
ย้ายมาอยู่ในเขตอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2004
จ.อุดรธานี บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ ศิริ สมแสน
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ. 2009
มารดาชื่อมารีอา ไสล เมาบุตรดา (เสียชีวิตแล้ว) มี
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ. 2010
พี่น้อง 5 คน เป็นคนที่ 2 ต่อจากนั้นได้มาอยู่กับ
ปฏิญาณตนตลอดชีพ   11 พฤษภาคม ค.ศ.
คุณพ่อยอแซฟ สวัสดิ์ โก่งศร ปัจจุบันอายุ 96 ปี และ 2013
คุณแม่มารีอา บุญช่วย โก่งศร (เสียชีวิตแล้ว) ที่
จบชั้นปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขา
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  ท่านทั้งสองเป็นแบบอย่าง ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2008
ของความเชือ่ ความศรัทธาแบบคริสตชนดัง้ เดิมทีเ่ ข้มแข็ง
จบชั้นปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขา
จึงเป็นบ่อเกิดของกระแสเรียกของผมในการติดตาม เทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2012
พระเป็นเจ้าอย่างมั่นคงเสมอมา   “พระเยซูเจ้าเท่านั้น”
เข้ารับการอบรมจิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะ
(มัทธิว 17:8)
พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตาม
รอยนักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.
กระแสเรียก
2012
เป็นสามเณรคณะธรรมทูตไทย (Thai Missionary
คติพจน์ “Here I am Lord, Ready to do
Socioety / TMS) สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ น้�ำ พระทัย your will”  ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะทำ�ตามพระประสงค์
ของพระเจ้าผ่านมาทางคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ของพระองค์ (ฮีบรู 10:7)
เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณรช่วยเหลืออบรมแนะนำ�  เพื่อเตรียม
ผมให้เป็นธรรมทูต นำ�พระพรและเรื่องราวของพระเยซู
สังฆานุกรมาร์ติน เดอ ตูรส์ ธินากร ดำ�รงเจ้าประกาศออกไปด้วยชีวิต  
อุษาศีล เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 บิดาชื่อ
คติพจน์  “จงลุกขึ้นเถิด อย่าก ลัวเลย” (มัทธิว นายเกะโพ ดำ�รงอุษาศีล มารดาชื่อนางแต๊ะ ดำ�รง17:7)
อุษาศีล มีจำ�นวนพี่น้อง 5 คน พี่สาว 2 คน พี่ชาย 1
คน น้องชาย 1 คน เป็นบุตรคนที่ 4
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา การศึกษา
จ.อุดรธานี
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแปะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวหินวิทมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา
ยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.พะเยา (โทกหวาก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอาชีวะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ดอนบอสโก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จ.นครปฐม
ระดับอุดมศึกษา เทคโนโลยีศรีราชา จ.ชลบุรี
วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
ชีวิตกระแสเรียก
เข้าบ้านเณร ค.ศ. 1995 โดยคุณพ่อการ์โลส
พระสงฆ์ใหม่คณะเบธาราม 5 องค์ ได้แก่
โรดรีเกส
สังฆานุกรเปโตร นนทพัทธ์ มาเยอะ เกิด
บ้านเณรเล็กเบธาราม พะเยา 3 ปี
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1982   บิดาชื่อนายหล่อชู
บ้านเณรเล็กเบธาราม สามพราน 3 ปี
มาเยอะ มารดาชื่อนางบูยูม มาเยอะ มีพี่น้อง 6 คน
โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย
น้องชาย 3 คน น้องสาว 2 คน เป็นบุตรคนที่ 1
1 ปี
โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
การศึกษา
ปฏิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ.
ประถมศึกษา โรงเรียนุชนาถอนุสรณ์
2004
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ. 2009
จ.พะเยา
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ. 2010
(อ่านต่อหน้า 8)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 7)

การศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนศีลรวี
ประถมศึกษา โรงเรียนอินทนนท์วิทยา
ปฏิญาณตนตลอดชีพ   11 พฤษภาคม ค.ศ.
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศีลรวี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา
2013
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.พะเยา (โทกหวาก)
จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขา
จ.นครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2008
จ.นครปฐม
จบปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทวชีวิตกระแสเรียก
วิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2012
เข้าบ้านเณรปี 2000 โดยคุณพ่ออูร์โก โดนีน		ี ชีวิตกระแสเรียก
เข้ารับการอบรมจิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะ
บ้านเณรเล็กเบธาราม สามพราน 3 ปี
เข้าบ้านเณร ค.ศ. 1996 โดยคุณพ่ออูร์โก
พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตาม
โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย โดนีนี
รอยนักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.
1 ปี
บ้านเณรเล็กเบธาราม พะเยา 3 ปี
2012
โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
บ้านเณรเล็กเบธาราม สามพราน 3 ปี
คติพจน์ “Do everything to the glory of
ปฏิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ.
โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย
God” ทำ�ทุกสิ่งเพื่อพระสิริของพระเจ้า (1 Corinthians
2005
1 ปี
10:31)
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ. 2010
โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ. 2011
ปฏิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ.
สังฆานุกรดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ
ปฏิิญาณตนตลอดชีพ   27 กรกฎาคม ค.ศ. 2005
เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 บิดาชื่อนาย
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ. 2010
เกลอะติ เกษตรสุขใจ มารดาชื่อนางสุบุญ เกษตร- 2013
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ. 2011
สุขใจ มีพี่น้อง 3 คน พี่ชาย 1 น้องสาว 1 คน เป็นบุตร
วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2009
ปฏิญาณตนตลอดชีพ   27 กรกฎาคม ค.ศ.
คนที่ 2
จบปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทว- 2013
วิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2013
จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา
การศึกษา
เข้ารับการอบรมจิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะ และศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2009
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยตอง
พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตาม
ปัจจุบันกำ�ลังเรียนเทววิทยาชั้นปี 4 คณะ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านห้วยตอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รอยนักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส  ค.ศ. ศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ.
2012
2013
จ.นครปฐม
เข้ารับการอบรมพิเศษจิตตารมณ์และชีวิตจิต
สังฆานุกรอัลเบิร์ต สอาด ประทานสันติพงษ์ คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดิน
ชีวิตกระแสเรียก
เข้าบ้านเณร ค.ศ. 2000 โดยคุณพ่อปีแอร์ เกิดวันที่ 16 ธัวาคม ค.ศ. 1983 บิดาชื่อ นายนะตาเร ตามรอยนักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส
ประทานสันติพงษ์ มารดาชื่อนางสอน ประทานสันติ- ค.ศ. 2012
กาเซต
พงษ์ มีพี่น้อง 3 คน น้องสาว 2 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord, I come to do
บ้านเณรเล็กเบธาราม สามพราน 3 ปี
your will”   ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะทำ�ประสงค์ของ
โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย
พระองค์  (ฮีบรู 10:7)
1 ปี
โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
ปฏิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม ค.ศ.
2005
รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ. 2010
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ. 2011
ปฏิญาณตนตลอดชีพ   27 กรกฎาคม ค.ศ.
2013
หนังสือ บทรำ�พึงพร้อมข้อคิด
จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขา
365 วัน
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2009
จบปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขา
แปลโดย
เทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2013
พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
เข้ารับการอบรมจิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะ
พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตาม
ราคา 150 บาท
รอยนักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส  ค.ศ.
2012
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
คติพจน์ “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี”
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
(1 ธส-5:7)

แต่ละวันคือพระพร

โทรสาร 0-2681-5401

สังฆานุกรเดวิด พิทักษ์ บีทู เกิดเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1984 มีพี่น้อง 3 คน น้องชาย 1 คน
น้องสาว 1 คน เป็นบุตรคนที่ 1

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ลึ ก
ขมวอารงะแทละี่ รโอะกาสตางๆ

“ผมู ใี จเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
ตา
จะไดรับพระเมตตา”
ผลิตและจำหนาย
(มธ 5:7)
ู พระ พวงกุญแจ เข็มกลัด โลตา งๆ
จีร้ ป
เหรียญกีฬา หัวเข็มขัด กระดุม เครือ่ งหมายตางๆ
่ สติก๊ เกอร
เข็มติดไท รูปภาพเรซิน
ั สัง่ ทำ พิมพชอื่ โลโกตา งๆ พัด PVC,
ยินดีรบ
รม UV 22 นิว้ , หมวก, เสือ้ , ผาขนหนู, กระเปาผา,
เกียรติบตั รตางๆ ทีแ่ ขวนรถ, เชือกคลองคอ (วูดแบดจ)
รูปทีร่ ะลึกตางๆ หลากสีสวยงาม

ติดตอ มารีอาประภัสสร อรรถมานะ
โทร. 08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร. 0-2816-9945

Email: pppygift@yahoo.com
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หนา 9

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
2-5 ส.ค. 14

แสวงบุ ญ เซนต แ อนน - ป นั ง มาเลเซีย
12-18 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแมพระลาวาง
เมืองกวางตรี (3 ป / ครัง้ )
(ลาวาง-เว-เวียดนามกลาง-ดาลัตทะเลทรายหมุยเน-เวียดนามใต)
20-30 ก.ย. 14 แสวงบุญอิตาลี-โรม-ลูรด -ฝรัง่ เศสสวิตเซอรแลนด
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

อูศักดิ์ชาย เซอรวิส ต.รุงโรจน
“New Digital Church Organ
from Italy”

ด ว ยเทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ต อล จากอิ ต าลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอันแสนเรียบงาย ไมยงุ ยากใด ๆ ไดนำ
พวกเราย อ นกลั บ สู ค วามเป น คาทอลิ ก อย า ง
แทจริง
ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ทีใ่ หทงั้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเี ครือ่ งดนตรีอนื่ ใดจะทดแทนได ผลิตทัง้ หลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษทั ระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด
สนใจติดตอ บริษทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแู ทนจำหนายแตผเู ดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครือ่ ง 2 ป
มีการอบรมการเลนใหฟรีถงึ สถานที่

&ซอมรถยนต ติดตัง้ เครือ่ งยนต
&หัวฉีดเบนซิน – ดีเซล เบรก คลัช ชวงลาง
&รับอานขอบกพรองเครือ่ งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
&ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
&ยกสูง โหลดเตีย้ อัดลูกหมาก
&โดยชางผูชำนาญ (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

0-2383-7656-7, 08-1921-9575

$ อะลูมเิ นียม-กระจก, เลือ่ น-สวิง, บานเกล็ด
$ ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
$ โครงหลังคาเหล็ก, ประตูเหล็ก, มงุ ลวด,

เหล็กดัด, กันสาด
$ ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกัน้ หอง
มลู ี่ และรับซักผามานทุกชนิด

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ

คุณสามารถ ฮีมนิ กูล โทร. 02-598-4878, 081-830-1613
แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

บริษทั เอเอ แทรเวิลเซอรวสิ จำกัด

โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505
EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316

* เที่ยวธรรมชาติทไี่ มซ้ำใคร คิวชู เกาะใตญปี่ นุ สายการบินไทย
z Brand New Kyushu 7 วัน 5 คืน 8-14 กรกฎาคม 2557

ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-มิยาซากิ-คาโกชิมา
6 วัน 4 คืน
20-25 กรกฎาคม 2557 ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-คาโกชิมา-นางาซากิ

z ทัวรแสวงบุญ.......ตามรอยนักบุญฟรังซิสเซเวียร

จำหนายตัว
๋ เครือ
่ งบิน
ภายใน และ ตางประเทศ
***สำรองหองพักโรงแรม
***จัดขอวีซา
บริการ
***รับจัดทัวรหมคู ณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเชา

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน ใหความเชื่อ
ของทานมั่นคงตลอดไป (ลูกา 22:32)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยูก็ตาม
เพราะพระเจาทรงยิ่งใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทู กุ สิง่ (1ยอหน 3:20)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป ตออายุสมาชิก
ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
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การภาวนาคือออหน
หนาาาทีทีทีท่ ท่ ท่ สี่ สี่ สี่ ำคั
ำคัญญญ
การภาวนาคื
การภาวนาคื
หน
ำคั
การภาวนาคื
ออหน
าาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคั
ญญ
การภาวนาคื
หน
ำคั

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น

วันตอตานยาเสพติดโลก

ทุกวันที่ 26 มิถนุ ายน ถือเปนวันตอตานยาเสพติด
ผใู หญสว นมากคงตระหนักถึงภัยของยาเสพติด เราครู
คำสอนและพอแมผปู กครองนาจะรปู ระวัตคิ วามเปนมา
จะไดรวมมือกันปองกันภัยมาสูเยาวชน ลูกหลานของ
เรา คนเดียวแกไมได แตรว มมือกันก็เปนไปได
ในการประชุมนานาชาติวา ดวยการใชยาในทางทีผ่ ดิ
และการลักลอบใชยาเสพติด (International Conference
on Drug Abuse and licit Trafficking) ซึง่ จัดขึ้นที่กรุง
เวี ย นนา ประเทศออสเตรี ย ระหว า งวั น ที่ 17-26
มิถุนายน 2530 (ค.ศ. 1987) ที่ประชุมไดมีมติใหเสนอ
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ขอใหกำหนดวันที่ 26
มิถุนายน ของทุกปเปน วันตอตานยาเสพติดโลก
โดยที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ อ งค ก ารสหประชา-

ตอกระจก..

ชาติไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาว ในการ
ประชุมเมือ่ เดือนธันวาคม 2530 ซึง่ ประเทศไทยหนึง่ ใน
ประเทศสมาชิ ก องค ก ารสหประชาชาติ ได แ สดง
เจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รวมกับสมาชิกอืน่ ๆ ทัว่ โลก
ประเทศไทยไดเผชิญกับปญหายาเสพติดมาเปน
เวลาชานาน รัฐบาลในแตละยุคไดดำเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทัง่ ป 2501 คณะปฏิวตั ิ
ภายใตการนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดออก
ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501
ใหเลิกการสูบฝน ทัว่ ราชอาณาจักร หลังจากนัน้ ป 2504
รัฐบาลไดจัดตั้ง คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด
ให โ ทษ ใช ชื่ อ ว า ปปส. ป จ จุ บั น พั ฒ นาเป น
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ชือ่ ยอ
วา ป.ป.ส. มีสำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบ และดำเนินงาน
ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531
กำหนดใหวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปเปนวันตอตาน
ยาเสพติด โดยเริม่ ตัง้ แตป 2531 เปนตนมา
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 3 พระบัญญัติ
ประการที่ 5 “อยาฆาคน”
สอนเราให
1. เคารพนับถือตอชีวติ มนุษย (ขอ 2259–2283)
2. การใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของบุคคล (ขอ
2284 –2301) เคารพตอวิญญาณของผอู นื่ สอนใหเอาใจ
ใสดแู ลสุขภาพอนามัย และการใหความเคารพผตู าย
3. การปกปองสันติภาพ (ขอ 2302–2317)

ผาตัดชวยคุณได

คลินกิ ตา โรงพยาบาลเซนตหลุยส ขอเสนอบริการ..
รักษาตอกระจกดวยวิธีการผาตัด โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ทีม่ ากดวยประสบการณ พรอมดวยเครือ่ งมือ
ที่ ทั น สมั ย และห อ งผ า ตั ด ที่ มี ร ะบบป อ งกั น การติ ด เชื้ อ
ที่ไดมาตรฐานจากเยอรมัน ภายใตการดูแลจากพยาบาล
วิชาชีพอยางใกลชดิ ตลอดการรักษาและพักฟน
เวลาทำการ

จันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.
เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 12.00 น. , 13.00 - 15.00 น.
และเวลา 17.00 - 19.00 น.
สอบถามขอมูลไดที่ : คลินกิ ตา อาคารรอยปบารมีบญ
ุ ชัน้ 3
โรงพยาบาลเซนตหลุยส
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10325 - 26 www.saintlouis.or.th

ในเรื่องการเอาใจใส
ดูแลสุขภาพอนามัย
มีกลาวถึง “การใชยา
เสพติ ด ก อ ให เ กิ ด
ความเสี ย หายร า ย
แ ร ง ต อ ชี วิ ต แ ล ะ
สุ ข ภาพของมนุ ษ ย
เรือ่ งนีเ้ ปนความผิดหนัก ยกเวนกรณีมใี บสัง่ ของแพทย
การผลิตยาเสพติดนอกกฎหมายและการขนสงนัน้ เปน
การปฏิบัติที่เปนที่สะดุด เรื่องเหลานี้ถือเปนการให
ความรวมมือโดยตรงกับความชัว่ เมือ่ เขาสนับสนุนให
คนปฏิบัติตรงขามอยางสิ้นเชิงตอกฎศีลธรรม” (ขอ
2291)
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดมี
การแถลงการณเกีย่ วกับยาเสพติด เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม
2546 ความตอนหนึง่ วา “ขอย้ำเตือนพีน่ อ งคริสตชน...
ใหรว มมือกันอยางจริงจังภายในครอบครัว วัด โรงเรียน
และสถานประกอบการ... เปนทีส่ ะดุดอยางรายแรง.. ใน
กรณีที่คริสตชนเปนผูคายาเสพติด หรือเปนมือปน
รับจางฆา ไมมกี ารกลับใจอยางชัดเจนและแทจริงกอน
เสียชีวติ ใหงดการประกอบพิธมี สิ ซาปลงศพแกบคุ คล
ดังกลาว... ใหคณะกรรมาธิการฝายสังคมเปนเจาภาพ
ชวยติดตามปญหานีอ้ ยางใกลชดิ ... ขอใหทกุ ทานไดให
ความรวมมือปฏิบตั กิ นั อยางจริงจัง... ในการสรางชุมชน
และสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง”

วันเวลา....ทำใหลมื หลายสิง่ หลายอยาง แตวนั เวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของพอแม ญาติพนี่ อ ง คนทีร่ กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึงญาติพนี่ อ งผลู ว งลับ
กับ “หนังสือพิมพอดุ มสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

   ⌧    
   ⌧    
ขาพเจาชือ่ ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ ย.ู ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศัพท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ ระลึกถึงผลู ว งลับ โดยลงขอความ
นักบุญ..........ชือ่ ................................นามสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่ วันที.่ ................เดือน......................................พ.ศ.........................
ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรูปถายทีช่ ดั ดวย จำนวน...........รูป)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ ลงอุดมสารในฉบับที.่ ............ถึงฉบับที.่ ............เปนจำนวน...........ครัง้
หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน
เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม สัง
่ จาย “การพิมพคาทอลิก”
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ลสัง
่ จาย
“การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0



ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 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
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คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลอง
วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
โอกาสครบ 111 ปี
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
เป็นประธานในพิธี

ด้วยศรัทธาและคารวะ
(THE TWO GREAT POPES
THE TWO GREAT SAINTS)

หนังสือที่ระลึกพิธีสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
และโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย ครบ 30 ปี

ราคาเล่มละ 900 บาท
(พร้อมด้วยดีวีดีพิธีสถาปนานักบุญ 1 แผ่น)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
สำ�นักพระสังฆราช โทร. 0-2237-1031 ถึง 2
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

หนา 12

ปที่ 38 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 22-28 มิถุนายน 2014

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปีที่ 38 ฉบับที่ 26 ประจำ�วันที่ 22-28 มิถุนายน 2014 หน้า 13

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

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

“รักพระ
อย่างสมบูรณ์”

หนึ่ ง คำ � จากบทเทศน์ ข องพระสั ง ฆราช บทเทศน์ ผมคัดทั้งหมดให้อ่านอย่างต่อเนื่อง เป็น
ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ข้อความสัน้ ๆ ที่น่าคิด น่าจดจำ�  และตอกย้ำ�บทสอน
ค.ศ. 1989 พระคุณเจ้าเทศน์ที่วัดนักบุญเปาโล หัวดง ความเป็นท่านบรรจงอย่างชัดเจน ที่เทศน์เรื่องสำ�คัญ
เสมอ “เรื่องความรัก”
1
“...เปาโลไม่ได้กลับใจ แต่เปาโลยังไม่สมบูรณ์
ผมโชคดีที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้บ้านหลังสุดท้าย
ที่ ท่ า นบรรจงใช้ ชี วิ ต หลั ง จากทำ � หน้ า ที่ พ ระสั ง ฆราช รักพระยังไม่สมบูรณ์ ... เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมา ใน
ปกครองสังฆมณฑลนครสวรรค์ ยาวนานถึง 22 ปี สมัยที่ บทอ่านที่ต้นตอนหนึ่งเปาโลว่า ...ตามธรรมบัญญัติของ
ผมเป็นสามเณรเล็ก เราเรียกบ้านหลังนีว้ า่ “บ้านทรงไทย” บรรพบุรุษของเราอย่างเคร่งครัด จึงมีใจร้อนรนในการ
ตามลักษณะของบ้าน แต่สมัยหลังสามเณรเล็กยุคนี้เรียก ปรนนิบัติพระเจ้า เหมือนท่านทั้งหลายทุกวันนี้ ... เมื่อ
บ้านหลังนี้ว่า “บ้านปู่” (บ้านพักท่านบรรจง อยู่ใน ท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว (โดยเหตุการณ์ที่ดามัสกัส)
บริเวณบ้านเณรเล็กจอห์น ปอล) ..ก็คือบ้านทรงไทย ความรักพระสมบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า ท่านก็ร้อนรน
ที่ พ ระคุ ณ เจ้ า บรรจงพั ก อยู่ ก่ อ นที่ ท่ า นจะจากเราไป อย่างเดิม มากกว่าเดิมเสียอีก .... ไม่มีอะไรมาพราก
... ในบ้านทรงไทย หรือบ้านปู่ หลังนี้ที่พวกผมบรรดา มาแยก ข้าพเจ้าจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ... เอา
ลูกศิษย์มักขึ้นไป “ล้างตู้เย็น” ให้บ่อยๆ (คำ�ศัพท์ที่เรา อย่างท่าน รัก เลื่อมใสในพระคริสตเจ้า ร้อนรน
คิดขึ้นมาเวลาท่านบรรจงพาไปทานอาหารว่างที่บ้าน ปรนนิบัติ ร้อนรนประกาศพระนาม โดยเฉพาะด้วยชีวิต
คริสตชนของเรา”
ของท่าน...อิ่มทุกที 555) ...
ผมมีโอกาสขึ้นไปบ้านทรงไทยหลังนี้อีกครั้ง
เพราะตั้งใจจะให้พื้นที่ในบ้านบางส่วน เป็นห้องเอกสาร
ของสังฆมณฑลฯ และมีพื้นที่สำ�หรับเก็บความทรงจำ�
เกี่ยวกับท่านบรรจง ผมพบบทเทศน์ และคำ�ที่ซ่อนอยู่
ผมชอบวิธีเตรียมเทศน์ พระคุณเจ้าเขียนบทเทศน์ด้วย
ลายมือ แยกเป็นสถานที่ที่ไปเทศน์ เช่น ตามวัดใน
สังฆมณฑล ตามสถาบันต่างๆ หรือเมื่อไปเทศน์เข้าเงียบ
ตามอารามต่างๆ อย่างเช่น คณะเซนต์ปอลฯ คณะ
รักกางเขน .. ผมจำ�ได้ว่าเวลาที่ต้องการให้ท่านบรรจง
เทศน์ หรือพูดคุยในโอกาสอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่บอก
ล่วงหน้า พระคุณเจ้าจะไม่รับง่ายๆ เพราะท่านเองก็
จัดพิมพ์โดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ต้องใช้เวลาในการเตรียมด้วย
มีจำ�หน่ายที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
2
ผมหยิบยกบทเทศน์หนึ่งแผ่นจากกองเอกสาร

3

ผมหยิบยกบทเทศน์ของท่านบรรจง เพื่อคิด
คำ�นึงถึงชีวิตของท่านบรรจง ที่เล่าเรื่องราวความรักของ
พระเจ้าเสมอ อีกอย่างหนึ่งที่หยิบยกบทเทศน์ที่ท่าน
เทศน์ ณ วัดนักบุญเปาโล หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
... อยากเล่าบางเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดหลังนี้ ที่เริ่มต้นจาก
ครอบครัวเปาโล เขียน สังขรัตน์ สามีภรรยาคู่แรกของ
คริสตังที่นี่ ..... คุณพ่อไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย จากมิสซัง
ท่าแร่ สกลนคร ท่านจะมาประกอบพิธีบูชามิสซาที่นี่
ปีละครั้ง การคมนาคมลำ�บากมาก หน้าน้�ำ น้ำ�หลาก
หน้าแล้งเรือติดแห้ง ในน้ำ�มีแต่ทราย ต้องพายเรือไปที่
วัดนักบุญอันนา ที่ถูกเรียกขานว่า วัดญวน ที่เกาะญวน
ตำ�บลปางปลอง นครสวรรค์ตก ใกล้กับถนนสวรรค์วิถี
เหนือสะพานเดชาติวงศ์ ตรงข้ามท่าข้าวกำ�นันทรง องค์
ชัยวัฒนะ ... พระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ ชาวฝรั่งเศส
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ทำ�พิธเี สกวัดนักบุญเปาโล
เป็นทางการเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1966 ... การไป
ประกอบพิธีมิสซา จะต้องใช้เรือยนต์ ติดกลางลำ�เรือ
ต่อมาจึงมีเรือหางยาวเกิดขึน้ มาจาก เก้าเลีย้ ว  นครสวรรค์
เสียค่าโดยสาร 2 บาท ... และนี่คือเรื่องราวแรกๆ
เกี่ยวกับวัดหลังนี้
4

รักพระอย่างสมบูรณ์ หนึ่งคำ�ที่ผมหยิบยกจาก
บทเทศน์ของพระคุณเจ้าบรรจง และเป็นจริงกับตาอย่าง
ทีผ่ มสัมผัส เพราะตัง้ แต่ผมเข้าบ้านเณรเล็ก .... วัดนักบุญ
เปาโล หัวดง ก็อยู่ในความดูแลของบ้านเณรจอห์น ปอล
พวกเราสามเณรก็เหมือนลูกวัดด้วยเช่นกัน ... “รักพระ
อย่างสมบูรณ์” เป็นจริง จนกลายเป็นมิตรไมตรี ที่มี
ต่อเพื่อนพี่น้องรอบข้างและมีต่อกัน ...
ป.ล. เมื่อวันฉลองวัด วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2014
ตัวแทนสัตบุรุษกล่าวถึงความเชื่อมโยงของวัดหลังนี้
กับพระสังฆราชประมุของค์ปัจจุบัน ที่ผมประหลาดใจ
... ครอบครัวของเปาโล เขียน ที่บุกเบิกสร้างวัดหัวดง
เป็นสัตบุรุษวัดเดียวกันกับพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์
วิสิฐนนทชัย .... วัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

นักบุญยอห์น ที่ 23
พระสันตะปาปาที่โลกจดจำ�
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
พระสันตะปาปาที่โลกคารวะ
รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน
ราคา 120 บาท
“อยากร่วมสมัยกับนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์
ต้องอ่าน
หนังสือเล่มนี้จะทำ�ให้รู้จักนักบุญ
ผู้น่ารักจริงๆ”
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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คุณพอเจาอาวาส ซิสเตอร สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ขอเชิญรวม

ฉลองวัดนักบุญอันนา

ทาจีน สมุทรสาคร
วันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2014
เวลา 10.30 น.
หลังพิธีมิสซา เชิญรับประทานอาหาร และนั่งเรือออกทะเลชมปากอาว
หมายเหตุ :

§

§

ผูที่ขับรถมาจากกรุงเทพฯ เลยสี่แยกมหาชัยไปแลวชิดซาย ดูปายไปทาฉลอม
ขามสะพานแมน้ำทาจีนไป 100 เมตร แลวเลีย้ วซายเขาไป 3 กิโลเมตร
ผทู ขี่ บั รถมาจากแมกลอง สมุทรสงคราม กลับรถลอดใตสะพาน แมน้ำทาจีน
แลวเลีย้ วซายเขาไป 3 กิโลเมตร

ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

อันนา บังเอิญ สุขพัฒน

ความเชือ่
อันเปนชีวติ

สอู อ มพระหัตถพระเจา
1 มิถนุ ายน 2013
(จากไปครบ 1 ป)
“ถาเราตายพรอมกับ
พระองค เราจะมีชวี ติ
อยูกับพระองค”
(2 ทธ 2:8-13)

โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ยอแซฟ ศุภกิจ (พรชัย) พงษไกรกิตติ
เกิดใหมในพระเจา 16 มิถนุ ายน 2556
โอกาสปาจากไปครบหนึง่ ป

คุณภรณี (เจยมิ้ )
ทัวรยโุ รป 6 ประเทศ
เดินทางวันที่ 22-31 ตุลาคม 2014
อิตาลี สวิส ลิคเทนสไตน เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด
เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และ
พระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลาน-ลูกาโน-เซอรแม็ตแม็ตเตอรฮอรน-ลูเซิรน-อินเทอรลาเกน-ยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ำแข็งลองทะเลสาบ-วาดุซ-อินสบรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-ปราก คารคูฟ-พระเมตตา
และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
รวมฉลองพระเมตตา (โปแลนด) 5 เมษายน 2015 (ปหนา)

หนังสือ

13 พฤษภาคม 2015 (ปหนา) ทัวร 3 ประเทศ
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ ปรตุเกส
เคารพพระธาตุบญ
ุ ราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
บุญราศีลซู อี า ซาราโกซา ทีส่ เปน
แมพระบารเซโลนา แมพระเมืองลูรด
แมพระแหงเหรียญอัศจรรยทปี่ ารีส

ติดตอ คุณภรณี (เจยมิ้ ) โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2

ติดตอสือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
แผนกการพิมพ
กำลังรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำ
ปฏิทินคาทอลิกประจำป
วัด คณะนักบวช องคกรใด
มีการเปลีย่ นแปลง แกไขทีอ่ ยู
โปรดแจงไดที่ กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
E-mail : udomsarn@cbct.net
ขอขอบพระคุณ
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ฉลอง 111 ปีวัด วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา จ.นครราชสีมา เสกและเปิดวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 21
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ- มิถุนายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์
สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
วั ด นั ก บุ ญ ย ว ง เจริญ เป็นประธาน
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์
บัปติสตา อ.เสนา จ.พระสั
ง
ฆมณฑลนครสวรรค์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัด
วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน
เวลา 10.30 น. คุณพ่อ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
สังฆมณฑลอุดรธานี
มีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อาสนวิ ห ารพระมารดานิ จ จานุ เ คราะห์
เป็นประธาน มิสซาตรีวารก่อนฉลองวัด วันอาทิตย์ที่ 8
วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 21 มิถนุ ายน เวลา 10.30 น.
มิถุนายน เวลา 08.30 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน
เวลา 08.30 น. วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 19.00 น. ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วั ด นั ก บุ ญ เปโตรและเปาโลอั ค รสาวก
(แห่พระรูปนักบุญยวง บัปติสตา รอบหมู่บ้าน วันศุกร์ที่ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28
20 มิถุนายน เวลา 19.00 น.)
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า จ.ระนอง ธาตุวิสัย เป็นประธาน
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี ฉลอง
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งด ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
จำ�หน่ายสินค้าทั่วไปยกเว้นศาสนภัณฑ์ ติดต่อคุณพ่อ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น วัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. พระประธาน (ติดต่อคุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ โทร. 08- สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
เจ้าวัด โทร. 0-2433-4529)
วัดนักบุญอัลฟองโซ จ.หนองคาย ฉลองวัด
สั ก การสถานนั ก บุ ญ เปโตรและเปาโล 6176-7740)
วัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา ฉลองวัด วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
หมู่บ้านโปรตุเกส จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองสักการสถานวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. (ฉลอง 77 ปี ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนคุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เป็นประธาน (ร้าน ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง 1937-2014) พระค้าติดต่อ คุณบรรเจิด แสงทอง โทร. 08-9249- สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน วาปี จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม
(สอบถามหรือติดต่อที่พักได้ทคี่ ุณพ่อจาตุรงณ์ สาระ- เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
1894)
เป็นประธาน
วัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต หมู่บ้าน คุณ โทร. 0-7323-0901, 08-6488-7200)
วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์เศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดและร่วมเคารพ
แห่พระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ธานี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กันยายน เวลา 10.30 น. พระที่ 2 พระสันตะปาปา วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำ�ภู ฉลอง
10.00 น.  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น เป็นประธาน (เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันที่ 16-18
กรกฎาคม เวลา 19.30 น. วันโมทนาคุณ วันเสาร์ที่ 19 วัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. พระประธาน
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว ซอย กรกฎาคม เวลา 19.30 น. แห่แม่พระ เผาจดหมาย เสก สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา
124 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 พืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)
(บ้านโคกซี) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์
กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส
สังฆมณฑลเชียงใหม่
ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ฉลองอาสน- ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. วิหาร และพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร สังฆมณฑล
เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน
วัดวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 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.

สังฆมณฑลราชบุรี
วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก อ.ห้วยแถลง

ที่นี่มีนัด

]คณะภคินีพระหฤทัยฯ

ขอเชิญสัตบุรุษร่วมเตรียม
จิตใจเพือ่ ฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โดยร่วมงาน
“ชุมนุมผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัย ครั้งที่ 14” ในวันเสาร์
ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 ที่บ้านสวน
พระหฤทัยฯ และขอเชิญร่วมฉลองพระหฤทัยฯ ใน
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 17.00 น. ที่อาราม
พระหฤทัยฯ ติดต่อ ซ.กัลยา ตรีโสภา โทร. 08-

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ”
(2 โครินธ์ 9:8)

1904-2138, ซ.ระเบียบ ยิ่งยืน โทร. 08-41248846 และจนท.วันวิสา โทร. 08-1992-7524
] แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานอภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการ
ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัด และผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วม
งาน “สร้างทีมข่าว www.catholic.or.th” พบปะ
กั บ วิ ท ยากรและแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ หั ว ข้ อ การ
ถ่ายภาพในพิธีกรรมคนเขียนข่าว รวมทั้งการลงทำ�
ข่าวภาคสนาม แบ่งปันข่าวผ่านทาง Social
(อ่านต่อหน้า 16)

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 26 ประจำ�วันที่ 22-28 มิถุนายน 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
Network โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศึกษา สนใจติดต่อคุณนาทลดา ทองตีบ โทร.
08-9773-7807 คุณมัลลิกา กิจบำ�รุง โทร. 081258-7776, 0-2237-5277 หรือดูรายละเอียด
เพิ่มเติม www.catholic.or.th
] สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีความยินดีขอเชิญร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณโอกาสบวชสังฆานุกรของสามเณร
เปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา และฉลองอาสนวิหาร
พระหฤทัย เชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ที่อาสนวิหาร
พระหฤทัยเชียงใหม่   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่
28  มิถุนายน 2014  เวลา 10.00 น.
] อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณบวชสังฆานุกร สามเณรเปโตรกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014
เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
กรุงเทพมหานคร โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
] ตารางของ Lectio Divina ค.ศ. 2014 โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด
แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม /  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม /
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม /
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม
สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-41058585
]บ้านสิทธิดา-ศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิการ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง
บ้านสิทธิดาฯ และรับพระคุณการุณย์ โอกาสปิด 400
ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล โดยพระสังฆราชยอห์น
บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 5
กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น.
] คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ การธรรมทู ต ของ
สภาพระสั ง ฆราชคาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทยและ
คณะธรรมทูตไทย TMS เปิดอบรม “โครงการอบรม
พระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี” (Priests
Religious Missionary Program) PRMP. รุ่นที่
6 ประจำ�ปี 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
] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดการอบรม Bibliodrama
Exchange ในวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2014 ที่
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน
(ซึ่ ง ในการอบรมนี้ เ ป็ น การจั ด สำ � หรั บ ผู้ ที่ ผ่ า นการ
อบรม Bibliodrama Workshop และ Basic
Bibliodrama Facilitators มาแล้ว เพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ วิธีการและการไตร่ตรองพระวาจาของ
พระเจ้าโดยการชี้แนะของวิทยากร          ผู้เช่ียวชาญ และ
การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากการนำ � ความรู้ ที่
ได้รับจากการอบรม Bibliodrama ไปปฏิบัติ   สนใจ
ติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทร.
0-2429-0124 ถึง 33   E-mail: thaibible@
hotmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2014
] คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย จะจัดฉลอง
400 ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล “ปีแห่งพระพร”
ร่วมฉลองหิรัญสมโภช ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล
เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะ คุณพ่อยอห์น
สัมพันธ์ วาปีโส และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์
ของคณะ ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน
จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา
10.00 น. (ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน ร่วมฉลอง
ด้วยนะครับ)
] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   ขอเชิญร่วมมิสซา
เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง วัน
เสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา 19.00 น. พิธีบูชา
ขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสุขุม กิจสงวน เป็นประธาน          
หลังมิสซามีถวายดอกไม้และเคารพพระธาตุบุญราศี
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอ
เชิญร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อ
ไพบูลย์ อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 12
กรกฎาคม 2014 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณเวลา 11.00 น.   ขอเชิญผู้สูงอายุร่วม
มิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กทม. โทร.
0-2651-5251
] คณะภคินีคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม
โมทนาคุณพระเจ้า โอกาสสุวรรณสมโภช (50 ปีแห่ง
การปฏิญาณตน) ของเซอร์เทแรสแห่งพระเยซู, ocd.
(ฟีโลมีนา ศุภวรรณ วรศิลป์) โดยพระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วันเสาร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น. ที่อาราม
คาร์แมล กรุงเทพฯ
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่
จอดรถชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ
โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ
คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 089117-9100
] ติดต่อส่งข่าว บทความ ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
(วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน) ได้ที่
กองบรรณาธิการอุดมสารและอุดมศานต์ โทร.
0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@
gmail.com, udomsarn@cbct.net โทรสาร
0-2681-5401

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอห์น
บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสทุ ธิจรรยา และจากคณะ
เบธาราม สังฆานุกรมาร์ติน เดอ ตูร์ ธินากร
ดำ�รงอุษาศีล สังฆานุกรเปโตร นนทพัทธ์ มาเยอะ
สังฆานุกรอัลเบิร์ต สะอาด ประทานสันติพงษ์
สังฆานุกรเดวิด พิทักษ์ บีทู สังฆานุกรดอมินิก
อาทิตย์ เกษตรสุขใจ และฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ทีอ่ าสนวิหาร
พระหฤทัยเชียงใหม่   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่
28  มิถุนายน 2014  เวลา 10.00 น.

k สังฆมณฑลนครราชสีมา ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร
ยอห์น วิชญะ ประทุมมา วันเสาร์ท่ี 5 กรกฎาคม
2014 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระ
ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา  โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

k คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่
สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย บุญบรรลุ สังฆานุกร
เปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว สังฆานุกร
แอนโทนี จิญ์ วัน เซิน ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น
สวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12
กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น. โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธาน

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก
และนิตยสารคาทอลิก
“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก
www.udomsarn.com
เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
E-mail : udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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โดย เงาเทียน
สวัสดีครับเพือ่ น ๆ เยาวชนทีร่ กั วันนี้ เสียงเยาวชน
ขอนำเสนอตอนสุดทายของสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรั ง ซิ ส ที่ ท รงเขี ย นถึ ง เยาวชนโลกในป นี้
ภายใตพระวาจาที่วา “ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะ
อาณาจักรสวรรคเปนของเขา” (มธ 5:3) ... ติดตามอาน
กันตอนะครับ
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
เรือ่ งใหญใจความของพระวรสารคือพระอาณาจักร
สวรรคของพระเจา พระเยซูทรงเปนพระอาณาจักรของ
พระเจาในตัวพระองคเอง พระองคทรงเปนเอมมานูเอล หรือ ‘พระเจาสถิตกับเรา’ ทรงเปนพระเจาทีท่ รง
ประทับอยูกับเรา และพระอาณาจักรหรือความเปน
ใหญของพระเจานั่นเองที่ทรงหยั่งรากและเจริญเติบโต
ขึน้ ในจิตใจมนุษย พระอาณาจักรจึงเปนทัง้ ของขวัญ
และเปนพันธสัญญา มันถูกมอบใหเราแลวในองคพระ
เยซู แตมนั จะตองถูกทำใหเปนจริงบริบรู ณ นัน่ จึงเปน
เหตุ ผ ลที่ เ ราสวดบทข า แต พ ระบิ ด าทุ ก วั น “พระ
อาณาจักรจงมาถึง”
มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด ระหว า งความ
ยากจนกับการประกาศพระวรสาร และระหวางหัวขอ
ของวันเยาวชนโลกครั้งหลังสุด “ทานทั้งหลายจงไป
สั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28:19)
และหัวขอสำหรับปนี้ “ผมู ใี จยากจนยอมเปนสุข เพราะ
อาณาจักรสวรรคเปนของเขา” (มธ 5:3) พระคริสตเจา
ทรงต อ งการพระศาสนจั ก รยากจน ที่ ป ระกาศพระ
วรสารใหแกคนจน ตอนทีพ่ ระเยซูทรงสงอัครสาวกทัง้
สิบสององคออกไป พระองคตรัสวา “อยาหาเหรียญทอง
เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงใสในไถ เมื่อเดินทาง
อยามียาม อยามีเสื้อสองตัว อยาสวมรองเทา อยาถือ
ไมเทา เพราะคนงานยอมมีสิทธิ์ไดรับอาหารอยูแลว”
(มธ 10:9-10) ความยากจนตามจิตตารมณของพระ
วรสารคือเงื่อนไขพื้นฐานในการขยายพระอาณาจักร
ของพระเจา การแสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดีอยาง
ทันทีทันใดที่พอพบในชีวิตคือตอนที่เห็นคนจนยิ้ม ซึ่ง
คนจนเหลานัน้ แทบจะไมมอี ะไรเหลือเลย การประกาศ
พระวรสารในยุคของเราจะเกิดขึ้นก็ดวยผลแหงความ
ชืน่ ชมยินดีทสี่ บื ตอจากกัน
ดังนัน้ เห็นแลววา บุญลาภของคนทีม่ จี ติ ใจยากจน
จะชวยสรางความสัมพันธของเรากับพระเจา กับสิง่ ของ
ทีเ่ ปนวัตถุ และกับคนจน อาศัยพระวาจาของพระเยซู
เราตระหนักดีวาเราตองกลับใจขนาดไหน เพื่อตรรกะ
แหง ‘การเปนมากกวา’ จะมากอน ‘การมีมากกวา’

บรรดานักบุญจะสามารถชวยเราไดมากที่สุดที่จะเขาใจ
ความหมายที่ล้ำลึกของมหาบุญลาภ เพราะฉะนั้นการ
แตงตั้งสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปน
บุ ญ ราศี ที่ มี ขึ้ น ในสั ป ดาห ที่ ส องแห ง ป ส กาจะเป น
เหตุการณทเี่ ปย มลนไปดวยความชืน่ ชมยินดี พระองค
จะทรงเปนผูอุปถัมภที่ยิ่งใหญของวันเยาวชนโลกที่
พระองคทรงเริ่มประเดิมและใหการสนับสนุนเรื่อยมา
ในสหพันธนักบุญพระองคจะยังทรงเปนบิดาและมิตร
สหายของพวกเธอทุกคน
เดื อ นเมษายนป นี้ ถื อ เป น การครบ 30 ป แ ห ง
การมอบไมกางเขนแหงการไถกกู บั เยาวชน การกระทำ
ทีเ่ ปนสัญลักษณของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 คือจุดเริ่มตนแหงการเดินทางแสวงบุญที่ยิ่งใหญ
ของเยาวชนซึ่งเดินทางไปทั้ง 5 ทวีป พระดำรัสของ
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาในวั น ป ส กาป 1984 ยั ง น า
จดจำเสมอ “เยาวชนที่รัก ในวันจบปศักดิ์สิทธิ์ พอ
ขอมอบเครือ่ งหมายแหงปศกั ดิส์ ทิ ธิน์ แี้ กพวกเธอ มันคือ
ไมกางเขนของพระเยซู! จงแบกไปทั่วโลกในฐานะที่
เปนสัญลักษณแหงความรักของพระเยซูเจาทีม่ ตี อ มนุษย
จงประกาศใหทกุ คนทราบวา มีแตในองคพระคริสตเจา
ผทู รงสิน้ พระชนมและเสด็จกลับคืนพระชนมชีพเทานัน้
ที่เราจะพบไดกับความรอดและการไถกู”

เพื่อนเยาวชนที่รัก มักนีฟกัต อันเปนบทเพลงของแมพระ
ผมู จี ติ ใจยากจนยังเปนบทเพลงของ
ทุ ก คนด ว ยที่ เ จริ ญ ชี วิ ต ตามมหาบุญลาภ ความชืน่ ชมยินดีแหงพระ
วรสารเกิ ด จากดวงใจที่ ใ นความ
ยากจนนั้ น มี ค วามชื่ น ชม และ
อั ศ จรรย ใ จในพระดำรั ส ของ
พระเจา ดุจดวงหทัยของแมพระซึง่
ทุกชาติทุกภาษาขนานนามวาเปน
“ผมู บี ญ
ุ ” (เทียบ ลก 1:48) ขอให
แม พ ระ พระมารดาของคนจนและดาราแห ง การ
ประกาศพระวรสารใหม จงชวยใหเราเจริญชีวิตตาม
แนวของพระวรสาร ใหเปนผทู มี่ บี ญ
ุ ลาภในการดำเนิน
ชีวิต และใหมีความกลาหาญเสมอไปที่จะเปนผูที่มี
ความสุข
จากนครรัฐวาติกนั วันที่ 21 มกราคม 2014
วันฉลองนักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
...น อ งเยาวชนครั บ “ผู มี ใ จยากจนย อ มเป น สุ ข
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา”...เปนของพวกเรา
ทุ ก คนด ว ยครั บ ถ า ใจเราไม ต อ งแสวงหาอะไรมาก
เกิ น ไปกว า ความจำเป น ที่ เ ราจะดำเนิ น ชี วิ ต อยู ไ ด ใ น
แตละวัน ชีวิตของเรานาจะมีความสุขมากขึ้นนะครับ
ความสุขอยทู ใี่ จ อยทู ตี่ วั เรา ไมใชอยทู ปี่ ากใคร จริงไหม
ครับ...แคเราไมทุกข เราก็มีความสุขแลว...ขอใหพระ
อาณาจักรสวรรค เปนของทุกคนนะครับ พบกันใหม
ฉบับหนานะครับ สวัสดี...
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ขวัญของ ของขวัญ
เบาว์ กับ ใหม่ เป็นสามีภรรยากันคู่ล่าสุดที่ผมได้รับเกียรติให้เป็น
ประธานในพิธีแต่งงาน ผมรู้สึกว่าทั้ง 2 ยังเด็กมาก (ซึ่งจริงแล้วอายุทั้งคู่ก็
ประมาณ 26 กับ 28 ปี) ผมชอบรอยยิ้มของพวกเขา อยากจะบอกว่าตั้งแต่
พบกันครั้งแรก ในวันที่นัดแนะมาตระเตรียมพิธีแต่งงาน จนถึงวันงาน และงาน
เลี้ยงมื้อเย็น ก่อนที่ผมจะขับรถกลับกรุงเทพฯ ทั้งคู่ยังยิ้มอยู่เลย ผมไม่ได้พูด
เกินจริง เพราะในงานเลี้ยงเย็นนั้น ใหม่ผู้เป็นภรรยายอมรับว่า “ปกติเขาเป็นคน
ชอบยิ้มและหัวเราะอยู่แล้ว แต่การได้อยู่กับเบาว์ทำ�ให้เขาหัวเราะมากขึ้น แล้ว
นั่นเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกัน” ให้ตายสิ ผมว่าคู่นี้ต้องได้รางวัล
มีความสุขยอดเยี่ยม เขาสามารถหัวเราะทั้งน้�ำ ตาเมื่อผู้เป็นสามีแอบเซอร์ไพร์ส
ด้วยบทเพลงพิเศษที่ไม่มีการบอกกล่าวกันก่อน บทเพลงนั้นมีชื่อว่า “คะแนน
แห่งชีวิต”
บางคนเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับคะแนน เช่น ชีวิตคนเรามีคะแนน
เต็มอยู่ร้อย การออกไปใช้ชีวิตในแต่ละวันถ้าพบกับความทุกข์ อุปสรรค ความ
ไม่ส�ำ เร็จก็ถูกหักคะแนนออกไปเรื่อย แต่พอสำ�เร็จ มีความสุข คะแนนก็จะเพิ่ม
ตาม รอยยิ้มเป็นของแถมที่ให้แต้มบวก ในขณะที่ความเศร้าเป็นการติดลบ
โชคดีที่คนบางคนสามารถยิ้มและหัวเราะได้ ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์
ผมนั่งเขียนหมายเหตุฯ ฉบับนี้ที่บ้านผู้หว่าน หลังจากได้ฟังเทศน์จาก
คุณพ่อผู้เทศน์ประจำ�เดือนนี้ ได้พบเห็นพูดคุยสนทนากับรุ่นพี่รุ่นน้อง กระเซ้า
เย้าแหย่กันตามเรื่อง นำ�งานในหน้าที่การงานมาบริการรับใช้ ในเดือนนี้พิเศษ
หน่อย เพราะว่าหนังสือที่เกี่ยวกับนักบุญพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ จบ
สำ�เร็จทุกเวอร์ชั่น และทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เองได้เป็นธุระจัดการเรื่อง
การบริการ บวกกับเป็นช่วงฤดูกาลของพระธาตุของท่านนักบุญทั้งสองได้จาริก
ไปตามวัดของอัครสังฆมณฑลฯ จึงประจวบเหมาะสำ�หรับการจัดหาไปแจกจ่าย
บริการให้สัตบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นรูปพระเล็ก ๆ มีบทสวด โปสเตอร์แผ่นสวย
รูปนักบุญทั้งสองพระองค์คู่กัน หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแฝดพระสันตะปาปานักบุญ
ซึ่งมีคุณพ่อฝรั่งท่านหนึ่งถามผมว่า “แปลมาหนังสืออะไร?” ผมตอบไปด้วย
ความภาคภูมิใจว่า “กำ�ลังรอให้ฝรั่งเอาไปแปล” หลังจากนั้นก็สาธยายเรื่องราวที่
บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนั้นด้วยความภูมิใจ ไม่ใช่เพราะเป็นคนเรียบเรียงรวบรวม
แต่โดยทีละเล็กทีละน้อย สือ่ ของประเทศนีก้ เ็ ลยผ่านเรือ่ งตามความคิดของชาวบ้าน
แบบไม่สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองเลย และหนังสือที่เป็นพระเอกของวันนี้
“ด้วยศรัทธาและคารวะ” รูปสวย เรื่องน่าสนใจ มีดีวีดีบันทึกการถ่ายทอดสด
3 ชั่วโมงภาพคมชัด คำ�อธิบายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ แถม
รูปที่จะเป็นประวัติศาสตร์ไปอีกชั่วกาลนาน การเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ฯลฯ ผมยืนเชียร์แขก
ด้วยรอยยิ้ม เห็นคุณพ่อหลาย ๆ ท่านเวลาจะซื้อหนังสือก็นึกถึงผู้ร่วมงาน นึกถึง
คนทีม่ คี วามยากลำ�บากกว่า การนึกถึงกันและกันจึงพาผมย้อนนึกถึงคนเบือ้ งหลัง
มากมาย เราอาจจะยืนอยู่เบื้องหน้าเพื่อรับคำ�ชม หรือความสำ�เร็จ แต่หลายคน
ที่ยืนเบื้องหลัง หลายคนที่ยืนเพื่อผู้อื่น ผมคิดว่าคนเหล่านี้แหละถ้าเรามี
หรือบางทีเราก็เป็น มันช่างเป็นของขวัญชิน้ ทีม่ คี า่ แบบเติมคะแนนแทบไม่ทนั กัน
เลย
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ตรั ส ในวั น ที่ เชิ ญ ประธานาธิ บ ดี
อิสราเอลและปาเลสไตน์ รวมทั้งพระอัยกาแห่งออร์โธดอกซ์ มาร่วมกันสวด
ภาวนาเพื่อสันติภาพในวันสมโภชพระจิตเจ้าที่ผ่านมา มีหลายๆ ถ้อยคำ�ที่น่า

ประทับใจ ผมเลือกประโยคหนึ่งมาโปรยลงปกอุดมสารฉบับนี้ว่า “สันติสุขเป็น
ของขวัญจากพระเจ้า แต่ก็ปรารถนาความพยายามของมนุษยชาติ” หลังจาก
นั้นทรงปลูกต้นมะกอกร่วมกัน ต้นไม้แห่งสันติที่เป็นประจักษ์พยานให้พบเห็น
แต่ก็เป็นสัญลักษณ์กลาย ๆ ว่า ถ้าไม่รดน้ำ� ต้นไม้นี้คงเหี่ยวเฉาไปสักวัน ถ้า
ไม่เติมปุ๋ยของความรัก ร่วมกันส่งเสริมสันติสุขด้วยกิจกรรมทุกวิถีทาง และทุก
โอกาส สันติภาพที่เพาะบ่มก็จะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้
ผมพูดบนเวทีงานเลี้ยงแต่งงานในฐานะแขกผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ว่า “ตั้งแต่วันที่พบกัน จนพิธีแต่งงาน จนถึงงานเลี้ยงตอนนี้ ยังไม่เห็นเจ้าบ่าว
หยุดหัวเราะเลย” ได้เสียงฮาพอสมควร แต่เป็นเสียงฮาที่ไม่ได้คิดว่าเจ้าบ่าวของ
เราบ้าไปแล้ว แต่หลายคนคงคิดคล้ายกันว่า “เขาเป็นผู้ชายที่โชคดี พวกเขาเป็น
คู่แต่งงานที่มีความสุข พวกเขาเป็นของขวัญที่เกิดมาเพื่อกันและกัน”
บางทีสันติสุข ความสุข อยู่ในมุมเล็ก ๆ ทุก ๆ ที่เมื่อเราสร้างรอยยิ้ม
ให้แก่กัน โลกไม่ได้เบื่อที่จะได้รับของขวัญแบบนี้
บรรณาธิการบริหาร
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“สามเณรใหม่นครสวรรค์” พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

เป็นประธานพิธีมิสซาโอกาสเปิดปีการศึกษา และรับการถวายความตั้งใจ ในการ
เป็นสามเณรใหม่ ของสามเณรที่เข้าใหม่จ�ำ นวน 11 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2014 ที่สามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์

“อบรมผู้นำ�ศาสนสัมพันธ์” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น

ประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ�ศาสนสัมพันธ์ รุ่น
ที่ 16 เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2014

“ร่วมแสดงความยินดี”

คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน เจ้าอาวาส และสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแสดงความยินดีแก่ซิสเตอร์สุจิตรา
สุขถาวร และซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ ลูกวัดทั้งสองท่าน โอกาสฉลองหิรัญ
สมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
(25 ปี) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2014

“ค่ายเยาวชนวัดพระมหาไถ่กรุงเทพฯ” วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ จัด

ค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2014 ที่ศูนย์พระมหาไถ่พัทยา
นำ�ทีมโดยคุณพ่อเมธี ศรีวรกุล และคุณพ่อโจเซฟ เฟื่อง พร้อมกลุ่มเยาวชน
ประมาณ 30 คน ร่วมกันคิด ร่วมกันแบ่งปันถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชน
คาทอลิกที่มีต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
ด้วยความสนุกสนาน

แผนกครอบครัว โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่น
ที่ 146 ซึ่งถือเป็นวันครบ 25 ปีของงานฟฟ.1 เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2014
ที่บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 18 คู่ (เป็น
คาทอลิก 2 คู่ คริสเตียน 1 คู่ ต่างถือ 3 คู่ และพุทธ 12 คู่ ผู้สังเกตการณ์ 1
ท่าน) แบ่งคู่สัมมนา เป็น 3 กลุ่ม มีคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ ผู้จัดการแผนก
เป็นประธานในพิธีเปิด คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะสติกมาติน ให้ข้อคิด
เรื่องคุณค่าศักดิ์ศรีทางเพศ เป็นประธานในมิสซาคืนวันเสาร์ และคุณพ่อปิยะชาติ
มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น
ประธานในการรื้อฟื้น และมิสซาปิดการสัมมนา
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ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินถวายพระพร
แด่พระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี
ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ได้จัดวจนพิธีกรรม

(อ่านต่อหน้า 4)

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 41 ก่อนและหลัง การจัดความสำ�คัญ

ร่วมภาวนา - อาลัยแด่คุณพ่อเจมส์
และเยาวชนเวียดนามที่เสียชีวิต
วันที่ 3 มิถุนายน 2014 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

(อ่านต่อหน้า 4)

ความสับสนของงาน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ความเป็นไปของ
โลกที่เหมือนหมุนเร็วขึ้น ก่อน-หลัง จะยืนอยู่บนหลักคิดใด
“ใจของข้าพเจ้ารุ่มร้อนอยู่ภายใน เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ใจก็ลุกเป็น
ไฟ แล้วถ้อยคำ�ก็พรั่งพรูออกมา ... ดูซิ พระองค์ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า
สั้นนัก ความยาวแห่งชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีความหมายใดเลยเมื่อเทียบกับ
พระองค์ มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนลมที่พัดมาเพียงวูบเดียว” (สดุดี 39:
3, 5)
“ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนัน้ จากพระเจ้าเถิด พระองค์
ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้าง โดยไม่ทรงตำ�หนิเลย แล้วเขาจะได้รับ
ปรีชาญาณตามที่ขอ” (ยากอบ 1:5)
ถามพระอาจฟังดูไม่ได้คำ�ตอบทันที แต่ตอบว่าน้ำ�พระทัยของพระควร
อยู่ ณ จุดใด บัดนั้นปรีชาญาณของพระองค์จะทรงนำ�ทาง

