สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 22 มิถุนายน
““เราเป็นปังทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค์
ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
และปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเรา
เพื่อให้โลกมีชีวิต””
(ยอห์น 6:51)
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โคราช บวชพระสงฆ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา ขอเชิญ
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่
ของสังฆานุกรยอห์น วิชญะ ประทุมมา ใน
วันเสาร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2014 เวลา
10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิิ์ สิริสุทธิ์ (อ่านต่อหน้า 7)
สังฆานุกรยอห์น วิชญะ ประทุมมา

คณะคามิลเลียนบวชพระสงฆ์

สังฆานุกรมีคาแอล
วุฒิชัย บุญบรรลุ

สังฆานุกรแอนโทนี
จิญ์ วัน เซิน

“ประชุม”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2014 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้
จัดประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลฯ ที่ห้องประชุมสำ�นักมิสซัง โดยเลือก
ตัวแทนมาจากคณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กร
คาทอลิกต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง การไตร่ตรองเตรียมเอกสารการประชุม
สมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015

สังฆานุกรเปาโล
เหงียน ยือ เฮี้ยว

คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช 400 ปี แห่งมรณกรรมของนักบุญคามิลโลและพิธีบวช
เป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย บุญบรรลุ สังฆานุกรแอนโทนี
(อ่านต่อหน้า 7)
จิญ์ วัน เซิน สังฆานุกรเปาโล เหงียน ยือ เฮี้ยว

“ปิดเดือนแม่พระ”

พระสงฆ์ ใ หม่ ทั้ ง สาม
ของอั ค รสั ง ฆมณฑล
กรุงเทพฯ ถวายมิสซา
แ ร ก แ ล ะ ปิ ด เ ดื อ น
แม่พระทีว่ ดั นักบุญเปโตร
สามพราน วันที่ 31
พฤษภาคม 2014

“ประธานเซอร์ร่าสากลเยี่ยมสมาชิกในไทย”

วันที่ 17 พฤษภาคม
2014 คุณฌอน เยว (Sean Yeo) ประธานเซอร์ร่าสากลชาวสิงคโปร์ ได้
เดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมสมาชิกเซอร์ร่าในประเทศไทย และได้เข้าเยี่ยม
คำ�นับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมกับ
คณะกรรมการสภาเซอร์ร่าฯ จิตตาธิการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิกเซอร์ร่าที่มา
ต้อนรับ ที่สำ�นักพระสังฆราช กรุงเทพฯ พระคุณเจ้าได้สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรื่องการทำ�งานของเซอร์ร่ากับประธานเซอร์ร่าสากล และได้ให้คำ�แนะนำ�
การส่งเสริมกระแสเรียก เพื่อให้คณะเซอร์ร่านำ�ไปปฏิบัติในวัดต่าง ๆ ด้วย
นอกจากนี้ คุณฌอนยังได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันกับสมาชิกเซอร์ร่า ในโอกาสนี้ ได้มอบรัศมีศีลมหาสนิทให้คณะเซอร์ร่า
ประเทศไทย พร้อมด้วยสายประคำ�ให้สมาชิกทุกคนเป็นของที่ระลึกด้วย

“ชุมนุมสมาชิกสภาภิบาลราชบุรี” วันที่ 17-18 พฤษภาคม

2014 สังฆณฑลราชบุรี จัดการชุมนุมสมาชิกสภาภิบาลวัดสังฆมณฑล
ราชบุรี ที่โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ� ในหัวข้อ “งานประกาศพระวรสาร
ใหม่” โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ บรรยาย
พิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาภิบาลวัด” คุณพ่อไพยง
มนิราช และคุณพ่อสมควร หมายแม้น ให้ความรู้เรื่อง “ศิษย์ของ
พระคริสตเจ้าเจริญชีวิตการประกาศข่าวดีใหม่”
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พระธาตุ (ต่อจากหน้า 20)
เขต 4 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2014
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2014
เขต 6 วันที่ 15 มิถุนายน 2014
วันที่ 15 มิถุนายน 2014
วันที่ 19 มิถุนายน 2014
วันที่ 20 มิถุนายน 2014
วันที่ 21 มิถุนายน 2014
วันที่ 23 มิถุนายน 2014
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2014
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2014
เขต 3 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2014
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2014
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2014
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2014
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2014
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2014
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2014
เขต 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2014
วันที่ 13 กรกฎาคม 2014
วันที่ 18 กรกฎาคม 2014
วันที่ 19 กรกฎาคม 2014
วันที่ 20 กรกฎาคม 2014
วันที่ 22 กรกฎาคม 2014
วันที่ 23 กรกฎาคม 2014
วันที่ 24 กรกฎาคม 2014
วันที่ 26 กรกฎาคม 2014
เขต 1 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2014
วันที่ 1 สิงหาคม 2014

วันที่ 2 สิงหาคม 2014
วันที่ 3 สิงหาคม 2014
วันที่ 3 สิงหาคม 2014
วันที่ 6 สิงหาคม 2014
วันที่ 8 สิงหาคม 2014
วันที่ 9 สิงหาคม 2014
วันที่ 9 สิงหาคม 2014
วันที่ 10 สิงหาคม 2014
วันที่ 12 สิงหาคม 2014
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2014

วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา (เช้า)
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
(บ่าย)
วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
(ถึงเที่ยง 21)
วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
วัดนักบุญลูกา อู่ทอง
วัดนักบุญบาร์โธโลมิว
และวัดนักบุญคลารา
วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
บางบัวทอง
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ
ปากลัด
วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ บางแค
วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
บางสะแก
วัดนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
คลองจั่น (เช้า-เที่ยง)
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
(เที่ยงเป็นต้นไป)
วัดนักบุญโทมัส มีนบุรี
วัดคอนเซ็ปชัญ
วัดเซนต์จอห์น
วัดพระแม่มหาการุณย์
วัดอัครเทวดามีคาแอล
สะพานใหม่
วัดนักบุญดอนบอสโก ถ.เพชรบุรี
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ�
วัดประจำ�อารามพระหฤทัยฯ
คลองเตย
และวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่ง
เหรียญอัศจรรย์ ท่าเรือคลองเตย
วัดราชินีแห่งสันติสุขซอยสุขุมวิท
101
วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
(ช่วงเช้า)
วัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์
(ช่วงเย็น)
วัดพระมหาไถ่
วัดประจำ�เซนต์โยเซฟ บางนา
วัดพระกุมารเยซู ก.ม. 8
วัดพระบิดาเจ้า
วัดเซนต์หลุยส์ สาทร
วัดประจำ�เซนต์โยเซฟ บางนา
อาสนวิหารอัสสัมชัญ

หน้า 3

พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 20)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ ส ทรงส่ ง สาส์ น ทางวิ ดี โ อไปยั ง คณะ
ผู้จัดการแข่งขัน นักฟุตบอล และแฟนๆ
กี ฬ าที่ เข้ า ร่ ว มในการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล
โลก 2014 ที่ประเทศบราซิล โดยทรง
ใช้ภาษาโปรตุเกส ในสาส์นนี้สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงความ
หวังของพระองค์ท่านว่า “นอกเหนือ
จากการเฉลิ ม ฉลองการแข่ ง ขั น กี ฬ า
การชิงรางวัลระดับโลกแล้ว มันยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นการเฉลิม
ฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง
ชนชาติต่างๆ”
สาส์นยังกล่าวว่า “การแข่งขันกีฬามิใช่เป็นเพียงเพือ่ ความบันเทิงชนิด
หนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่จะสื่อถึงคุณค่าที่จะส่งเสริมคุณงามความดี
ของมนุษย์ และยังช่วยส่งเสริมการอยู่ด้วยกันอย่างสันติฉันพี่น้อง”
พระสันตะปาปายังทรงกล่าวถึงความสำ�คัญของกีฬาในการให้การ
ศึกษาด้านศีลธรรม เพราะจิตตารมณ์ของการแข่งขันกีฬาคือ การสอนให้เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย ความพยายามและความเสียสละ เพื่อบรรลุถึงความเป็นเลิศ
เป็นการเตือนใจเราเสมอว่า การเสียสละมีความจำ�เป็น เพื่อการเติบโตในด้าน
คุณธรรม ที่เสริมสร้างคุณสมบัติของการเป็นบุคคล
สาส์นกล่าวต่อไปว่า “ฟุตบอลสามารถและควรเป็นโรงเรียนเพื่อก่อ
ให้เกิด “วัฒนธรรมแห่งการพบปะสังสรรค์” จึงจะนำ�ไปสู่ความสามัคคีและ
สันติภาพระหว่างชนชาติต่างๆ พลางสอนถึงคุณค่าของการเล่นอย่างยุติธรรม
เป็นการเสริมสร้างจิตตารมณ์การทำ�งานเป็นทีม และคุณค่าต่างๆ ซึ่งหาก
ปราศจากสิ่งเหล่านี้สังคมก็จะถูกทำ�ลาย
ถอดความโดยพระสังฆราชกิตติคณ
ุ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
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ซิสเตอร์คริสตีน่า (ต่อจากหน้า 20)
ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังชนะเลิศการแข่งขันว่า ได้เชิญ
ให้ทุกคนสวดบท “ข้าแต่พระบิดา” พร้อมกัน เพราะ
ต้องการใช้โอกาสนี้ในการแพร่ธรรม   ซิสเตอร์มั่นใจใน
พระญาณสอดส่องของพระเจ้า ก่อนจะเตรียมตัวเข้าพิธี
ปฏิญาณตนตลอดชีวิต
ซิสเตอร์คริสตีน่า ปัจจุบันอายุ 25 ปี ซึ่ง
กำ�ลังจะเข้าพิธปี ฏิญาณตนตลอดชีวติ ได้กล่าวว่า “ตอนนี้
ซิสเตอร์วางแผนจะกลับไปดำ�เนินชีวิตตามปกติ และ
อุทิศตนให้กับสิ่งสำ�คัญสุดในชีวิต นั่นคือ พระเยซูและ
การสวดภาวนา  ส่วนอนาคตของซิสเตอร์ขึ้นกับคุณแม่
อธิการ ซึ่งซิสเตอร์เชื่อและวางใจในพระญาณสอดส่อง
ของพระเจ้า”  

VENI – VIDI : ข้ามา – ข้าเห็น

ว. ประทีป
เป็นความตั้งใจมานานแล้วที่อยากไปสัมผัสกับ
วิถีชีวิตของชนเผ่าพันธ์ุทางตอนเหนือของประเทศไทย  
จนในที่สุดมีโอกาสในช่วงสงกรานต์ปีนี้นี่เอง  สถานที่ไป
คือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่   และชนเผ่าที่ได้ไปสัมผัส
คือชนเผ่าปกาเกอะญอ   ซึ่งจะว่าไปแล้วเป็นชนเผ่าที่มี
คนกลับใจมาเป็นคาทอลิกมากที่สุด
ชนเผ่าปกาเกอะญอเป็นใครและมาจากไหน?  
มติชนบอกว่า หลักฐานทีช่ ดั เจนแห่งการอพยพครัง้ สำ�คัญ
ของชาวกะเหรี่ยงที่ทุกฝ่ายยอมรับเกิดขึ้นราว 400 ปี
ที่ผ่านมานี้เอง ในสมัยพระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่าที่
ทำ�สงครามกับพวกมอญหงสาวดี
หลักฐานระบุว่า กะเหรี่ยงซึ่งมีความสัมพันธ์
อันดีกับมอญ รวมทั้งตั้งเมืองอยู่ระหว่างพม่ากับมอญ
ได้ช่วยเหลือให้ที่หลบภัยแก่ชาวมอญด้วยความเมตตาธรรม   เมื่อพม่ายกทัพติดตามมา กะเหรี่ยงจึงถูกพม่า
รุกรานด้วย
ชาวกะเหรี่ยงมีพื้นฐานนิสัยสันโดษ รักสงบ ไม่
ชอบรบราฆ่าฟัน  เมื่อหวั่นเกรงภัยจะเกิดขึ้น  จึงอพยพ
ข้ า มเทื อ กเขาตะนาวศรี - ปั ก ธงชั ย เข้ า สู่ เขตแดนไทย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลายระลอกทางด้ า นทิ ศ เหนื อ และทิ ศ
ตะวันตก
ลุงกุแฮ สว่างธรรมกุล ขณะนี้อายุ 67 ปีตั้ง
ถิ่นฐานภูมิล�ำ เนาดั้งเดิมอยู่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และได้
อพยพย้ายมาอยูท่ บ่ี า้ นอ่างกาน้อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ตอนที่มีอายุได้ 25 ปี   หลังจากนั้น 2 ปีเขาก็กลับใจ
และได้รับศีลล้างบาปจากคุ ณ พ่ อ
เชกีน๊อต สงฆ์
ธรรมทู ต เบธาราม   ที่บ้านอ่าง
ก า น้ อ ย มี
ป ร ะ ช า ก ร อ ยู่
60
ประมาณ
ครอบครัว เป็น
คาทอลิก
28
ค ร อ บ ค รั ว

และบรรดาคาทอลิ ก ต่ า งก็ เ ป็ น พี่ น้ อ งเกี่ ย วดองกั น
ทั้งหมู่บ้านจาก 3 ตระกูลหลักด้วยกันแต่ละหมู่บ้านจะ
ตั้งเรียงรายกันเป็นกลุ่มตามลาดเนินเขา   ส่วนที่ทำ�กิน
นั้นจะอยู่ห่างออกไป ซึ่งหมายความว่าทุกคนล้วนแต่
เป็นเกษตรกรทำ�นาทำ�ไร่   ถือได้ว่าลุงกุแฮเป็นคาทอลิก
คนแรกแห่งหมู่บ้านแอ่งกาน้อย อีกทั้งเป็นผู้นำ�การสวด
ภาวนาในวั น อาทิ ต ย์ ด้ ว ยปกติ จ ะมี พ ระสงฆ์ เวี ย นมา
ทำ�มิสซาประมาณ 2-3 เดือนครั้ง   ดังนั้นสัตบุรุษจึง
พากันมาสวดภาวนากันในวันอาทิตย์ ซึง่ จะมีทง้ั เวลา
เช้ า และเวลาค่ำ � แล้ ว แต่ ใ ครจะสะดวกตอนเช้ า หรื อ
ตอนเย็น  ในช่วงเทศกาลมหาพรตมีการเดินรูปสิบสี่ภาค
ด้วย  มีสัตบรุษมาร่วมอย่างน่าประทับใจซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าพวกเขามีความเชื่อที่หนักแน่น
ผู้เขียนมีโอกาสไปเยี่ยมครูคำ�สอนคนหนึ่งที่
บ้านผาหมอน  วันนั้นเป็นวันเสาร์มคี ุณพ่อเกรียงศักดิ์
มาทำ�มิสซา  ท�ำ กันทีห่ อ้ งใต้ถนุ บ้านของสัตบุรษุ ท่านหนึง่
ปรากฏว่านั่งกันเต็มทุกกระเบียดนิ้วจนผู้เขียนต้องยืน
ร่วมมิสซาที่หน้าต่างนอกห้อง  ได้มีโอกาสคุยกับครูสอน
คำ�สอนซึ่งบอกว่าเขาได้รับการอบรมเป็นเวลาสามเดือน
ที่ศรีราชา  ตอนแรกได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 500 บาท
แต่บัดนี้เพิ่มขึ้นแล้วเป็น 3,000 บาท   ก็ไม่พอใช้อยู่ดี
เพราะเขาต้องตระเวนสอนคำ�สอนไปทั้ง อ.จอมทอง  แต่
เขาก็พอใจเพราะทำ�ด้วยใจรักและศรัทธา  ซึ่งเขาบอกว่า
มีหลายคนที่ลาออกไปเพราะได้รับค่าตอบแทนไม่พอ
ที่จะดูแลครอบครัว  
พู ด ถึ ง การทำ � มาหาเลี้ ย งชี พ ของพี่ น้ อ งชาว
ปกาเกอะญอ   ผู้เขียนคิดว่าพวกเขาพออยู่ได้   เพราะ
ส่วนใหญ่จะมีที่ทำ�กินกัน ถึงแม้จะไม่มากมายก็ตาม  
พวกเขาบอกว่ า พวกเขามี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม ก็ เ ป็ น
เพราะได้พึ่งบุญจากในหลวง  เวลานี้พวกเขามีน้ำ�ประปา
ใช้ฟรีจากประปาภูเขา  การทำ�ไร่ทำ�นาก็ได้น้ำ�ประปาจาก
ภูเขา ไฟฟ้าก็มีใช้  แต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าไฟ  เพราะ
พวกเขาประหยัดใช้ไฟกันไม่กี่หลอด   หลวงเขายกเว้น
ค่าไฟสำ�หรับผูท้ ใ่ี ช้ไฟต่�ำ กว่าทีก่ �ำ หนด  มีเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
หลวงมาคอยแนะนำ�การปลูกพืชผักต่างๆ และผลผลิต
ที่ได้ทางโครงการหลวงรับซื้อหมดในราคาที่ยุติธรรม  
พูดถึงการมีน้ำ�ใจ ผู้เขียนคิดว่าชาวปกาเกอะญอมีน้ำ�ใจไม่แพ้ใครเหมือนกัน  วันอาทิตย์ที่พวกเขามา

สวดภาวนาพร้อมกัน   เขามีการวางขันไว้หน้าพระแท่น
เพื่อให้คนทำ�บุญ  ผู้เขียนสังเกตว่าส่วนใหญ่จะทำ�บุญกัน
คนละ 20 บาท  ซึ่งถือว่ามากทีเดียวสำ�หรับเขา  ทำ�ให้
นึกถึงทานของหญิงหม้ายในพระคัมภีร  
์ ผู้น�ำ หมู่บ้าน
คนหนึ่งนำ�ใบเสร็จมาให้ดู  มันเป็นการบริจาคของชุมชน
ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั บ พี่ น้ อ งที่ ป ระสบกั บ ภั ย พิ บั ติ
สึนามิเป็นจำ�นวนเงินถึง 4 พันกว่าบาท
ก่อนจบประสบการณ์ ขอเสนอความคิดนิด
หนึ่ง...  ผู้เขียนเสนอให้ผู้อ่านผู้มีใจศรัทธาคิดถึงบรรดา
พระสงฆ์ที่ทำ�งานกับชาวเขาด้วย   คนหนึ่งๆ ต้องดูแล
เป็นสิบๆ หมู่บ้าน  ต้องเดินทางไม่หยุดหย่อน  อยาก
เสนอว่า เวลาที่ท่านจะขอมิสซาเพื่อผู้เป็นหรือผู้ตายก็
แล้วแต่  จะเป็นบุญยิ่ง!
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 25

หน้า 5

สมเด็จ
พระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงประกาศ
บนเครื่องบิน
ขณะเสด็จกลับจาก
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ว่า
จะเสด็จเยือน
ทวีปเอเชีย

ชาวเมืองตาโคลบัน
ประเทศฟิลิปปินส์
ที่ได้รับทุกข์ทรมาน
จากพายุไห่เยี่ยน

(ภาพบน-ภาพซ้าย) วัดคาทอลิก
ถูกทำ�ลายหลายแห่งในการโจมตี
เมืองโมซุล ประเทศอิรัก

(ภาพขวา) คุณพ่อเกรโกรี แกสตัน
ข่าวที่ 1
กลุ่มหัวรุนแรงอิสลามเข้ายึดเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิรัก: เขตปกครองวัด
คริสตังถูกทำ�ลาย
12 มิถุนายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l กลุ่มหัวรุนแรงอิสลามเข้ายึดเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิรัก บังคับพลเมือง
กว่า 150,000 คน ให้อพยพออกจากเมืองโมซุล ในหมู่ผู้อพยพมีคริสตังราว 1,000
ครอบครัวที่ต้องละทิ้งครอบครัวและหมู่บ้านไปพร้อมๆ กัน
l การโจมตีเกิดจากสมาชิกของรัฐอิสลามแห่งประเทศอิรักและภูมิภาคเลอแวนท์หรือ
กลุ่มไอ เอส ไอ เอส ผู้ซึ่งใช้กำ�ลังและความรุนแรงเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม กลุ่มติด
อาวุธนับพันคนฆ่าผู้ใหญ่และเด็กทิ้งร่างที่ปราศจากชีวิตไว้บนถนน โรงเรียนและธุรกิจ
ก็ถูกโจมตีด้วย  อย่างน้อยโบสถ์คริสตัง 2 แห่งถูกทำ�ลายโดยกลุ่มนี้ รวมทั้งอาราม
มาร์เบห์นัม ซึ่งมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4
l รัฐสภาของประเทศประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติในพืน
้ ทีน่ น้ั แต่สถานการณ์ตงึ เครียด
ดูเหมือนยังไม่จบสิ้น นายกรัฐมนตรีเรียกร้องชาวอิรักและอาสาสมัครจับอาวุธขึ้นต่อสู้
กับคนกลุ่มนี้
ข่าวที่ 2
อธิการมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กล่าวว่า การเสด็จไปเยือนผู้ได้รับผลร้ายจากพายุไต้ฝุ่น
กระหน่ำ�ของพระสันตะปาปามีความหมายอย่างมาก
15 มิถุนายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสอยู่เสมอว่าทรงปรารถนาจะเสด็จเยือนทวีปเอเชีย
และทรงเคยเล่าถึงความผิดหวังครั้งหนึ่งในวัยหนุ่มทรงปรารถนาจะไปเป็นมิสชันนารี
ยังประเทศญี่ปุ่น เมื่อเสด็จกลับจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงประกาศกำ�หนดการ
เดินทางที่จะมีในไม่กี่เดือนข้างหน้า พระองค์ตรัสว่า “เมื่อมองไปยังทวีปเอเชีย จะมี

การเดินทาง 2 ครั้ง ครั้งแรกไปยังประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพบปะกับเยาวชนเอเชีย จาก
นั้นเดือนมกราคม ไปยังประเทศศรีลังกา 2 วัน และต่อเนื่องไปยังประเทศฟิลิปปินส์
ยังบริเวณที่ได้รับผลร้ายจากพายุไต้ฝุ่น” แม้ว่าจะเป็นกำ�หนดการสุดท้ายของพระองค์
แต่การเสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้สำ�คัญมากประเทศที่มีจำ�นวนคริสตชน
มากเป็นอันดับสามของโลกและยิ่งมีความสำ�คัญยิ่งขึ้นเพราะที่ตั้งของประเทศเป็นจุด
ยุทธศาสตร์สำ�คัญของคริสตชนในทวีปเอเชีย
คุณพ่อเกรโกรี แกสตัน อธิการวิทยาลัยฟิลิปปินส์ในสันตะสำ�นัก กรุงโรม เล่า
ว่า “พ่อคิดว่า ความได้เปรียบของชาวฟิลิปปินส์คือการที่เราสามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมต่างๆ ได้ง่าย และด้วยหนทางนี้เราสามารถนำ�ข่าวสารของพระคริสตเจ้าไป
ยังวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปในทวีปเอชีย”
l
รายละเอียดแน่นอนในการเสด็จเยือนคริสตชนผู้ศรัทธาในประเทศหมู่เกาะครั้งนี้
ยังไม่ชัดเจน สิ่งหนึ่งที่ยืนยันแล้วคือพระองค์จะเสด็จเยือนบริเวณที่ได้รับหายนะจาก
พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013   คุณพ่อเกรโกรี แกสตัน เล่า
ต่อว่า “ยังคงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจนบัดนี้ ดังนั้นการปรากฏพระองค์ของ
พระสันตะปาปา ตามพระประสงค์ของพระเจ้า จะช่วยบรรเทาได้อย่างมากและมี
ความหมายอย่างยิ่ง จะเป็นการสัมผัสแตะต้องดวงใจชาวฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่พื้นที่
ตรงนั้นแต่ทั่วโลกเลย”
l พระศาสนจักรเป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงหลักที่ผลักดันให้มีการบูรณะฟื้นฟู ที่จริงในเดือน
กุมภาพันธ์ พระศาสนจักรเริ่มวางรากฐานโครงการก่อสร้างส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปา คืออาคารบ้านเด็กกำ�พร้าทีอ่ ยูต่ ดิ กับอาคารของสังฆมณฑลในเมืองตาโคลบัน
คุณพ่อเกรโกรี เสริมว่า “การเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา มิใช่การ
พยายามจะทำ�ให้พระองค์เป็นรูปแบบที่นับถือเท่านั้น แต่ส�ำ หรับเรา พระองค์ทรงเป็น
องค์พระเยซูเจ้าเอง เป็นพระเจ้าที่ทรงปรากฏพระองค์เองแก่เรา”
l สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์
เช่นกัน ระหว่างการเสด็จเยือนครั้งสุดท้ายในปีค.ศ. 1995 ผู้คนเกือบ 5 ล้านคน
มาชุมนุมกันในกรุงมะนิลาเพื่อจะได้พบปะกับผู้เป็นนักบุญชาวโปแลนด์ คงจะไม่ยาก
เกินไปที่จะมีเรื่องน่าแปลกใจแบบนี้อีกที่จะได้ทักทายกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ในเดือนมกราคมนี้.
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ความสุขคงทน
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ขึ้นทางด่วนไปลงยมราช
จากนั้นก็ขึ้นสะพานพระรามแปด
บ.สันติสุข
ยาวไปตลอดแนวทางต่างระดับบรมราชชนนี
www.salit.org
อึดใจเดียวก็ลงถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
แม้ระยะหลังๆ ต้องลงมาวิง่ ข้างล่างเพราะเปิดทางขาเข้าสะพานพระรามแปด
ก็ยังพอทำ�เนาแม้ต้องเพิ่มเวลาอีกนิดไม่ถึงต้องหงุดหงิด
แต่พอมีการชุมนุมปิดเส้นทางสัญจรหลายจุด
ถนนราชดำ�เนินผ่านไม่ได้ขึ้นสะพานพระรามแปดไม่ได้
ต้องเลี่ยงต้องหลบต้องหลงอยู่หลายตลบ
ใจหนึ่งก็ยอมรับได้กับการชุมนุมการเมือง
แต่อีกใจหนึ่งก็อดคำ�นึงถึงสิทธิการใช้รถใช้ถนนไม่ได้
นอกจากต้องเปิดแผนที่มองหาทางใหม่
แทนที่จะลงยมราชต้องเลยไปลงถนนสีลม
กลับรถได้ก็มุ่งขึ้นสะพานตากสินมุ่งไปตามถนนราชพฤกษ์
อ้อมไปเข้าถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
ต้องเพิ่มเวลาต้องฟันฝ่าการจราจรช่วงเวลานั้นแบบทุลักทุเล
ไม่ต้องพูดถึงขากลับ
กระทั่งวันนั้นที่ถนนหนทางสะอาดโล่งเตียน
ขับไปตามเส้นทางคุ้นเคยใจเปี่ยมสุขเสียนี่กระไร
ความคิดก็แวบไปถึงคำ�พูดคมคายของฝรั่ง
“เราจะรู้คุณค่าสิ่งใดต่อเมื่อสิ่งนั้นหายไป”
เดชะบุญหลังจากที่ความสะดวกในถนนหนทางหายไปเกือบปี
ก็กลับมาให้ใช้ให้สัญจรได้อีกครั้ง
ทำ�ให้รู้สึกในคุณค่าของมันอีกหลายตลบ
และก่อนที่ “คสช.” จะเริ่มคืนความสุขให้ประชาชน
ความสุขในการเดินทางก็มาให้สัมผัสได้อย่างเป็นรูปแล้ว
จากนั้นคนไทยพากันรับความสุขหลากหลายรูปแบบ
ตั้งแต่ฟุตบอลโลกไปถึงชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ฟรี
ตามด้วยความสุขในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ค่าใช้จ่ายราคาน�้ำมันราคาอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภค
แล้วก็พากันวาดพากันหวังไปเรื่อยไม่มีสิ้นสุด
กระทั่งลืมแหล่งที่มาแท้จริงแห่งความสุข
นั่นคือความสงบสุข
เมื่อมีความสงบสุขชีวิตแต่วันมีความมั่นคง
เมื่อมีความมั่นคงในแต่ละวันก็ไม่กังวลไม่กลัวไม่หวั่นวิตก
ชีวิตก็เป็นสุขตามอัตภาพ
ทว่าจะมีความสงบสุขได้จ�ำ ต้องมีความดีเป็นที่ตั้ง
เมื่อมีความดีก็มีความชอบธรรมจรรยาบรรณจริยธรรม
โดยมีมโนสำ�นึกแห่งความเคารพในกฎกติกาบ้านเมือง
ซึ่งทำ�ให้สิทธิและหน้าที่เคียงคู่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในระดับปัจเจกในระดับสังคมในระดับชาติในระดับโลก
อีกทั้งยอมรับโดยดุษฎีว่าความทุกข์ความยุ่งยากที่ผ่านมา
ทั้งสิ้นทั้งปวงเกิดจากความไร้สำ�นึกในสิทธิและหน้าที่
มีแต่เรียกร้องสิทธิเอาแต่อ้างสิทธิคิดแต่กอบโกยสิทธิ
สิทธิแห่งตนสิทธิแห่งตระกูลสิทธิแห่งพรรคพวกสิทธิแห่งอำ�นาจ
แต่กลับมองข้ามหน้าที่ละเลยหน้าที่ไม่ค�ำ นึงถึงหน้าที่
ทั้งผู้คนทั้งสังคมทั้งสถาบันต้องบอบช�้ำแทบสิ้นความสุขใดๆ
หากตั้งใจจริงจะคืนความสุขให้คนไทยทั่วหน้า
คงต้องจัดการให้ความสำ�นึกในสิทธิ-หน้าที่คืนสู่สังคมโดยเร็ว
เพราะนี่คือประกันความสุขให้คนไทยได้ถาวร...อย่างแน่นอน

เราแต่ละคนมีความสำ�คัญ
สำ�หรับพระเจ้า
“ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว”
(มัทธิว 10:30)
เราอาจจะไม่คิดว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเลขคณิต เราต้อง
คิดใหม่แล้ว เราอาจรู้สึกประหลาดใจที่มีการนับจากลูกหลานจำ�นวนมากมาย
ของอับราฮัม ไปจนถึงอัครสาวกสิบสององค์ และจากเก้าร้อยหกสิบเก้าปีของ
ชีวิตเมชูเซลาห์ ถึงคำ�สั่งจากโรมให้มีการสำ�รวจจำ�นวนพลเมืองที่เบธเลเฮ็ม เมื่อ
พระคริสตเจ้าทรงประสูติ ตัวเลขบางตัวดูเหมือนจะมีความหมายพิเศษสำ�หรับ
ผู้เขียนพระคัมภีร์ ท่านอาจสังเกตได้ว่าบ่อยครั้งมีการใช้ตัวเลข เช่น สี่สิบ
สิบสอง หรือเจ็ด ฯลฯ
เราจะเห็ น ตั ว อย่ า งการนั บ ในบทอ่ า นจากพระวรสารที่ เรานำ � มา
พิจารณา พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ของพระองค์ว่า การทำ�พันธกิจของพระองค์
นั้นยากเย็นเพียงใด แล้วก็มีการให้กำ�ลังใจ พระเยซูเจ้าใช้คำ�ว่า “ผมทุกเส้น
บนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว” เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิษย์ของพระองค์
แต่ละคนมีคุณค่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เป็นการชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนเป็นที่
รู้จักและรักอย่างใกล้ชิดของพระองค์ นับเป็นภาพพจน์อันงดงามที่จะใช้กล่าว
ถึงภาพพจน์ความรักอันชิดสนิทที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญ
กับการถูกเบียดเบียน แม้กระทั้งถึงกับสิ้นชีวิต พระเยซูเจ้าจะทรงสนับสนุนเรา
แต่ละคนเฉพาะพระพักตร์พระบิดาเจ้าในสวรรค์
ในโลกมนุษย์ที่มีจำ�นวนนับไม่ถ้วน เราอาจจะรู้สึกไร้ความสำ�คัญและ
เล็กน้อย แต่เราก็ทราบดีว่าพระเจ้าทรงรักเราแต่ละคนดังเช่นพวกสาวกได้รับ
จากพระองค์ ผมทุกเส้นบนศีรษะของเราถูกนับไว้หมดแล้ว เรามีชีวิตอยู่ใน
โลกของมนุษย์นับจำ�นวนไม่ถ้วน เราแต่ละคนมีคุณค่ามากสำ�หรับพระเจ้า
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ
ลูกสุดจะประทับใจในการที่พระองค์ทรงดูแลและรักบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง
โปรดให้ลูกมองดูตัวเองและผู้อื่นว่ามีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระองค์
โปรดให้ลูกประพฤติตนต่อกันและกันด้วยความเคารพรัก
เพราะเรามีพระคริสตเจ้าเป็นพี่เป็นน้องของเรา อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

โคราช (ต่อจากหน้า 2)
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สังฆานุกรแอนโทนี จิญ์ วัน เซิน (Trinh Van
Son) เกิดวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525 สัตบุรษุ
วัดทันห์ซวน สังฆมณฑลดาลัด ประเทศเวียดนาม
บิดาชื่อโยเซฟ จิญ์ หงอก วีย์ มารดาชื่อเทเรซา เหงียน
ถิ เหลียว มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน  เป็นบุตรคนที่ 6

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น
ประธาน ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา
10.00 น. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
สังฆานุกรมีคาแอล   วุฒิชัย   บุญบรรลุ เกิด ประวัติการศึกษา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 / พ.ศ. 2528 สัตบุรุษ
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลกทันห์ (Loc
วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ จ.ยโสธร บิดาชื่อ Thanh) จ.ลัมด่ง (Lam Dong) ประเทศเวียดนาม
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ เปาโล เคน บุญบรรลุ (เสียชีวิตแล้ว) มารดาชื่อโรซา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหลกทันห์ (Loc
โนนแก้ว
ทองม้วน บุญบรรลุ มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน  เป็นบุตร Thanh) จ.ลัมด่ง (Lam Dong) ประเทศเวียดนาม
ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล- คนสุดท้อง
ระดับอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัย
ราชธานี
การแพทย์ลัมด่ง (Lam Dong Medical College)
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัย
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตรระดับประถมศึกษา โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา   จ. แสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  
มหาบัณฑิต สาขาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์ ยโสธร
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
จ.ชลบุรี
ประวัติชีวิตนักบวช
กระแสเรียก
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต    คณะ
เข้าคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2001 ที่นครโฮจิเข้าบ้านเณรในนามของวัดนักบุญเปโตร โนนแฝก มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย มินห์   ประเทศเวียดนาม โดยคุณพ่อยอแซฟ ฝ่าม
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ สมชัย แสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขา ดินห์ เก๊
วิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
พงศ์ศิริพัฒน์
โปสตุลันต์ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ที่
บ้านเณรเล็ก บ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลศูนย์อบรมเยาชนคามิลเลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี
ราชธานี
ประวัติชีวิตนักบวช
นวกภาพ วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2006 ที่
บ้านเณรเล็ก เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1996 ที่ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปราจีนบุรี
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.
โปสตุลันต์ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 ที่ 2007 ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปราจีนบุรี
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณรา- บ้านนักบวชคามิลเลียน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 11 กุมภาพันธ์
ลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 13 สิงหาคม
นวกภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 ที่ ค.ศ. 2012 ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน
2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ- คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปราจีนบุรี
จ.นครปฐม
เจริญ
ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.
   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร  
์ วันที่ 13
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย 2005 ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปราจีนบุรี
สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก
แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม
ฝึกงานอภิบาล (1 ปี) วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. ปัญญา กฤษเจริญ ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน
2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
2009 ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ระยอง
จ.นครปฐม
ได้ รั บ ศี ล บวชเป็ น สั ง ฆานุ ก รที่ ส ามเณราลั ย
ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 11 ธันวาคม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 11
นักบุญยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 20 ค.ศ. 2010 ทีว่ ดั พระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ อ.สามพราน สิงหาคม ค.ศ. 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์
กรกฎาคม 2013  โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร จ.นครปฐม
จรัสศรีที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
สันติสุขนิรันดร์
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 13
    ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 20 กรกฎาคม
คติพจน์   “ข้าพเจ้าทำ�ทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้ สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส ค.ศ. 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร
ประทานพละกำ�ลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป4:13)
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่สามเณราลัย สันติสุขนิรันดร์ ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ.สามแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
พราน จ.นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13
กระแสเรียก
กระแสเรียกเริ่มต้นจากครอบครัว   การไปร่วม สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ประวัติการทำ�งาน
มิสซา เป็นเด็กช่วยมิสซา และแบบอย่างของบราเดอร์ บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ที่สามเณราลัยแสงธรรม
ค.ศ. 2012 – ปัจจุบัน บ้านเด็กกำ�พร้ามายตัม
พระสงฆ์ทไ่ี ปช่วยงานทีว่ ดั จึงขอรับการอบรมในบ้านเณร อ.สามพราน จ.นครปฐม
(Mai Tam) ประเทศเวียดนาม
ให้เติบโตในความเชื่อและความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า
ได้รบั ศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 11 สิงหาคม
คติพจน์ “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักเพื่อการอุทิศตนรับใช้ผู้อื่นต่อไป
ค.ศ. 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ดันเรา” (2 คร 5:14)
ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
สังฆานุกรเปาโล เหงียน ยือ เฮี้ยว (Nguyen
“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน
ประวัติการทำ�งาน
Nhu Hieu) เกิดวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1972 / พ.ศ.
ค.ศ. 2012 - ปัจจุบัน ที่คามิลเลียน โซเชียล 2515 สัตบุรุษวัดฟู้ บี่น อัครสังฆมณฑลโฮจิมินห์  
ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม
เซนเตอร์ ระยอง
ประเทศเวียดนาม บิดาชื่อเหงียน ยือ เบา (Nguyen
เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ”
คติพจน์ “ถ้าเราตายพร้อมกันกับพระองค์  เรา
(2 โครินธ์ 9:8)
(อ่านต่อหน้า 8)
จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์” (2 ทธ 2:11)

เป็นประธาน
สังฆานุกรยอห์น วิชญะ ประทุมมา เกิดวันที่
8 มีนาคม ค.ศ. 1984 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร
โนนแฝก บิดาชื่อเปโตร นิรันดร์ ประทุมมา มารดาชื่อ
มารีอา บุญเริง ประทุมมา มีพี่น้อง 2 คน เป็นลูกคน
ที่ 1

หน้า 8 ปีที่ 38 ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

คณะคามิลเลียน (ต่อจากหน้า 7)
Nhu Bao) มารดาชื่อดาว ธิ กิม เลียน (Dau Thi
Kim Lien) มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน  เป็นบุตรคนที่ 2
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนไซ่ง่อน (Sai Gon)
ประเทศเวียดนาม
   ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนไซ่ง่อน (Sai Gon)
ประเทศเวียดนาม
    ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแพทย์เมืองไซ่ง่อน
(Sai Gon) ประเทศเวียดนาม ศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติชีวิตนักบวช
เข้าคณะ ค.ศ. 2006 ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม โดยคุณพ่อเหงียน เวียต จุง (Nguyen Viet
Chung)
     โปสตุลันต์ วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2007 ที่
บ้านนักบวชคามิลเลียน อ.สามพราน จ.นครปฐม
     นวกภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ที่
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปราจีนบุรี
    ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.
2009   ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปราจีนบุรี
     ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.
2012 ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 13
สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน
จ.นครปฐม
    ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน
จ.นครปฐม
    ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 13 เมษายน
ค.ศ. 2013 โดยพระอัครสังฆราชเปโตร เหงียน วัน
ขาม ที่เมืองไซ่ง่อน (Sai Gon) ประเทศเวียดนาม
ประวัติการทำ�งาน
ค.ศ. 1997-2006 โรงพยาบาลไซ่ง่อน (Sai
Gon) ประเทศเวียดนาม
     ค.ศ. 2013 – ปัจจุบัน ศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
แกรี่ (Gary) คณะคามิลเลียน ประเทศเวียดนาม
คติพจน์ “ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน
ก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วย” (มธ 10:8)

“ท่านใดขาดปรีชาญาณ
จงขอปรีชาญาณนัน้ จากพระเจ้าเถิด
พระองค์ประทานให้ทุกคน
ด้วยพระทัยกว้าง โดยไม่ทรงตำ�หนิเลย
แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ”
(ยากอบ 1:5)

ราฟาแอล

ความพยายามอยู่ที่ไหน

1 โครินธ์ 9:23-27.......ข้าพเจ้าทำ�ทุกอย่างเพราะ
เห็นแก่ข่าวดี  เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจาก
ข่าวดีนรี้ ว่ มกับเขาเหล่านัน้ ด้วย  ทา่ นไม่รหู้ รือว่า  คนที่
วิ่งแข่งในสนามกีฬาทุกคนวิ่งก็จริง   แต่มีเพียงคน
เดียวทีไ่ ด้รบั รางวัล  ท่านจงวิง่ เช่นนัน้ ด้วย เพือ่ ชิงรางวัล
ให้ได้   นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเอง
อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้
แต่เราทำ�เช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย  
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงวิง่ แข่งอย่างมีจดุ หมาย   ข้าพเจ้ามิได้ชก
อย่างคนชกลม   แต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อ
บังคับให้รา่ งกายอยูใ่ ต้อ�ำ นาจของข้าพเจ้า  ดว้ ยเกรงว่า
หลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว   ข้าพเจ้าอาจถูก
ตัดสิทธิเพราะผิดกติกา

ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น
ในเดือนกันยายน Diana Nyad เป็นสตรีคนแรกที่ว่ายน้�ำ ข้ามทะเลระหว่างกรุง Havana เมืองหลวง
ของคิวบา และ Key West  รัฐฟลอริด้าของสหรัฐอเมริกาได้ (ระยะทางยาว 180 ก.ม.) เธอทำ�สถิติโดยใช้
เวลาไม่ถึง 53 ชั่วโมง  และที่สำ�คัญกว่านั่นคือ  ไม่ต้องใช้กรงเหล็กกันฉลามล้อมรอบตัวเธอขณะว่ายน้ำ�ข้าม
ช่องแคบนั้น
เหตุการณ์ทน่ี า่ ประทับใจ  ไม่ใช่อยูท่ ค่ี วามสำ�เร็จของการว่ายข้ามทะเลนีข้ องเธอ  แต่อยูท่ ค่ี วามพยายาม
ของ Diana Nyad  เพราะก่อนทีเ่ ธอจะทำ�สำ�เร็จครัง้ นี  ้ เธอได้พยายามมาก่อนถึง 4 ครัง้ ในระยะเวลาถึง 30 ปี
Diana พยายามครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 30 ปี  แต่ไม่สามารถว่ายน้ำ�ข้ามทะเลได้สำ�เร็จ  เธอพยายาม
ใหม่อีกสามครั้งในช่วง 3 ทศวรรษ สาเหตุที่ไม่สำ�เร็จปัญหาอยู่ที่ภูมิอากาศไม่เอื้ออำ�นวยและถูกแมงกะพรุน
พิษต่อย  แต่อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวแต่ละครั้งกลับทำ�ให้เธอมุมานะมุ่งมั่นมากกว่าเดิม  จนในที่สุดเธอ
ก็ท�ำ สำ�เร็จเมื่อเธออายุ 64 ปี
Diana Nyad กล่าวขณะรับรางวัลว่า  “ดิฉันไม่อยากถึงบั้นปลายของชีวิต โดยไม่ได้ทำ�ให้ทุกวัน
ของชีวิตดิฉันเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าที่พระเจ้ามอบให้”
ชีวิตของคริสตชนทุกคนก็คงเป็นเช่นเดียวกับ Diana Nyad คนนี  ้ แต่แทนที่จะเป็นการว่ายน้�ำ ข้าม
ช่องแคบ ข้ามทะเลระหว่าง Havana กับชายฝั่ง Florida กลับเป็นการว่ายวนในหน้าที่การงานสาขาอาชีพ
ของตนตามกระแสเรียกของตน  ซึ่งในสภาพตามความเป็นจริงของชีวิตก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำ�บากของ
ชีวิตมากมาย และนี่แหละคือสภาพของจริงแห่งชีวิตที่เราต้องฟันฝ่า ต้องต่อสู้ ต้องมุ่งมานะอดทนรวมพลัง
จากพระพรต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคชีวิตเหล่านี้
ผลที่ได้จากการเผชิญการทดสอบนี้  การต่อสู้กับการประจญเหล่านี  ้ จะนำ�เราพบกับความรักของ
พระเจ้าในที่สุด ตามถ้อยคำ�ของคุณพ่อ Donald Haggerty ดังต่อไปนี้:

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย จงมาหาฉัน............

ในความทุกข์ทรมานมีความปรารถนาและการแสวงหาพระเจ้าซ่อนไว้อยู่เสมอ ขณะที่ชีวิตมืดมน
ในความทุกข์เราดิ้นรนหวังว่าพระเจ้าจะปรากฏองค์   หรือเรามั่นใจว่าพระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์มาทำ�อะไร
บางอย่าง  แต่ในขณะเดียวกันขณะที่การทดลองนี้ยืดยาวนานอย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร    ความหมดหวังก็
เริม่ คืบคลานเข้ามาในใจของเรา  เราไม่รวู้ า่ ความหวังแรกๆ ทีเ่ รามีมนั ค่อยๆ จางหายไปได้อย่างไร  ความคาดหวังว่า
พระองค์จะมาช่วยเริ่มเลือนลางกลับมีความกลัวเข้ามาแทนที่    ความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เราหวังว่าจะมา
ตามกาลเวลากลับไม่มาตามที่คาดหวังไว้ ความทุกข์ทรมานที่ยังคงคุกคามเราอยู่อย่างไม่สิ้นสุดเช่นนี  
้ ทำ�ให้
เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแล้ว หรือไม่ก็ทำ�ให้เราคิดว่านี่อาจจะเป็นการทำ�โทษของพระองค์กับความผิด
ของเรา ความรู้สึกว้าวุ่นนี้ผลักดันให้เราแสวงหาคำ�มั่นสัญญาใหม่ในพระเจ้า (reassurance in God)
ในการดิ้นรนแสวงหาพระเจ้าในการถูกประจญของเราต่อคำ�ถามที่ว่า “พระเจ้าอยู่ไหน?” เราอาจ
หลงทางในซอยแคบๆ แห่งชีวิตของเราทำ�ให้เราหดหู่ในความผิดของตน ในความเหลวแหลกของตน      แต่เรา
ต้องไม่สิ้นหวัง การถูกประจญนี้ควรเสริมสร้างความเชื่อความวางใจในพระเจ้าของเราว่า  พระเจ้าต้องการมอบ
ความรักให้แก่เราโดยผ่านความทุกข์ยากนี้
เมื่อใดที่เรารู้สึกหรือคิดว่าพระเจ้ากำ�ลังหลบซ่อนอยู  
่ เมื่อนั้นเราควรปลุกความเชื่อของเราให้มีชีวิต
ชีวาขึน้ ไม่วา่ เราจะโดดเดีย่ วเดียวดายถูกปล่อยอ้างว้างไม่สามารถสัมผัสการประทับของพระเจ้ากับเราเลยก็ตาม
ณ ขณะนั้นนั่นเองความเชื่อของเราจะถูกทดสอบอย่างรุนแรงเพื่อจะยังยืนหยัดมั่นคงว่า   ไม่ว่าพายุการประจญ
จะรุนแรงสักเพียงใดก็ตาม  เรายังรู้แจ้งแก่ใจอย่างแน่นอนว่าพระองค์ยังทรงประทับอยู่กับเราเสมอ ตลอดไป
คุณพ่อ Donald Haggerty พระสงฆ์แห่ง Capuchin Institute of Philosophy & Theology
ในประเทศ Ethiopia หนังสือมิสซาประจำ�วันพุธ 11 ธ.ค. 2013 - Magnificat
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ทัวร์แสวงบุญ

กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ

1. เซนต์แอนน์-คาเมรอนไฮแลนด์-กัวลา
2-4 สิงหาคม
2. เซนต์แอน์-ปีนัง
2-3 สิงหาคม

1-5 ส.ค. 14
แสวงบุญเซนต์แอนน์-ปีนัง-มาเลเซีย
12-18 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแม่พระลาวาง
เมืองกว๋างตรี (3 ปี/ครั้ง)
(ลาวาง-เว้-เวียดนามกลาง-ดาลัตทะเลทรายหมุ่ยเน่-เวียดนามใต้)
20-30 ก.ย. 14 แสวงบุญอิตาลี-โรม-ลูร์ด-ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์

โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ/สุจิตรา
โทร. 02451-7341 และ 08-1816-7661

          บ.แอร์คลับฯ

โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com
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ถ้าสนใจ & จริงใจ ต้องการร่วมเดินทางกับเรา
โปรดติดต่อเรา วันนี้ ด่วน!!!
โทร : 08-0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

อู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิส

“New Difigital Church Organ
from Italy”
   ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน
กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม การใช้งาน
อันแสนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากใดๆ ได้นำ�พวกเราย้อน
กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง
   ผ่านเสียงเพลงไพพ์ออแกนแท้ๆ ที่ให้ทั้งความสง่า
พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ที่ไม่มีเครื่องดนตรี
อื่นใดจะทดแทนได้ ผลิตทั้งหลังจากอิตาลี ภายใต้
บริษัทระดับโลก Viscount Organs, Italy ในราคา
ไม่แพงอย่างที่คิด
สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำ�กัด
ผู้แทนจำ�หน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครื่อง 2 ปี
มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

C ซ่อมรถยนต์ ติดตั้งเครื่องยนต์
C หัวฉีดเบนซิน-ดีเซล เบรก คลัช ช่วงล่าง
C รับอ่านข้อบกพร่องเครื่องยนต์เกียร์ ABS,AIRBAG
C ซ่อมโช้คอัพรถยนต์เก่าให้เหมือนใหม่
C ยกสูง โหลดเตี้ย อัดลูกหมาก
คาทอลิก
F โดยช่างผู้ชำ�นาญ E
ลดพิเศษ

ศักดิ์ชาย กิจประเสริฐ

1797 ซ.ศรีมิตร ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
( 0-2383-7656-7, 08-1921-9575

บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำ�กัด

โทร. 0-2129-3500-3 Fax : 0-2129-3505
E-mail : info@aatravelservice.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ�เที่ยว เลขที่ 11/3316
* เที่ยวธรรมชาติที่ไม่ซํ้าใคร คิวชู เกาะใต้ญี่ปุ่น สายการบินไทย *
* Brand New Kyushu 7 วัน 5 คืน 8-14 กรกฏาคม 2557
ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต้-มิยาซากิ-คาโกชิม่า
* ทัวร์แสวงบุญ......ตามรอยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 6 วัน 4 คืน
20-25 กรกฎาคม 2557 ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต้-คาโกชิม่า-นางาซากิ

P.V.S Sale & Service Co., Ltd
จำ�น่าย แอร์ทุกยี่ห้อ ราคาถูก
สำ�หรับบ้าน โรงงาน และบริษัท ทั่วไป

จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน ภายใน และ ต่างงประเทศ

รับบริการหลังการขาย ติดตั้ง ออกแบบ ย้าย
ซ่อม ล้าง ทำ�ความสะอาด รายครั้ง/ปี
โดยช่างที่เชี่ยวชาญงานมากกว่า 20 ปี

***สำ�รองห้องพักโรงแรม ***จัดขอวีซ่า
บริการ ***รับจัดทัวร์หมู่คณะและรับจองแพคเกจทัวร์
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเช่า

ติดต่อ คุณสมศักดิ์ สุเสรีชัย โทร. 0-2289-2967
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

แสวงบุญกับพระพรทัวร์

“แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเราอยู่ก็ตาม
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง” (1ยอห์น 3:20)

ทริป 2 ประเทศ มาเลเซีย-สิงค์โปร์
เป็นวันฉลองของท่านยายเซ็นต์แอนด์
เดินทางวันที่ 25-29 ก.ค. 57 จำ�นวน 5 วัน 4 คืน
สนใจติดต่อคุณลัดดา
เบอร์โทร 086-372-7498, 02-437-2659
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เปิดประตู

สู่แสงธรรม

สำ�หรับปีการศึกษา 2557 นี้เป็นพระพร
ของพระเป็ น เจ้ า ที่ ทำ � ให้ พ วกเราสามเณรใหม่
ชั้ น ปี ที่ 1 ได้ ก้ า วเข้ า มาสู่ บ้ า นเณรใหญ่ แ สงธรรม   
พวกเรามี อ ยู่ ด้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 10 คน ซึ่ ง มาจาก
2 อั ค รสั ง ฆมณฑล และ 2 สั ง ฆมณฑล ได้ แ ก่
อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ 4 คน อั ค รสั ง ฆมณฑลท่ า แร่ – หนองแสง 2 คน สั ง ฆมณฑล
เชี ย งใหม่ 2 คน และสั ง ฆมณฑลราชบุ รี 2 คน
ซึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพวกเราได้ รั บ การอบรม
จากบ้ า นเณรกลางพระวิ สุ ท ธิ ว งศ์ นครราชสี ม า  
จากการอบรมทำ � ให้ พ วกเราได้ เ ติ บ โต และ
พั ฒ นาในหลายๆ มิ ติ ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย และ
จิ ต ใจ เป็ น ต้ น ด้ า นวุ ฒิ ภ าวะความเป็ น มนุ ษ ย์
และด้านชีวิตจิต / ชีวิตภายใน
และในปี นี้ พวกเราได้ เข้ า มาเป็ น สมาชิ ก
ใหม่ ใ นบ้ า นเณรใหญ่ แสงธรรม เป็ น การก้ า วเดิ น
อี ก ขั้ น หนึ่ ง และเป็ น ประสบการณ์ ใ หม่ ที่ พ วกเรา
จะต้องก้าวเดินไปในหนทางแห่งพระกระแสเรียก
พวกเรามีความหวังว่าจะสามารถพัฒนาและเติบโต
มากยิ่งขึ้นในการอบรมทั้ง 4 ด้าน คือ
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ความคาดหวังของสามเณรใหม่ ในบ้านเณรใหญ่แสงธรรม
1. ด้านวุฒิภาวะความเป็นมนุษย์
2. ด้านชีวิตภายใน
3. ด้านการศึกษา
4. ด้านอภิบาลและแพร่ธรรม  
นอกจากนี้ พวกเราพยายามดำ � เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี
และซื่ อ สั ต ย์ ดำ � รงอยู่ ใ นความรั ก ความสามั ค คี ใ น
ห มู่ ค ณ ะ แ ล ะ จ ะ เ ป็ น แ ส ง ส ว่ า ง แ ห่ ง ค ว า ม เชื่ อ
ซึ่ ง กั น และกั น เหมื อ นชื่ อ ประจำ � รุ่ น ของเราคื อ
“The Light of Faith”

เมื่ อ พวกเราได้ ม าอยู่ ที่ นี่ จ ริ ง ๆ ในช่ ว ง
เริ่ ม ต้ น ปี ก ารศึ ก ษา พวกเราสามารถสั ม ผั ส ได้ ถึ ง
ความรั ก ความอบอุ่ น ที่ มี ใ ห้ แ ก่ กั น ระหว่ า งคณะ
ผู้ให้การอบรม รุ่นพี่และน้องใหม่ พวกเราสามเณร
ใหม่ ชั้ น ปี ที่ 1 ขอขอบคุ ณ ทุ ก ๆ ท่ า นสำ � หรั บ การ
ต้ อ นรั บ สู่ ค รอบครั ว ใหญ่ บ้ า นแสงธรรมของเรา
สุดท้ายพวกเราทั้ง 10 คน ขอฝากทุกท่านไว้ในคำ�
ภาวนา ให้พวกเราสามารถเจริญชีวิต และติดตาม
พระองค์ด้วยใจจริงเสมอด้วยครับ

วันเวลา....ทำ�ให้ลืมหลายสิ่งหลายอย่าง แต่วันเวลา...จะต้องไม่ทำ�ให้เราลืม
พระคุณของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนที่รัก ฯลฯ แม้นกายเขาจะจากไป แต่เขายังอยู่ใน
ใจเราเสมอ อุดมสาร ร่วมกับท่าน รำ�ลึกถึงเขา ภาวนาร่วมกัน เป็นการทำ�บุญและ
สนับสนุนให้การพิมพ์คาทอลิกอีกด้วย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเล่า.....จะยังคิดถึงเขา ?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพ์คาทอลิกฯ เชิญชวนท่านรำ�ลึกถึงญติพี่น้องผู้ล่วงลับกับ
“หนังสือพิมพ์อุดมสาร” (รายสัปดาห์) โดยลงข้อความ

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท)
ขนาด 3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)
ข้าพเจ้าชื่อ............................................นามสกุล...................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................
............................................................................................................................
โทรศัพท์........................โทรสาร............................E-mail....................................
มีความปรารถนาลงประกาศเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับโดยลงข้อความ
นักบุญ...............ชื่อ..............................นามสกุล.......................อายุ.....ปี
มรณะเมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ.......................
ลงจำ�นวน...............................ครั้ง (โปรดส่งรูปถ่ายที่ชัดด้วย จำ�นวน.................รูป)
ขอร่วมทำ�บุญเป็นเงิน.......................บาท (..........................................................)
โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่.................ถึงฉบับที่.................เป็นจำ�นวน............ครั้ง
หมายเหตุ : กรณีช�ำ ระเงินเป็น

• เงินสด (ฝากทางคุณพ่อเจ้าวัด, โปรดอย่างส่งทางไปรษณีย์)
• ธนาณัติ (ในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี  งามวงศ์, ป.ณ.ยานนาวา)
• เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”
• โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ลสั่งจ่าย
“การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

ติดต่อ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
      (โฆษณา) โทร. 0-2681-3900 ต่อ 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
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

คริสต์ทพ่ี ระเจ้าเทีย่ งแท้เป็นพระเจ้าของเราตลอดนิรนั ดร...
2

“ถ้าเราผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาด้วยน้ำ�ตา
เราจะจดจำ�เรื่องนั้นตลอดทั้งชีวิต” ผมยังจำ�ได้ว่าเรา
หลายคนปาดน้ำ�ตาที่คลอเบ้ากับการลาจากและขึ้นรถ
กลับมาโคราชและผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ผมเข้าใจทันที
“น้�ำ ตาทีเ่ สียไปวันนัน้ มันมีคา่ จนถึงวันนี้ วันทีค่ วามทรงจำ�
ของเราเชื่อมถึงวันนั้นที่จากมา” มิตรไมตรีที่เชื่อมถึงกัน
มีค่าเสมอ ความเชื่อในพระเจ้าก็เช่นกัน ยิ่งผ่านเรื่องราว
ความเชื่อด้วยความทุกข์และหยดน้ำ�ตา เหมือนเมื่อครั้ง
พบการเบียดเบียนศาสนา ก็ยิ่งจะจดจำ�ความรักของ
พระเจ้าในชีวิตของเราได้ทุกวัน
3

ภาพวันบวชพระสงฆ์ในวันเก่าๆ ... เพื่อภาวนาแด่สงฆ์ใหม่ในวันนี้
1

ผมพยายามค้นภาพเก่าๆ เกี่ยวกับสังฆมณฑล
อุบลราชธานี ในหลายแหล่งข้อมูล ผมพบภาพนี้ ภาพ
เกี่ยวกับงานบวชพระสงฆ์ที่อุบลราชธานี ... งานบวช
พระสงฆ์ คุณพ่อวาเลนติน ล้วน พระสังฆราชเกลาดิอสุ บาเย เป็นประธานในพิธี ... ภาพเก่าสะท้อนเรือ่ งราว
แห่งความสัมพันธ์ สะท้อนความทรงจำ�ที่ทำ�ให้คิดถึง
ความทรงจำ�เกี่ยวกับการมาสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ครั้งแรกๆ ของผมพื่อนๆ สามเณรใหญ่แสงธรรม รุ่นที่
35 ผมจำ�ได้ว่าเมื่อเข้าบ้านเณรกลางโคราช โปรแกรม
ช่วงหนึ่งต้องไปสัมผัสชีวิตชาวบ้าน และ วัดพระหฤทัย
บ้านสีถาน เป็นหนึง่ ในรายชือ่ หมูบ่ า้ นทีพ่ วกผมเณรกลาง
เมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วผมได้ยินชื่อ “สีถาน” ครั้งแรก
จากคุณพ่อรองอธิการ ซึ่งเป็นสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานีคุณพ่อพิเชฐ วงศ์อนันต์ ... เมื่อได้ยินครั้งแรก
ผมกลับคิดว่าต้องเขียนแบบนี้ “ศรีฐาน” ผิดครับที่
ถูกต้องเขียนแบบนี้ “สีถาน” นั่นเป็นมโนภาพที่คิดได้
ครั้งแรกนั่นเป็นความคิดคำ�นึงครั้งแรกๆ ระหว่างผมกับ
สังฆมณฑลอุบลฯ ผมจำ�ได้ถึงบรรยากาศแบบบ้านๆ ที่
ไม่ต่างจากบ้านของพวกเราหลายๆ คน สังคมเกษตรกรรม ทำ�ไร่ ทำ�นา ทำ�สวน ช่วงที่ไปเราลงนา จับเคียว
เกีย่ วข้าวเราจัดกิจกรรมเยาวชน สนทนาธรรม แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ความเชื่อ และนานากิจกรรมมากมายที่พอ
จำ�ได้
ผมคิดถึงเรื่องราวการตั้งชุมชนบ้านสีถาน ที่
เริ่มตั้งแต่ คุณพ่อหลุยส์ กวาสนอง มาถึงอุบลฯ ใน
ค.ศ. 1889 เมื่อเรียนภาษาที่บุงกะเทว ช่วงนั้นที่อุบลฯ
ขาดแคลนข้าว คุณพ่อโปรดอมจึงให้คุณพ่อหลุยส์ กวาสนอง ไปซื้อข้าวที่ศรีสะเกษ คุณพ่อเดินทางด้วยเรือ
พร้อมชายหนุ่ม 15 คน ... และระหว่างทางพบกับ
ครอบครัวของหลวงแก้ว ที่สนใจศาสนา และขอติดตาม

คุณพ่อไปด้วย ที่สุดหลวงแก้วนี้ก็ได้ขอให้คุณพ่อตั้งกลุ่ม
คริสตชนขึ้น ... ค.ศ. 1891 คุณพ่อหลุยส์ กวาสนอง
ได้ตั้งหมู่บ้านขึ้น โดยเลือกเอาบ้านหลังหนึ่งสมัยขอม
โบราณบนฝั่งขวาแม่น้ำ�มูลเป็นที่ตั้งวัด และหมู่บ้าน...
นั่นคือที่มาแรกๆ ของการตั้งหมู่บ้านที่สีถาน ... เรื่องราว
น่าประทับใจในความเชื่ออีกเรื่องหนึ่ง ในช่วงที่มีกรณี
พิพาทอินโดจีน ที่ศาสนาคริสต์คาทอลิก ถูกมองว่าเป็น
ศาสนาของฝรั่งเศส และกลายเป็นศัตรูกับรัฐบาลในสมัย
ยังจำ�เรื่องราวการยืนยันความเชื่อของยายทุม บุญสว่าง
ทีย่ นื ยันว่าจะไม่ยอมไปนับถือศาสนาอืน่ นอกจากศาสนา

วันนี้เพื่อนของพวกเราเป็นพระสงฆ์ใหม่ของ
สังฆมณฑลอุบลฯ ผมคิดถึงวันแรกๆ ที่ผมก้าวเท้าเข้าไป
สัมผัสชีวิตที่สังฆมณฑลอุบลฯ ที่อาจจะเป็นช่วงเวลา
สั้นๆ แต่ก็ประทับใจและแม้ว่าวันสำ�คัญของเพื่อนผมจะ
ไม่มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีใกล้ๆ หรือมีโอกาส
บันทึกความทรงจำ�กับเพื่อนๆ แต่ผมเชื่อในคำ�ภาวนา
... ที่จะช่วยให้เขามีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ชีวิตสงฆ์แห่งศาสนบริกร ข้ารับใช้แห่งพระวาจาของพระเจ้า
ผมคิดถึงสังฆมณฑลอุบลฯ ทีไร ก็คิดถึงบ้าน
สีถานทันทีผมคิดถึงช่วงหลังรับศีลในมิสซาขอบพระคุณ
ในวันอาทิตย์ที่บ้านสีถานช่วงที่ผู้คนทั้งวัดคุกเข่าสวด
ภาวนาเพื่อกระแสเรียกผมดีใจครับที่คนที่พี่น้องภาวนา
ให้ เป็นพระสงฆ์แล้ว...ผมไม่รู้ว่าที่บ้านสีถานยังภาวนา
แบบนี้อีกไหม ... แต่อยากให้ภาวนาต่อไปไม่ใช่แค่ให้ได้
เป็นพระสงฆ์ แต่เป็นพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรตลอดไป

จัดพิมพ์โดย
อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
มีจำ�หน่ายที่
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900
ต่อ 1801

นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปาที่โลกจดจำ�
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาที่โลกคารวะ
รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ราคา 120 บาท
“อยากร่วมสมัยกับนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้องอ่าน
หนังสือเล่มนี้จะทำ�ให้รู้จักนักบุญผู้น่ารักจริงๆ”
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คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ

ขอเชิญร่วม
ฉลองวัดนักบุญอันนา
ท่าจีน สมุทรสาคร
วันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2014
เวลา 10.30 น.
หลังพิธีมิสซา เชิญรับประทานอาหาร และนั่งเรือออกทะเลชมปากอ่าว
หมายเหตุ : l ผู้ที่ขับรถมาจากกรุงเทพ ฯ เลยสี่แยกมหาชัยไปแล้วชิดซ้าย ดูป้ายไปท่าฉลอม
ข้ามสะพานแม่นํ้าท่าจีนไป 100 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไป 3 กิโลเมตร
		l ผู้ที่ขับรถมาจากแม่กลอง สมุทรสงคราม กลับรถลอดใต้สะพาน แม่นํ้าท่าจีน
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไป 3 กิโลเมตร
ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง
อันนา บังเอิญ สุขพัฒน์
สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า
1 มิถุนายน 2013
(จากไปครบ 1 ปี)
“ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์
เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์”
(2ทธ 2:8-13)

หนังสือ
ความเชื่ออันเป็นชีวิต
บอกเล่าเรื่องราว
“คำ�สอนและชีวิตที่เป็นข่าวดี”
ที่คริสตชนต้องรู้และต้องเป็น

โดย พงศ์ ประมวล
ราคา 120 บาท
ติดต่อสือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ

2 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เป็นส่วนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

ห้องประชุม-สัมมนา... ขนาด 15-150 ท่าน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
วัดน้อย... เหมาะสำ�หรับการเข้าเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีต่างๆ
ห้องพัก... พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ�นํ้าอุ่น
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
มุมสุขภาพ... สระว่ายนํ้าในร่ม สนามเทนนิส สนามวอลเล่ย์บอล
การเดินทาง... สะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส แอร์พอร์ตลิงก์
ใกล้ขนส่งเอกมัยและที่จอดรถในร่ม
สนใจใช้บริการ และเยี่ยมชมสถานที่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่...
โทร. 0-2712-9010 ต่อ 2110 โทรสาร 0-2712-7975
E-mail : pdcrsvn@gmail.com

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
แผนกการพิมพ์
กำ�ลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�
ปฏิทินคาทอลิกประจำ�ปี
วัด คณะนักบวช องค์กรใด
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่
โปรดแจ้งได้ที่ กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
E-mail : udomsarn@cbct.net
ขอขอบพระคุณ

นัยน์ตาของทุกคนมองไปทีพ
่ ระองค์
ด้วยความหวัง และพระองค์ประทานอาหาร
แก่เขาทั้งหลายตามเวลา พระองค์ทรงยื่น
พระหัตถ์ประทานอาหารให้สงิ่ มีชวี ติ ทัง้ มวล
ได้กินจนอิ่ม
(สดด 145:15-16)
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วั ด ศี ล มหาสนิ ท
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29
มิถุนายน เวลา 10.00 น.
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู เป็นประธาน (งด
จำ�หน่ายสินค้าทั่วไปยกเว้นศาสนภัณฑ์ ติดต่อคุณพ่อ
เจ้าวัด โทร. 0-2433-4529)
สั ก การสถานนั ก บุ ญ เปโตรและเปาโล
หมู่บ้านโปรตุเกส จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองสักการสถานวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เป็นประธาน (ร้าน
ค้าติดต่อ คุณบรรเจิด แสงทอง โทร. 08-92491894)
วัดนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดและร่วมเคารพ
แห่พระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล
ที่ 2 พระสันตะปาปา วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม เวลา
10.00 น.  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว ซอย
124 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13
กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ฉลอง
วัดวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.

ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. (ฉลอง 77 ปี
ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง 1937-2014) พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
(สอบถามหรือติดต่อที่พักได้ทคี่ ุณพ่อจาตุรงณ์ สาระคุณ โทร. 0-7323-0901, 08-6488-7200)
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา
10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
เป็นประธาน (เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ วันที่ 16-18
กรกฎาคม เวลา 19.30 น. วันโมทนาคุณ วันเสาร์ที่ 19
กรกฎาคม เวลา 19.30 น. แห่แม่พระ เผาจดหมาย เสก
พืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

สังฆมณฑลเชียงใหม่
อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ฉลองอาสนวิหาร และพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร สังฆมณฑล
เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี
วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ฉลอง 111 ปีวัด วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์
วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล-

วั ด นั ก บุ ญ เปโตรและเปาโลอั ค รสาวก
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28
มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญอัลฟองโซ จ.หนองคาย ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
เป็นประธาน
วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำ�ภู ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา
(บ้านโคกซี) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์
ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลจันทบุรี
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.

สังฆมณฑลอุดรธานี

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 Network โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
สนใจติดต่อคุณนาทลดา ทองตีบ โทร. 08-97737807 คุณมัลลิกา กิจบำ�รุง โทร. 08-1258-7776,
0-2237-5277 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม 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.
]

“ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงฉาบ
หรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก” (1 โครินธ์ 13:1)

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 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
] บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองบ้านสิทธิดาฯ และรับพระคุณการุณย์ โอกาส
ปิด 400 ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ประธาน วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2014 เวลา
10.00 น.
] คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ การธรรมทู ต ของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ
(อ่านต่อหน้า 16)
]

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2014

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
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 ไปปฏิบัต  
ิ 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

แต่ละวันคือพระพร
หนังสือ บทรำ�พึงพร้อมข้อคิด
365 วัน
แปลโดย
พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.
ราคา 150 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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@cbct.net

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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วัดนักบุญอันนา (St.ANNA)

อ. เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี
คุณพ่อเจ้าวัด คณะเซอร์ และสัตบุรุษ มีความยินดี
ขอเชิญท่านมาร่วมขอบพระคุณพระในโอกาสฉลองวัด

ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 / 2014
พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.30 น. มีพิธีโปรดศีลกำ�ลัง และศีลมหาสนิทครั้งแรก
• ท่านที่ต้องการที่พักกรุณาติดต่อคุณพ่อเจ้าวัด
คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์เกษม 081 422 7456
• หลังมิสซาเชิญรับประทานอาหารที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เกาะสมุย
• ท่านที่ไม่อาจมาร่วมฉลอง แต่อยากจะร่วมบริจาค หรือขอมิสซาสามารถ
โอนเงินเข้าบัญชี บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเกาะสมุย
ชื่อ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (โบสถ์คาทอลิกนักบุญอันนา)
เลขที่ 541-0-27552-2
กรุณา Fax หลักฐานพร้อมที่อยู่ที่ 077 421283 เพื่อออกหนังสือขอบคุณ

คุณภรณี (เจ๊ยิ้ม)
ทัวร์ยุโรป 6 ประเทศ
เดินทางวันที่ 22-31 ตุลาคม 2014

13 พฤษภาคม 2015 (ปีหน้า)
ทัวร์ 3 ประเทศ

เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแห่งสวิส คารวะแม่พระฉวีดำ� และ
พระรูปพระเมตตาแห่งโปแลนด์ มิลาน-ลูกาโน-เซอร์แม็ตแม็ตเตอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ํ้าแข็งล่องทะเลสาบ-วาดุซ-อินส์บรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-ปราก คาร์คูฟพระเมตตาและซิสเตอร์โฟสตินา-แม่พระฉวีดำ�-กรุงวอร์ซอ

ฉลองแม่พระฟาติมา ที่โปรตุเกส
เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
บุญราศีลูซีอา ซาราโกซ่า ที่สเปน
แม่พระบาร์เซโลน่า แม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

อิตาลี สวิส ลิคเทนสไตน์ เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก
และโปแลนด์

ร่วมฉลองพระเมตตา (โปแลนด์) 5 เมษายน 2015 (ปีหน้า)

ติดต่อ คุณภรณี (เจ๊ยิ้ม) โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรมในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์
ทรงความรักมั่นคงในพระราชกิจทั้งหลาย
องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์
ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง (สดด 145:17-18)

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

โยเซฟ ไขแสง
อาศิรวาท
ชาตะ สิงหาคม
ค.ศ. 1926
เกิดใหม่ในพระเจ้า
29 มิถุนายน
ค.ศ. 2013
   ด้วยความอาลัย จากครอบครัวอาศิรวาท

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปาโล ดิเรก
อุปยะโสธร

พระรับไป 3 กรกฎาคม 2556
(ครบ 1 ปี)
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ในตัวอักษรมีพลัง ในระหว่างวันมีพระพร
ผมเปิดแอปเปิ้ลทีวีไปที่ช่อง Radio มีสถานีวิทยุมากมายอยู่ในนั้น
มันแยกหมวดหมู่ชัดเจน ผมไล่จากบนลงล่าง ลังเลอยู่ว่ายามเช้าควรเลือกช่อง
สถานีใด ในที่สุดก็มาหยุดอยู่ที่หมวด Religious (ศาสนา) ซึ่งรวบรวมช่อง
บทเพลงศาสนา คำ�บรรยายพระคัมภีร์ หรือบทสอนต่าง ๆ ไล่เลือกต่อไปอีก
ว่าจะหยุดที่ชื่อช่องใด ผมกดไปเรื่อย จนมาสะดุดตากับคำ�ว่า “1Faith.FM
Channel 1” ผมเลือกช่องนั้น บทเพลงที่ก�ำ ลังถูกเปิดอยู่ชื่อเพลง “Show Me
Your Glory” (โปรดแสดงพระสิริของพระองค์) ช่างเข้ากับเช้าวันใหม่เหลือเกิน
ผมคิดในใจ
เป็นข่าวดีที่หนังสือส่งเสริมความเชื่อปกหนึ่งถูกพิมพ์มากกว่าครั้งละ
1,000 เล่ม นอกจากนั้นยังพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง และยังไม่ถูกจำ�หน่ายแบบ
ยัดเยียดประมาณว่า ไหน ๆ ก็ท�ำ มาแล้วช่วย ๆ กันหน่อย ให้กำ�ลังใจมัน ไม่เอา
ครับแบบนี้ อยากได้ถึงเลือกไป ซื้อหาไปเพราะเนื้อหา หรือรูปเล่มควรค่าแก่การ
ครอบครอง หนังสือที่ว่านี้คือหนังสือแฝดที่ทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ได้ ร วบรวมเรี ย บเรี ย งขึ้ น ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น การพิ ม พ์ จ ากอั ค รสั ง ฆมณฑล
กรุงเทพฯ ในชื่อปกอีกฝั่งหนึ่งว่า “นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปาที่โลก
จดจำ�” และปกอีกด้านว่า “นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาที่โลก
คารวะ” เรากำ�ลังจะจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งที่ 2 รอบนี้อีก 2,000 เล่ม
รวมพิมพ์ 2 ครั้ง 4,000 เล่ม คนไม่อยู่ในโลกของหนังสือ หรือจะพูดให้ชัดไป
กว่านั้นว่า คนไม่รักหนังสือจริง ๆ หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่ดูเกะกะ ไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน แต่คนที่รักหนังสือ ผมเชื่อว่าหนังสือก็รักเขา หนังสือก็ค่อยๆ
แสดงความน่ารักของมันออกมา จากการถูกอ่าน ถูกพูด ถูกอ้างถึง ถูก
หยิบยกไปที่นั่นที่นี่ หนังสือก็แสดงความยิ่งใหญ่ของมันออกมา ด้วยการแสดง
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา ของผู้คน ยุคสมัย หรือแม้กระทั่งความเจริญ จนคนที่
ทำ�หรือคนที่อ่าน โบกมือลาลับไป รูปภาพที่ปรากฏ ชื่อทุกชื่อที่ถูกบันทึก ยังคง
อยู่ และบอกเล่าเรื่องราวของมัน ให้ผู้คนได้ศึกษาตีความ
ในการอ่าน ในหนังสือแต่ละเล่มเราได้พบเรื่องราวมากมาย ผมเคยคุย
กับคุณพ่อรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่ชอบหาเรื่องดี ๆ จรรโลงใจ มาอ่านเตรียมเทศน์บ้าง
และหลังจากนั้นก็บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่านทางการโพสต์ลงเฟซบุ๊ค ให้ผู้คน
ได้อ่านเรื่องดี ๆ กันต่อไป เป็นพลังที่เห็นได้จากหนังสือ จากการอ่าน จาก
ตัวอักษร จากการถ่ายทอด ผมจะลองนำ�มาเล่าในสไตล์ของผมสักเรื่อง เรื่องมัน
มีอยู่ว่า
“ชายชราคนหนึ่ง เมื่อวันต้องลาจากโลกนี้ไป เขาก็เอาอะไรติดตัวไป
ไม่ได้ ด้วยความรักและผูกพันกับภรรยาและลูก ๆ ทั้งสอง ก่อนจะสิ้นใจ เขา
บอกลาสมาชิกในครอบครัวของเขาทีละคน”
“ราตรีสวัสดิ์” ชายชรากอดลาภรรยาของเขา น้�ำ ตาแห่งความรักและ
อาลัย ไม่สามารถบรรยายเป็นถ้อยคำ�ได้ ความรักที่ทั้งสองมีต่อกัน ความดีที่
ตลอดช่วงชีวิตได้ถูกหยิบยื่น “หวังว่าเราคงได้พบกันในที่ที่ดีกว่านี้”
ลูกสาวคนเล็กเป็นคนถัดไป “ราตรีสวัสดิ์” บรรยากาศมีแต่ความเศร้า
เด็กสาวคนนั้นไม่มีค�ำ พูดใด ได้แต่ร้องไห้เพราะรู้ว่าวินาทีบนโลกนี้แสนสั้น จะ
มีที่ไหนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนิรันดร์ “หวังว่าเราคงได้พบกันในที่ที่ดีกว่า”
ลูกสาวกอดพ่อไว้แน่น ไม่มีคำ�เอ่ยลาจากฝั่งตรงข้าม พ่อเรียกลูกชายคนโตเข้า
มาใกล้ และพูดว่า “ลาก่อนนะลูก” คำ�พูดที่ดูปกติและเรียบเฉย แต่กลับสร้าง
ความฉงนให้กับลูกชายคนโต “พ่อครับ ทำ�ไมพ่อถึงบอกกับผมว่า ลาก่อน ทั้งๆ
ที่พ่อบอกแม่กับน้องว่า ราตรีสวัสดิ์” ผู้เป็นพ่อมองหน้าลูกด้วยแววตาหวังดี
และห่วงใย “เพราะพ่อไม่มั่นใจว่าจะได้พบลูกอีกหรือเปล่า ลูกใช้ชีวิตอยู่ในบาป
ไม่เข้าวัด สวดภาวนา ชีวิตแขวนอยู่บนความเสี่ยง พ่อไม่มั่นใจจริง ๆ เราอาจจะ
ไม่ได้พบกันในที่ที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้”

สิ้นคำ�พูดของพ่อ ลูกชายจึงรู้ความนัย “พ่อรอผมก่อน พ่ออย่าเพิ่งจาก
ไปนะครับ”
ลูกชายวิ่งไปที่วัดใกล้บ้าน ขอพบคุณพ่อเจ้าวัด สารภาพบาป และ
สัญญาว่าจะมาเข้าวัดแก้บาปรับศีลบ่อย ๆ จะเป็นคนดี หลังจากนั้นจึงขอร้อง
ให้คุณพ่อเจ้าวัดมากับตนที่บ้าน เพื่อมายืนยันกับพ่อถึงสิ่งที่ได้ท�ำ
“พ่อครับ ผมพาคุณพ่อเจ้าวัดมา ผมแก้บาปรับศีลแล้ว ผมสัญญาครับ
ว่า ต่อจากนี้ผมจะเลิกประพฤติตนเหลวไหล ผมจะมีศรัทธาต่อพระ ผมจะเป็น
พี่ที่ดีของน้องและจะเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ ผมจะช่วยดูแลครอบครัว ที่สุดผมจะ
ไม่ลืมสิ่งที่ผมพูดกับแม่ น้อง และคุณพ่อวันนี้ครับ” ชายหนุ่มพูด แม้ไม่เต็มเสียง
นัก แต่ก็รับรู้ถึงความตั้งใจ น้ำ�ตาอาบแก้ม ผู้เป็นพ่อดึงลูกเข้ามาใกล้ ๆ และ
บอกกับลูกว่า “ราตรีสวัสดิ์ เรา คง พบ กัน ใน ที่ ที่ ดี กว่า นี้” สิ้นคำ�พูดสุดท้าย
ชายชราคนนั้นก็จากไปอย่างสงบ
ทุกวันพระเป็นเจ้าก็แสดงพระสิริของพระองค์ผ่านทางชีวิตผู้คนและ
เรื่องราวต่าง ๆ ผลผลิตของงานพิมพ์คาทอลิกที่ชื่อ อุดมสาร ก็เช่นกัน ภาพ
ที่ถูกเลือกมาลงปกแต่ละครั้ง เขยิบแล้วขยับอีก ผมยังจำ�ได้ถึงคำ�ถามเมื่อ 7-8
ปีที่แล้วที่มารับหน้าที่ตรงนี้ใหม่ ๆ ว่าปกมันจะแนวตั้งหรือแนวนอน คำ�ถาม
เหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนไป หรือเลิกถามไปแล้ว แต่อุดมสารยังคงอยู่ เรื่องราว
ของพระศาสนจักรยังอัดแน่น นักเขียน คอลัมนิสต์ นักแปลบทความ ข่าวสาร
จากคาทอลิกทั่วไทย สังฆมณฑล องค์กร ชมรม กลุ่ม นักบวชชายหญิง ฯลฯ
ยังหลั่งไหลไม่ขาด การสนับสนุนยังเห็นได้จากน้ำ�ใจของพี่น้องที่ลงแรงช่วยกัน
พระพรของพระยังปรากฏอยู่ในงานพิมพ์นี้ ถ้าเราจะรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันแห้งแล้ง
เกินไปที่จะพบเห็นความรักและพระสิริของพระ แค่หยิบอุดมสารเปิดพลิกผ่าน
แต่ละหน้า นึกย้อนถึงเรื่องราวที่ได้อ่าน ย้อนกลับไปกว่านั้นอีก ถึงประวัติศาสตร์
ลองคิดถึงความตั้งใจของผู้ทำ� ความยากง่ายของการเรียบเรียงเนื้อหา หรือลอง
เปิดอ่านไปอีกสักหน้า ถ้าไม่พบความรักของพระ หรือเสียงอะไรบางอย่างทีส่ ะท้อน
กลับมาในใจเพื่อบอกว่า “พระยังสถิตอยู่กับเราจริง ๆ” นี่ไม่ใช่แค่เรื่องพลังของ
หนังสืออย่างเดียวนะครับ แต่มันคือพลังของหนังสือที่ส่งเสริมความเชื่อ พระสิริ
ของพระที่ปรากฏระหว่างบรรทัด ผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง ผมเห็นสิ่งเหล่านี้
ทุ ก สั ป ดาห์ ทั้ ง ก่ อ นปิ ด ต้ น ฉบั บ และหลั ง จากที่ ห นั ง สื อ ออกจากโรงพิ ม พ์ เ พื่ อ
เดินทางไปสู่ท่านผู้อ่านที่บ้าน หรือหน้าวัดคาทอลิก
บรรณาธิการบริหาร
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วัดนักบุญอันนา ท่าจีน ต้อนรับพระธาตุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2014

พระธาตุเยือนเขต 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(อ่านต่อหน้า 3)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พระสันตะปาปา
ฟรังซิส
ทรงส่งสาส์น
ภราดรภาพ
ในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก
ค.ศ. 2014
(อ่านต่อหน้า 3)

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ซิสเตอร์คริสตีน่า สกุชช่า
เดอะวอยซ์อิตาลี ซีซั่น 2

เชิญชวนทุกคนสวดบทข้าแต่พระบิดา

ตอนที่ 42
จับจ่ายชีวิต
อย่าง
ชาญฉลาด

ซิสเตอร์คริสตีน่า สกุชช่า ซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน แชมป์เดอะวอยซ์
(อ่านต่อหน้า 4)
อิตาลี ซีซั่น 2

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ
คณะพระมหาไถ่ 2 องค์ คุณพ่อเปโตร วันรบ บุญทอด คุณพ่อยอแซฟ
เหงียน ก๊วก ขาย และสังฆานุกร 3 องค์ สังฆานุกรมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์ สังฆานุกรกูอีโด บำ�รุง ซื่อแสนงาม สังฆานุกรยอแซฟ ภฤศ ทิพย์ทอง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2014 ที่วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี

โลกใบนี้สอนเราเรื่องความสำ�เร็จจากฝีมือ หรือความเก่งกาจ ในขณะ
ผู้ที่เชื่อในพระ ทุกอย่างที่ได้มาล้วนแล้วแต่เป็นของประทานจากพระองค์ จะ
จับจ่ายชีวิตอย่างชาญฉลาด รับรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้จากอะไร
“จงใช้ทรัพย์สินและผลิตผลแรกที่เก็บเกี่ยวได้ของลูก มาถวาย
พระเกียรติแด่พระยาห์เวห์” (สุภาษิต 3:9)
“ถ้าผูใ้ ดมีทรัพย์สมบัตขิ องโลกนี้ และเห็นพีน่ อ้ งของตนขาดแคลน
แต่ยังมีใจแคบต่อเขา ความรักของพระเจ้าจะดำ�รงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร
ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงคำ�พูดเท่านั้น แต่เราจงรักกัน
ด้วยการกระทำ�และด้วยความจริง จากการกระทำ�นี้ เราจะรู้ว่าเราอยู่กับ
ความจริง เราจะมั่นใจเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์” (1 ยอห์น 3:17-19)
มีบางอย่างที่เติมเท่าไรก็ไม่เต็ม ตักเท่าใดก็ไม่พร่อง กับบางอย่าง
เติมเท่าไรก็ไม่เต็ม ตักเท่าไรก็ไม่พอ วิถีแห่งคนฉลาด คือรู้ว่าในความบกพร่อง
ของมนุษย์พระจึงมาเติมเต็ม ในปรีชาญาณของพระที่ทำ�ให้ชีวิตทุกวันสมบูรณ์
ทุกอย่างมาจากพระ และจะกลับไปหาพระองค์เช่นกัน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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“29 ปีสถาปนาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2014 วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสถาปนาครบ 29 ปี โดย
กำ�หนดครบรอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2014 พร้อมร่วมต้อนรับคุณพ่อสุรชัย
ชุ่มศรีพันธุ์ จิตตาภิบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดมีเซอร์เทเรซา สมศรี สุเมธ
คณะเซอร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ที่อาคาร
รวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

“ค่ายเยาวชนสมานฉันท์” กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 5

“มิสซาแรก”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2014 คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ พระสงฆ์ลูกวัดเซนต์จอห์น ถวายมิสซาแรกที่วัดเซนต์จอห์น พร้อม
เพื่อนพระสงฆ์ที่บวชด้วยกัน

“มิสซาแรก” คุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย พระสงฆ์ลูกวัดแม่พระ

ประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ถวายมิสซาแรกที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
บางสะแก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2014

ศาสนาในประเทศไทย ได้จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2014
ที่สำ�นักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเน้นในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ส่ง
เยาวชนเข้าร่วมจำ�นวน 27 คน จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์ และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
เยาวชนที่ เข้ า ร่ ว มในครั้ ง นี้ ไ ด้ เรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ต นในการใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น
กับเพื่อนต่างศาสนา รวมถึงการแสดงออกถึงความเป็นผู้น�ำ และความเป็นผู้ตาม
ที่ดี

“ส่งคุณพ่อ”

ตัวแทนคณะเซอร์ร่าบ้านโป่ง นำ�โดยคุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
ได้ไปส่งคุณพ่อสมชาย กิจนิชี อดีตอธิการบ้านเณรนาซาเรท ไปรับตำ�แหน่ง
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำ�สิงห์ จ.ชุมพร เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2014

