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“แสวงบุญอาสนวิหาร” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2014 คุณพ่อสมควร 

หมายแม้น   เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ให้การต้อนรับ 

คณะครูและนักเรียนคาทอลิกระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   พร้อมท้ังให้ความรู้ 

เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชน  การสร้างและสถาปัตยกรรมของอาสนวิหารที่มี 

อายุยืนยาวมาถึง 118 ปี   คณะครูและนักเรียนจึงใช้โอกาสที่มาแสวงบุญนี้ร่วม

กันสวดภาวนาเป็นพิเศษ

“ฉลองวัด” คุณพ่อพรภิรมย์   บุญทรัพย์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณฉลองวัดพระจิตเจ้า ห้วยหินลาด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 7 

มิถุนายน 2014

บ้านเณรกลาง เปิดปีการศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2014 (อ่านต่อหน้า 7)

“มอบทุน” คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้มอบทุน ปี 2557 

จากกองทุนน้ำาใจเซนต์หลุยส์เพื่อการศึกษา 

ให้แก่บุตรหลานพนักงาน รวม 37 ทุน เป็น

เงิน 206,000 บาท โดยมีคุณพ่อวินัย ฤทธิ- 

บุญไชย จิตตาธิการ และนายแพทย์วิษณุ 

ธาราฉัตร ประธาน เป็นผู้มอบ ที่โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

อภิญญา ทาจิตต์ ศูนย์อภิบาล
ผู้เดินทางทะเล ได้รับรางวัลนานาชาติ
ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ศรีราชา (อ่านต่อหน้า 7)
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 โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จ

เยือนเกาหลีใต้เพื่อฉลองวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 

ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม พระองค์จะเสด็จไปเยี่ยม 

“ดินแดนดอกไม้” ที่เมืองอุมโซง เพื่อทรงพบกับ  

ผู้พิการและผู้ไร้ที่อยู่อาศัย

 ผู้แทนจากวาติกัน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ศึกษา 

เกี่ยวกับเอกสารการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา 

ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม ค.ศ. 2014 นี้ ได้

เดินทางมาถึงเกาหลี เพืื่อสรุปการเสด็จเยือนเป็น

คร้ังท่ีสอง เร่ืองน้ีปรากฏท่ีเว็บไซต์ ‘Il Sismografo’ 

พร้อมกับบทความโดย Alexander Notarnicola 

ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลิมฉลอง 

เพื่อพระสันตะปาปา ซึ่งมาจากสื่อมวลชนของเกาหลีใต้ 

ผู้แทนไปยังวาติกันภายใต้การนำาของผู้จัดการของ

พระสันตะปาปาเกี่ยวกับการเสด็จไปยังประเทศต่างๆ 

มีชื่อว่า Alberto Gasbarri ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ ผู้แทนของวาติกันได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐบาลและสมาชิกของคณะกรรมการจัดเตรียมงาน

ของพระศาสนจักรคาทอลิก

 ผู้แทนเหล่านี้ได้ตกลงให้พิธีบูชาขอบพระคุณ

ของสมเด็จพระสันตะปาปา มีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 

ณ สนามกีฬาเดจอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยจัดการแข่งขัน 

ฟุตบอลโลก เมื่อปี ค.ศ. 2002 การเฉลิมฉลองจะตรงกับ 

การฉลองวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดให้มีขึ้น

ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม วันที่ 16 สิงหาคม 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงแต่งตั้งมรณสักขี 

ชาวเกาหลี 124 องค์เป็นบุญราศี พวกท่านถูก 

ประหารชีวิตเพราะกลับใจมานับถือคริสตศาสนา โดย 

ละท้ิงคำาสอนของขงจ้ือซ่ึงเป็นคำาสอนหลักในสมัย 

ราชวงศ์โซซอน (ค.ศ. 1392-1910) แมจ้ำานวนคาทอลกิ 

ที่จะเข้าร่วมพิธีอาจมีมากกว่า 200,000 คนแต่เทศบาล 

กรุงโซลระบุว่าอาจมีผู้เข้าร่วมในพิธีแต่งตั้งบุญราศีถึง

หนึ่งล้านคน

 ในวันที่ 16 สิงหาคม พระสันตะปาปาจะเสด็จ

ไปเยี่ยม “เมืองดอกไม้” ที่ชนบทอุมโซง จังหวัดซุงเชียน 

ณ ที่นี้พระองค์จะทรงพบปะกับผู้พิการและผู้ไร้ที่อยู่

อาศัย ที่สุดในวันที่ 18 สิงหาคม สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสจะถวายมิสซา ณ อาสนวิหารเมียงดง ซึ่งเป็นชื่อ

ของบริเวณนั้น ในโอกาสนี้อาจจะมีคาทอลิกจากเกาหลี 

เหนือมาร่วมพิธีด้วย

 ความตึงเครียดระหว่างเกาหลี เหนือกับ

เกาหลีใต้จะเป็นฉากของการเสด็จเยือนเกาหลีของ 

พระสันตะปาปา ดังท่ีเราได้เห็นในการเสด็จไปยังดินแดน

ศักด์ิสิทธ์ิ พระองค์จะทรงเน้นเร่ืองศาสนาในการแสวงบุญ 
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แต่พระองค์จะทรงแสดงอากัปกิริยาบางอย่าง เช่น การ

อธิษฐานภาวนาเงียบๆ ต่อหน้ากำาแพงท่ีแบ่งฝ่ังตะวันตก

ของอิสราเอล หรือต่อหน้าอนุสรณ์เหยื่อความรุนแรงที่

เกิดขึ้น เป็นการเน้นถึงสถานภาพของความเจ็บปวด 

ความอยุติธรรมมากกว่าการใช้พระดำารัส

 จากการสัมภาษณ์ท่ีจัดพิมพ์ออกมาในหนังสือ

เล่มล่าสุดของ ANSA ผู้ชำานาญเกี่ยวกับวาติกันสอง

ท่านคือ Fausto Gasparroni และ Nina Fabrizio 

เขียนไว้ว่า “พระสันตะปาปาแห่งสันติภาพเยี่ยงนักบุญ

อันเป็นมรดกของรอนคาลลี และวอยติวา สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน  

เลขาธิการแห่งนครรัฐวาติกัน กล่าวว่า สมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิสจะโต้ตอบด้วยวาจา เมื่อสันติภาพ

ถูกโจมตี โดยไม่ทรงคำานึงถึงการถูกสบประมาท โดย

เฉพาะเมื่อทรงชี้ไปยังจุดกำาเนิดของความรุนแรงและ

สงคราม

 พระองค์จะทรงเป็นประจักษ์พยานถึงความ

รักและสันติภาพ แม้จะมาถึงพระองค์ บางครั้งก็ทรง 

สมมตุฐิานทีเ่กดิเหตกุารณข์ดัแยง้ พระคารด์นิลัปาโรลนิ 

เสริมว่า พระองค์จะทรงติดตามเร่ืองน้ีจนถึงสถานท่ีน้ัน ๆ 

ด้วย ตามที่พระองค์ทรงคิดว่าจะมีผลที่ดี เป็นการแสดง

ให้เห็นว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดและทรงห่วงใยในเร่ือง

ที่เกี่ยวกับสันติภาพ การเสด็จไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์

ของพระองค์ด้วยการอธิษฐานภาวนาอย่างเงียบๆ และ

การประกาศจากรัฐวาติกันให้ประธานาธิบดีเปเรส

และอับบาสกล่าวว่าเป็นความจริง

 ด้วยเหตุนี้ จึงมีความคาดหวังว่า การเสด็จมา 

ยังเอเชียของพระองค์ ซึ่งมีสงครามกลางเมืองในหลาย

จุดติดกับเขตแดนที่มีการเตือนอย่างสูงจากระดับ

นานาชาติให้ระมัดระวังเกี่ยวพันอยู่ด้วย
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พระคุณเจ้าลือชัย  (ต่อจากหน้า	20)

ที่ผ่านมา ผลการตรวจ DNA ของคุณพ่อ James Vu 

Van Hanh, OP และเยาวชนเวียดนามที่เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2014 ได้

เสร็จเรียบร้อย และได้มีการบรรจุศพ ก่อนเคลื่อนย้ายไป

ประเทศเวียดนามโดยทางรถยนต์ พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได้เดินทาง

มาร่วมสวดภาวนาเพื่อคุณพ่อ James Vu Van Hanh, 

OP และเสกศพเยาวชนเวียดนาม พร้อมกันนี้พระคุณเจ้า 

ลือชัย ธาตุวิสัย ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และ 

เสียชีวิตจำานวนหน่ึง ซ่ึงเบ้ืองต้นได้มอบเงินช่วยเหลือไป

แล้ว จำานวน 200,000 บาท

 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 ได้มีการบรรจุ

ศพคุณพ่อ James Vu Van Hanh, OP และได้เคลื่อน

ศพทางรถยนต์เข้ากรุงเทพมหานคร และได้ตั้งศพเพื่อ

สวดภาวนา และมีพิธีมิสซาหน้าศพที่วัดแม่พระฟาติมา 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 และเวลาประมาณ 5 ทุ่มกว่าๆ ของวันพุธที่ 

18 มิถุนายน 2014 เยาวชนชาวเวียดนามที่บาดเจ็บ

สาหัส และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้

เสียชีวิต โดยมีคุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ 

พร้อมด้วยสัตบุรุษวัดนักบุญเยราร์ดและเยาวชนเวียด-

นามร่วมสวดภาวนา

 ขอดวงวิญญาณของคุณพ่อ James Vu Van 

Hanh, OP และเยาวชนเวียดนาม ได้พักผ่อนนิรันดร

กับพระองค์ในเมืองสวรรค์ อาแมน

 รายงานโดยคุณพ่อพรภิรมย์  บุญทรัพย์

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานใน

พิธีบวชพระสงฆ์ 3 องค์ ได้แก่ สังฆานุกรยออากิม 

นราธิป งามวงศ์  สังฆานุกรยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล 

สังฆานุกรโทมัส สุพจน์ สายเสมา  และบวชสังฆา- 

นุกร สามเณรอันดรูว์ อาทิตย์ นิยมธรรม และร่วม

แสดงความยินดีโอกาสครบ 60 ปีแห่งการบวชเป็น

พระสงฆ์ของคุณพ่อเบเนดิกโต บุปผา สลับเชื้อ   

คุณพ่อโรแบร์ กอสเต และ 50 ปีแห่งการบวชเป็น 

พระสงฆ์ของคุณพ่อโจเซฟ เตรบาออล

 คุณพ่อเบเนดิกโต บุปผา  สลับเชื้อ ฉลอง 

60 ปีแห่งการเป็นพระสงฆ์ ค.ศ. 1954-2014 (พ.ศ. 

2497-2557) เกิดวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1929 / 

พ.ศ. 2472 สังกัดอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ 

 การศึกษา ปรัชญาและเทววิทยา วิทยาลัย 

ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย   

 บวชเป็นสังฆานุกร ค.ศ. 1953 / พ.ศ. 2496

 บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 

1954 / พ.ศ. 2497 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้าน

หนองซ่งแย้ จ.ยโสธร โดยพระสังฆราชเคลาดิอุส 

บาเยต์  

 - ปลัดที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ

 - ก่อตั้งโรงเรียนสัพพัญญู (อัสสัมชัญอุบลฯ)

 - เจ้าอาวาสวัดแม่พระถือศีลชำาระ บ้านเอือดน้อย 

อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

 - เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้าน

หนองคูน้อย (บ้านเหล่า) อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

 - เจ้าอาวาสวัดคริสตกษัตริย์ บ้านช้างมิ่ง อัคร-

สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 - อธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ อัครสังฆมณฑล

ท่าแร่-หนองแสง

 - เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี

 -  เจา้อาวาสวดันกับุญยอแซฟ บ้านเซซง่ อ.ป่าต้ิว 

สังฆมณฑลอุบลฯ  (ต่อจากหน้า	20)

จ.ยโสธร 

 - เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนอง- 

ซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

 - เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค- 

โนนมาลี ร้อยเอ็ด

 - เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทาม-

น้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

 - เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน 

อ.ลืออำานาจ จ.อำานาจเจริญ

 - เกษียณ ปี 2004 พักที่สำานักมิสซังคาทอลิก 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 คุณพ่อโรแบร์  กอสเต ฉลอง 60 ปีแห่งการ

เป็นพระสงฆ์ ค.ศ. 1954-2014 (พ.ศ. 2497-2557)

เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 / พ.ศ. 2471  ที่ 

ประเทศฝรั่งเศส  

 บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 

1954 / พ.ศ. 2497 ที่ประเทศฝรั่งเศส

 เดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 13 พฤศจิ- 

กายน ค.ศ. 1954 / พ.ศ. 2497

 - เรียนภาษาไทยกับคุณพ่อลาร์เก เป็นเวลา 1 

เดือน

 - ไปประจำาที่วัดหัวไผ่ ร่วมงานกับคุณพ่อสนิท

และคุณพ่อบุญชู 

 - เรียนภาษาไทยต่อจนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 

1955 / พ.ศ. 2498

 - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุ่งไหมและบัวท่า  

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 - ประจำาที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 1956-1970 (พ.ศ. 2499-2513)

 - เจ้าอาวาสอาสนวิหารอุบลฯ ตั้งแต่เดือน

มกราคม 1971 - เดือนสิงหาคม 1979  

 - เจ้าอาวาสวัดหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ  ค.ศ. 1979-1984 

 - เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำา 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ค.ศ. 1984-1990 และเป็น 

ผู้อำานวยการศูนย์คำาสอนของสังฆมณฑลอุบลราชธานี

 - เป็นคุณพ่อวิญญาณรักษ์อารามรักกางเขนแห่ง 

อุบลฯ ตั้งแต่ ค.ศ. 1990-2011

 - ปัจจุบันคุณพ่อประจำาอยู่ท่ีศูนย์อบรมรักกางเขน

แห่งอุบลฯ

 คุณพ่อโจเซฟ เตรบาออล ฉลอง 50 ปี แห่ง

การเป็นพระสงฆ์ ค.ศ. 1964-2014 (พ.ศ. 2507-

2557) เกิดวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1939 ที่เบรสต์  

จังหวัดฟินิสแตร์ ประเทศฝรั่งเศส 

 บวชเป็นพระสงฆ์  วันที่ 20 ธันวาคม  ค.ศ. 

1964  ที่บ้านเณรของคณะประเทศฝรั่งเศส  

 เดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 21 สิงหาคม 

ค.ศ. 1965 

 ค.ศ. 1965          เริ่มเรียนภาษาไทย ที่ตรอกจันทน์ 

กรุงเทพฯ - ช่วยงานที่วัดเกาะใหญ่  

(อ่านต่อหน้า	8)
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ตอนที่ 26

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระศาสนจักรในประเทศบราซิล

ให้ “ใบแดง” 

แก่ผู้จัดงานฟุตบอลโลก
12	มิถุนายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ชาวบราซิลได้ออกมา

ตามท้องถนนเพ่ือแสดงความไม่พอใจต่อคณะผู้จัดการ

แข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ซึ่งประเทศของพวกเขาเป็น

เจ้าภาพ  เรื่องที่พวกเขาไม่พอใจมีมากมาย ตั้งแต่การ

ขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไม่มีที่นอนให้ผู้

ป่วยอย่างเพียงพอตามโรงพยาบาล ที่เรียนไม่พอแก่เด็ก

นักเรียนในโรงเรียน การใช่เงินกองทุนสาธารณะผิดจุด

ประสงค์โดยนำาไปสร้างสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ราคา

แพง  ขณะที่การต่อต้านและการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ 

ดำาเนินอยู่ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งชาติบราซิลได้

ประกาศมอบ “ใบแดง” ซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลถือ

เปน็การลงโทษสถานหนกั ใหแ้กผู่จ้ดัการแขง่ขนัฟตุบอล 

โลกครั้งนี้

l “ใบแดง” ก็คือหนังสือ 1 หน้ากระดาษ ประกาศเป็น

ไฟล์ทางออนไลน์และส่งให้แก่เขตปกครองวัดทุกแห่ง 

ระบุความล้มเหลว 8 ประการของรัฐบาลและหน่วยงาน

ฟีฟ่า  พวกท่านยังรวมเอาเรื่องการโยกย้ายครอบครัว

ผู้คนท้ังหมดออกจากอาคารท่ีต้องการทุบท้ิงเพ่ือ

ก่อสร้างสนามกีฬาใหม่ หายนะของสภาพแวดล้อมและ

ปฏิเสธท่ีจะแก้ปัญหางานก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบชุมชน

ตลอดการแข่งขันยาวนานราว 1 เดือน  แต่ในไฟล์ก็ยังมี 

6 รายการที่บ่งว่าถ้าทำาได้จะเป็น “การทำาประตู” ได้ ใน

บุญราศีอมาโต	รอนโคนี

ระหว่างช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ได้แก่ –รับประกัน

ว่าทุกคนจะมีที่อยู่อาศัย –มีการคุ้มครองความปลอดภัย

แก่กรรมกร –โดยเฉพาะพวกเร่ร่อน –ต่อสู้กับการค้า

มนุษย์ –เคารพสิทธิของบรรดาแฟนฟุตบอล – เคารพ

ต่อสิทธิผู้ต่อต้าน

l สภาพระสังฆราชยังได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้การ

สนับสนุนผู้ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อว่า “คนเหล่านั้นจะไม่ถูก

เคลื่อนย้ายออกจากที่สาธารณะระหว่างการแข่งขันแล้ว

จากนั้นก็โยนพวกเขากลับเข้ามาบนถนนอีกเหมือนเป็น

วัตถุ” พวกท่านยังคงย้ำาการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ระดับ

ประเทศที่จะต่อสู้กับธุรกิจทางเพศอีกด้วย

สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศบราซิล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงกำาหนดวันสถาปนา

นักบุญใหม่ 6 องค์
12	มิถุนายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอนุมัติการสถาปนา

บุญราศี 6 องค์ให้เป็นนักบุญ ระหว่างประชุมคณะพระ

คาร์ดินัล ณ พระตำาหนักในวาติกัน บุญราศีทั้ง 6 องค์

จะได้รับการสถาปนาในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2014 

l รายนามของผู้ที่กำาลังจะเป็นนักบุญในไม่ช้านี้ประกอบ 

ด้วย ลูโดวิโค ดา คาโซเรีย ภราดาคณะฟรังซิสกันชาว

อิตาเลียน เกิดที่คาโซเรีย ในปีค.ศ. 1814 หลังจากได้สอน

วิชาปรัชญาและคณิตศาสตร์นาน 20 ปี ท่านตัดสินใจ 

ไปช่วยเหลือชีวิตของเด็กๆ ท่ีตกเป็นทาสในทวีปแอฟริกา

l พระสงฆ์ชาวอินเดีย คุริอาคอส เอลีอัส ชาวารา ซึ่ง

บุญราศีลูโดวิโค	ดา	คาโซเรีย

บุญราศีคุริอาคอส	 เอลีอัส	 ชาวาราและบุญราศียูเฟรเซีย 

เอลูวัณติฮัล	ทั้งสองมาจากพระศาสนจักรคาทอลิกนิกาย

ซีโร	มาลาบารา

บุญราศีอันโตนีโอ	ฟารินา บุญราศีนิโคลา	ดา	ลองโกบาร์ดี

ก็จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ท่านได้ก่อตั้งคณะ 

คาร์เมไลท์แห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ

นิรมล ท่านและซิสเตอร์คาร์เมไลท์ ยู-

เฟรเซีย เอลูวัณติฮัล จะเป็นนักบุญ

ลำาดับที่ 3 และ 4 ที่มาจากพระ

ศาสนจักรคาทอลิกนิกายซีโร มาลา

บารา  รายนามยังมีชาวอิตาเลียน 3 

องค์ คือ โจวันนี อันโตนีโอ ฟารินา/ 

นิโคลา ดา ลองโกบาร์ดี และ อมาโต 

รอนโคนิ   หลังจากพระคาร์ดินัลอัน-

เยโล อมาโต ประธานสมณกระทรวง

เพื่อแต่งตั้งนักบุญอ่านรายนามด้วย

เสียงอันดังแล้ว  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรั งซิ ส ไ ด้ทรงรับรองความเป็น

นักบุญของพวกท่านเหล่านี้เป็นภาษา

ละติน
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เป็นบุญของผู้ที่มีจิตใจยากจน
“ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ 

แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำาต้อย” (มัทธิว 11:25)

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ไมต่อ้งทรงใชเ้วลานานเลยทีจ่ะแสดง 

ให้เห็นว่า พระองค์ทรงปรารถนาที่จะเห็นพระศาสนจักรที่เรียบง่ายใกล้ชิดกับผู้

ที่ยากจน พระองค์ปฏิเสธไม่ใช้รถพิเศษและอาคารมโหฬารที่ควบคู่ไปกับหน้าที่ 

อันสูงส่ง วิถีชีวิตที่เป็นของผู้ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำาเร็จ การดำาเนินชีวิต

ของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงเลือก ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อพระองค์ยังดำารงตำาแหน่งเป็นพระอัครสังฆ- 

ราชแห่งบัวโนสไอเรส กล่าวถึงท่านว่า “ท่านเชื่อว่าผู้ยากจนใกล้ชิดกับพระเยซู

เจ้ามากกว่าพวกเรา	พวกเขาได้รับประสบการณ์ดังเช่นพระองค์”

ในพระวรสารท่ีเรานำามาพิจารณาในวันน้ี พระเยซูเจ้าเพ่ิงได้รับการปฏิเสธ

จากผู้คนในกาลิลี พระองค์จึงทรงโมทนาคุณพระบิดาเจ้าที่ทรงเผยแสดงพระ 

วรสาร มิใช่ให้แก่ผู้ที่เฉลียวฉลาด แต่ให้แก่เด็กๆ ผู้ที่ยากจน ผู้ที่ไร้การศึกษา 

แต่ยังพร้อมที่จะน้อมรับพระองค์ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงต่อต้านผู้มีความรู้ แต่

ทรงต่อต้านผู้ที่หยิ่งยโส ซึ่งอาจควบคู่มากับความรู้ สมบัติอันสูงส่งคือการรู้ซึ้ง

ว่าพระบุตรทรงมีส่วนในองค์พระบิดา พระองค์เสด็จมาเปิดเผยความรู้นี้กับผู้ที่ 

เปิดใจต้อนรับ

พระเยซูเจ้าตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า พวกเขาไม่ควรประพฤติตน 

ดังเช่นคนไร้ศาสนาท่ีใช้อำานาจของพวกเขาดูหม่ินผู้อ่ืน ความอยากมีสถานภาพ

และทรัพย์สินในสังคมโดยทั่วไป จนพระศาสนจักรก็บรรจุคุณค่าต่างๆ เหล่านี้ 

ไว้ในโครงสร้างและประเพณีต่างๆ ด้วย เป็นที่แน่นอนว่า องค์กรที่ใหญ่โตของ

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกไม่สามารถดำาเนินกิจการอย่างเรียบง่ายดังเช่น

พระศาสนจักรในยุคเริ่มต้น แต่ถ้าหากพระศาสนจักรไม่เป็นประจักษ์พยานถึง

ความห่วงใยที่พระคริสตเจ้าทรงมีต่อผู้ยากจนแล้ว ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธพระ 

วรสาร ซึ่งเป็นรากฐานของพระศาสนจักร

ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์	 พระองค์ทรงเผยแสดงธรรมล้ำาลึกแห่งพระอาณาจักร

ของพระองค์แก่ผู้ที่ยากจนและถ่อมตน	 โปรดได้ทรงสอนลูกอย่าให้แสวงหา

ความร่ำารวยและพลังอำานาจ	แต่โปรดให้ลูกได้พบพระองค์ในบรรดาผู้ที่พระเยซู 

เจ้า	พระบุตรของพระองค์ทรงเลือกที่จะอาศัยอยู่กับพวกเขาด้วยเทอญ	อาแมน 

กลับสู่แก่นแท้

ท่านมาแรงและดูจะแรงขึ้นทุกวัน
ท่านมีจุดยืนมีอุดมการณ์มีมุมมองมีวิธีการ...แตกต่าง
ตั้งแต่ได้รับเลือกให้เป็นประมุขของพระศาสนจักร
ณ เวลาน้ันทุกอย่างล้วนต้องจับตามองอย่าได้กะพริบตา
เมื่อพระคาร์ดินัลอาวุโสสุดถามความสมัครใจท่าน
“ข้าพเจ้ายอมรับในจิตตารมณ์แห่งการใช้โทษบาป”
ในขณะที่คนอื่นมองตำาแหน่งผู้สืบตำาแหน่งนักบุญเปโตร
เป็นศักดิ์ศรีเป็นอภิสิทธิ์เป็นเกียรติเป็นอำานาจ
ท่านกลับมองเป็นโอกาสเพื่อชดใช้โทษบาป
ด้วยบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระดับนั้น
เด็กคนหนึ่งถามท่านว่าเคยคิดอยากเป็นพระสันตะปาปาไหม
ท่านรีบตอบด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจริงจัง
“ไม่เคยอยู่ในหัวเลย เพราะคิดเช่นนั้นเท่ากับไม่รักตนเอง”
เหมือนจะพูดเป็นนัยว่าทำาไมต้องทำาร้ายตนเองขนาดนั้น
ไปหวังไปอยากไปหาเรื่องใส่ตัวทำาไมถ้ารักจริง
เมื่อพระคาร์ดินัลผู้อาวุโสสุดถามชื่อที่จะเลือกใช้แทนตัว
ท่านตอบโดยไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย
“ฟรังซิส”...พระสันตะปาปาฟรังซิส
เป็นการเลือกในช่วงเวลาอันสั้นแต่เด็ดเดี่ยว
ก็ตั้งแต่คะแนนเสียงเริ่มเทมาให้อย่างท่วมท้น
ในแต่ละคะแนนพระประสงค์พระเจ้าเริ่มชัดเจนขึ้น
เลือดนักบวชเยสุอิตที่ชูธงความนบนอบเป็นจุดขายเดือดพล่าน
บวกจิตใจสุภาพเรียบง่ายเป็นทุน
การตอบรับกับพันธกิจสอดคล้องกับชื่อนี้จึงอุบัติขึ้นในบัดดล
โดยมีนักบุญฟรังซิสผู้ยากจนสุภาพเรียบง่ายเป็นอุดมการณ์
อีกทั้งพันธกิจที่ท่านนักบุญได้รับจากพระเยซูเจ้า
“จงไปซ่อมแซมบ้านของเราซึ่งกำาลังพังลงมาอย่างที่ลูกเห็นอยู่นี้”
ซ่อมแซมบ้านพระเจ้า...ไม่ใช่วัด...แต่ซ่อมแซมพระศาสนจักร
ด้วยท่าทียากจนสุภาพเรียบง่ายแบบพระเยซูเจ้า
ท่านทำาตัวยากจน...ที่พักที่ทำางานแสนจะธรรมดา
ท่านสุภาพขอร้องให้ทุกคนสวดให้อวยพรให้
ตั้งแต่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหน้ามุขพระวิหารนักบุญเปโตร
ท่านเรียบง่ายไม่เจ้ายศเจ้าอย่างเข้าหาผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติ
อาภรณ์ที่สวมใส่ในพิธีกรรมก็ธรรมดาเหมือนมีอยู่แค่ชุดสองชุด
พร้อมกันนั้นก็เสนอโฉมหน้าพระศาสนจักรยากจนสุภาพเรียบง่าย
เพราะโดยธาตุแท้แล้วนั่นคือแก่นแท้ของพระศาสนจักรพระเยซูเจ้า
เพื่อการนี้ท่านรื้อโครงสร้างการบริหารแทบจะถึงรากถึงโคน
อยากเรียกคืนความศรัทธาในพระศาสนจักรโดยเร็ววัน
ล่าสุดท่านดำาริตั้งสมณกระทรวงว่าด้วยความรักขึ้นมา
สมณกระทรวงเพื่อความยุติธรรมและความรัก
ซึ่งจะให้การดูแลกิจการด้านความรักความเมตตาและคนยากคนจน
ซึ่งจะว่าไปแล้ว
ความรักความเมตตาคือแก่นแห่งการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
“คนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราหากท่านรักกันและกัน”
พร้อมกันนั้นพระองค์ทรงปรับปรุงบัญญัติแห่งความรักให้สมบูรณ์ขึ้น
ก่อนนี้ “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง”
ซึ่งก็ถือว่าดีและสมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่ง
ทำานองว่ารักตนเองอย่างไรก็ให้รักคนอื่นอย่างนั้น
แต่ก็ยังไม่แน่นอนยังไม่สามารถมั่นใจได้เสมอไป
เพราะใช่ว่าทุกคนจะรักตนเองอย่างที่ควรรักก็หาไม่
หลายครั้งเสียอีกที่ปากบอกว่ารักแต่กำาลังทำาร้ายทำาลายตนเองก็มี
จึงทรงกำาหนดบรรทัดฐานแห่งความรักให้ศิษย์อย่างเป็นรูปธรรม
“จงรักกันและกันอย่างที่เรารักท่าน”
ศิษย์ต้องรักอย่างที่พระอาจารย์ทรงรัก
ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของพระสมณกระทรวงว่าด้วยความรัก...นี่เอง 
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บ้านเณรกลาง (ต่อจากหน้า	2)

สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) ได้จัดพิธี 

บูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2014 โดย  

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธิ ์ประมขุสงัฆมณฑล

นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อ 

สุเทพ วนพงศ์ทิพากร อธิการ คุณพ่ออัครเดช วงศ์- 

อนันต์ รองอธิการ 

 หลังบทเทศน์ พระคุณเจ้าได้ประกอบพิธีเสก

เข็มตราพระวิสุทธิวงศ์ และมอบให้กับสามเณรแต่ละคน

เพื่อเป็นเครื่องหมายของการรับเข้าฝึกฝนอบรมอย่าง

เป็นทางการในปีการศึกษานี้ และหลังจากสิ้นสุดพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ตัวแทนสามเณรกลางได้มอบใบคำาสัญญา

แด่พระคุณเจ้า เพื่อส่งต่อให้กับคุณพ่ออธิการ เพื่อเป็น

เครื่องหมายของความผูกพันที่จะอุทิศตนและร่วมมือ

กับผู้ให้การอบรมอย่างเต็มที่ในปีการศึกษานี้

 สำาหรับสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ หรือที่รู้จัก 

กันในนาม “บ้านเณรกลาง” เป็นสถาบันฝึกอบรมสามเณร

ระดับชาติ  เพื่อเตรียมสามเณรก่อนเข้าสู่บ้านเณรใหญ่ 

โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย

 สถาบันแห่งนี้ เป็นสถานที่ฝึกอบรมบรรดา

สามเณรที่ผ่านการอบรมจากบ้านเณรเล็กของแต่ละ

สังฆมณฑลในประเทศไทย  จะใชช้ว่งเวลานีเ้พือ่ไตร่ตรอง 

และพิจารณากระแสเรียก  โดยเน้นการอบรมด้านชีวิตจิต 

แบบกลุ่มและชีวิตกระแสเรียกเพื่องานอภิบาลแบบ 

พระสงฆ์สังฆมณฑล ตลอดจนการศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ในการศึกษาต่อที่วิทยาลัยแสงธรรม

 ในปีการศึกษา 2014  สามเณรกลางเป็นรุ่นที่ 40 

มีสามเณรกลางทั้งหมด 12 คน จาก 8 สังฆมณฑล 

ประกอบด้วยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1 คน คือ 

สามเณรอันโตนิโอ นนทชัย กลิ่นใหม่ อัครสังฆ- 

มณฑลท่าแร่-หนองแสง 2 คน คือ เปาโล ณัฐพงษ์ 

เรืองชัย และสามเณรซีมอน สุริยา  แก้วก่อง  สังฆ- 

มณฑลเชียงใหม่ 2 คน คือ สามเณรดอมินิก ซาวีโอ 

วิทยา วจีพจนา และสามเณรยอแซฟ วีระชัย หน่อพอ 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2 คน คือ สามเณรเปโตร 

กรณ์วิวิทย์ ปั้นทอง และสามเณรฟรังซิสเดอ เปาลา

ศุภวัฒน์ จันทร์เจริญ สังฆมณฑลนครสวรรค์ 2 คน 

คือสามเณรมีคาแอล โกเมนทร์ ใหม่นามเจริญ และ

สามเณรเปาโล ณัฐพงษ์ พรหมทอง สังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี 1 คน คือ สามเณรราฟาแอล กฤช แสง-

ไกร สังฆมณฑลอุดรธานี 1 คน คือ สามเณรเปโตร 

สุรศักดิ์ คุณสิงห์ และสังฆมณฑลนครราชสีมา 1 คน  

คือ สามเณรฟรังซิสอัสซีซี เชาวน์ ประทุมปี

 ในบทเทศน์พระคุณเจ้าได้ ให้ข้อคิดสำาหรับ

สามเณรกลางรุ่น 40 ว่า สิ่งสำาคัญที่สุดของการทำางานให้

เกิดผลและสำาเร็จนั้น จะต้องมีการคัดเลือก คัดสรร เช่น 

ถ้าอยากให้งานดีมีคุณภาพ และเกิดผลนั้น จะต้องม ี

ผู้จัดการที่ดี ซึ่งเปรียบเสมือนกับพระเยซูเจ้าได้เลือก

ศิษย์ทั้ง 12 คน ก็เพื่อที่จะทำางานของพระองค์ให้เกิดผล

มากขึ้น หน้าที่ของเราต้องเริ่มต้นที่ความชัดเจน ต้อง 

อยู่ด้วยความชัดเจนในตัวเอง แก่นแท้ของบ้านเณรกลาง 

คือ การติดตามพระเยซูเจ้า ไม่ใช่ต้องคอยให้คุณพ่อ

อธิการมาบอก คุณพ่อมีแต่ให้คำาแนะนำาเท่านั้น เราจะ

ติดตามพระเยซูเจ้า ไม่ใช่แค่ตามแบบพระคัมภีร์เท่านั้น 

แต่ต้องปฏิบัติตามด้วยการกระทำา ต้องมีความมั่นใจ 

ต้องมีความชัดเจนในตัวเอง

 ในตอนท้ายของพิธีกรรม ได้มีตัวแทนสามเณร

กล่าวขอบคุณพระคุณเจ้าที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน

 เข้าสู่ปี	ค.ศ.	2014

พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

	 ความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเป็นความจริง

ไม่ประวิงเดินหน้าสู่บ้านเณรกลาง

	 พวกเรานั้นสามเณรรุ่นสี่สิบ

ร่วมอุทิศอย่างกล้าหาญ

	 มาอบรมร่ำาเรียนหาประสบการณ์							

ขอพระเจ้าโปรดประทานความอดทน

	 การถือเงียบเป็นวินัยอีกอย่างหนึ่ง

ได้รำาพึงไตร่ตรองบอกนิสัย

	 ตรงต่อเวลาข้อสองเสริมสร้างใจ

ช่วยทำาให้รู้คุณค่าค่าของตน

	 ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ					

สำาแดงชัดให้เห็นถึงชีวิตกลุ่ม

	 หมู่คณะที่พวกเราต้องตราตรึง

ให้เราซึ้งถึงคำาว่าน้ำาใจเอย

 ขอพระวิสุทธิวงศ์อำานวยพระพรแด่ผู้ให้การ

อบรม และคุ้มครองสามเณรกลางรุ่นที่ 40 ให้อยู่ใน

หนทางกระแสเรียกอย่างม่ันคง และก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งม่ัน

เพื่อตอบรับเสียงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกเราทุกๆ วัน

(Stella Maris Seafarers’ Centre Sriracha)   

คุณอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำานวยการ ได้รับรางวัล

นานาชาติ “Judges Special Award ผู้อภิบาล 

ผู้เดินทางทะเลดีเด่น” ประจำาปี 2014 ที่กรุงเจนีวา  

สวิตเซอร์แลนด์  

 รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ร่วมกันจัดขึ้นโดย 

องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับผู้ทำางานในด้านการอภิบาล 

ผู้เดินทางทะเล  (The International Seafarers’ Wel- 

fare and Assistance Network: ISWAN) 

และองค์กรในเครือข่าย เช่น องค์กรแรงงานระหว่าง

ประเทศ International Labour Organization (ILO) 

เป็นต้น เพื่อมอบให้กับผู้ทำางาน หน่วยงาน  องค์กร 

และท่าเรือต่างๆ ที่ทำางานด้านอภิบาลคนประจำาเรือ เป็น

ประจำาทุกปี   โดยจัดมอบรางวัลใน 5 สาขาต่างๆ ดังนี้   

 1. ผู้ทำางานอภิบาลดีเด่นประจำาปี

 2. ท่าเรือดีเด่นประจำาปี

 3. บริษัทชิปปิ้งดีเด่น

 4. สำานักงานอภิบาลผู้เดินทางทะเลดีเด่นประจำาปี

 ซึ่งในปี ค.ศ. 2013  ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล 

ศรีราชา เคยได้เข้ารอบ  1  ใน  5  ในสาขาผู้อภิบาลดีเด่น 

2013 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ   ต่อมาในปี 2014   

ได้เข้ารอบ  2  สาขา   ติด  1 ใน 5  ในสาขาผู้อภิบาล 

ดีเด่น และสำานักงานดีเด่น  โหวตจากคนประจำาเรือท่ัวโลก 

แต่เนื่องจากมีผลงานมากกว่าเงื่อนไขที่กำาหนด โดยมี 

กิจกรรมโครงการโจรสลัดโซมาเลีย  งานรับเรื่องร้องเรียน 

เคสที่ถูกทอดทิ้ง และงานต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยได้

ดำาเนินคดีกับนายจ้างหลายครั้ง ที่ศาลมะนิลา และศาล

ที่อินชอน เกาหลี   จนถึงลูกเรือได้รับค่าชดเชย และนำา

ลูกเรือไทยกลับบ้านมาสิบสองคน  ทางคณะกรรมการจึง 

พิจารณาตั้งรางวัลใหม่ คือ Judges Special Award   

และเป็นคนแรกของรางวัลนี้  โดยจัดที่สำานักงานองค์กร

แรงงานระหว่างประเทศ ILO   กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 7 

เมษายน  2014  

 อนึ่ง การทำางานอภิบาลผู้เดินทางทะเลของ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  ดำาเนินอยู่ใน 3 

สังฆมณฑล  คือ

 1.ศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเลศรรีาชา  สงัฆมณ- 

ฑลจันทบุรี  มีคุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง  เป็นผู้อำานวย-

การ  คุณอภิญญา  ทาจิตต์  เป็นรองผู้อำานวยการ

 2.ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ  อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีคุณพ่ออนุชา  ชาวแพรกน้อย  

เป็นผู้อำานวยการ

 3.ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา สังฆมณ- 

ฑลสุราษฎร์ธานี มีคุณสุชาติ จันทลักขณา เป็นผู้

อำานวยการ  และมีคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นจิต- 

ตาภิบาล

 โดยทั้ง  3  ศูนย์ฯ  ร่วมเป็นเครือข่ายกันในการ

ทำางานด้านการอภิบาลผู้เดินทางทะเล  ภายใต้แผนก

อภิบาลผู้เดินทางทะเล (NCCS)  ในกรรมาธิการฝ่าย

สังคม/Caritas Thailand สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย 

   ท่าน Joseph Kalathiparambil เลขาฯ  

สมณสภาเพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ินและผู้เดินทาง ได้ส่งจดหมาย 

แสดงความยินดี และขอบคุณที่ทางคุณอภิญญา ทาจิตต์  

กระทำาการอภิบาลในนามของศูนย์อภิบาลผู้เดินทาง

ทะเล ศรีราชา ในการดูแลผู้เดินทางทะเล นำาความ

บรรเทาใจไปยังหลายครอบครัวท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ี

ยากลำาบาก  ท่านขอชื่นชมยินดีในการอุทิศตนเอง และ 

การบริการรับใช้ อภิบาลผู้เดินทางทะเลของคุณอภิญญา

                           

อภิญญา ทาจิตต์ (ต่อจากหน้า	2)
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ราฟาแอล

“ท่านใดขาดปรีชาญาณ 

จงขอปรีชาญาณน้ันจากพระเจ้าเถิด 

พระองค์ประทานให้ทุกคน

ด้วยพระทัยกว้าง โดยไม่ทรงตำาหนิเลย 

แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ” 

(ยากอบ 1:5)

 ค.ศ. 1967  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร 

แม่พระนิรมล อุบลฯ  

 ค.ศ. 1968  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ีวัดเซนต์หลุยส์

กรุงเทพฯ

 ค.ศ. 1969 ดูแลวัดวาริน-วัดหนองดินดำา 

 ค.ศ. 1970-1974    กลับเข้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 

ของคณะที่ประเทศฝรั่งเศส

 ค.ศ. 1975-1979    ช่วยงานสังฆมณฑลอุบลฯ 

วัดวาริน วัดหนองดินดำา วัดหนองรุง 

 ค.ศ. 1979-1990    เจ้าอาวาสอาสนวหิารแมพ่ระ 

นิรมล อุบลฯ 

 ค.ศ. 1990-1992 เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดา 

มีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

 ค.ศ. 1992   ได้รับเลือกเป็นอธิการแขวงคณะ

มิสซังต่างประเทศ ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 15 ปี 

 ค.ศ. 2007   กลับมาช่วยงานสังฆมณฑลอุบล 

ราชธานี เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน และพักอยู่ 

บ้านพักคณะที่อุบลราชธานี

 ค.ศ. 2010-ปัจจุบัน  ได้รับเลือกเป็นอธิการ

แขวงคณะมิสซังต่างประเทศที่กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลอุบลฯ  (ต่อจากหน้า	4)
ลูกา 9:12-17...เม่ือจวนถึงเวลาเย็น  อัครสาวกสิบสอง

คนมาทูลพระองค์ว่า “ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ 

ประชาชนกลับไปเถิด  เขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและ 

ชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พักและอาหาร  เพราะขณะนี้ 

เราอยู่ในที่เปลี่ยว” พระองค์ตรัสกับเขาว่า  “ท่าน

ทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด”  เขาทูลว่า “เรา

ไม่มีอะไรนอกจากขนมปังห้าก้อน และปลาสองตัว

เท่านั้น  หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสำาหรับคนเหล่านี้

ทั้งหมด” ที่นั่นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน พระองค์

จึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า  “จงบอกให้พวกเขานั่งลง

เป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณห้าสิบคน”  เขาก็ทำาตาม

และให้ทุกคนน่ังลง  พระเยซูเจ้าทรงรับขนมปังห้าก้อน

กับปลาสองตัวนั้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมอง

ท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร  ทรงบิขนมปัง  ส่ง

ให้บรรดาศิษย์นำาไปแจกจ่ายแก่ประชาชน  ทุกคนได้

กินจนอิ่ม  แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง

     

 

 เด็กชายโยซัว วันนั้นออกไปหางานรายวัน

เพื่อช่วยแม่ของตนซึ่งเพิ่งเป็นหม้ายสามีตาย  วันนั้น

เป็นวันท่ีค่อนข้างออกจะประหลาด เพราะเจ้าของงาน 

ไม่อยู่ สอบถามรู้มาว่า  เขาเหล่านั้นออกไปนอกเมือง 

ติดตามผู้ที่เขาโจษขานกันว่าเป็นประกาศกท่านหนึ่ง 

.....   โยซัวกลับมาที่บ้านด้วยความไม่สบายใจ  ที่

ไม่สามารถนำาอาหารกลับมาบ้านให้คุณแม่.... แต่คุณแม่ 

บอกว่าไม่เป็นอะไร  “นี่เหรียญสองเหรียญ	 ลูกออก

ไปซื้ออาหารสำาหรับเย็นนี้	และสำาหรับวันต่อไปด้วย” 

โยซัววิ่งออกไปด้วยความโล่งอก  ไปหาซื้อขนมปัง

ได้ 5 ก้อน  ปลา 2 ตัว  เดินชมวิวตามทางกลับบ้าน  

แต่นึกถึงเรื่องที่ได้ฟังมาเช้านี้ ก็อยากจะเลี่ยงแวะไป 

ที่เนินเขาหน่อย เพื่ออยากจะรู้ว่าประกาศกท่านนั้น

พูดอะไร   พอไปถึงก็พอดีกลุ่มคนกำาลังลุกจับกลุ่มกัน 

เป็นวงหลายกลุ่มทีเดียว และเห็นชายผู้ติดตามประ-

กาศกหลายคนเดินแวะตามกลุ่ม ถามหาอะไรก็ไม่รู้  

พอดีคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ตัว  และเมื่อเห็นขนมปัง 

5 ก้อน  และปลา 2 ตัว  ก็รีบกลับไปรายงานประกาศก 

สักครู่ชายผู้นั้นก็กลับมาหาตน ขอขนมปัง 5 ก้อน 

และปลา 2 ตัวไป  โยซัวปฏิเสธบอกว่า  เป็นอาหาร

ของบ้านคุณแม่ของตน ในใจก็คิดว่า  ถ้าให้ไปก็คง 

โดนคุณแม่ดุแน่ๆ เลย  วันนี้หางานทำายังไม่ได้  แถม

เงินท่ีคุณแม่ให้มาซื้ออาหารยังกำาลังจะถูกยึดไป 

แต่ในที่สุด  ไม่ทราบว่าอะไรดลใจ โยซัวก็ยอม  จึงเดิน

ตามชายคนนั้นไปหาผู้ที่พวกเขาเรียกว่า “อาจารย์” 

และหลังจากนั้นโยซัวก็ยืนนิ่งเป็นพยานเหตุการณ์ท่ี

ตนไม่คาดคิด ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เป็นอัศจรรย์

แท้ๆ.....  ขณะที่ตนนำาเศษอาหาร ขนมปัง และปลา 12 

ตะกร้ากลับบ้าน  โยซัวคิดว่าจะหาคำาอธิบายอย่างไร

คุณแม่จึงจะเช่ือถึงเหตุการณ์ ท่ี เ กิดข้ึนต่อหน้า 

ต่อตาของเขา  คงถูกคุณแม่ดุว่าพูดโกหก ไปขโมย

ของจากไหนอีกละซิ  การหาคำาตอบให้คุณแม่เชื่อใน

ข้อน้ีคงยากมาก  แต่คงไม่ยากเท่าการหาคำาตอบสำาหรับ

คำาถามอีกข้อหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในสมองก่อนถึงบ้าน

ว่า..... 	 “ถ้าหากตนไม่ยอมให้ขนมปัง	5	ก้อน	และ	

ปลา	2	ตัวนั้นแก่		“อาจารย์”		แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้น	

ตนจะเป็นอย่างไรบ้าง?”	  คิดแล้วโยซัวขนลุก......

	 (ดัดแปลงจาก	 Lord,	 You	 Must	 be	

Joking) 

ข้อรำาพึงแบ่งปัน

 มีคำาถามของเด็กชายโยซัว เช่นกันว่า  “ถ้า

ตนไม่ให้ขนมปัง	5	ก้อน	และปลา	2	ตัว” นั้นแก่พระ

เยซูเจ้าแล้วจะเกิดอะไรข้ึน  ความคิดน้ีทำาให้โยซัวขนลุก 

เพราะเขาสำานึกถึงความรับผิดชอบของเขา ถ้าหาก

เขาปฏิเสธส่วนร่วมนับแต่เริ่มแรก

  ในโลกปัจจุบันของมนุษย์เราก็เช่นกัน  พระ

เยซูเจ้าก็ยังคงต้องการขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 

ตัวจากเราเช่นกัน  นั่นคือส่วนร่วมของเรา การถวาย

ของเรา ความไว้วางใจของเรา ความเชื่อในพระองค์ 

ผลงานตามความสามารถของเราก็คงจัดหามาได้ 

แค่นั้นเอง คือ ขนมปังเพียง 5 ก้อน ปลาเพียง 2 

ตัว  (ตามผลของความขยันขันแข็ง จากกิจการงาน

ของเรา ตามปกติ ตามกายภาพของกฎธรรมชาติ)  

แต่ด้วยความร่วมมือของเราที่มอบผลงานของเรา 

(ขนมปัง 5 ก้อน  ปลา 2 ตัว) ให้พระองค์  พระองค์จะ

กลับเพิ่มทวีขึ้นอย่างมากมายเกินคาด แถมมีเหลือ 

ให้เราเกินล้นเสียอีก เกินกว่าต้นทุนของเราที่เรามอบ

ให้พระองค์

 พระวรสารตอนน้ีจึงยังคงมีความหมายใน

ยุคของเรา ในแง่ของความสำานึกการพึ่งพระองค์ใน

กิจการการกระทำาของเราในกิจการงานของเราโดย

ตลอด        

เด็กชายโยซัว  ไปซื้อ

ขนมปัง 5 ก้อน  ปลา 2 ตัว

] ] ] ] ] ]

คุณประคัลภ์ อุดมอักษร                300 บาท

คุณสิวะพงศ์ เหล่าจินดาพันธ์

 ทำาบุญโอกาสวันคล้ายวันเกิด   400 บาท

คุณเพลินพิศ ฉัตรวัฒนาสกุล       200 บาท

 อุทิศให้มัทธิว โบ่วจั๊ว ฉัตรวัฒนาสกุล

คุณชฎาพร รตะสุขารมย์                  200 บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ	

โปรดส่งธนาณัต	ิ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี	 งามวงศ์	

ป.ณ.ยานนาวา	122/11	ซ.นนทร	ี14	ถ.นนทร	ีแขวง

ช่องนนทร	ี เขตยานนาวา	 กรุงเทพฯ	 10120	 เช็ค 

สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก	 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-

ทรัพย์	ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร

ทหารไทย	 สาขาเซนต์หลุยส	์ เลขที่บัญชี	 186-2-

01976-5 

(หมายเหตุ	 เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

โทร.	 0-2681-3900	 ต่อ	 1801	 โทรสาร	 0-2681-

5401	 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วยความ

ขอบพระคุณ)
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กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ
1-5 ส.ค. 14 แสวงบุญเซนต์แอนน์-ปีนัง-มาเลเซีย

12-18 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแม่พระลาวาง 

 เมืองกว๋างตรี (3 ปี/ครั้ง)

 (ลาวาง-เว้-เวียดนามกลาง-ดาลัต- 

 ทะเลทรายหมุ่ยเน่-เวียดนามใต้)

20-30 ก.ย. 14  แสวงบุญอิตาลี-โรม-ลูร์ด-ฝรั่งเศส- 

 สวิตเซอร์แลนด์

ถ้าสนใจ & จริงใจ ต้องการร่วมเดินทางกับเรา
โปรดติดต่อเรา วันนี้ ด่วน!!!

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

อู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิสอู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิส
C ซ่อมรถยนต์ ติดตั้งเครื่องยนต์

C หัวฉีดเบนซิน-ดีเซล เบรก คลัช ช่วงล่าง

C รับอ่านข้อบกพร่องเครื่องยนต์เกียร์ ABS,AIRBAG

C ซ่อมโช้คอัพรถยนต์เก่าให้เหมือนใหม่

C ยกสูง โหลดเตี้ย อัดลูกหมาก

 F โดยช่างผู้ชำานาญ E

ศักดิ์ชาย กิจประเสริฐ
1797 ซ.ศรีมิตร ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

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

คาทอลิก 
ลดพิเศษ

“New Difigital Church Organ
from Italy”

   ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน

กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม การใช้งาน

อันแสนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากใดๆ ได้นำาพวกเราย้อน

กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง

   ผ่านเสียงเพลงไพพ์ออแกนแท้ๆ ที่ให้ทั้งความสง่า 

พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ที่ไม่มีเครื่องดนตรี

อื่นใดจะทดแทนได้ ผลิตทั้งหลังจากอิตาลี ภายใต้

บริษัทระดับโลก Viscount Organs, Italy ในราคา

ไม่แพงอย่างที่คิด

สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำากัด 
ผู้แทนจำาหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครื่อง 2 ปี 
มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ
2 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เป็นส่วนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
ห้องประชุม-สัมมนา... ขนาด 15-150 ท่าน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์

วัดน้อย... เหมาะสำาหรับการเข้าเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีต่างๆ

ห้องพัก... พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำานำ้าอุ่น  

 โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

มุมสุขภาพ... สระว่ายนำ้าในร่ม สนามเทนนิส สนามวอลเล่ย์บอล

การเดินทาง... สะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส แอร์พอร์ตลิงก์  

 ใกล้ขนส่งเอกมัยและที่จอดรถในร่ม

สนใจใช้บริการ และเยี่ยมชมสถานที่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่...

โทร. 0-2712-9010 ต่อ 2110 โทรสาร 0-2712-7975  

E-mail : pdcrsvn@gmail.com

จำาหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ

 ***สำารองห้องพักโรงแรม    ***จัดขอวีซ่า
   บริการ ***รับจัดทัวร์หมู่คณะและรับจองแพคเกจทัวร์
 ***ประกันการเดินทาง         ***บริการรถเช่า

l ทัวร์แสวงบุญ......ตามรอยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 6 วัน 4 คืน (TG) 
20-25 กรกฎาคม 2557 ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต้-คาโกชิม่า-นางาซากิ  

ประเทศญี่ปุ่น

l Coloful Hokkaido 6 วัน 4 คืน (TG) 9-14 สิงหาคม 2557 

    ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสรร ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

*อย่ารอช้า* รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น

 บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำากัด
 โทร. 02-129 3500-3 Fax : 02-129-3505
 E-MAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยว เลขที่ 11/3316

รับสั่งทำาก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู

และอาหารอื่นๆ ในงานฉลองวัด

งานศพ งานทำาบุญ ฯลฯ

โกระ
แพะตุ๋น  ~  เนื้อตุ๋น  ~  หมูตุ๋น

หลังวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
( 087 086 4495 , 089 692 0500

  ขอคำ�ภ�วน�เพื่อระลึกถึง

 ม�รี หลุยส์
 ประพิม รัตตมณี
	 เกิดใหม่ในพระเจ้า	
	 6	กรกฎาคม	2013
	 ครบ	1	ปี

“ดูซิ พระองค์ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าสั้นนัก ความยาวแห่งชีวิตของข้าพเจ้า

ไม่มีความหมายใดเลยเมื่อเทียบกับพระองค์” (สดด 39:5)
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 วันเวลา....ทำาให้ลืมหลายส่ิงหลายอย่าง แต่วันเวลา...จะต้องไม่ทำาให้เราลืม

พระคุณของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง คนท่ีรัก ฯลฯ แม้นกายเขาจะจากไป แต่เขายังอยู่ใน

ใจเราเสมอ อุดมสาร ร่วมกับท่าน รำาลึกถึงเขา ภาวนาร่วมกัน เป็นการทำาบุญและ

สนับสนุนให้การพิมพ์คาทอลิกอีกด้วย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ใครเล่า.....จะยังคิดถึงเขา ?

.....เรายังคิดถึงกัน

การพิมพ์คาทอลิกฯ เชิญชวนท่านรำาลึกถึงญติพี่น้องผู้ล่วงลับกับ 

“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.......................

ลงจำานวน...............................ครั้ง (โปรดส่งรูปถ่ายที่ชัดด้วย จำานวน.................รูป)

ขอร่วมทำาบุญเป็นเงิน.......................บาท (..........................................................)

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่.................ถึงฉบับที่.................เป็นจำานวน............ครั้ง

หมายเหตุ : กรณีชำาระเงินเป็น
• 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

และนักบุญโยเซฟปฏิบัติ
ตามบัญญัติโมเสส พา 
พระ เย ซู เจ้ า ไป ท่ีพระ
วิหาร พระจิตเจ้าทรงนำา
ซีเมโอนและอันนาไปพบ

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และรับรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมส-
สิยาห์ (เทียบ ลก 2:22-38) ... ช่างงดงามที่พระเยซู
เจ้ านำ าพ่อแม่คู่หนุ่มสาวและคู่ ผู้อาวุ โสมาพบกัน 
พระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งความรัก ที่เอาชนะปัญหาการ
สนใจตนเอง ความโดดเดี่ยว และความเศร้า ในชีวิต
ครอบครัว พวกท่านแบ่งปันช่วงเวลางดงามมากมายแก่
กัน เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อน ทำางานบ้าน เวลา
ว่าง การภาวนา การเดินทาง และการจาริกแสวงบุญ 
หลายคร้ังสนับสนุนซ่ึงกันและกัน... อย่างไรก็ดี บางคร้ัง
ก็ไม่ได้รักกัน ไม่ยินดี แต่ความรักแท้มาถึงเราจาก 
พระเยซูเจ้า พระองค์สอน ช่วยส่องหนทางให้เราเดิน 
พระองค์ทรงมอบปังทรงชีวิต ซึ่งค้ำาจุนเราในการดำาเนิน
ชีวิต
 ครอบครัวที่รัก สวดเพื่อสมัชชาพระสังฆราช  
ขอสวดให้พ่อด้วย เพื่อจะได้รับใช้ประชากรของพระเจ้า
ในความจริงและความรัก ขอแม่พระและนักบุญโยเซฟ
ช่วยท่านให้รักและเอาใจใส่กันและกัน”
 สมัชชาสมัยวิสามัญครั้งนี้จะตามด้วยสมัชชา
สมัยสามัญในปีถัดมา ซ่ึงจะมีหัวข้อเรื่องครอบครัว 
เช่นกัน การประชุมครอบครัวนานาชาติ (World  
Meeting of Families ครั้งที่ 8) จะจัดที่เมืองฟิลา- 

เดลเฟีย (สหรัฐอเมริกา) ในเดือนกันยายน 2015

ที่มา : CatholicHerald.co.uk

สมัชชาเรื่องครอบครัว 2014
 พระศาสนจักรคาทอลิกสนใจชีวิตครอบครัว  
โดยบรรดาพระสังฆราชประมาณ 150 องค์ จะประชุม
สมัชชาพระสังฆราช หัวข้อ การท้าทายด้านงานอภิบาล
ครอบครัว ในบริบทการประกาศข่าวดี ระหว่างวันท่ี  
5-19 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ณ กรุงวาติกัน
 คุณพ่อเฟเดริ โก ลอมบาร์ดี  คณะเยสุอิต  
โฆษกของวาติกันได้กล่าวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
2014 เกี่ยวกับการประชุมคณะพระคาร์ดินัล ระหว่าง  
20 -21  กุมภาพัน ธ์  2014 เพื่ อ เตรี ยมสมั ชชา 
พระสังฆราชเกี่ยวกับ “การท้าทายด้านงานอภิบาล
ครอบครัวในบริบทการประกาศข่าวดี” พระศาสนจักร
สนใจปัญหาการหย่าร้าง และการแต่งงานใหม่ของ
คาทอลิก

 พระคาร์ดินัลวอลเตอร์ กาสเปอร์ ได้เขียน
หนังสือเล่มหนึ่งกล่าวถึง ความเมตตา ว่าเป็นสาระของ
พระวรสารและกญุแจของชีวติคริสตชน ความรู้สกึเมตตา
ช่วยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เรารู้สึกดีที่สุด เพราะมันช่วย
เปลี่ยนแปลงโลก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส
ว่า “ความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ ทำาให้โลกเย็นชาน้อยลง 
และมคีวามยตุธิรรมมากขึน้ เราต้องเขา้ใจพระเมตตาของ
พระเจ้าให้ถูกต้อง พระบิดาผู้เมตตานี ้ทรงอดทนมาก”
 พระคาร์ ดิ นั ลก าส เปอ ร์ ได้ ให้ สั มภาษณ์
หนังสือพิมพ์เยอรมัน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่า  
“คริสตชนท่ีต้องการดำารงชีวิตด้วยความเช่ือกับพระ
ศาสนจักร เขาตระหนักว่าได้ผิดพลาดไปในการแต่งงาน
ครั้งแรก ซึ่งเขาเสียใจด้วย สำาหรับพวกเขาน่าจะมี
หนทางกลับมาดำาเนินชีวิตคริสตชนในพระศาสนจักร”
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาฟรังซิสได้เขียนจดหมายถึงครอบครัวปัจจุบัน ขอ
ให้สัตบุรุษทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการ 
เตรียมสมัชชา ด้วยการเสนอข้อแนะนำาด้านปฏิบัติและ
สนับสนุนด้วยการภาวนาจริงจัง “การสนับสนุนจาก
ท่าน ครอบครัวที่รัก เป็นสิ่งจำาเป็นและมีความหมาย
มากกว่าที่เคย สมัชชาครั้งนี้เพื่อท่าน เพื่อกระแสเรียก 
และพันธกิจของท่านในพระศาสนจักรและในสังคม  
ตอบปัญหาข้อท้าทายของการแต่งงานในชีวิตของ 
พระศาสนจักร ดังนั้นพ่อขอท่านให้อธิษฐานจริงจังต่อ
พระจิตเจ้า เพ่ือพระจิตเจ้าช่วยส่องสว่างบรรดาปิตาจารย์
ผู้เข้าร่วมสมัชชา และชี้แนะในงานสำาคัญนี้”
 “พ่อเขียนจดหมายฉบับน้ีในวันฉลองการถวาย
พระกุมารในพระวิหาร นักบุญลูกาบอกเราว่า แม่พระ 

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 28 ประจำาวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2014 หน้า 11

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 

สำานักพระสังฆราช โทร. 0-2237-1031 ถึง 2 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ใบสั่งจองโฆษณาปฏิทินคาทอลิก พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015

     ขนาดรูปเล่ม 8 หน้ายก (7"x10") ความหนาประมาณ 270 หน้า  

ปกกระดาษอาร์ตมัน 140 แกรม พิมพ์สี เนื้อในกระดาษปรู๊ฟ จำานวนพิมพ์ 10,000 

เล่ม

อัตราค่าโฆษณาในปฏิทินคาทอลิก (เล่ม) พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015

ประเภท
เนื้อใน

เต็มหน้า ครึ่งหน้า

4 สี 17,000 9,000

2 สี 8,000 6,000

ขาว-ดำา 7,000 5,000

อุปถัมภ์การพิมพ์ปฏิทินแขวน พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015

 ขนาดรูปเล่ม รูปแบบการจัดหน้าที่จะพิมพ์รายชื่อผู้สนับสนุน

 39 x 60 ซ.ม. (แผ่นสุดท้ายของปฏิทิน)

หมายเหตุ : ปฏิทินแขวนมีราคา 1,000 บาท และ 10,000 บาท

ข้าพเจ้า.................................................................ตำาแหน่ง................................. 

บริษัท/ห้าง/ร้าน/สถาบัน/องค์กร (ฯลฯ).................................................................

ที่อยู่...................................................................................................................

..........................................................................................................................

โทรศัพท์..................................................โทรสาร................................................

 o มีความประสงค์จะลงโฆษณา ประเภท (ดูจากด้านซ้าย).................................

โดย ได้แนบ ART WORK จำานวน............................ชุด/อื่นๆ(ระบุ)....................

      ขอให้ทางการพิมพ์คาทอลิกฯ จัดทำา ART WORK ให้ ซึ่งจะมีข้อความลงใน

โฆษณาดังนี้ .......................................................................................................

..........................................................................................................................
โปรดชำาระเงินจากแจ้งลงโฆษณา ภายใน 30 วัน โดยทาง

 o มีความประสงค์จะอุปถััมภ์การจัดพิมพ์ปฏิทินแขวนปี 2558/2015 เป็นจำานวน

  o 1,000 o อื่นๆ (ระบุ)...............................................................

      อุปถัมภ์ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะระบุ ชื่อ/บริษัท/ห้างร้าน ฯลฯ ให้ในแต่ละเดือน  

โดยมอบเป็น
 o เงินสด

 o ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์”

 o เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”

 o โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยโอเรียนเต็ล

      ในนาม “การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-006040

 * กรณีโอนเงินกรุณา Fax. ใบสลิป(PAY IN)กลับมายังการพิมพ์ฯ หรือโทรศัพท์ 

แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำาระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

 ลงชื่อ..............................ผู้ลงโฆษณา

 ................./................/....................

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบฟอร์มนี้กลับมา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557/2014

การพิมพ์คาทอลิกประเทศไทย เลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 โทรสาร 0-2681-5401
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

คำ�อวยพรจ�กแม่...
1 

 ผมพินิจบทเทศน์ และเอกสารเกี่ยวกับพระ-

สังฆราชยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค ... พบจดหมาย

ที่แสดงความน่ารักระหว่างแม่ลูก ที่เป็นทั้งความชื่นชม

ยินดี คำาสอน ความรัก ความห่วงใย การแสดงออกถึง

ความดีใจ และที่สุดสะท้อน “ความเชื่อ”... ของผู้เป็น 

“แม่” ที่ถ่ายทอดมายัง “ลูก”  ... วันนี้ผมเขียนเรื่องราว 

จากเอกสารหน่ึงแผ่นท่ีมีสองหน้า หน้าแรกมีรูปพระกุมาร

แบกไม้กางเขน และบรรทัดบนสุดขวามือเขียนเฉียงๆ 

ขนานกับกระดาษ เขียนตัวโตว่า  “ไชโยแด่คุณพ่อโยเซฟ 

บรรจง  อารีพรรค” .... บรรทัดลงมาเป็นคำาว่า “บ้าน

อารีพรรค” เพื่อแสดงว่าจดหมายนี้เขียนที่ไหน บรรทัด

ต่อมาถูกเขียนเพื่อให้ทราบว่าจดหมายถูกเขียนวันไหน 

“วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2499” 

2

 และนี่เป็นเนื้อความในจดหมายฉบับนี้

 “บรรจงลูกรัก

	 จดหมายของลูกลงวันที	่ 25	 พฤศจิกายน	 แม่

ได้รับแล้ว	 รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก	 ไม่มีคำาพูดใดๆ	 ที่

บอกถึงความรู้สึกของแม่ในขณะนี้ได้	 แม่ไม่เคยคิดว่า	

พระเป็นเจ้าจะทรงกรุณาต่อแม่มากถึงเพียงนี้	 วันนี้แม่

ขอส่งความยินดีมาร่วมกับลูก	 ในโอกาสรับศีลบวชเป็น

พระสงฆ์	 เป็นข้าบริการของพระอย่างเด็ดขาดแล้ว	 แม้

วันที่	22	ธันวาคม	แม่จะไม่ได้ไปร่วมในพิธีบวชของลูก

ก็ตาม	 แต่ใจของแม่มาอยู่ใกล้ลูกนิดเดียว	 ตาแม่ไม่ได้ 

เห็นแต่ก็เหมือนกับเห็น	แม่อยู่ใกล้ลูกในเวลารับศีลมหา- 

สนิท	 ขอให้ลูกพยายามเป็นพระสงฆ์ที่ดี	 ทั้งในเวลานี้	

และต่อไปภายหน้าด้วย	 วันที	่ 22	 ธันวาคมนี	้ เป็นวัน

สำาคัญยิ่งในชีวิตของแม	่ลูกจงร่วมโมทนาพระคุณพระผู้

เป็นเจ้าพร้อมกับแม่ด้วย	ขอพระองค์โปรดให้ลูกของแม	่

เป็นพระสงฆ์ที่ศรัทธา	 ศักดิ์สิทธิ	์ กอปรด้วยฤทธิ์กุศล

นานัปการ	มีความสามารถทำาหน้าท่ีท่ีผู้ใหญ่จะมอบหมาย

ให้ต่อไปด้วยดี

	 วันนี้แม่ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว	 นอกจากจะ

บอกว่าดีใจมากที่สุด	 ในชีวิตของแม	่ ขอให้ลูกของแม่

ประสบแต่ความสุขใจตลอดกาล	 ในโอกาสวันนาตัลและ

ปีใหม่นี้ด้วย	 ญาติพี่น้องทุกคนขอแสดงความยินดีมา

ร่วมในโอกาสสำาคัญนี้	 และเราทั้งหมดกำาลังรอคอยวัน

กลับประเทศไทย	เพื่อเราจะได้พบกันอย่างพร้อมหน้า	

	 ที่สุด	 หวังว่าลูกของแม่คงสบายดีนะ	 แม่	 และ 

พี่น้องทุกคนสบายดี	 	 	

	 	 	 รักและคิดถึงลูกมาก

     จากแม่

    ฟา  อารีพรรค”

3

 ภาพพระสงฆ์ใหม่กราบลาบิดา มารดา ... เป็น

ภาพที่สะท้อนความรู้สึกคล้ายๆ แบบนี้อย่างชัดเจน คน

เป็นพ่อ คนเป็นแม่ ก็อยากมีภาพที่ประจักษ์ในสายตา 

ท่ีจะได้เห็นลูกชายท่ีเติบโตมาจากการอบรมสั่งสอน

ของตน ได้บวชเป็นพระสงฆ์ ถ้าในยุคที่การสื่อสารดีๆ 

แบบสมัยเรา การเดินทางไปสถานที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องยาก 

หรือแม้ไม่ได้เดินทางไป ก็ยังสัมผัสได้จากการถ่ายทอด

สัญญาณภาพ ที่เสมือนว่าตนเองได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น 

... แต่ครั้งนี้ผู้เป็นแม่ ไม่ได้มองเห็นด้วยสายตา แต่ก็

เหมือนรับรู้ด้วยตาจริงๆ ... เพราะ “ความเชื่อ” เชื่อมโยง 

ให้สายตาของแม่มองเห็นลูกชาย ทั้งๆ ที่อยู่แสนไกลจาก

บ้านเกิดเมืองนอน เพราะ “ความเชื่อ” เชื่อมโยงหัวใจ

ของแม่ลูกเข้าด้วยกัน .... และเพราะเป็นวันที่สำาคัญ 

ที่สุดในชีวิต และเป็นวันที่เราทุกคนต้องขอบคุณพระเจ้า 

... และนี่คือ ความเชื่อ และเชื่อแบบนั้นจริงๆ

4

 ผมพับจดหมายเก็บเข้าซองสีขาว ที่พระคุณเจ้า 

เขียนหน้าซองบอกไว้ว่านี่เป็นจดหมายอะไร .... พินิจ

ความเป็นจริงของยุค ... ยุคเราอาจไม่ล่าช้าเร่ืองการเดินทาง 

และการสื่อสาร แต่บางทีก็ทำาให้เรารักกันล้าลง ...แต่ยุค

นั้นทั้งการสื่อสารและการเดินทาง มักจะล่าช้าตามเทคโน 

โลยีของยุค แต่ก็ไม่ทำาให้คนรักกันช้าลง ... ผมพินิจและ

คิดคำานึงตามที่จดหมายฉบับนั้นบอก ... 

 เพราะ...ความเชื่อในพระเจ้า เชื่อมโยงให้เรา

ถึงกันได้จริงๆ ....

.......

 ป.ล.วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2014... ครบ

รอบ 2 ปี การจากไปของพระคุณเจ้าบรรจง  อารีพรรค 

... สื่อมวลชนคาทอลิกนครสวรรค์ และบรรดาพระสงฆ์

สังฆมณฑล มีความประสงค์จะจัดทำาหนังสือรวบรวม

บทเทศน ์บทแบง่ปนั บทเรยีนชวีติแหง่ความรกั บทความ 

อ่ืนๆ .... ลูกศิษย์พระคุณเจ้าท่านใดท่ีประสงค์จะสนับสนุน

การพิมพ์ แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้รับผิดชอบ .... 

บร.พรชัย	 	สิงห์สา	 (เมล	์nasawam_kamsornway 

@hotmail.com โทร.	08-4547-6998)	

จัดพิมพ์โดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

มีจำาหน่ายที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปาที่โลกจดจำา

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาที่โลก

คารวะ 

รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ราคา 120 บาท 

“อยากร่วมสมัยกับนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้องอ่าน

หนังสือเล่มนี้จะทำาให้รู้จักนักบุญผู้น่ารักจริงๆ”
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ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ

แผนกการพิมพ์

กำาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำา

ปฏิทินคาทอลิกประจำาปี

วัด คณะนักบวช องค์กรใด

มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่อยู่

โปรดแจ้งได้ที่ 

กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

E-mail : udomsarn@cbct.net

ขอขอบพระคุณ

หนังสือ

ความเชื่อ
อันเป็นชีวิต

โดย พงศ์ ประมวล

ราคา 120 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ปกป้อง หมั้นทรัพย์

รับปรึกษาปัญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด

รับบริการทำาประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกันอัคคีภัย การขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล

และกลุ่ม การเดินทาง รวมทั้งประกันเบ็ดเตล็ด

และสินค้าทุกประเภท

โทร. 09-0564-2679
Fax. 0-2213-1675

E-mail : pokpong.mansap@gmail.com

วัดนักบุญอันนา (St.ANNA) 
อ. เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี

คุณพ่อเจ้าวัด คณะเซอร์ และสัตบุรุษ มีความยินดี

ขอเชิญท่านมาร่วมขอบพระคุณพระในโอกาสฉลองวัด

ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 / 2014
พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 10.30 น.  มีพิธีโปรดศีลกำาลัง 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
อิตาลี สวิส ลิคเทนสไตน์ เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก 

และโปแลนด์
เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแห่งสวิส คารวะแม่พระฉวีดำา และ 

พระรูปพระเมตตาแห่งโปแลนด์ มิลาน-ลูกาโน-เซอร์แม็ต- 

แม็ตเตอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ำ้าแข็ง- 

ล่องทะเลสาบ-วาดุซ-อินส์บรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-ปราก คาร์คูฟ- 

พระเมตตาและซิสเตอร์โฟสตินา-แม่พระฉวีดำา-กรุงวอร์ซอ

ร่วมฉลองพระเมตตา (โปแลนด์) 5 เมษายน 2015 (ปีหน้า)

13 พฤษภาคม 2015 (ปีหน้า) 

ทัวร์ 3 ประเทศ

ฉลองแม่พระฟาติมา ที่โปรตุเกส

เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก ยาชินทา

บุญราศีลูซีอา ซาราโกซ่า ที่สเปน

แม่พระบาร์เซโลน่า แม่พระเมืองลูร์ด

แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

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

หน้า 15

  วัดนักบุญหลุยส์ มารี 

เดอ มงฟอร์ต หมู่บ้าน

เศรษฐกิจ กรุงเทพมหา- 

นคร ฉลองวัดและร่วม 

เคารพ แห่พระธาตุนักบุญ 

ยอห์น ที่ 23 และนักบุญ 

ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา วันอาทิตย์ที่ 6 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น.  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู  เป็นประธาน

 วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม  เวลา 

10.30 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. 

 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.

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

13 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 

 วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล เป็นประธาน (ตรีวาร	วันที	่10-12	กรกฎาคม	

เวลา	 19.30	 น.) สอบถามคุณพ่ออรรคเดช ทับปิง 

โทร. 08-1797-8303, สำานักงานวัดแม่พระฟาติมา 

โทร. 0-3261-1578 ต่อ 15

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์- 

ธานี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธาน (เทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ	 วันที	่ 16-18	

กรกฎาคม	เวลา	19.30	น.	วันโมทนาคุณ	วันเสาร์ที	่19	

กรกฎาคม	เวลา	19.30	น.	แห่แม่พระ	เผาจดหมาย	เสก

พืชผลและรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอัลฟองโซ จ.หนองคาย ฉลองวัด

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ที่นี่มีนัด
] โครงการอบรมฆราวาสประกาศข่าวดีประจำาวัด 

(Parish Missionary Groups) PMG.   รุ่นที่ 

6/2014 ขอเชิญผู้สนใจและรักงานแพร่ธรรมเข้าร่วม                                                         

การอบรมเป็นผู้ประกาศข่าวดี  5 สัปดาห์   เริ่ม 5-6 

ก.ค. / 12-13 ก.ค. / 2-3 ส.ค. / 9-10 ส.ค. / 23-24 

ส.ค. 2014  วันเสาร์ เวลา 08.30-20.30 น.   / วัน

อาทิตย์   เวลา 08.30-12.30 น. ลงทะเบียนวันเสาร์

ที่ 5 กรกฎาคม 2014 เวลา 08.00-08.45 น.   ค่า

ลงทะเบียนท่านละ   3,000 บาท สถานที่บ้านคริส- 

ตินา ปากเกร็ด นนทบุรี   คุณสิริรักษ์ ผู้ประสานงาน 

PMG  โทร. 08-4613-1125 ติดต่อสอบถามสมาชิก 

PMG  คุณอรวรรณ  โทร. 08-5235-7778 คุณพอล 

ศรีจันทร์ โทร. 08-1550-5333  

] บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ อ.บ้าน-

โป่ง จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองบ้านสิทธิดาฯ และรับพระคุณการุณย์ โอกาสปิด 

400 ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน 

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น. 

]คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการธรรมทูตของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ

คณะธรรมทูตไทย TMS เปิดอบรม “โครงการอบรม 

พระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี”   (Priests 

Religious Missionary Program)  PRMP. รุ่นที่ 

6   ประจำาปี  2014 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม - 

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014  สถานที่จัดอบรม 

บ้านคริสตินา (วัดพระแม่มหาการุณย์) 69/13  ม.1 

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

จ.นนทบุรี 12000 ติดต่อที่คณะธรรมทูตไทย 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 อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ  จะจัดการอบรม Bibliodrama 

Exchange ในวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2014 ที่

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน  

( ซ่ึงในการอบรมน้ีเป็นการจัดสำาหรับผู้ ท่ีผ่านการ

อบรม Bibliodrama Workshop และ Basic 

Bibliodrama Facilitators มาแล้ว เพื่อเป็นการ 

เพิ่มพูนความรู้ วิธีการและการไตร่ตรองพระวาจาของ 

พระเจ้าโดยการชี้แนะของวิทยากร          ผู้เช่ียวชาญ และ (อ่านต่อหน้า	16)

สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม   เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ  อ.รัตน-

วาปี จ.หนองคาย   ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กันยายน  เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำาภู ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 20 กันยายน   เวลา 10.30 น. พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา

(บ้านโคกซี) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 27 กันยายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยาโกเบ ต.แม่กลอง อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำาความรู้ที่ 

ได้รับจากการอบรม Bibliodrama ไปปฏิบัติ  สนใจ 

ติดต่อได้ที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทร. 

0-2429-0124 ถึง 33  E-mail: thaibible@

hotmail.com  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2014 

 ] คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย  จัดฉลอง  

400  ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล  “ปีแห่งพระพร”  

ร่วมฉลองหิรัญสมโภช ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล  

เชิดชัย เลิศจิตรเลขา  อธิการเจ้าคณะ  คุณพ่อยอห์น 

สัมพันธ์  วาปีโส  และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์ 

ของคณะ  ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   อ.สาม- 

พราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014   

เวลา   10.00   น. (ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน	 ร่วม

ฉลองด้วยนะครับ)

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   ขอเชิญร่วมมิสซา

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  วัน

เสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา 19.00 น. พิธีบูชา

ขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสุขุม  กิจสงวน เป็นประธาน          

หลังมิสซามีถวายดอกไม้และเคารพพระธาตุบุญราศี 

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน (กาลาเทีย 6:9-10)
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
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. โดยพระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

] 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

] คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

วิทยาลัยแสงธรรม  เปิดอบรม “การสอนคริสต-

ศาสนธรรมในโรงเรียน” ครั้งที่ 2/2557 ให้กับผู้สอนใน

กลุ่มสาระวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้สอน 

วิชาคริสตศาสนา ครูคำาสอน ครูคาทอลิก และฆราวาส

ที่สนใจ จัดการอบรมทุกวันเสาร์จำานวน 8 ครั้ง เวลา 

09.00-15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 

ถึง 20 กันยายน 2557 ที่วิทยาลัยแสงธรรม ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่ www.saengtham.ac.th สนใจ

ติดต่ออาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม โทร. 0-2429-

0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail: christ.

studies2000@gmail.com

] XAVEC (Xavier Education Center) มูลนิธิคณะ

สงฆ์พระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ  

“ภาวนาด้วยพระคัมภีร์ (Lectio Divina)” ในวันเสาร์

ที่ 26 กรกฎาคม  2014 เวลา 09.00-16.00 น. ที่

บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ (ซอยราชวิถี 12) โดย 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นผู้

แนะนำาให้เข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น ค่าอบรม 300 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15)

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

E-mail : udomsarn@cbct.net

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ฯลฯ) 

สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ตามศรัทธา ติดต่อสำารองที่

นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามได้ที่คุณรุจิรัตน์ (อ๋า) โทร. 

09-4116-6846 / 08-1935-8114 E-mail : sjxavec 

@gmail.com www.facebook.com/ศูนย์การศึกษา

เซเวียร์ (XAVEC) 

] ขอเชิญเพื่อนสมาชิกอดีตยุวนิส ผู้ฝึกหัด และอดีต

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลทุกรุ่น ร่วมประชุมประจำาปี

และฉลองนักบุญมงฟอร์ต ที่อาคารมูลนิธิคณะเซนต์- 

คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 เขตวัฒนา กทม. วัน

อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014 เริ่มเวลา 13.30 น. 

เสร็จจากประชุม เชิญทานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน โปรด

แจ้งความจำานงเข้าร่วมงานที่คุณคมทวน ยันต์เจริญ 

08-3155-9339 หรือที่คุณอนุสรณ์ อานามนารถ 

0816278813  

] 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 / วัน

ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย 

โทร. 08-4105-8585 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ 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, 08-

9117-9100

แต่ละวันคือพระพร

หนังสือ บทรำาพึงพร้อมข้อคิด 

365 วัน

แปลโดย

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

ราคา 150 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

โทรสาร 0-2681-5401

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 28 ประจำาวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2014 หน้า 17

อุดมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์ 

R กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำา R ฝ่ายโฆษณา : สพุร เลา่เรยีนธรรม R รายช่ือผูป้ระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำาแตล่ะสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอ่พงศเ์ทพ ประมวลพรอ้ม สังฆมณฑลเชียงใหม ่: คณุพอ่บรโูน  โรสซ ี 

สงัฆมณฑลจนัทบรีุ : คณุพอ่เอนก นามวงษ์ อคัรสังฆมณฑลท่าแร-่หนองแสง : คุณพอ่ธรีพงษ ์นาแวน่ สังฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอ่เสนอ ดำาเนินสดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอ่เกรยีงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค ์: สงัฆานกุรพรชยั สิงหส์า  

สังฆมณฑลสุราษฎรธ์าน ี: คณุพ่อนท ีธรีานุวรรตน์ สังฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอ่เลศิอมัพร พรหมผาย สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี: คณุพอ่บญุพฤกษ ์ทองอนิทร ์R คา่บำารงุปลีะ 400 บาท โอนเข้าบัญช ีธนาคารกรงุเทพ สาขาย่อยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย์  

ชื่อบัญช ีการพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก / ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทร ีแขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ่ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120  

Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

    โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อนๆ เยาวชนที่รัก วันนี้ พ่ีอยาก

จะแบ่งปันอกีหนึง่มมุมอง มมุมองทีแ่ตกต่าง ทีท่ำาให้เรา

คิดว่า...คนเรามีอีกหลายมุมมองที่ไม่ได้เป็นอย่างที ่

เราเห็น และเขาคนนี้..ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่การกระทำาของ

เขาอาจจะไม่ถูกใจคนบางคน แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดี

ให้กับคนอีกหลายๆ คน

 Johnny the Bagger ฉันไม่ชอบเขา... ผู้ชาย

คนท่ีเป็นเพื่อนร่วมงานของฉัน ฉันไม่ชอบเขาเพราะเขา

มักทำางานเชื่องช้า ฉันไม่ชอบเวลาที่ส่งของที่คิดเงินแล้ว

ให้ เขาจะบรรจงหยิบของใส่ถุงกระดาษอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป ฉันไม่ชอบที่เขาทำาเช่นนั้นแม้จะอยู่ในชั่วโมง 

เร่งด่วน หรือมีคนเข้าคิวที่แคชเชียร์คิดเงินในซูเปอร ์

มาร์เก็ตของเรามากขนาดไหนก็ตาม

 ฉันไม่ชอบเลย... “ไม่ใช่ฉันจะไม่เห็นใจเขา 

หรอกนะ” ฉันพูดกับเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ หลังจาก 

ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราปิดลงในช่วงคำ่า พนักงานทุกคน

ต่างก็ออกมารอรถเพื่อกลับบ้านท่ามกลางอากาศ 

หนาวเย็น “แต่ว่าบางอย่างก็ต้องเห็นใจฉันบ้าง	ฉัน

ต้องการความรวดเร็ว	ถ้าทำาช้าอย่างนี้แล้ว	ใครที่ไหนจะ

อยากมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ต	ดีแต่จะเสียอารมณ์ไปกับการ

คิดเงินที่เซื่องซึม	ฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนที่บรรจง

หยบิของแต่ละชิน้ลงในถงุ”	“ถ้าถามฉนันะ	ฉนัคดิว่าเขา

คงคิดว่าจะทำางานให้ปราณีตทีส่ดุ” “แต่เธอกร็ูว่้าถ้าลกูค้า

ประเมินการทำางานของแคชเชียร์ขึ้นมา	ฉันเองจะต้อง

โดนว่าแน่ๆ	เพราะทำาให้ลกูค้าเสยีเวลา”	“กจ็รงิ” “ซึง่จะ

ให้ฉันไปโทษว่าเป็นเพราะเขา	ฉันก็ทำาไม่ลงหรอก” 

“เพราะเขาเป็นออทสิตกิ?”	“ใช่	เพราะเขาเป็นออทสิตกิ” 

และเพราะเป็นออทิสติกทำาให้ฉันว่าเขาไม่ลง ไม่สามารถ

บ่นพรำ่าอะไรได้เพราะมันเสี่ยงมากที่จะกลายเป็นว่าฉัน

รังเกียจผู้บกพร่องทางร่างกาย ฉันจึงได้แต่หงุดหงิด

งุ่นง่าน และรู้สึกคันอยู่ในหัวใจยิกๆ เท่านั้น

 แถวแคชเชียร์ของเรายาวสะสมอีกครั้ง แม้ 

ผู้จัดการจะเพิ่งประชุมไปว่าจงทำาอะไรสักอย่างให้ลูกค้า

ประทับใจในบริการและกลับมาอีกครั้ง ซึ่งฉันรู้ว่าฉันทำา

ไม่ได้แน่ๆ “ผมอยากให้ลูกค้ากลับมาหาเรา” เพื่อน 

ร่วมงานของฉันเอ่ยขึ้น “ผมจะทำาอะไรได้บ้าง”	“ใส่ของ

ให้เร็วขึ้น” ฉันตอบ	“คนสมัยน้ีต้องการความรวดเร็ว” 

และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นว่าเขาเร่ิมขยับแขนให้ 

เร็วขึ้น แต่ไม่ได้เร็วขึ้นสักเท่าไรหรอก ถ้าจะเทียบเวลาท่ี

เร็วขึ้น ฉันนับได้เพียงหลักวินาทีเท่านั้น

 แถวแคชเชยีร์ของเรายาวสะสมอกีครัง้ “คราวนี้

ผมจะใส่ของให้เร็วกว่าเดิม	ผมอยากให้ลูกค้ากลับมา 

หาเรา	ผมอยากให้บริษัทมีความสุข”	“ต้ังใจล่ะ” ฉันพูด

เพียงสั้นๆ ขณะชายผู้นั้นพยายามขยับแขนให้เร็วขึ้น  

แต่…มันก็ยังเท่าเดิม 

 แถวแคชเชียร์ของเรายาวสะสมอีกคร้ัง “คุณว่า

ผมจะทำาอะไรได้ดีกว่าทำาให้เร็วขึ้นไหม”	“ฉันคิดว่าคุณ

ทำาดท่ีีสดุแล้ว	ช่างมนัเถอะ” ฉนัตอบสัน้ๆ เหนือ่ยหน่าย

กับความพยายามที่ไม่มีทางสำาเร็จได้ เขาเป็นออทิสติก 

และนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำาได้ แต่สิ่งที่ดีกว่าเท่าที่

ฉนัคดิได้กค็อื	“คณุผูห้ญงิข้างหลงัคะ..” ฉนัพดูกบัคนท่ี

อยูท้่ายแถว “ช่องอืน่จะสะดวกกว่าค่ะ”	เขามองหน้าฉัน 

“คุณอยากให้บริษัทมีคนกลับเข้ามา	คุณก็ต้องให้ความ

สะดวกลกูค้านะ”	“ผม…” เขาแอบสะอืน้ “ผมเข้าใจแล้ว”	 

วันรุ่งขึ้นเขาไม่มาทำางาน ฉันคิดว่าเขาลาออก 

 พนักงานท่ีมาแพคของให้ฉันคนใหม่ทำางาน

เร็ว เราแทบไม่มีแถวสะสม แต่ถ้าถามฉันว่าลูกค้าเพ่ิม

มากขึ้นไหม ฉันพบว่า ‘ไม่’

 บางทคีวามเรว็อาจไม่ใช่คำาตอบ บางทีคำาตอบ

อาจเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น

	 “ผมจะทำาให้บริษัทมีความสุข	ผมจะทำาให้คน

มาจับจ่ายท่ีซูเปอร์ของเรา” เขาพูดอีกคร้ังเมื่อกลับมา

ทำางานในอีกสัปดาห์ถัดมา	“แต่ผมไม่สามารถทำาให้เร็ว

ขึ้นได้” จริงอยู่ ที่เขาไม่สามารถทำาให้เร็วขึ้นได้ แต่เขาก็

ทำาให้คนมาจับจ่ายที่ซูเปอร์เรามากขึ้นได้

 แถวแคชเชียร์ของเรายาวสะสมอีกครั้ง ไม่ใช่

เพราะเราทำาอะไรได้ไม่เรว็พอ แต่เป็นเพราะลกูค้าเลอืกที่

จะไม่ไปช่องที่ว่างกว่า ลูกค้าอยากต่อแถวแคชเชียร์ 

ของเรา แม้ตอนนีจ้ะยาวเหยยีดเป็นหางง ู“ทำาไมคณุต้อง

ต่อช่องนี้” ผู้จัดการลงมาถามปรากฏการณ์นี้กับลูกค้า

ด ้วยตนเองและลูกค ้าพูดว ่า	“เพราะเขาแพคของ 

อยู่ช่องนี้”

 พนักงานออทิสติกที่ฉันไม่ชอบคนนี้ไม่ได้ 

ทำาความเร็วเพ่ิมข้ึน และยังทำาแถวสะสมให้มากข้ึน 

แต่เขาทำาให้คนอยากจ่ายช่องของเรามากเป็นประวัติ- 

การณ์ เพียงแค่เพราะว่า เวลาเขาแพคของเขาจะใส ่

กระดาษที่เขียนคำาเหล่านี้ลงไปด้วยในทุกถุง “What the 

 mind can conceive, it can achieve.” -Napoleon Hill  

แต่ละวันเขาจะหาคำาที่ไม่ซำ้ากัน เขาทำาให้ซูเปอร์มาร์เก็ต 

ของเราแตกต่างด้วยการมี Quote of the day “ผมมา 

ซื้อของทุกวัน	และต้องจ่ายช่องนี้	เพราะผมอยากได้ 

Quote	ของเขา”

แรงบันดาลใจจาก Johnny the Bagger 

พนักงานแพคของผู้เป็นออทิสติก

ผู้พลิกมุมมองการจับจ่ายให้มีชีวิตชีวา  

และท�าให้ซูเปอร์มาร์เก็ตยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

 ...น้องเยาวชนครบั บางครัง้เรากไ็ม่ต้องทำาอะไร 

ให้ใหญ่โตครับ เพียงแค่เราใส่ใจคนรอบข้าง เพื่อนบ้าน 

สงัคมท่ีเราอยูใ่ห้มากกว่านีส้กันดิหนึง่นะครบั แค่เราใส่ใจ

ทุกอย่างรอบตัว เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากข้ึน...โลกเรา 

จะน่าอยูข้ึ่นอกีเยอะเลย... พบกันใหม่ ฉบบัหน้านะครบั 

สวัสดี...
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แต่ละวันมี...
	 ท่ามกลางกระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์	 ทีมเต็งตกรอบ	 ทีมขวัญใจเก็บ

ของกลับบ้าน	เซียนพนันบ่อน	ไม่สามารถเล่นกันได้เป็นล่ำาเป็นสัน	บ่อนหลายๆ	

บ่อนถูกตามล้าง	 ตามเช็ด	 ยังมีข่าวสหรัฐลดความน่าเชื่อถือกับการทำางานด้าน

ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย	 ข่าวผู้คนรู้เท่าไม่ถึงการณ์จ่ายค่าโทรศัพท์เป็นแสน

กับการเล่นเกมส์คุกกี้รันในไลน์	 ยังมีคำาใหม่	 ๆ	 ให้บรรดาผู้หญิงสูงวัยได้รู้สึก

รำาคาญใจ	 กับคำาว่า	 “มนุษย์ป้า”	 โลกหมุนไปตามห้วงเวลาของมัน	 ส่งเรื่องสุข	

ทุกข์	ดี	ร้าย	ผ่อนคลายมาให้กับเรา	ผมชอบที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสในวันสมโภชพระคริสตวรกาย	(Corpus	Christi)	ที่ผ่านมาเร็ว	ๆ	นี้ว่า	“ถ้า

พระเป็นเจ้าอยู่กับเราจะกลัวและกังวลไปทำาไม	 พระองค์บอกว่าจะอยู่กับเราจน

สิ้นพิภพ”	

	 วันท่ีผมพูดกับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	 “การใช้ส่ือใหม่

เพื่อการประกาศฯ”	 วันนั้นมีผู้เข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมแบบมาตลอดวัน

กับมาแค่เช้า	หรือเฉพาะบ่าย	ๆ	รวม	ๆ	ประมาณ	40	คน	เรากำาลังขับเคลื่อน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกาศความรักของพระ	 โดยดึงความร่วมมือของทุก

ภาคส่วนออกมา	 เพื่อขับเคลื่อนงานในด้านสื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน	 มีความ

ร่วมมือ	 แบ่งทรัพยากรช่วยเหลือ	 แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาเอกลักษณ์ของงาน 

ของแต่ละคนไว้	 ผมพูดประโยคหนึ่งว่า	 “ถ้าผมไม่ได้ทำางานสื่อสารมวลชน

โดยตรง	ผมก็ยังคงอ่านหนังสือ	ดูหนัง	เขียนหนังสือ	และก็หยิบจับใช้สิ่งเหล่านี	้

เพื่อสะท้อนความรักของพระอยู่ดี”	 มันเป็นชีวิตต่างหาก	 แต่ในงานเราเอาชีวิต

ของเราใส่ลงไป	 ความสำาเร็จเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างมนุษย์	 และเป็น

พระพรการนำาทางของพระ	 สำาหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ผมดูคือ	 Grace	 of 

Monaco

	 ผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งชื่อได้อย่างชาญฉลาดทีเดียว	 นัยหนึ่งคือ

เรื่องราวของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี่ แห่งโมนาโก ที่เรื่องราวของเธอดุจเทพนิยาย	

ในนิตยสาร	Bioscope	ฉบับที	่149	ในคอลัมน์	Hot	of	The	Month	โดยดาวุธ 

ศาสนพิทักษ์ เล่าว่า	 “ก่อนกลายเป็นเจ้าหญิงเกรซ	 เคลลี่	 เป็นดาราสาวชาว

อเมริกันที่กำาลังรุ่งสุด	ๆ 	ในวงการหนัง	เธอเริ่มไต่เต้าอาชีพการแสดงมาจากละคร 

บรอดเวย	์ ละครโทรทัศน์	 บทรองในหนังอย่าง	 High	 Noon	 (1952,	 เฟร็ด	

ซินเนอมันน์)	 และมาดังเป็นพลุแตกเมื่อได้ร่วมงาน	 กับผู้กำากับมือฉมังอย่าง	

อัลเฟร็ด ฮิตซ์ค็อค	 ใน	 Dial	 M	 for	 Murder	 (1954)	 และอีกหลายเรื่อง	 

จนได้ออสการ์นำาหญิงจาก	The	Country	Girl	 (1954,	 จอร์จ	ซีตัน)	ภายใน

เวลาเพียง	5	ป	ีเธอก็โด่งดังสุด	ๆ	ด้วยผลงานการแสดงบนจอเงินถึง	11	เรื่อง	

และพบรักกับเจ้าชายเรนีเยร์ที่สาม แห่งโมนาโก	 ในปี	 1955	 หลังจากนั้น 

ในปีถัดมา	เธอทิ้งการแสดงกับความรุ่งโรจน์ในฮอลลีวูดเพื่อแต่งงานกับเขา	และ

กลายมาเป็นเจ้าหญิงเกรซ	 แห่งโมนาโก...”	 ในภาพยนตร์ได้บอกเล่าเรื่องเล่านี้

ไว้สั้น	 ๆ	 แต่ที่ยาวกว่านั้นคือชีวิตจริงในวังแห่งเจ้าหญิง	 กับแสงสีแห่งการเป็น 

นักแสดงที่เธอจากมา	กวักมือเรียกให้เธอกลับไป	ท่ามกลางปัญหาในราชบัลลังก์	

ที่ผมบอกว่าชื่อตั้งได้ชาญฉลาด	เพราะในมุมหนึ่ง	Grace	แปลว่าพระหรรษทาน

	 จะเป็นพระหรรษทานจากที่ไหนไม่ทราบได้	 แต่สำาหรับผม	 ผมสังเกต

อยู	่ 2	 จุดที่น่าสนใจในภาพยนตร์	 ดูเหมือนว่าในราชบัลลังก์มีพระสงฆ์	 (ใน

ภาพยนตร์เรียกพระผู้ใหญ่)	 เป็นเหมือนผู้ให้คำาแนะนำา	 พ่อวิญญาณ	 ในวันที่

เกรซ	 ดูเหมือนกำาลังมีปัญหาหนักอกในการเลือก	 ในการตัดสินใจ	 เธอเดินทาง

มาหาคุณพ่อบาทหลวงถึงท่ีพัก	บอกเล่า	บ่น	แสดงอารมณ์และพร้อมรับคำาแนะนำา	

บาทหลวงในเรื่องก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนใจเย็น	 ค่อยๆ	 เชื่อมโยง	 ปลุกปลอบใจ	

ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน	์ จนเกรซตัดสินใจเลือกสิ่งที่งดงามที่สุด	 ผมไม่ได้

เล่าเพื่อสปอยแต่ผมอยากจะบอกว่า	 เธอเลือกครอบครัว	 เธอเลือกลูก	 ๆ	 และ

เธอเลือกประชาชนของเธอ	ผลของการเลือกคือพระหรรษทานที่ประเทศเล็ก	ๆ	

และกำาลังจะแตกออกเป็นเสี่ยง	ๆ	ได้รับ	แม้ว่าในที่สุดพระผู้ใหญ่องค์นั้น	จะถูก

กลโกง	พวกฉ้อฉลเจ้าเล่ห์	ขับออกไป	อย่างไม่มีทางสู้	

	 ผมชอบอีกตอนหนึ่งคือตอนจบของเรื่อง	 เมื่อเกรซกล่าวสุนทรพจน ์

ต่อหน้าบรรดาแขกบ้านแขกเมืองที่มาร่วมงานกาชาดในค่ำาคืนนั้น	ผมจับใจความ 

สำาคญัไดว้า่	“เมือ่เดก็	ๆ 	เธอถกูสอนใหส้วดภาวนา	และเธอภาวนาเพ่ือสนัตภิาพ...” 

มันโดนใจผมสุด	ๆ	มันเป็นเหตุผลหลาย	ๆ	เหตุผลที่ผมยังดูหนัง	เขียนหนังสือ	

อ่านหนังสือ	 รับสื่อต่าง	 ๆ	 เพราะผมใช้มันจรรโลงชีวิต	 มากไปกว่ากำาลังรู้สึกว่า

ต้องทำางานให้แค่ได้คำาว่าประสบความสำาเร็จ	

	 ในมุมเล็ก	ๆ	ของชีวิตที่เราก้าวเดิน	หรือกระทำาการใด	ๆ	ก็ตาม	ความ

เชื่อว่า	พระยังอยู่กับเราจนสิ้นพิภพ	ไม่ใช่เพียงความมั่นใจ	น้ำาทิพย์ชโลมใจเล็ก	ๆ  

แต่มันเป็นความจริง	 ในบทวิจารณ์ของภาพยนตร์ที่ผมยกตัวอย่าง	 บอกว่าหนัง 

ไม่ประสบความสำาเร็จด้วยเหตุปัจจัยมากมาย	 แต่อย่างน้อยกับภาพยนตร์เร่ืองหน่ึง

ที่เราค้นพบพลังใจ	 ค้นพบศรัทธาในชีวิต	 เชื่อมโยงโลกเซลลูลอยส์มาสู่โลกแห่ง

ความเป็นจริง	 ภาพยนตร์แบบนี้ต่างหากที่ประสบความสำาเร็จสำาหรับผม	 ชีวิต

ในแบบที่ทำาให้เราได้มีกำาลังใจ	 ได้พลิกฟื้นจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น	 ท่ามกลางกระแส

ฟุตบอลโลกฟีเวอร	์ปัญหาสังคมที่จบไม่จบ	ประเทศใหญ	่ๆ	บอยคอตด้วยความ

จริงใจแค่ไหนก็ไม่ทราบได้	 ฯลฯ	 เยอะครับ	 ไม่เห็นต้องกลัวเลย	 หรือต้องแคร์ 

กันมากนักเลย	 พระหรรษทานของพระยังบอกกับเราว่า	 “เราอยู่กับท่าน	 กับเจ้า	

หรือกับเรา	ก็สุดแล้วแต	่แต่เราอยู่แน่	ๆ	นะสิ”

บรรณาธิการบริหาร
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“อบรมครูคำาสอนชาวพม่า” ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะ

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ศูนย์ 

คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ Fr.Stephen Ano, 

Fr.Alfredo Je Mu, Kengtung Diocese และ Sr.Rose Mary, Providence 

Sister จัดอบรมครูคำาสอนชาวพม่า จำานวน 82 คน  หัวข้อ “การใช้พระคัมภีร์ 

ในการสอนคำาสอน” เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2014 ที่ศูนย์อภิบาล

สังฆมณฑลเชียงตุง ประเทศพม่า  

“ฟื้นฟูจิตใจ” งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดสัมมนา 

ฟืน้ฟจูติใจใหก้บันกัเรยีนคาทอลกิระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  จำานวน  40  คน 

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2014 ที่อัมพวาริเวอร์วิว   รีสอร์ท   โดยมีภราดา

ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำานวยการได้มาให้การอบรมแบ่งปันพระวาจา ใน    

การนี้ทางหน่วยงานอภิบาลได้จัดให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศด้วยการล่องเรือ  

เพื่อตามรอยมิสชันนารีที่ได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาทางลำาน้ำาแม่กลองด้วย

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net 
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“อาลัยรัก” คุณพ่อมาโนช สมสุข เป็นประธานในพิธีปลงศพมารดา มารีอา 

วานี สมสุข ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2014

“อาลัยรัก” คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล เป็นประธานใน

พิธีปลงศพเปาโล โล้ว 

แซ่ลิ้ม อายุ 90 ปี ที่วัด

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 

บางสะแก เมื่อวันที่ 7 

มิถุนายน 2014



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 38 ฉบับที่ 28 ประจำาวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2014หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 43 เป็นผู้ใหญ่มันเหนื่อย 

พระคุณเจ้าลือชัยร่วมส่งคุณพ่อเจมส์ วู
สงฆ์ชาวเวียดนามประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 (อ่านต่อหน้า 4)

สังฆมณฑลอุบลฯ

ฉลองสังฆภาพ
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 

ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนอง

ทามน้อย กันทารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

โดย (อ่านต่อหน้า 4)

ฉลอง 60 ปีชีวิตสงฆ์

คุณพ่อเบเนดิกโต

บุปผา สลับเชื้อ

ฉลอง 60 ปีชีวิตสงฆ์ 

คุณพ่อโรแบร์ กอสเต 

ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ 

คุณพ่อโจเซฟ

เตรบาออล

 ชื่อเพลงเก๋ ๆ แต่ได้ใจบรรดาวัยรุ่น วัยรัก วัยเรียน วัยเบิกบาน หรือ

เราจะเรียกวัยอะไรก็สุดแล้วแต่ ชื่อเพลงที่ผมกำาลังนึกถึงคือ “เป็นวัยรุ่นมัน

เหนื่อย”

 วัยใด ๆ  คงเหนื่อยกันไปคนละมุม แต่เมื่อใดก็ตามที่เหนื่อยล้า เป็นต้น 

คนที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หัวหน้าครอบครัว จะร้องหาตัวช่วยจากที่ใด 

 “พระองค์ประทานกำาลังแก่ผู้อ่อนเปลี้ย ทรงเพิ่มเรี่ยวแรงแก่ผู้ไม่มี 

กำาลัง แม้คนหนุ่มจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย แม้ชายฉกรรจ์จะสะดุด

และล้มลง แต่ผู้มีความหวังในพระยาห์เวห์จะได้รับพลังใหม่ เขาจะกาง

ปีกบินขึ้นเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและ 

ไม่อ่อนเปลี้ย” (อิสยาห์  40:29-31)

 “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเรา

เถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มัทธิว 11:28)

 เหนื่อยนักก็พักก่อน วางภาระไว้แล้วไปต่อ ดีเสียอีกที่เรามีที่พักกาย 

มีที่พิงใจ


	udomCOVER28
	udomCaption28

