สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จร่วมงาน
ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลี
ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2014
ฟังพระสมณทูตพูดเรื่องความเชื่ออันเติบโตอย่างรวดเร็ว
และทัศนคติหลากหลายเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม
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“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี วันที่ 20 กรกฎาคม 2014

“สักการสถานนักบุญเปโตรและเปาโล”

วันอาทิตย์ที่ 29
มิถุนายน 2014 คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญ
ยอแซฟ อยุธยา เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณ โอกาสฉลองสักการสถาน
นักบุญเปโตรและเปาโลหมู่บ้านโปรตุเกส หลังจากที่ไม่ได้ฉลองมาหลายปี ตั้งแต่
น้ำ�ท่วมใหญ่ปี 2011 ประกอบกับทางกรมศิลปากรได้ทำ�การบูรณะซ่อมแซม
และในปี 2014 ทุกอย่างมีความพร้อม วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ร่วมกับ
คริสตชนที่หมู่บ้านโปรตุเกส จึงจัดงานฉลองขึ้น มีสัตบุรุษมาร่วมในพิธีจ�ำ นวน
มาก

สามเณรพลาพล
ลิ้มสุธาโภชน์

สามเณรศิริชัย พุดษา

สามเณรฉัตรชัย นิลเขต

สามเณรรณฤทธิ์
เด่นไชยรัตน์

สามเณรเมธาสิทธิ์
นามละคร

สามเณรณัฐพงษ์
แสนสุริวงศ์

สามเณรยศธร ทองเหลือง

สามเณรศักดิ์ชัย
บวรเดชภักดี

สามเณรอาทิตย์
มิ่งขวัญเจริญกิจ

สามเณรเรืองฤทธิ์
ฤทธิบุญไชย

สามเณรเจริญ บุญดวง

สามเณรอุดม
ดีเลิศประดิษฐ์

สถาบันแสงธรรม
บวช 16 สังฆานุกร

สามเณรประเสริฐ คุณโดน

สามเณรกิตติคุณ
เสมามอญ

สามเณรอันห์-เหงียน

สามเณรฝ่าม มินห์ กวน

สามเณราลัยแสงธรรม ขอเชิญร่วมโมทนาคุณ
พระเจ้า โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ
สู่สวรรค์ ร่วมพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วย
พิธกี รรมและผูอ้ า่ นพระคัมภีร์ โดยพระสังฆราช
(อ่านต่อหน้า 4)
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
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สัมภาษณ์พิเศษ

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม
เอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำ�ประเทศไทย
ความเชื่ออันเติบโต
อย่างรวดเร็ว
และทัศนคติหลากหลาย
เกี่ยวกับงานแพร่ธรรมในดินแดนเกาหลี
ความเชื่อคาทอลิกในประเทศเกาหลี
ความเชื่อคริสตชนได้ถูกแนะนำ�ในประเทศ
เกาหลีในช่วงสุดท้ายของศตวรรษที่ 18 อาศัยการ
แพร่ธรรมของฆราวาสจำ�นวนหนึ่ง มีนักศึกษาอยู่กลุ่ม
หนึ่งที่มีความร้อนรนในอันที่จะศึกษาวิชาเทววิทยา
จากยุโรป พวกเขาเผอิญไปพบกับหนังสือเกีย่ วกับคริสตศาสนา ซึ่งเขียนเป็นภาษาจีนโดยธรรมทูตคณะเยสุอิต
และพวกเขาดี ใจที่ ไ ด้ รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ คำ � สอนของพระคริสตเจ้าและพระประวัติของพระองค์ พวกเขาอยาก
เป็นคริสตชน จึงส่งผู้แทนของพวกเขาคนหนึ่งไปที่กรุง
ปักกิ่งที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คนนี้ได้รับ
ศีลล้างบาปและได้รับชื่อว่า “เปโตร” ให้เขาเป็นดุจ
ศิลาฤกษ์ของพระศาสนจักรในประเทศเกาหลี
เมื่อกลับมาจากประเทศจีน เปโตรก็โปรดศีล
ล้างบาปให้กบั เพือ่ นๆ ของเขา พวกเขาเหล่านีก้ ไ็ ปเทศน์
เกี่ยวกับข่าวดีให้พวกเพื่อนๆ และโปรดศีลล้างบาปให้
แก่พวกเขา
ด้วยวิธีนี้ แม้จะไม่มีธรรมทูตหรือพระสงฆ์
กลุ่มคริสตชนก็บังเกิดขึ้นและแผ่ขยายออกไป ใน ค.ศ.
1836 ธรรมทูตรุ่นแรกจากฝรั่งเศสก็เข้ามายังประเทศ
เกาหลี เมือ่ มาถึงพวกธรรมทูตรูส้ กึ แปลกใจทีไ่ ด้พบกลุม่
คริสตชนที่เข้มแข็ง ซึ่งภายใต้การนำ�ของฆราวาส พวก
เขาก็ประกาศข่าวดีและโปรดศีลล้างบาปให้ผู้ที่เชื่อใน
พระคริสตเจ้า
กลุม่ คริสตชนต้องผ่านกาลเวลาทีถ่ กู เบียดเบียน
เป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะใน ค.ศ. 1839, 1846,
1866 และ 1867 คริสตชนมากกว่า 10,000 คน มอบ
ชีวิตของตนเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อในพระ
คริสตเจ้า พวกเขาคือ ชายและหญิง เยาวชนและคน
ชรา มีสมาชิกในตระกูลสูงและชนชั้นต่�ำ ในสังคม ใน
บรรดามรณสักขีเหล่านี้ มีจ�ำ นวน 103 ท่านที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น
ปอล ที่ 2 ใน ค.ศ. 1984 ในช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จ
เยือนประเทศเกาหลีอย่างเป็นทางการ กลุ่มที่ 2 เป็น
จำ�นวนมรณสักขีเป็นจำ�นวน 124 ท่าน จะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นบุญราศีในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 นี้
ในบรรดานักบุญรุ่นแรกมีนักบุญอันดรูว์ คิม
(1821-1846) เป็นพระสงฆ์ชาวเกาหลีองค์แรก ผู้ดูแล
ฝูงแกะของพระเจ้าด้วยความรักอันร้อนรนและมอบ

สัมภาษณ์โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช / พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ
ชีวิตของท่านเป็นประจักษ์พยานที่สูงสุด ที่แสดงความ
รักต่อพระเจ้าพร้อมกับเด็กชายอีกสองคน ผู้ได้รับการ
เลือกให้เป็นพระสงฆ์ โดยธรรมทูตชาวฝรั่งเศส ผู้ที่ส่ง
พวกท่านผ่านประเทศจีนไปยังมาเก๊า หลังจากพวก
ท่านจบวิชาปรัชญาและเทววิทยา ก็ได้รับศีลบวชเป็น
พระสงฆ์เมื่อ ค.ศ. 1845 ในปีต่อมา เขากลับมายัง
ประเทศเกาหลี และดูแลสัตบุรุษ แต่ไม่นานเขาก็ถูกจับ
เข้าตาราง ต่อมาเขาถูกฆ่าเมื่ออายุได้ 25 ปี
พระศาสนจักรถือกำ�เนิดจากไม้กางเขน เป็น
ที่ซึ่งพระองค์ทรงไถ่เราให้พ้นจากบาปและความตาย
แล้วพระศาสนจักรเติบโตอาศัยโลหิตของบรรดามรณสักขี ปิตาจารย์ท่านหนึ่งในช่วงแรกของคริสตศาสนา
ชื่อ เตอร์ตูลีอานุส กล่าวว่า “โลหิตของมรณสักขีคือ
เมล็ดพันธุ์ของพระศาสนจักร”
การเป็นประจักษ์พยานของมรณสักขี แม้ใน
ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ให้ กำ � ลั ง ใจเราให้ ดำ � เนิ น รอยตามพระ
ยุคลบาทของพระคริสตเจ้า ผู้ตรัสเชิญเราว่า “หากผู้ใด
ปรารถนาจะเป็ น ศิ ษ ย์ ข องเราก็ ข อให้ เขาสละตนยก
กางเขนขึ้นแบก แล้วตามเรามา ผู้ที่พยายามปกป้อง
ชีวิตของตนเองก็จะสูญเสียชีวิต แต่ผู้ที่สละชีวิตของ
ตนเองเพราะเห็นแก่เราก็จะรักษาชีวิตไว้ได้” (ลูกา 9:
23-24)
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศเกาหลี
ร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2014
การเสด็ จ เยื อ นประเทศเกาหลี นั บ เป็ น การ
เสด็จในฐานะนายชุมพาบาลเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย
- จุดมุ่งหมายของพระองค์ มิใช่เพื่อประโยชน์
ส่วนพระองค์ ชื่อเสียง หรือประโยชน์ แต่เป็นการรับใช้
เป็นการแสดงออกซึ่งความรักของพระเจ้า ต่อฝูงชุมพา
ของพระองค์ โดยลูกแกะที่สูญไป
ในฐานะนายชุมพาบาล ซึ่งต้องทิ้งกลิ่นไว้
กับฝูงแกะ

- ทรงใกล้ชิดกับประชาชน ดังจะเห็นได้จาก
บัวโนสไอเรส, บราซิล
ทรงเป็นนายชุมพาบาล ฝูงแกะคือพระ
ศาสนจักรทั่วโลก
- เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับฝูงแกะของพระองค์
- เพื่อช่วยให้ความเชื่อมั่นคงเข้มแข็ง
เอเชีย - อนาคตของพระศาสนจักร
- โดยทั่วไป โดยเฉพาะคาทอลิกที่เป็นจำ�นวน
น้อย เว้นแต่ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนาม
- ในประเทศไทย คาทอลิกมีประมาณ 350,000
คน  
จากจำ�นวนพลเมือง 70 ล้านคน (0.5%)
95 % พุทธศาสนา
4 % มุสลิม
พันธกิจ - การแพร่ธรรม การประกาศข่าวดี
   
ที่นำ�มามอบให้แก่เราในพระเยซูคริสตเจ้า
ประเทศเกาหลี
เป็ น ประเทศเดี ย วในโลกที่ ยั ง แตกแยกกั น
หลังจากสงครามเย็นระหว่างทั้งสองฝ่าย
สันติภาพและการคืนดีกัน การเคารพ ความ
รัก ความเข้าใจกัน
สถิ ติ พ ระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ในประเทศ
เกาหลี
- คาทอลิก
5.5 ล้านคน
สังฆมณฑล
17 (3 สังฆมณฑลในเกาหลีเหนือ)
พระสงฆ์
4,200 พระสงฆ์ชาวเกาหลี
180  จากต่างประเทศ
นักบวช
10,073 หญิง
1,555  ชาย
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สถาบันแสงธรรม (ต่อจากหน้า 2)
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธาน วันเสาร์ที่
9 สิงหาคม 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา
10.00 น. ที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1 ท่าน ได้แก่
สามเณรเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ เกิด
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527
สัตบุรษุ วัดแม่พระลูกประค�ำ (กาลหว่าร์) บิดาชือ่ ยอแซฟ
พงษ์ศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์ มารดาชื่อมารีอา พรรณี
ลิ้มสุธาโภชน์ มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระลูกประค�ำ 
(กาลหว่าร์)
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา
บ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน ค.ศ. 20022003 สมัยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เป็นอธิการ
บ้านเณรกลางพระวิสทุ ธิวงศ์ นครราชสีมา ค.ศ.
2004 สมัยคุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์ เป็นอธิการ
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ค.ศ. 2007- ถึงปัจจุบนั
สมัยคุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม เป็นอธิการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราลัยแสงธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�ำเนียร สันติสุขนิรันดร์
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนกุหลาบวิทยา
กรุงเทพมหานคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกุหลาบ
วิทยา กรุงเทพมหานคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ
พณิชยการ (ACC)
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
คติพจน์   “ข้าพเจ้าท�ำทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้
ประทานพละก�ำลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป 4:13)
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 5 ท่าน ได้แก่
สามเณรเปโตร ศิริชัย พุดษา เกิดวันที่ 18
สิงหาคม   ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527  สัตบุรษุ อาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ บิดาชื่อเปโตร ไอสววรค์
พุดษา มารดาชื่อ กาธารีนา ดารี พุดษา มีพี่น้อง 3 คน
เป็นบุตรคนกลาง
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของอาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอล ท่าแร่
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อธีระยุทธ อนุโรจน์
บ้านเณรเล็ก บ้านเณรฟาติมาท่าแร่สกลนคร
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์

นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม  
2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ สามพราน วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม  
2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�ำเนียร สันติสุขนิรันดร์
การศึกษาอบรม
ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต้ น และตอนปลาย
โรงเรียนท่าแร่วิทยา สกลนคร
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และตอนปลาย
โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
คติพจน์ “ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามให้เป็น
ที่จดจ�ำตลอดไปทุกยุคทุกสมัยประชาชาติทั้งหลายจะ
สรรเสริญพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร” (สดด 45:17)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
สามเณรยวง รณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ เกิดวันที่
28   มกราคม ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527 สัตบุรุษ
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ บิดาชื่อมีคาแอล
ณรงค์ เด่นไชยรัตน์ มารดาชื่อมอนิกา ปริยา เด่นไชยรัตน์ มีพี่น้อง 3   คน
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของอาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอล  ท่าแร่
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ
อนุโรจน์
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยแม่พระฟาติมา  ท่าแร่
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสทุ ธิวงศ์   นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม   นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม  
2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ สามพราน   วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม  
2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�ำเนียร สันติสุขนิรันดร์

สามเณรยอห์น ฉัตรชัย นิลเขต เกิดวันที่ 14
ตุลาคม ค.ศ. 1986 / พ.ศ. 2529 สัตบุรุษวัด
พระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า บ้านโนนค้อ บิดาชื่อโรมานุส
ประพันธ์ นิลเขต มารดาชื่อมารีอา เทวี นิลเขต มี การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนท่าแร่วิทยา
พี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซพ  ท่าแร่
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน  
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัดพระเมตตาแห่งพระ นครปฐม
คติพจน์ “เรารู้จักความรัก จากการที่พระองค์
เยซูเจ้า บ้านโนนค้อ
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ คัมภ์- ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา” (1ยอห์น 3:16)
ศรณ์ กาแก้ว
สามเณรยอแซฟ เมธาสิทธิ์ นามละคร เกิด
บ้านเณรเล็กฟาติมา ท่าแร่ ค.ศ. 1999-2006
บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา  ค.ศ. วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1986 / พ.ศ. 2529 สัตบุรุษ
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ บิดาชื่อเปโตร
2007
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ค.ศ. 2008 - ปัจจุบัน บัณฑิต นามละคร มารดาชื่อมารีอา มะลิปอง นามได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณรา- ละคร มีพี่น้อง 5 คน
ลัยแสงธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระกระแสเรียก		
สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เข้าบ้านเณรในนามของอาสนวิหารอัครเทวดา
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัคร- มีคาแอล ท่าแร่
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่ออันดรูว์ สำ�ราญ
สังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
วงศ์เสงี่ยม
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่
การศึกษาอบรม
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนม่วย
ราชสีมา
สกลนคร
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราสกลนคร
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ลัยแสงธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระคติพจน์ “ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ต่อ สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
หน้าข้าพเจ้าเสมอ พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวา ข้าพเจ้า
นักบุญยอแซฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครจะไม่หวั่นไหว” (กจ 2:25)
สังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
(อ่านต่อหน้า 7)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 31
6 ใน 10 ของชาวสเปนเชื่อว่าพระศาสนจักรใน
ประเทศสเปนดำ�เนินพันธกิของตนได้ดี นี่เป็นการสำ�รวจ
ของมูลนิธิคาร์เมน เดอ นอริเอกา เมื่อเร็วๆ นี้ (มิ.ย.
2014) จำ�นวนผูค้ นทัง้ สิน้ 1,200 คน ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพระศาสนจักรในประเทศสเปนและการปฏิบัติ
ศาสนกิจโดยทั่วไป  มากกว่า 62 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าตน
เป็นคาทอลิก   เพียง 1 ใน 4 ตอบว่าได้ไปวัดทุกอาทิตย์
l เมื่อมาถึงข้อที่ว่าเลือกไปวัดแบบไหน ผลสำ�รวจ 8
ใน 10 คน ตอบว่าเลือกไปวัดที่บทเทศน์มีคุณภาพ
เป็นอันดับแรกสุด ความรู้จักมักคุ้นกับพระสงฆ์ก็เป็น
เหตุผลสำ�คัญด้วย
ข้อคิดเห็น
จากข่าวชิ้นนี้จึงทำ�ให้เกิดคำ�ถามต่อมาว่าแล้ว
บทเทศน์แบบไหน เป็น “บทเทศน์ที่มีคุณภาพ” อย่า
ลืมว่าบทเทศน์แยกไม่ออกจากคุณพ่อผู้เทศน์ เหมือน
ในศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราพูดติดปากกันเสมอ
มาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่า “คุณพ่อเป็นผู้แปลคำ�สอน”
ไม่ใช่สอนคำ�สอน สมัยก่อนเวลาคุณพ่อจะไปสอนคำ�สอน
ท่านพูดว่า “จะไปแปลคำ�สอนให้สัตบุรุษ”  หมายความว่า
คุณพ่อเป็นผู้อธิบายคำ�สอนแก่ผู้เรียนด้วยตัวของท่าน
เอง ด้วยแบบอย่างและทุ่มเทพูดกับผู้มาเรียนคำ�สอน
ด้วยชีวิตทั้งหมดของท่าน เมื่อเราจะพูดว่าบทเทศน์ใดมี
คุณภาพจึงต้องหมายความรวมถึงว่า บทเทศน์นั้นออก
มาจากปากของพระสงฆ์ที่ใช้ชีวิตของตนเตรียมเทศน์
ไม่ใช่ไปคัดลอกคำ�พูดคนอื่นมาเทศน์อธิบายเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น สัตบุรุษประทับใจบทเทศน์ของคุณพ่อมิใช่
เพราะเนื้ อ หาที่ คั ด ลอกมาพู ด ไพเราะแต่ เ พราะเมื่ อ
คุณพ่อยืนขึ้นเทศน์สัตบุรุษสัมผัสได้ถึงรอยแผลบนตัว
ของคุณพ่อที่ได้รับจากการเบียดเบียนเพราะท่านยืนยัน
ถึงคำ�สอนของพระเยซูเจ้าด้วยชีวติ ของท่านดุจประกาศก
มาก่อนแล้ว  แต่พอท่านเทศน์ทา่ นกลับมิได้เล่าว่าบาดแผล
เหล่านีเ้ ป็นความดีความเก่งกาจของตน  พูดอีกอย่างหนึง่
บทเทศน์ ที่ ดี คื อ บทเทศน์ ที่ คุ ณ พ่ อ มิ ไ ด้ เ ล่ า เรื่อ งของ
ตนเอง หากจะเล่าประสบการณ์อะไรของตนบ้างก็มีจดุ
ประสงค์ เ พี ย งเพื่ อ นำ � มายื น ยั น เป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานถึ ง
ความรักของพระเป็นเจ้าว่าสำ�เร็จแล้วในชีวิตของผู้ที่
ปฏิบัติตามพระวาจาที่เราได้ยินได้ฟังในวันนั้น  
บทเทศน์ที่มีคุณภาพยังเป็นบทเทศน์ที่ออกมา
จากปากของคุ ณ พ่ อ ผู้ เ ทศน์ ท่ า นคิ ด ว่ า ท่ า นเพี ย งแค่
ทำ�หน้าที่ประกาศกของพระเจ้าคือท่านมาประกาศพระ
วาจาของพระ ท่านไม่มจี ดุ ประสงค์จะมาเอาคำ�ชมเชยจาก
ใครในเรื่องเทศน์ดีหรือไม่ดี สมาธิของท่านมีแต่การเป็น
ผู้รับใช้ของพระเจ้า   ท่านไม่เสียสมาธิไปกับเรื่องเสื้อผ้า
หน้าผม คำ�คมที่ต้องท่องมาแสดงให้สัตบุรุษประทับใจ
หรื อ เสี ย สมาธิ ไ ปกั บ การห่ ว งใยเรื่ อ งไวยากรณ์ แ ละ
ศัพท์แสงที่นักแสดงต้องเคร่งครัด  เราพบว่าบทเทศน์ที่
มีคุณภาพมักไม่เกิดขึ้นกับคุณพ่อที่ผ่านการอบรมวิชา
วาทศิลป์เท่ากับคุณพ่อที่สวดภาวนาและไตร่ตรองพระ

ประเทศสเปนคิดอย่างไร
กับพระศาสนจักรคาทอลิก
ของตน

คัมภีร์ อีกทัง้ ทำ�งานอภิบาลในหน้าทีป่ ระจำ�วันอย่างราบเรียบ
เอาใจใส่ นบนอบผู้ใหญ่และสงบในพระเจ้าได้เมื่อจบวัน
บทเทศน์ที่มีคุณภาพ เป็นเหมือนช่วงเวลาที่
พระสงฆ์ก�ำ ลังนำ�สัตบุรษุ สวดภาวนา คำ�เทศน์ของคุณพ่อ
ทำ�ให้สัตบุรุษได้สวดภาวนาไปกับท่านโดยไม่รู้ตัวขณะ
นั่งฟังอย่างสงบสำ�รวมกายใจมีจุดร่วมเดียวกันคือฟัง
พระวาจาอย่างชุ่ม ชื่นหัวใจเป็นบรรยากาศเหมือนได้
พักผ่อนในองค์พระเจ้าร่วมกันทั้งวัด  ท่านรำ�พึงภาวนา
พระคั ม ภี ร์ ที่ จ ะอ่ า นในพิ ธี ก รรมมาก่ อ นแล้ ว จึ ง นำ � มา
แบ่งปันอธิบายแก่สัตบุรุษ ท่านพบว่าอะไรเป็นของดี เป็น
คุณค่าที่ท่านได้พบเจอในพระคัมภีร์ตอนนั้น   เมื่ออ่าน
รำ�พึงก็นำ�เอาคุณค่านั้นมาเล่าให้สัตบุรุษฟังอย่างซื่อๆ
ท่านเทศน์ก็คือคำ�ภาวนาอีกรูปแบบหนึ่งของท่านต่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้า  สัตบุรุษสวดภาวนาเก่งขึ้น มองชีวิต
ครบความมากขึ้นและเมื่อมองชีวิตครบด้านก็อดไม่ได้
ที่จะขอบพระคุณและสรรเสริญพระเป็นเจ้าในทุกสิ่งที่
ผ่านเข้ามาทั้งที่สมหวังหรือไม่พอใจ เพราะพระประสงค์
ของพระเจ้าเหมาะสมกับเราเสมอ    
บทเทศน์ที่มีคุณภาพยังเป็นบทเทศน์ที่คุณพ่อ
ยอมให้พระจิตเจ้าเทศน์ในตัวคุณพ่อ ยอมให้พระจิตเจ้า
ทรงนำ�คุณพ่อไป โดยคุณพ่อสวดขอพระจิตเจ้าทรงเปิด
ใจสัตบุรุษผู้ฟังเทศน์และใจของคุณพ่อให้เข้าใจในพระ
คัมภีร์ ข่าวสารขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทีม่ าถึงพวกเราทุกคน
รายงานระบุต่อไปว่า
l ส่วนใหญ่ มากถึง 62 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่ายอมรับในงาน
ของพระศาสนจักรว่าแผ่ขยายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ พูดแบบชาวบ้าน
พวกเขาเชื่อว่าพระศาสนจักรยังคงบทบาทรักษาคุณค่า
อันเป็นมรดกเอาไว้ได้
l การสำ�รวจยังระบุว่า 6 ใน 10 คน เชื่อว่าเครื่องมือ
สื่อสารมวลชนไม่สามารถนำ�มาแทนพระศาสนจักรอย่าง
ชัดเจนเที่ยงตรงได้ ไม่มีสิ่งใดที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถ
ชี้เน้นให้เห็นพระศาสนจักรต้นแบบแท้ๆได้ และทำ�ได้
เพียงปิดบังด้านลบเอาไว้
l แต่การสำ�รวจยังคงชี้ว่า พระศาสนจักรต้องทำ�งานให้
ดีขึ้นในเรื่องการสื่อข่าวสารสำ�คัญ และเรื่องการงานของ

พระศาสนจักรแก่ผู้คน
ข้อคิดเห็นที่ 2
      ในเรื่องเครื่องมือสื่อสารสังคม เราจะพบว่า
คริ ส ตชนในประเทศสเปนยั ง คงเชื่ อ ว่ า เครื่ อ งมื อ
สื่อมวลชนไม่อาจมาทดแทนพระศาสนจักรแบบที่เขา
เคยรู้จักมาแต่เล็กได้ หมายความว่า ความเมตตาความ
รักที่คริสตชนวัยเด็กได้รับจากการไปวัดร่วมพิธีกรรม
ต่างๆ จากคุณพ่อ จากซิสเตอร์ในโรงเรียนคาทอลิกและ
บรรยากาศพี่น้องในพิธีมิสซาวันอาทิตย์   ศีลศักดิ์สิทธิ์
ความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญที่เขาศรัทธาไปสวดให้
ท่านช่วยเสนอวิงวอน พระนางมารีอาที่พึ่งของคริสตชนที่เราเดินทางไปแสวงบุญยังสถานที่นั้นๆ เครื่องมือ
สื่ อ สารสมั ย ใหม่ ไ ม่ ส ามารถมาทดแทนความเชื่ อ และ
ความรู้สึกเหล่านี้ได้ เครื่องมือสื่อมวลชนรับใช้ชีวิต
คริสตชนได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถทดแทนพระ
ศาสนจักรดั้งเดิมเที่ยงแท้ได้.

หน้า 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 33-34 ประจำ�วันที่ 10-23 สิงหาคม 2014

น่าจะคิดกันใหม่
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คุยกันเจ็ดวันหน

ถึงจะเป็นความคิดเห็นที่แปลกสำ�หรับคนยุคนี้
ยุคที่ให้ความสำ�คัญแก่ธุรกิจการงานการหาเลี้ยงชีพ
จนมองข้ามคุณค่าชีวิตมนุษย์ไปมากต่อมาก
แต่ก็เป็นความคิดที่ดีที่น่าสนใจไม่น้อย
เมื่อการ์โลสสลิม มหาเศรษฐีชื่อดังชาวเม็กซิกัน
ออกมาเรียกร้องให้ก�ำ หนดวันทำ�งานแค่สามวันต่อสัปดาห์
บ.สันติสุข
โดยให้เหตุผลน่าคิด
“ผมคิดว่าการทำ�งานเพียง ๓ วันและหยุดพักผ่อน www.salit.org
อีก ๔ วันต่อสัปดาห์
ถือเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญยิ่ง
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เข้าถึงกิจกรรมหย่อนใจอีกมากมาย
แทนที่จะปล่อยให้งานขโมยชีวิต
หรือพรากทุกอย่างไปจากชีวิตเรา
ยิ่งกว่านั้นผมเชื่อว่าวิธีการนี้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ของเรามากกว่าด้วย”
แน่นอนว่าคงมีเสียงคัดค้านกันไม่น้อย
ในกระแสธุรกิจอาชีพการงานทุกวันนี้
ที่ธุรกิจเป็นฝ่ายนำ�คนเป็นฝ่ายตาม
ที่ธุรกิจเป็นใหญ่คนเป็นรอง
ที่การตลาดเป็นตัวกำ�หนดเป็นตัวบงการทุกอย่าง
กระทั่งตื่นนอนแต่ละเช้า
ความคิดความสนใจเรื่องอาชีพการงานมาเป็นอันดับแรก
แทบไม่ได้ค�ำ นึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ
อย่าว่าแต่ท�ำ งานมากกว่าสามวันต่อสัปดาห์เลย
หากสัปดาห์หนึ่งมีมากกว่าจะเจ็ดวันก็คงจะทำ�มากกว่าเจ็ดวัน
ทำ�ไปก็คิดไปว่าทำ�ก่อนทำ�ให้มากไว้แล้วจะได้สบาย
ที่จะนึกว่าทำ�ไปสบายไปไม่เคยอยู่ในสมอง
กลายเป็นการตรากตรำ�ลำ�บากลำ�บนเพื่อแลกกับความสบาย
เอาไปเอามาความลำ�บากตรากตรำ�เป็นหลักความสบายเป็นรอง
คนกลายเป็นทาสของงานจนโงหัวไม่ขึ้น
เห็นคุณค่าแห่งตนในงานในความสำ�เร็จในผลตอบแทน
ที่สุดก็ไม่มีพื้นที่ไม่มีเวลาเหลือสำ�หรับความสบาย
ได้แต่ปลอบใจไปวันๆ...วันหนึ่งจะสบาย
เผลอๆ ก็แอบอิจฉาหมาแมวนกกาแมลงหวี่แมลงวัน
ทำ�ไมไม่เห็นมันต้องลำ�บากลำ�บน
ทำ�ไมมันไม่เห็นต้องห่วงหน้ากังวลหลังแบบเรา
มีชีวิตเป็นสุขสนุกสนานไปวันๆ...
ตราบใดที่สิ่งภายนอกเป็นตัวกำ�หนดชีวิตความเป็นอยู่
ตราบนั้นคนยังไม่สามารถเป็นเจ้าของเป็นนายเป็นผู้บริหารชีวิต
ความสุขความสบายความพอใจก็ยังไม่เกิดยังมีไม่ได้
ก็เลยเป็นอย่างที่การ์โลสลิม บอกไว้
“เอาแต่คร่�ำ เครียดกับการทำ�งานหาเลี้ยงชีพ
จนลืมสร้างความสุขแก่ตนแก่คนรอบข้าง”
สถาบันครอบครัวที่เปราะบางเพราะกระแสสังคมอยู่แล้ว
ยังต้องเปราะบางมากขึ้นเพราะคนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน
ในขณะที่ตรากตรำ�ทำ�งานเพื่อให้คนในครอบครัวมีความสุข
แต่ความสุขต้องเหี่ยวเฉาไปตั้งแต่ก่อนจะงอกเป็นหน่อด้วยซ้ำ�
เพราะองค์ประกอบแรกแห่งความสุขถูกฉุดกระชากแย่งชิงไป
และหากมองจากแง่ของคุณค่าของความสำ�คัญ
คนเรามักให้เวลาแก่สิ่งที่ถือว่ามีคุณค่ามีความสำ�คัญ
ยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งสำ�คัญมากก็ยิ่งให้เวลามากให้ความสนใจมาก
แล้วคนในครอบครัวโดยเฉพาะที่ยังเล็กยังเป็นเด็ก
จะคิดจะเข้าใจอย่างไร
หากวันๆ พ่อแม่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้แก่อาชีพการงาน
แทบจะไม่มีเวลาให้ลูกเลย

พลังแห่งความดี
“เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่า
ยอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์” (มาระโก 6:20)
กษัตริย์เฮโรด แอนตีพัส ไม่โหดร้ายเท่ากับพระราชบิดา กษัตริย์เฮโรด
ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ปกครองประเทศด้วยความโหดร้าย ใช้ช่วงการประสูติของ
พระเยซูเจ้าและพร้อมที่จะฆ่าแม้กระทั่งบุคคลในพระราชวงศ์ของพระองค์
เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระราชอำ�นาจ โอรสของท่านเฮโรด แอนตีพัส นั้น พระเยซู
เจ้าทรงขนานนามท่านว่า “สุนัขจิ้งจอก” นิสัยกลับกลอก แต่ก็มีนิสัยอ่อนแอ
เนื่องจากนิสัยใจคอของพระองค์ จึงเป็นเหตุให้ยอห์น บัปติสต์ ต้องสิ้นชีวิต
ในพระวรสารวันนี้เราได้ยินว่ากษัตริย์เฮโรด แอนตีพัส หวาดกลัว
ยอห์น บัปติสต์ เพราะเหตุใดหรือ สาเหตุก็คือลึกลงไปในจิตใจ ท่านรู้สึกว่ามี
สิ่งที่เรียกว่าความจริงและความยุติธรรมและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใส่กุญแจแล้ว
เก็บไว้ในถ้ำ�ตลอดไปได้ ท่านจะขังใครคนหนึ่งได้ แต่ท่านไม่สามารถเอาความ
จริงของพระเจ้าใส่กุญแจไว้ได้ ในช่วงนี้เฮโรดก็ซ่อนตัวของพระองค์ไว้กับความ
โอ่อ่า การกินเลี้ยง และรักษาหน้าตาไว้ต่อหน้าแขกเหรื่อของพระองค์
แต่การรับฟังวาจาของยอห์น บัปติสต์ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม แม้กระทั่ง
สำ�หรับกษัตริย์เฮโรด ความดีและความจริงมีความสวยสดงดงามในตัวของมัน
เอง และหัวใจมนุษย์เราก็ตอบสนองการร้องหา แต่มีพลังอื่นอยู่ในโลกนี้ และ
เมื่อความเห็นแก่ตัว ความอยากได้ ความกระหายหาอำ�นาจแสดงตัวออกมา
หรือการทำ�ตามใจชอบของเราก็ต้องขจัดความจริงและความดีงามให้พ้นไป
จากตัวเรา เราไม่จำ�เป็นต้องมีกษัตริย์หรือบุคคลในระดับสูงเลย จึงจะทำ�ให้สิ่ง
เหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ยอห์น บัปติสต์ เป็นเสียงที่ดังมาจากความ
เงียบในทะเลทราย แม้กระทั่งเฮโรดก็มีใจเอนเอียงไปทางท่าน โปรดทรงช่วย
ให้ลูกเป็นประจักษ์พยานให้กับความจริงในชีวิตของลูก และชักจูงผู้อื่นให้เข้า
มาใกล้ชิดกับพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ และพระเจ้าของพวกลูก
ด้วยเทอญ อาแมน
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สถาบันแสงธรรม (ต่อจากหน้า 4)
คติพจน์ “Omnia Vincit Amor : ความรัก
ชนะทุกสิ่ง”
		
การศึกษาอบรม		
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนท่าแร่วทิ ยา ท่าแร่
สกลนคร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
สกลนคร
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม

สามเณรมีคาแอล ณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ เกิด
วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1986 / พ.ศ. 2529 สัตบุรุษ
วัดแม่พระรับสาร บ้านหนองเดิ่น-ดอนขาว บิดาชื่อ
ฟรังซิส ประภาส แสนสุริวงศ์ มารดาชื่อสกอลัสติกา
ประภรณ์ แสนสุริวงศ์ มีพี่น้อง 2 คน
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระรับสาร
บ้านหนองเดิ่น-ดอนขาว
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย
บ้านเณรเล็ก  บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์
นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่บ้านเณร
ใหญ่แสงธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่บ้านเณร
เล็กยอแซฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ดอนขาว
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
นครปฐม
คติพจน์ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก
1:38)
สังฆมณฑลจันทบุรี 1 ท่าน ได้แก่
สามเณรยวง ยศธร  ทองเหลือง เกิดวันที่ 19
สิงหาคม ค.ศ. 1985 / พ.ศ. 2528 สัตบุรุษวัดนักบุญ
ฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ บิดาชื่อยอแซฟ พรศักดิ์
ทองเหลือง มารดาชื่อเปาลา ชุมพิต ทองเหลือง มี
พี่น้อง 2 คน มีน้องชาย 1  คน
กระแสเรียก		
เข้ า บ้ า นเณรในนามของวั ด นั ก บุ ญ ฟิ ลิ ป และ
ยากอบ หัวไผ่  
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ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพ่อบรรจง พานุพันธ์ จ.เชียงราย
บ้านเณรเล็ก  สามเณราลัยพระหฤทัย  ศรีราชา  
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน
ชลบุรี
นครปฐม
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์  
คติพจน์ “เพื่อพระเจ้า” / “คนสบายดีไม่
นครราชสีมา
ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียก
บ้านเณรใหญ่   ส า ม เ ณ ร า ลั ย แ ส ง ธ ร ร ม คนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2:17)
สามพราน นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราสามเณรฟรังซิสอัสซีซี อาทิตย์  มิ่งขวัญเจริญลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม  วันที่ 11 สิงหาคม กิจ เกิดวันที่ 18  พฤศจิกายน  ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527
2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
รับศีลล้างบาปที่วัดศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่ บิดาชื่อ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย เปโตร ทวีศักดิ์ มิ่งขวัญเจริญกิจ มารดาชื่อลิเดีย
นักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม ยุวดี มิ่งขวัญเจริญกิจ มีพี่น้อง 6  คน
2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัดศูนย์โม้งคาทอลิก
การศึกษาอบรม
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อแฮรี่ ทีล
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนประชาสงเคราะห์  
บ้านเณรเล็ก บ้านเณรเล็กยอแซฟ
หัวไผ่  ชลบุรี
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา ราชสีมา
ชลบุรี
บ้านเณรใหญ่  สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน  
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่บ้านเณร
นครปฐม
ใหญ่แสงธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆคติพจน์ “จงชื่นชมยินดีในความหวัง   จงมี ราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ความอดทนต่อความทุกข์ยาก  จงพากเพียรในการภาวนา”   
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่บ้านเณรเล็ก
(โรม 12:12)
ยอแซฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
สังฆมณฑลเชียงใหม่ 2 ท่าน ได้แก่
สามเณรยอห์น บัปติสต์ ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนสันติวิทยา
เกิดวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527 สัตบุรุษ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง บิดาชื่อมัทธิว สมาน บวรระดับอุดมศึกษา   วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
เดชภักดี มารดาชื่ออังเยลา เซรา บวรเดชภักดี มี
คติพจน์ “ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและ
พี่น้อง 6 คน
ตายไป มันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามัน
ตาย มันจะบังเกิดผลมากมาย” (ยน 12:24)
กระแสเรียก		
เข้ า บ้ า นเณรในนามของวั ด พระวิ สุ ท ธิ ว งศ์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ 2 ท่าน ได้แก่
ห้วยบง
สามเณรยอแซฟ เรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย เกิด
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่ออูโก โดนีนี (คณะ
เบธาราม)
วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1988 / พ.ศ. 2531 สัตบุรุษ
บ้านเณรเล็ก บ้านเณรจิ๋วดอมินิก ซาวีโอ พาน วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ บิดาชื่อยอห์น วิชัย
บ้านเณรเล็กยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ฤทธิบุญไชย (เสียชีวิต) มารดาชื่อมารีอา บังอร ฤทธิบ้านเณรกลาง บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ บุญไชย มีพี่น้อง 2 คน
นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน กระแสเรียก		
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอห์น ชุมพา คูรัตน์
ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม
เข้าบ้านเณรเล็ก นักบุญยอแซฟ สามพราน
2012
เข้าบ้านเณร คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ในระดับ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณรา- ชั้นปรัชญาปีที่ 1-4
ลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันที่ 20
ฝึกงานอภิบาล ชีวิตธรรมทูต ในสังฆมณฑล
กรกฎาคม 2013
นครสวรรค์
		
เข้าบ้านเณรใหญ่แสงธรรมระดับชั้นเทววิทยา
การศึกษาอบรม		
ในสังกัดสังฆมณฑลนครสวรรค์
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.ไชยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราปราการ จ.เชียงใหม่
ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
(อ่านต่อหน้า 11)
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน
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ขอคำ�ภาวนาอุทิศแด่

ยอแซฟ ศิลป์
อินทรวิศิษฏ์

ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหม่ในพระเจ้า
23 ก.ค. 2006
“ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พระองค์
		
ทรงปล่อยให้ผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข...
เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็น องค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น” (ลก 2:29-30)
ครบแปดปีแห่งความอาลัยจากครอบครัวและญาติมิตร
พวงเพ็ญ, เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อิทธิพร อินทรวิศิษฏ์

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

นาตาลี อัมพร สังวาลเพชร
เปโตร ลี สังวาลเพชร
เกิดใหม่ในพระเจ้า “ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน�้ำพระทัย” เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม 2556
9 มกราคม 2529
(มธ 6, 10)

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต
นคร ศุภลักษณ์
ครบรอบ 33 ปี

ยอแซฟ ยรรยง เจษฎาพงศ์ภักดี

พระรับไปเมื่อ 15 สิงหาคม 2553 ครบ 4 ปี
“จงรักศัตรู และภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” (มธ 5:44)

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ์
ครบรอบ 8 ปี

ชาตะ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2535
เกิดใหม่ในพระเจ้า 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549

“ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม
และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้า
อย่างกล้าหาญ”
(กิจการ 4:31)

“ถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้ เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18, 19-20)

ปีที่ 38 ฉบับที่ 33-34 ประจำ�วันที่ 10-23 สิงหาคม 2014 หน้า 9

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อู่ศักดิ์ชาย เซอร์วิส
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

กลุ่มศรัทธาทัวร์แสวงบุญ
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมแสวงบุญ & ท่องเที่ยว 3 ประเทศ
อิตาลี-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์
(เยี่ยมชมมหาวิหารทั้ง 4 ของกรุงโรม กาตาคอมป์ อัสซีซี เวนิส
ข้ามพรมแดนไปสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนหลังคาของยุโรปขึ้นกระเช้า
โรแตร์สู่ยอดเขาทิลิต จากนั้นทะลุพรมแดนไปฝรั่งเศสลงใต้สุดเพื่อ
เยีย่ มสักการะแม่พระเมืองลูรด์ แล้วบินลัดฟ้าสูป่ ารีสเยีย่ มวัดแม่พระแห่ง
เหรียญอัศจรรย์ เทีย่ วชมพระราชวังแวร์ซายน์ หอไอเฟล ประตูชยั ถนน
ชองเอลิเซ่ และล่องเรือในแม่น�้ำ แซน) 20-30 กันยายน 2014 (11
วัน 9 คืน) โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว

ถ้าสนใจ & จริงใจ ต้องการร่วมเดินทางกับเรา
โปรดติดต่อเรา วันนี้ ด่วน!!!
โทร : 08-0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax : 0-2580-6766

ทัวร์แสวงบุญ
1. โรม-ลูร์ด-ฟาติมา-ปารีส (6-16 ต.ค.)

เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา-โบสถ์ซิสติน-ศูนย์คณะเยสุอิตอัศจรรย์ศีลมหาสนิท-แห่โคมที่ฟาติมาและลูร์ด-บ้าน
โลโยลา-TGV-แม่ พ ระเหรี ย ญอั ศ จรรย์ - แวร์ ซ ายส์ ล่องแม่น้ำ�แซนน์-ขึ้นหอไอเฟิล

2. ไซ่ง่อน-ดาลัต-มุยเน่-หวุงเตา (23-26 ต.ค.)

โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ/สุจิตรา
โทร. 02451-7341 และ 08-1816-7661
“New Digital Church Organ
from Italy”
   ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน
กับการออกแบบภายนอกอย่างสวยงาม การใช้งาน
อันแสนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากใดๆ ได้นำ�พวกเราย้อน
กลับสู่ความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง
    ผ่านเสียงเพลงแบบไพพ์ออแกนแท้ๆ ที่ให้ทั้ง
ความสง่า พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ที่ไม่มี
เครื่องดนตรีอื่นใดจะทดแทนได้ ผลิตทั้งหลังจาก
อิตาลี ภายใต้บริษัทระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไม่แพงอย่างที่คิด
สนใจติดต่อ บริษัท 101 เปียโนแอนด์สตริง จำ�กัด
อาคารศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ โทร. 086-822-7979, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ปี มีการอบรมการเล่นให้ฟรีถึงสถานที่

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บ.แอร์คลับฯ

โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

คุณภรณี ร่วมกับบริษัท ทัวร์กูรูนำ�แสวงบุญ
ทัวร์ยุโรป 6 ประเทศ

เดินทางวันที่ 21-31 ตุลาคม 2014 และ (10-22 เม.ย. ปีหน้า)

อิตาลี สวิส ลิคแทนสไตน์ เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ และออสเตรีย

ร่วมฉลองพระเมตตา (บ้านโป๊ป)
วันที่ 12 เมษายน 2015 (ปีหน้า) ออสเตรีย

13 พฤษภาคม 2015 (ปีหน้า)
ทัวร์ 3 ประเทศ (11 วัน)

ฉลองแม่พระฟาติมาที่โปรตุเกส
เคารพพระธาตุบุญราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
บุญราศีลูซีอา ซาราโกซ่า ที่สเปน
แม่พระบาร์เซโลน่า แม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ที่ปารีส

เที่ยวสุดยอดขุนเขางามแห่งสวิส คารวะแม่พระฉวีด� 
ำ และพระรูปพระเมตตา
แห่งโปแลนด์, มิลาน-ลูกาโน-เซอร์แม็ต-แม็ตเตอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้นยอดเขาจุงฟราว-ธารน้ํ้าแข็ง-ล่องทะเลสาบ-วาตุซ-อินส์บรูค-บาวาเรีย-มิวนิคปราก คาร์คูฟ-พระเมตตา และซิสเตอร์โฟสตินา-แม่พระฉวีด�ำ -กรุงวอร์ซอ
แสวงบุญประเทศอิสราเอล 2015 (ปีหน้า)

ติดต่อ คุณภรณี โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2 (บริษัท ทัวร์กูรู) โทร. 0-2291-7711 โทรสาร 0-2291-7722

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทต่อปี และอุดมศานต์ 400 ต่อปี ต่ออายุสมาชิก
ติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810
กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 E-mail : udomsarn@cbct.net
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เปิดประตู

สู่แสงธรรม

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

การภาวนาในรูปแบบของ “จิตภาวนา”
หรื อ มี ใ จจดจ่ อ
กั บ ร่ า งกายมาก
จนเกินไป
จิตภาวนานี  ้
ส า ม เ ณ ร ใ ห ญ่
แสงธรรม ชั้นปี
ที่ 1 และ 2 ได้
มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ
กันมาแล้วในช่วง
เข้าเงียบ โดย
ป ฏิ บั ติ กั น อ ยู่
ถึง 1 สัปดาห์  
โดยมี บ ราเดอร์

ในยุคสมัยนี้มีการภาวนาหลายรูปแบบได้เกิด
ขึ้นมามากมาย   ทั้งภาวนาแบบทำ�วัตร   สายประคำ�  
ภาวนาพลีกรรม  ภาวนาแบบพระวาจา  และอีกหลาย
ต่อหลายอย่างมากมาย  แต่ในครั้งนี้ ผมจะนำ�เสนอการ
ภาวนารูปแบบใหม่ ซึ่งใครหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้าง
จากพระสงฆ์บางท่าน  หรือสัตบุรุษบางคน การภาวนา
นี้มีชื่อว่า   การภาวนาแบบ “จิตภาวนา”   คือเป็นการ
ภาวนาโดยใช้จิต โดยมีการนำ�วิธีการภาวนาของนักบุญ

เทเรซาแห่งอาวิลลา ซึ่งมีเจ็ดขั้นตอน   และจิตภาวนานี้
เป็นเพียงหนึ่งในเจ็ดขั้นนั้น   โดยที่เราจะประสานความ
สัมพันธ์ระหว่างจิตและกาย   โดยการที่จะนั่งหรือนอน
ก็ได้ โดยที่การมีใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและลมหายใจ  
เพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นจิต การที่เราจะเข้าถึงพระ
เป็นเจ้าได้นั้นเราจะต้องใช้ลมหายใจของเรานี่เอง มีสมาธิ
และใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจ  และทำ�ในท่าที่สบายไม่เกร็ง
จนเกินไป ควรหาท่าที่สบายที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่วอกแวก

ชุมพล ดีสุดจิต คณะเซนต์คาเบรียล มาเป็นผู้ฝึกการ
ภาวนานี้ให้กับเราที่บ้านเณรใหญ่   การภาวนานี้   เราจะ
สามารถเข้าถึงพระโดยลมหายใจ และทำ�ให้จิตใจสดใส
และยังคงมีการภาวนาแบบนี้อยู่เรื่อยๆ ในทุกเดือนที่
บ้านเณรใหญ่   ผมหวังว่าท่านผู้อ่านลองนำ�จิตภาวนานี้
ไปลองฝึกปฏิบัติกันดูนะครับ

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�ลึกถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับกับ
“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 : กรณีชำ�ระเงินเป็น

• เงินสด (ฝากทางคุณพ่อเจ้าวัด, โปรดอย่าส่งทางไปรษณีย์)
• 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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สถาบันแสงธรรม (ต่อจากหน้า 7)
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012  โดยพระสังฆราชซิลวีโอ
สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันเสาร์ที่ 20
กรกฎาคม 2013  โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร
สันติสุขนิรันดร์
การศึกษาอบรม		
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
(ปัจจุบันชื่อโรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ)
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยอแฟอุปถัมภ์
สามพราน
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
คติพจน์ “พระองค์ทรงชี้หนทาง และทรงเปิด
ทาง นำ�แสงสว่าง  ให้เราเสมอ”
สามเณรนิโคลัส เจริญ บุญดวง เกิดวันที่
1 เมษายน ค.ศ. 1986 / พ.ศ. 2529 สัตบุรุษวัด
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ อ.คลองลาน จ.กำ�แพงเพชร บิดา
ชื่อเกซอ บุญดวง (เสียชีวิตแล้ว) มารดาชื่อนางลัดดาวรรณ บุญดวง มีพี่น้อง 4 คน เป็นบุตรคนที่ 1
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
อ.คลองลาน จ.กำ�แพงเพชร
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อประเสริฐ สิทธิ
บ้านเณรเล็กจอห์น ปอล ค.ศ. 2005-2006
บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา  
ค.ศ. 2007
บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ค.ศ. 2008 - ปัจจุบัน
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่บ้านเณร
ใหญ่แสงธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่บ้านเณรเล็ก
ยอแซฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอกแดง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์ อ.คลองลาน จ.กำ�แพงเพชร
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
คติพจน์ “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็
จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34)
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บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครสังฆมณฑลเชียงใหม่ 3 ท่าน ได้แก่
สามเณรเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ เกิดวันที่ ราชสีมา
บ้านเณรใหญ่  สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
24 สิงหาคม ค.ศ. 1985 / พ.ศ. 2528 สัตบุรุษวัดดวง
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราหทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย บิดาชื่อเปโตร
อดุลย์ ดีเลิศประดิษฐ์ มารดาชื่อมารีอา กนกพร ฝั่ง- ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม  วันที่ 11 สิงหาคม
2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
มงคลกิจ มีพี่น้อง 6 คน
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณรานักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัดดวงหทัยนิรมลแม่พระ 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
ท่าบ่อ
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์
บ้านเณรเล็ก สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครบึงกาฬ
ราชสีมา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณรา- จ.บึงกาฬ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3  โรงเรียนดอนบอสโก
ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม
วิทยา อุดรธานี
2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนประจักษ์
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันที่ 20 ศิลปาคาร อุดรธานี
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร
คติพจน์ “คือน้ำ�พระทัย” พระวาจา “ พ ร ะ สันติสุขนิรันดร์
หรรษทานของเราเพียงพอสำ�หรับท่าน พระอานุภาพ
แสดงออกเต็มที  ่ เมือ่ มนุษย์มคี วามอ่อนแอ” (2คร 12:9)
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประถม
สามเณรเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เกิดวันที่
ดารณี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนประถม 28 มีนาคม ค.ศ. 1986 / พ.ศ. 2529  สัตบุรุษวัดมารีย์
สมภพ บ้านแพน อยุธยา บิดาชื่อวสันต์ เสมามอญ
ดารณี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดอนบอสโก มารดาชื่อเยโนเวฟา อำ�นวยพร จันทร์ภิรมย์ มีพี่น้อง
3 คน
วิทยา อุดรธานี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนบอสกระแสเรียก
โกวิทยา อุดรธานี
เข้ า บ้ า นเณรในนามของวั ด แม่ พ ระประจั ก ษ์
ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
คติพจน์ “Love one another as I have เมืองลูร์ด บ้านไผ่
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อบัวทอง บุญทอด
Loved you.” (Jn 15:12)
บ้านเณรเล็ก สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครสามเณรเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เกิดวันที่25
เมษายน ค.ศ. 1984  / พ.ศ. 2527 สัตบุรุษวัดแม่พระ ราชสีมา
บ้านเณรใหญ่  สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ บิดาชื่อ
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราเปโตร ดาวเรือง คุณโดน มารดาชื่ออักแนส อำ�ไพ
ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม
คุณโดน มีพี่น้อง 3 คน
2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระถวายพระ นักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม
2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อภาคภูมิ สกุลวิวัฒน์/ นิรันดร์
คุณพ่ออำ�นวยศิลป์ ทองอำ�ไพ, C.Ss.R.
บ้านเณรเล็ก สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี
(อ่านต่อหน้า 16)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

ไม่พร้อมเรื่องต่างๆ เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกัน... ผม
รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันที เราไม่ได้เดินทางคนเดียว มีเพื่อน
ร่วมงานคำ�สอน และมีพระพรของพระเจ้าเสมอ...
5

มิใช่อยู่ที่
การ “รู้” คำ�สอน
เท่านั้น
แต่อยู่ที่ดำ�รงชีวิต
ของพระคริสตเจ้า
อย่างสมบูรณ์
ในตนเอง
1

ข้ อ ความที่ เ ป็ น หั ว ข้ อ ของบทความเป็ น
ข้อความตอนหนึ่งจากคำ�นำ�ที่พระสังฆราชรัตน์ บำ�รุงตระกูล เขียนไว้ในหนังสือการเตรียมศีลกำ�ลัง ซึ่ง
ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1967 มากกว่าคำ�นำ�ทั่วไป ทำ�ให้มอง
เห็ น ถึ ง ความจำ � เป็ น ของการผลิ ต หนั ง สื อ คำ � สอนที่
ไม่ใช่แค่เป็นเนื้อหาทั่วๆ ไปเท่านั้น แต่เป้าหมายที่สำ�คัญ
กว่ า หมดก็ เ พื่ อ ให้ ชี วิ ต ของพระคริ ส ตเจ้ า อยู่ ใ น
ชีวิตของพวกเราทุกคนมากกว่า
2

เรากำ � ลั ง เล่ า เรื่ อ งราวจากภาพหน้ า ปกของ
หนังสือเล่มหนึ่ง “การเตรียมศีลกำ�ลัง” หนังสือที่
เชื่อมโยงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์อบรมนักศึกษาเพื่อเป็น
ครูสอนคำ�สอน หรือที่เราเรียกติดปากว่า ศูนย์ซีซี ...
คำ�นำ�.. ที่พระคุณเจ้ารัตน์ เขียนนั้นได้กล่าว
ถึง “ศูนย์อบรมผู้แพร่ธรรมที่โรงเรียนมาแตร์เดอี” ที่
ผลิตหนังสือคำ�สอน แต่ยงั ขาดหนังสือคำ�สอนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับศีลกำ�ลังโดยตรง จึงได้สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ออก
มา ... เรื่องราวแรกสุดของหนังสือคำ�สอนเล่มนี้ กับชื่อ
“ศูนย์อบรมผูแ้ พร่ธรรมฯ” จึงเชือ่ มโยงถึงกัน เพือ่ เล่าเรือ่ ง
จุดกำ�เนิดของศูนย์คำ�สอนระดับชาติในชื่อปัจจุบันว่า
“ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ”
3

แต่เดิมอยู่ที่มาแตร์เดอี และชื่อว่า “ศูนย์ศาสนศาสตร์” ก่อตั้งโดยชมรมนักบวชหญิง ใน ค.ศ. 1965
นีเ่ ป็นเสียงจากผูร้ บั ผิดชอบศูนย์คนปัจจุบนั .. ซ.สังวาลย์
วาปีทะ (คณะพระหฤทัยฯ) ที่เสนอโครงการจัดฉลอง
ครบ 50 ปี การก่อตั้งศูนย์ซีซี ซึ่งจะจัดขึ้นใน ค.ศ.

2015 ... ทางผู้รับผิดชอบได้เสนอโครงการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ซึ่งจัดที่
บ้านผู้หว่าน เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา.. ผม
คิดถึงระยะเวลายาวนานจนเป็นสถาบันที่มั่นคง ทันที
... ผมฟังซิสเตอร์เล่าเรื่องศูนย์ซีซี ต่อเนื่อง จากศูนย์
ศาสนศาสตร์ ที่ตั้งขึ้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ... ต่อมา
ใน ค.ศ. 1974 ชมรมนักบวชหญิงได้มอบศูนย์นี้ให้
กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และย้าย
ศูนย์มาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ... สภา
พระสังฆราชฯ เห็นว่าควรสร้างเป็นศูนย์ถาวร จึงย้าย
มาอยู่ที่สามพราน (82 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม) โดยให้ชื่อว่า ศูนย์อบรมการ
แพร่ธรรมแห่งประเทศไทย... ต่อมาใน ค.ศ. 1987 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม” เพื่อ
ความเหมาะสมตามที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ มี
สาขาใหม่เพิ่มในคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ...
4

ผมเดินทางไปประชุมกับบรรดาผู้รับผิดชอบ
งานด้านคำ�สอนจากสังฆมณฑลต่างๆ  ซงึ่ ร่วมประชุมกับ
พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการ
และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เลขาธิการฯ... แต่ละ
สังฆมณฑลได้รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาในรอบ
6 เดือน ... งานคำ�สอนที่มุ่งเน้นให้พระคริสตเจ้าเป็นจริง
เป็นจังในชีวิตของเราทุกคน เป็นงานที่สำ�คัญที่ใครๆ ก็
เห็นความสำ�คัญและยินดีที่จะช่วยเหลือกัน ..
«มีแรงทำ�งาน» คือคำ�ที่ผมคิดในใจเสมอ และ
พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ท่านก็ยืนยันว่าไม่ใช่แค่เรา
ทำ�งานเพียงสังฆมณฑลเดียว หรือทำ�งานคนเดียว แต่เรา
ทำ�งานเป็นทีม และเดินไปพร้อมกัน สังฆมณฑลเล็กๆ ที่

“อบอุ่น” เป็นความรู้สึกที่ผมค้นพบ หลังจาก
ที่ผมและคณะกรรมการคำ�สอนฯ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์
ซีซี .. ผมคิดว่าคนหยิบมือเดียวสามารถเปลี่ยนโลกได้
ผมคิดมานานแล้วครับ และยิ่งบทบาทของครูคำ�สอน
ฆราวาสที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มบุคคลในสังคม นั่นคือ
ความพิ เ ศษของกลุ่ ม บุ ค คลที่ ถู ก อบรมมาเพื่ อ สอน
คำ�สอน สอนเรื่องราวความรักของพระคริสตเจ้า และ
ให้ชีวิตของพระคริสตเจ้าเป็นภาพสะท้อนที่แสดงออก
ในชีวิตของครูคำ�สอน ... ภารกิจยิ่งใหญ่ ทำ�ไม่ได้หาก
ไม่ได้เริ่มต้นที่พระคริสตเจ้า “ประจักษ์พยาน” ที่ใครๆ
สามารถมองเห็น ต้องเป็นประจักษ์พยานของพระคริสตเจ้า เพราะแม้คนที่สอนให้เขาจดจำ�ชื่อพระคริสตเจ้าจาก
ไป หรือคนที่สอนคำ�สอนไม่อยู่ เขาก็ยังเชื่อในพระเจ้า
ได้ เพราะคนสอนคำ�สอนสอน “ความรัก” ด้วย
ประจักษ์ของพระคริสตเจ้า ... ที่จริงผมไม่ใช่แค่อบอุ่น
อย่างดียว แต่ผมยัง “อุ่นใจ” ที่งานคำ�สอนของแต่ละ
สังฆมณฑล และศูนย์ค�ำ สอนต่างๆ มีคนรุ่นใหม่แม้จะ
จำ�นวนไม่มาก แต่ก็อุ่นใจ ที่เขาเหล่านั้นจะสานต่องาน
ของพระเยซูเจ้าที่ส่งผ่านอัครสาวก และส่งต่อมายังพวก
เรา ... ภารกิจยิ่งใหญ่ในมือพวกเรา ภารกิจสำ�คัญจริงๆ
ผมกลับจากการประชุมพร้อมภารกิจ และความ
สุขใจ ผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจสร้างขึ้นได้จากแบบอย่าง
ของการอุทิศตน และเสียสละ เวลาที่เห็นนักศึกษาซีซี
ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทำ�งานในอนาคต หรือบรรดาครู
คำ�สอน นักบวช พระสงฆ์ผู้ร่วมงานคำ�สอนที่ทำ�งาน
อย่างจริงจัง
ป.ล. .... “คำ�สอน 5 นาที” กับ “หนึ่งภาพ
เก่าฯ”  ในอุดมสารห่างกันไม่กี่หน้า .. ผมได้พบตัวจริง
กับนักเขียนที่เขียนคำ�สอน 5 นาที มานานกว่าสิบปี ..
ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่รักอะไรสักอย่าง จะทำ�สิ่งนั้น
ยาวนานและต่อเนื่อง... ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระคุณเจ้า
รักงานคำ�สอนไหม.. ผมรู้จักกับอุดมสาร อ่านอุดมสาร
ครั้งแรก ก็พบคำ�สอน 5 นาทีแล้ว ... ผมเชื่อครับว่า
พระคุณเจ้าวีระ รักงานคำ�สอน และทุ่มเทเพื่องานนี้
อย่างจริงจัง ... ความรัก ความต่อเนื่อง และจริงจัง ..
ทำ�ให้งานเห็นผล เป็นผลแบบที่พระคุณเจ้ารัตน์ บอกไว้
จริงๆ “ผลที่พระคริสตเจ้าเป็นชีวิตของทุกคน” จนกล้า
แสดงออกเป็นความรักที่มีพระเจ้า และเพื่อนพี่น้อง...
ขอบคุณกำ�ลังใจและแบบอย่างของผู้รัก และทุ่มเทเพื่อ
งานคำ�สอนครับ
“พระวรสารเชื้อเชิญให้เราตอบรับพระเจ้า
ผู้ทรงรักเรา และทรงช่วยเราให้รอด
ให้เรามองเห็นพระองค์ในบุคคลอื่น
และออกจากตัวเราเอง
เพื่อค้นหาความดีของทุกคน”
(ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
ข้อ 39)

หน้า 14 ปีที่ 38 ฉบับที่ 33-34 ประจำ�วันที่ 10-23 สิงหาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ระลึกถึง สู่อ้อมพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า
ครบ 3 ปี

ยอแซฟ ไพศาล
ถาวรพาณิชย์
12 สิงหาคม 2557

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วม

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา
อุบล คุโรวาท

ฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
ดอนตาล
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เวลา 10:30 น.

เกิดใหม่ในพระเจ้า
12 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ชาตะ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2457
(ครบ 14 ปี)

ขอคำ�ภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอห์น ยวง คุโรวาท

เกิดใหม่ในพระเจ้า
21 มกราคม พ.ศ. 2529
ชาตะ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2449
(ครบ 28 ปี)

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธาน

มาเรีย วิรัตน์
ถาวรพาณิชย์
21 กันยายน 2557

“เพราะท่านรู้
อยู่แล้วว่า
การที่ความเชื่อ
ของท่าน
ถูกทดสอบ
ก่อให้เกิด
ความพากเพียร
จงพากเพียร
ให้ถึงที่สุด
เพื่อท่าน
จะได้เป็นคนดี
อย่่างสมบูรณ์
ไม่มีที่ตำ�หนิ
และไม่มีสิ่งใด
บกพร่อง”
(ยากอบ 1:3-4)

a

“ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตเพราะความซื่อสัตย์” (ฮาบากุก 2:4)

a
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
อ า ส น วิ ห า ร
อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร ฉลองอาสนวิหาร
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา
17.00 น. พระอัครสังฆร า ช ฟ รั ง ซิ ส เ ซ เ วี ย ร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดเซนต์ร็อค (วัดท่าไข่) จ.ฉะเชิงเทรา
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อ
ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และพระสงฆ์ใหม่
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน
วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล
จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่   23  สิงหาคม เวลา
10.30  น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช  เป็นประธาน
วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น
ประธาน (ฉลองภายในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 17.30 น.
คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นประธาน หลังพิธีมีแห่
พระรูปนักบุญหลุยส์)
วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา
10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธาน (หมายเหตุ จำ�หน่ายสินค้า
ติดต่อ โทร. 0-3521-6544)
วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดครบ 2 ทศวรรษการเสกวัด
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ตรีวาร วัน
อาทิตย์ที่ 7, 14, 21 กันยายน เวลา 10.00 น. โดย
คุณพ่ออันตน นพพร ยอแซฟ คณะซาเลเซียน ใน
หัวข้อ “กลุุ่มคริสตชนแรกตามหนังสือกิจการอัครสาวก
และบทบาทเยาวชนกับงานอภิบาลของวัดฯ”)

วาปี จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
เป็นประธาน
วัดนักบุญคลารา ปักหมู จ.หนองคาย ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ 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

สังฆมณฑลอุดรธานี
วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตน-

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง
จ.อำ�นาจเจริญ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
ประธาน
วั ด แ ม่ พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค์
มหาสารคาม ถ.สมถวิลราษฎร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น
ประธาน
วั ด นั ก บุ ญ มอนิ ก าและนั ก บุ ญ ออกุ ส ติ น
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30
สังฆมณฑลราชบุรี
สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
วัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี ฉลองวัด ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อสุขสันต์
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช ชาวปากน�้ำ โทร. 08-1840-7884)
ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
สังฆมณฑลนครสวรรค์
วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 10.00 น.  
วัดแม่พระบังเกิด บ้านสุขสวรรค์ อ.คลองพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น ลาน จ.กำ�แพงเพชร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน
ประธาน
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อวันใหม่
จ.สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ศรีสุข เจ้าอาวาส 08-4394-5589)
เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน จ.สิงห์บุรี
กฤษเจริญ เป็นประธาน (สอบถามโทร. 0-3470-3219 ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 10.30 น.
โทรสาร 0-3473-0865)
คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธาน
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ.
สังฆมณฑลนครราชสีมา
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก
วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ต.
ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์
วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมาร ห้วยกระบอก ที่ 20 กันยายน   เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน (คุณพ่อสมคิด เจริญเวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา นารถ เจ้าอาวาส)
กฤษเจริญ เป็นประธาน

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลจันทบุรี
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.
วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.30 น.
วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัดวัน
เสาร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

เชิญร่วมฟื้นฟูจิตใจกับชมรมนักธุรกิจคาทอลิก
รุ่นเยาว์ (C-Yes) “สร้างดุลยภาพชีวิตคริสตชน
ท่ามกลางโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน” นำ�การฟื้นฟู
จิตใจโดยคุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน วันเสาร์ที่ 16
สิงหาคม 2014 เวลา 10.00-16.30 น. ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง สามพราน
ฟรี รับจำ�นวนจำ�กัด สนใจติดต่อ สำ�นักงานนธค.
โทร. 08-5723-5571 / 0-2234-1730
] สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัด
ประชุมสัมมนาประจำ�ปี 2557 ระหว่างวันที่ 17-20
สิงหาคม 2014 ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี ใน
]

หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤตการศึกษา
ของชาติ”
] ชมรมคริสตชนจีนร่วมกับสภาภิบาลวัดแม่พระ
ลูกประคำ� (กาลหว่าร์) ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธี
มิสซาฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ที่วัดแม่พระลูกประคำ� (กาลหว่าร์) วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม
2014 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์
วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณพ่อวิจิตร
ลิขิตธรรม คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ และ
คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ มีพิธีเจิมน้�ำ มันศักดิ์สิทธิ์
อวยพรให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) มีการแจก
เกียรติบัตรลูกกตัญญูประจำ�ปี
(อ่านต่อหน้า 16)
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อ
ไพบูลย์ อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่ 13
กันยายน 2014 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณเวลา 11.00 น.   ที่วัดพระมหาไถ่
ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 081633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789
] คุณพ่อจิตตาธิการและคณะเซอร์อารามคาร์แมล
นครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฉลองวัดอารามนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน
] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย
ขอเชิญหญิงสาวโสด  อายุ  20  ปีขึ้นไป ที่ต้องการมี
เวลาภาวนา   ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ
และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน  เข้าร่วมกิจกรรม
“บวชแรมวาร” ทีบ่ า้ นพักอุรส์ ลุ นิ บนดอยสุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  1-5 ตุลาคม  2014  สนใจ
ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร ฮวดศิริ โทร. 0-53276062, 08-9950-4302
] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก วันเสาร์ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่
3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่
5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร.
08-4105-8585
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอด
รถ ชั้น 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

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

สถาบันแสงธรรม (ต่อจากหน้า 11)

สัตบุรุษวัดตราโก๋ (Tra Co Church) สังฆมณฑลซวน
หลก (Xuan Loc) ประเทศเวียน บิดาชื่อวินแซนต์
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแสงทอง ฝ่าม วัน ตาว (Vincent Pham Van Tao) มารดาชื่อ
มารีย์ ฝ่าม ทิ ธู (Maria Pham Thi Thu) มีพี่น้อง 6
วิทยา ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาไถ่ คน เป็นบุตรคนที่ 1
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอห์น หวู อันห์
ศึกษา บ้านไผ่ ขอนแก่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนดอนบอสโก ท็วน (Fr.John Vu Anh Thuan)
วิทยา อุดรธานี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจักษ์ การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนทาน โดง B
ศิลปาคาร อุดรธานี
ระดับอุดมศึกษา   วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม (Thanh Dong B School) ประเทศเวียดนาม
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโท็ง ยัต A (Thong
คติพจน์ “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า ข้าพเจ้า
เป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำ�คัญอย่างไร พระองค์ Nhat A School) ประเทศเวียดนาม
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ศิลปศาสตร
จึงทรงนำ�ข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้” (2ซมอ 7:18)
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
คณะคามิลเลียน 2 ท่าน ได้แก่
ปัจจุบัน กำ�ลังศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต
สามเณรโยเซฟ อันห์-เหงียน เกิดวันที่ 25
ธันวาคม ค.ศ. 1979 สัตบุรุษวัดหลัก ลัม บิดาชื่อ สาขาเทววิทยา ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
เหงียน วัน หมั่นห์ มารดาชื่อเหงียน ถิ่ เดิน มีพี่น้อง
ประวัติชีวิตนักบวช
6 คน
เข้าคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2001 ที่โฮจิมินห์
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อ Do duc Phu
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณรา- ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
เข้าโปสตุลันต์ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ที่
ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน
2012
เข้านวกภาพ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
ปฏิญาณตนครั้งแรก 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008
2013
ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
ปฏิญาณตนตลอดชีพ 12 ธันวาคม ค.ศ.
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนหลัก ลัม 2012 ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่สามเณราระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหลัก ลัม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกวาง ตรุง ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 11 สิงหาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนธัง ลอง ค.ศ. 2012
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่สามเณราลัย
ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
คติพจน์ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย นักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันที่ 20 กรกฎาคม
ว่า ท่านทำ�สิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต�่ำ ต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ค.ศ. 2013
คติพจน์ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า”
ท่านก็ทำ�สิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)
(ลูกา 1, 38)
สามเณรไมเคิล มารีย์ ฝ่าม มินห์ กวน เกิด
วันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1977 / พ.ศ. 2520 ที่จังหวัด
เกียนยาง ประเทศเวียดนาม (Kien Giang, VietNam)

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
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โดย... เงาเทียน
สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก หลายคนอาจ
จะผ่านตากับเรื่องราวที่แบ่งปันต่อ ๆ กันมาในโลกของ
โซเชียลเน็ตเวิร์คกันบ้างแล้ว กับเรื่องราวต่อไปนี้ ที่พี่
อยากจะแบ่งปัน ในเสียงเยาวชนฉบับนี้ครับ
รู้จักระบบปฏิบัติการ OS UBUNTU***  มานาน
แล้วแต่เพิ่งเข้าใจความหมาย
นี่ แ หละคื อ หนึ่ ง ในตั ว แปรสำ � คั ญ ของสั ง คมใน
อุดมคติ ครับ เรื่องมีอยู่ว่า..
นักมนุษยวิทยาชาวตะวันตก ได้เข้าไปทำ�การศึกษา
ในป่าแอฟริกาเขาชวนเด็กชาวป่า เล่นเกมส์การแข่งขัน
โดยพวกเขากำ�หนดกติกาขึ้นว่าใครที่วิ่งมาถึงต้นไม้นี้
ก่อน จะได้ตะกร้าที่ใส่ผลไม้อยู่เต็มไปเป็นรางวัล
เมื่อเขาส่งเสียงสัญญาณ ให้เด็กๆ เริ่มวิ่ง
สิ่งที่เขาได้เห็นก็คือ... เด็กชาวป่าแอฟริกันจับมือ
กัน วิง่ มาเป็นแถว แล้วดาหน้าเข้าเส้นชัย อย่างพร้อมเพรียง
กัน เขาอดไม่ได้ที่จะถามเด็กๆ ว่า
ทำ�ไมจึงทำ�เช่นนั้น ไม่รู้หรอกหรือว่า ใครที่ชนะ
วิ่งเข้าเส้นชัย จะได้ผลไม้ทั้งตะกร้าไปหมดเลย
เด็กๆ ตอบ “UBUNTU” แล้วอธิบายกับเขา
ว่า......หนึ่งในพวกเรา จะมีความสุขได้อย่างไร ถ้า
การได้ของเรานั้น ทำ�ให้คนอื่นที่เหลือต้องร้องไห้
“ubuntu” เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกนั   โดย
มีความหมายถึง “humanity to others” หรือแปล
เป็นไทยคือ “ความกรุณาต่อผู้อื่น” โดย “ubuntu” ยัง
มีอีกความหมายหนึ่งว่า “I am what I am because
of who we all are” หรือแปลเป็นไทยคือ “ฉันเป็นได้
อย่างที่เป็นก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น”   Cr: ช่อผกา

บริษัท เอเอ แทรเวิลเซอร์วิส จำ�กัด

ป.ล. ***ระบบปฏิบัติการ OS UBUNTU อูบุน
ตู (Ubuntu) เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ระบบปฏิบัติการแบบเปิดซึ่งมีพื้นฐานบนลินุกซ์ดิสทริ
บิวชันที่พัฒนาต่อมาจากเดเบียน การพัฒนา สนับสนุน
โดยบริษัท Canonical Ltd ซึ่งเป็นบริษัทของนายมาร์ก
ชัทเทิลเวิร์ธ ชื่อของดิสทริบิวชันนั้นมาจากคำ�ในภาษา
ซูลู และภาษาโคซา (ภาษาในแอฟริกาใต้)ว่า Ubuntu ซึ่ง
มีความหมายในภาษาอังกฤษคือ “humanity towards
others” (ที่มา: http://th.wikipedia.org/ /wiki/อูบุน
ตู)

โทร. 02-129-3500-3 Fax : 02-129-3505

2 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ซ.ทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ

P.V.S Sale & Service Co., Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ�เที่ยว เลขที่ 11/3316

เงียบสงบ เป็นส่วนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

จำ�น่าย แอร์ทุกยี่ห้อ ราคาถูก
สำ�หรับบ้าน โรงงาน และบริษัท ทั่วไป

E-MAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
l

เท่าที่เราสามารถ เราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถพูด
ได้เช่นเดียวกันว่า “อูบุนตู” หนึ่งในพวกเรา จะมีความ
สุขได้อย่างไร ถ้าการได้ของเรานั้น ทำ�ให้คนอื่นที่
เหลือต้องร้องไห้...หวังไว้ครับ สังคมในอุดมคติ จะ
เป็นจริงขึ้นมาสักที แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะครับ  
สวัสดี

วิริยานนท์
น้อง ๆ เยาวชนที่รักครับ การแข่งขันมีมากขึ้น
ครับ แข่งกันมี มีอันนี้แล้วก็จะเอาอันนั้น ของที่มีอยู่
แล้วเวอร์ชั่นต้องอัพเดทกว่าใคร ต้องเหนือกว่าคนอื่น
ต้องไม่เหมือนใคร ต้องมีมากกว่าคนอื่น ฯลฯ แข่งกัน
เป็น   จะต้องเป็นเหมือนคนนั้น เป็นแบบดารานักร้อง
คนนี้ ฯลฯ สุดท้ายบางคนก็ลืมไปนะครับว่า ตัวเองมี
คุณค่าที่ดีอะไรในตัว ตัวเองเป็นใคร มีบทบาทหน้าที่
อะไรในสังคมที่ตนอยู่
เด็กชาวป่าแอฟริกันเหล่านั้น ไม่ได้สนใจว่า ใคร
จะชนะ ใครจะมีมากกว่า ใครจะได้ไปครอบครอง แต่
พวกเขายินดีที่จะมีเท่า ๆ กัน ยินดีที่จะแบ่งปันสิ่งหนึ่ง
เพื่อจะได้อีกสิ่งหนึ่งมาแบ่งกัน...ไม่ง่ายครับ ถ้าเราคิด
ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข ในขณะที่เราก็มีความสุข
ไปด้วย แต่ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ เริ่มด้วยสิ่งเล็กๆ
ก่อน หาคุณค่าในตัวเราให้พบ ใครมีอะไรดีในตัวเองก็
เอามาแบ่งปันกับคนรอบข้าง ช่วยเหลือผูอ้ น่ื คนรอบข้าง

Brand New Kyushu ฟุกโุ อกะ-คุมาโมโต้-มิยาซากิ-คาโกชิมา่ ประเทศญีป่ นุ่
4-10 ตุลาคม 2557 (TG) 7วัน 5 คืน
ชมธรรมชาติอนั สวยงามตระการตา
l ทัวร์แสวงบุญ... แม่พระร้องไห้ ณ เมืองอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น
8-13 พฤศจิกายน 2557  (KE) 6 วัน 4 คืน
*ทัวร์แสวงบุญ* ปิดรับจองถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ เท่านั้น

จำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน
ภายใน และ ต่างประเทศ
***สำ�รองห้องพักโรงแรม ***จัดขอวีซา่
บริการ ***รับจัดทัวร์หมู่คณะและรับจองแพคเกจทัวร์
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเช่า

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

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

สนใจใช้บริการ และเยี่ยมชมสถานที่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่...
โทร. 0-2712-9010 ต่อ 2110 โทรสาร 0-2712-7975
E-mail : pdcrsvn@gmail.com

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

อุดมสาร หนังสือพิมพ์ขา่ วคาทอลิก รายสัปดาห์ R เจ้าของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย R ผูอ้ ำ�นวยการ : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R บรรณาธิการบริหาร : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์
R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ� R ฝ่ายโฆษณา : สุพร เล่าเรียนธรรม R รายชือ่ ผูป้ ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำ�แต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อบรูโน  โรสซี
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เรามุ่งไปในทิศเดียวกัน
ตอนแรกผมตั้งใจจะเขียนบทความหมายเหตุฉบับนี้ ที่ จ.เชียงใหม่ แต่
ก็เป็นอันต้องมาเขียนที่บ้านผู้หว่านจนได้ ตั้งใจจะเขียนเย็นวันพฤหัสฯ ก็มา
เขียนเย็นวันศุกร์ สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่องานเขียน แต่ความเร่งรีบมีอิทธิพล
กว่า เพราะยิ่งรีบเท่าไหร่ ก็ยิ่งคิดไม่ออกเท่านั้น (ฮา)
เมื่อเห็นภาพปกอุดมสารฉบับนี้หวนระลึกถึงวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ที่ได้
มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์พระสมณทูตวาติกันประจำ�ประเทศไทย พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม ท่านเป็นชาวเกาหลี เหตุผลที่มาสัมภาษณ์พูดคุยกับ
ท่าน ก็เพราะงานเยาวชนเอเชียกำ�ลังจะจัดขึน้ ทีน่ น่ั และสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสจะเสด็จไปร่วมงานด้วย นับเป็นความตื่นเต้นระดับโลกเพราะประเทศ
แรกในเอเชียที่พระสันตะปาปาเลือกเสด็จมาคือประเทศนี้ แถมยังมีเยาวชนไทย
ไปร่วมงานชุมนุมนี้ รวมทั้งยังมีสัตบุรุษบางกลุ่มไปร่วมงานแต่งตั้งบุญราศีอีก
เป็นร้อยองค์ ในปริมณฑลของสังคมทั่วไป ไม่ว่าเกาหลีจะเคลื่อนไหวทางสังคม
เช่นไร บทเพลง แฟชั่น งานแพทย์ศัลยกรรม โทรศัพท์ซัมซุง ความขัดแย้งและ
สงครามเย็นของประเทศชื่อเดียวกัน และซีรีส์เกาหลียอดฮิต มิใช่แค่พี่ไทย ทั่ว
โลกก็คลั่งไคล้ซีรีส์เกาหลี และคำ�ถามที่ผมอยากรู้จริง ๆ คือพระศาสนจักร
เกาหลีทำ�อย่างไร การเจริญเติบโตทางศาสนาเป็นต้นคาทอลิก จึงมีทุบสถิติแบบ
พุ่งเกิน 100% มีคำ�ตอบในฉบับนี้ แต่ถ้าตอบสั้น ๆ คือ “เมล็ดพันธุ์แห่งความ
เชื่อของมรณสักขี ได้สร้างพระศาสนจักรในวันนี้” ผมคิดถึงพระวาจาของพระ
ที่ว่า “เมล็ดพืชถ้าไม่ตกลงดินและเปื่อยเน่าไป ก็ไม่ก่อเกิดเมล็ดพันธุ์ใหม่”
การเดินทางชุดใหญ่ 14 วัน 3 ภารกิจของผม เริ่มขึ้นหลังจากทำ�
สัมภาษณ์จบ ยังจำ�ได้ดีถึงค่ำ�คืนที่กลับจากประเทศฟิลิปปินส์เอาของออกจาก
กระเป๋า เพื่อจัดของไปต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ภูเก็ต และเมื่อกลับจากภูเก็ตในค่ำ�
นั้นเอง ก็จัดของต่อไปเพื่อไปต่อในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ ค่ำ�วันที่กลับมายัง
เห็นร่องรอย ความทรงจำ�และสิ่งของที่นำ�กลับมาจากฟิลิปปินส์ ภูเก็ต ถ่ายของ
ที่นำ�ไปใช้และได้มาจากเชียงใหม่ วันนี้นั่งเขียนงานอยู่ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน
ผมถามตัวเองว่า ตลอดเส้นทางที่เราผ่านมาพบเห็นอะไรบ้าง ได้วัตถุดิบอะไร
บ้าง ทำ�งานอะไรไปบ้าง มีความทรงจำ�อะไรดี ๆ มีบทเรียนสอนชีวิตอย่างไร สิ่ง
ที่ผมพบตลอดเส้นทางคือ “ผู้คนและมิตรภาพ” ถ้าจะพูดให้ครบก็คือ “มีหลาย
สิ่งหลายอย่างที่สร้างชีวิตของเราให้สมบูรณ์ขึ้น จะพูดว่าพระเป็นเจ้าจัดไว้แล้ว
คงไม่ผิด”
ผู้คนบางคนทำ�ให้เราเห็นความง่ายของชีวิต กับอีกบางคนทำ�ให้เราเห็น
อุปสรรค ผู้คนบางคนสอนให้เราเห็นความรัก ความเสียสละ การช่วยเหลือและ

น้ำ�ใจ ในขณะที่ผู้คนบางคน มอบบทเรียนความเห็นแก่ตัว เอาเปรียบ อิจฉา
ผู้คนบางคนยังทำ�ให้เราเห็นว่า ชีวิตของเราว่ายากแล้ว พวกเขายังยากกว่า คน
ฟิลิปปินส์ที่ไร้บ้าน นอนข้างถนน และผู้ประสบเคราะห์กรรมจากภัยธรรมชาติ
เด็กกำ�พร้าบ้านพรสวรรค์แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่มีซิสเตอร์รักกางเขน ขึ้น
มาจากทางท่าแร่ มาดูแล มาขับร้องบทเพลงด้วยน้�ำ เสียงไพเราะและรอยยิ้ม แต่
วันแม่ปีนี้ พวกเขาจะกอดใคร ผู้คนที่อพยพมาจากประเทศจีนด้วยเสื่อผืน
หมอนใบจากประเทศจีน กลับกลายเป็นผู้นำ�หลาย ๆ ด้านในเกาะภูเก็ต ฯลฯ
ผู้คนมากมายให้ความรักแบบให้เปล่า ไม่ทวงถาม แต่ผู้คนบางคนกลับทวงถาม
ผลที่จะได้จากการให้ที่ไม่ลงทุน การเดินทางสอนเรื่องผู้คนจริง ๆ ครับ
เส้นทางแต่ละที่ล้วนมีเสน่ห์ ต้นไม้แต่ละต้น พื้นดินแต่ละพื้น ทรายที่
ถมทับและเนื้อดินที่อัดแน่น ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไป อาหารที่เราทาน อากาศ
ที่เราหายใจ หนังสือที่เราอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ป้ายตัวอักษร
แปลกตา หรือหนังสือภาษาสากล ผมเองจึงไม่อยากข้ามเลยการบอกเล่าถึงการ
เดินทางในครั้งนี้ ดังนั้นตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไปเชิญพบกับไตรภาค ของการ
เดินทางในชุด 14 วันนี้ เริ่มด้วยฟิลิปปินส์ วันฝนตก ภูเก็ต เกร็ดความสุข และ
เชียงใหม่ รอยยิ้มของศาลพระภูมิ ลองติดตามกันนะครับ
ในขณะที่อุดมสารฉบับนี้ออกมาสู่สายตาของท่านผู้อ่าน ข่าวการเสด็จ
เยือนประเทศเกาหลีของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คงมีให้เห็นกันอย่างถี่ยิบ
ในทุก ๆ สื่อ ในปีถัดไปพระองค์จะเสด็จเยือนประเทศในแถบเอเชียอีก ที่แน่ ๆ
คือประเทศศรีลังกา และประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคม หลายคนถามว่า
แล้วประเทศไทยล่ะมีคิวไหม ผมเชื่อว่าคงมีความพยายามอยู่ที่จะเชิญพระองค์
มาเยี่ยมประเทศของเราบ้าง แต่การมาของพระองค์คงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของ
ความเชื่อคริสตชน ความชื่นชมที่พระองค์เสด็จมาคือผลพวง แต่การติดตาม
คำ�สอนของพระองค์กับเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะทำ�ที่สุดในการเดินทางแห่งความ
เชื่อบนโลกนี้
เส้นทางเล็ก ๆ อาจพาเรามาบรรจบกันในความเป็นจริง ซึ่งแน่นอนคง
ดีกว่านึกคิดและฝันไปเอง แต่เส้นทางที่เราอาจไม่เคยเดินไปคนละทางเลย คือ
เส้นทางสายความเชื่อ ในมุมไหนก็ตามบนโลกใบนี้ เรามุ่งไปในทิศเดียวกัน
บรรณาธิการบริหาร
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“สัมมนา”

ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2014 ที่ส�ำ นักงาน FABC
Documentation ตึกธนาคารในบริเวณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ
มีการสัมมนาพระสังฆราช (ใหม่) เรื่อง “ภาวะผู้น�ำ ใหม่ในงานอภิบาล” โดยมี
พระสังฆราช จาก 5 ประเทศ 9 องค์ คือ ศรีลังกา (3) ฟิลิปปินส์ (3) อินเดีย (1)
เวียดนาม (1) ไทย (1) เป็นการสัมมนาและปฏิบัติการที่ดีช่วยให้พระสังฆราชต้อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ดี เพื่อประโยชน์ในการอภิบาลสัตบุรุษ

“ปรับปรุงห้องสุขาของสถานีตำ�รวจ”

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ร่ ว มสนั บ สนุ น โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งสุ ข าและระบบสุ ข าภิ บ าลของสถานี
ตำ�รวจนครบาลยานนาวา จำ�นวน 100,000 บาท เพื่อให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล และอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

“ประชุมในพืน้ ที”่

คณะพระสงฆ์พม่าทีท่ �ำ งานอภิบาลสังคมในประเทศไทย
ได้จัดประชุมประจำ�ครึ่งปีที่แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน มี
พระสังฆราชไทย 2 ท่าน คือ พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และพระคุณเจ้า
ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชพม่า 4 ท่าน คือ Bishop John Hsane Hyi,
Bishop Raymond Po Ray, Bishop Stephen Tjhpe, Bishop Justin
Saw min Thide
คุณพ่อ ซิสเตอร์
คณะ St. Francis
Xavier ผู้แทน
โคเออร์ และฆราวาส
ร่วมงาน และได้
ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น
โรงเรี ย นเด็ ก พม่ า
ตามแนวตะเข็ บ
ชายแดนด้วย

“รับพระคุณการุณย์”กลุ่มคริสตชนวัดนักบุญโยเซฟ

บ้านโป่ง ร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ และรับพระคุณการุณย์ โอกาสปิด 400 ปี มรณกรรมนักบุญ
คามิลโล ที่วัดประจำ�โรงพยาบาลซานคามิลโล โดยคุณพ่อปรีดา เวียงชัย เป็น
ประธานในพิธี เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2014
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