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สมเด็จพระเทพรัตน์ เสด็จงานคอนเสิร์ตการกุศล

ฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่ 86 อาจารย์แมนรัตน์ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย พระเจ้า 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี (อ่านต่อหน้า 7)

คณะภราดาน้อยฟรังซิสกัน
บวชพระสงฆ์

คณะภราดาน้อย ฟรันซิสกัน ขอเชิญ

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ ภราดาสังฆา- 

นุกร ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์, 

ofm. ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2014  พิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ที่วัด

พระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร ปทุมธานี  โอกาส

สมโภชนักบุญฟรันซิสแห่ งอัสซีซี  

และเปิดปีการฉลองการแพร่ธรรมของ
คณะในประเทศไทย ครบ 30 ปี (อ่านต่อหน้า 7)

“อบรม” แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้จัดอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม 

7 ครั้ง 7 เรื่องราว  ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง  “ดนตรีในพิธีกรรมและการเขียน

เพลงวัด” โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็น 

วิทยากร เมื่อวันที่  7 กันยายน 2014  ที่สำานักพระสังฆราชฯ บางรัก

“อบรมสื่อศึกษา” คุณพ่ออนุชา ไชยเดช  

ผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ให้การอบรมสื่อศึกษา หัวข้อ “เยาวชนคลิกโลก

ออนไลน์ (เยาวชนคาทอลิกกับการรู้เท่าทันสื่อใน

ยุคปัจจุบัน)” โอกาสฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

ชั้น ม.1-2 เขต 5 วันที่ 28 สิงหาคม 2014 ที่

โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จำานวน 175 คน 
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สาส์นจาก…พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  

แผนกเยาวชน  

โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

วันที่ 20 กันยายน 2014

เยาวชนที่รัก

	 พ่อขอใช้โอกาสวันเยาวชนแห่งชาตินี้พบปะกับพวกลูกเยาวชน

ที่รักทั้งหลาย	 ซึ่งในปีนี้	 สำาหรับพวกเราเยาวชนบางคน	 ถือเป็นโอกาส

ที่ดีมาก	 ๆ	 ที่ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาอย่างใกล้ชิด	 ในโอกาสวัน

เยาวชนเอเชีย	 ครั้งที	่ 6	 ที่ประเทศเกาหลี	 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	

พ่อจึงอยากย้ำาเตือนพวกลูกอีกครั้ง	ถึงหัวข้อหลักที่เราร่วมกันทบทวน

ไตร่ตรองด้วยกันมาตลอดงาน “เยาวชนเอเชีย จงตื่นเถิด! (Asian 

Youth!...Wake Up)” 

	 เยาวชนที่รัก	 Wake Up จงตื่นเถิด...พ่ออยากขอให้พวกลูก 

ต่ืนจากการวางเฉย	 การไม่ยินดียินร้ายท่ีจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตื่นจากความคิดที่มีอคติ	ความเกลียดชัง	การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

ตื่นจากสิ่งมอมเมา	อบายมุขต่างๆ	จงตื่นจากการหลับไหลและก้าวเดิน 

ออกมาอย่างกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคมรอบข้าง	 ใจกว้าง	 ให้

อภัย	 โอบอ้อมอารีและแบ่งปัน	 ลุกขึ้นและกล้าหาญที่จะเดินตามพระ

คริสตเจ้า	 ผู้ทรงเป็นความหวังของพวกลูก	 ผู้ที่ไม่เคยถอยห่างจากผู้ที่

ตกทุกข์ได้ยาก	 และพร้อมจะตอบสนองต่อคำาร้องขอจากทุกคนด้วย

ความรักและเมตตา

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเองได้ทรงกล่าวถึงพวกลูกด้วย

เช่นกันว่า	 “ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคริสตชน ไม่ว่าเราจะเป็น 

คนทำางาน เป็นนักเรียนหรือเพิ่งเริ่มทำางาน เพิ่งเริ่มตอบสนอง 

เสียงเรียกของการสร้างครอบครัว เริ่มต้นชีวิตนักบวช หรือ 

พระสงฆ์ พวกลูกไม่เพียงแค่เป็นอนาคตของพระศาสนจักร แต่

พวกลูกยังเป็นส่วนสำาคัญและเป็นที่รักของพระศาสนจักรในยุค

ปัจจุบันด้วย”

	 ท้ายที่สุด	พ่อขอย้ำาอีกครั้งว่า	“เยาวชนที่รัก ...จงตื่นเถิด!!!”		ขอ

พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่าง	 ปลุกพวกลูกให้ต่ืนอยู่เสมอและพร้อม 

ท่ีจะเป็นพยานถึงความรักท่ีย่ิงใหญ่	เพ่ือนำาข่าวดีของพระองค์ไปมอบให้กับ

ทุกชีวิตในทุกภาคส่วนของสังคมได้ต่อไปอย่างกล้าหาญ	

 

 

ขออำานวยพร

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

แผนกเยาวชน

 

สารจาก…คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร

ผู้อำานวยการแผนกเยาวชน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  

วันที่ 20 กันยายน 2014
 

 “เยาวชนเอเชีย จงตื่นเถิด” ...เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้องาน

ชุมนุมเยาวชนเอเชีย	 2014	 ณ	 ประเทศเกาหลีที่ผ่านมา	 ทำาไม	 พระ

ศาสนจักรจึงเรียกร้องให้เราเยาวชนต้องตื่น	 เราหลับอยู่เหรอ	 เราก็ตื่น

ในทุก	 ๆ	 วัน	 ตื่นเช้าบ้าง	 สายบ้าง	 ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคน			

มองธรรมชาติของการต่ืน	 คือการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของร่างกายท้ังครบ

ในแต่ละวัน	 จากสภาวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่ง	 ซึ่งแทบจะต่างกันอย่าง 

สิ้นเชิง	 มีเพียงการหายใจเท่านั้นที่มีอย่างต่อเนื่อง	 พฤติกรรมการตื่น

จากหลับในทุก	ๆ	 เช้า	ถ้าเราใส่ใจ	 เราจะพบว่าหลาย	ๆ	ครั้งไม่ใช่เรื่อง

ง่าย	 ๆ	 เราตื่นทันทีเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหลังจากการหลับ	 แต่

การจะบังคับตัวเองให้ลืมตาและตื่นจริง	 ๆ	 นั้น	 	 ไม่ง่าย	 บางคนการ

ตื่นตอนเช้า	 คือเป็นช่วงเวลาของการใช้พลังชีวิตอย่างมากมายในการ

เอาชนะตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากการหลับ

	 ต่ืนเถิดเยาวชนเอเชีย	 จึงเป็นการท้าทายพลังชีวิตของเราเยาวชน	

แต่ละคนอย่างมาก	ตื่นจากการหลับไหลภายใน	ตื่นจากการไม่ใส่ใจ	ตื่น

จากการไม่มีสติ	 มาสู่การตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของเยาวชน 

ทั้งต่อตัวเอง	 ต่อสังคมประเทศชาติ	 และต่อพระศาสนจักร	 	 พระ

ศาสนจักรกระตุ้นและเชิญชวนให้เยาวชนทุก	ๆ 	คน	ตื่นจากชีวิตเดิม	ๆ 	

มาสูชี่วติทีเ่ตม็ไปดว้ยชวิีตชวีา						ของการพฒันาไปสูส่ภาวะทีดี่กวา่	แตจ่ะ 

เป็นไปไม่ได้เลย	 ถ้าเราเยาวชนแต่ละคนไม่ตระหนักที่จะตื่นจากชีวิต

เดิม	 ๆ	 นั้น	 ซึ่งเราแต่ละคนเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าในตัวของเรานั้นอะไร 

เป็นสาเหตุที่ทำาให้ความดีต่าง	ๆ	ยังคงอยู่ในสภาวะหลับไหล	ไม่ง่ายนัก 

ที่เราจะตื่น	 เพราะสภาพของการหลับไหล	 ย่อมให้ความรู้สึกสบาย

และปลอดภัยมากกว่าการตื่นขึ้นมาเผชิญกับความท้าทาย	 โอกาสวัน 

เยาวชนแห่งชาติในปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงปลุกให้เราเยาวชน

ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเยาวชน	ผู้เป็นพลังปัจจุบันของชาติของ 

พระศาสนจักร	 เป็นปัจจุบันที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง	 จึงเป็น

โอกาสดีของการตื่นขึ้นเพื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านไป	 และทำาให้ดีมากกว่า

ที่ผ่านมา...	

  

พระเยซูเจ้ารักพวกเธอ

คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร

ผู้อำานวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

แผนกเยาวชน
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สานฝันสู่ผู้ประกาศ (ต่อจากหน้า	20)

“สานฝันสู่ผู้ประกาศมืออาชีพ” หัวข้อ “ครบเครื่อง 

เร่ืองผู้ดำาเนินรายการ” แก่บุคลากรองค์การเซนต์หลุยส์ 

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน  2014  ที่เดอะธารา 

รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมจากเซนต์หลุยส์ 

16 คน ผู้สังเกตการณ์จากโรงเรียนมาลาสวรรค์ บ้านนา 

จ.นครนายก 2 คน วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ 1 คน 

	 ในปัจจุบันนี้องค์กรส่วนใหญ่จำาเป็นต้องมี

บุคลากรทำาหน้าที่เป็นผู้ประกาศเพื่อสื่อสารข่าวสาร

และกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ	 ขององค์กรให้แก่

ประชาชนได้รับทราบ	แต่ยังพบว่าผู้ประกาศขององค์กร

ยังขาดทักษะด้านการพูดต่อหน้าสาธารณชนท่ีถูกหลักการ

และได้มาตรฐาน	 ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากสำาหรับบุคคล

ในองค์กรที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ	

จึงอาจทำาให้ผู้สื่อสารเกิดความไม่มั่นใจ	 และก่อให้เกิด

การสื่อสารที่ผิดพลาด	 อีกทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้อีกด้วย

	 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	จึงร่วมมือกับส่ือมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย	 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“สานฝันสู่ผู้ประกาศมืออาชีพ” ให้แก่บุคลากรที่สนใจ

งานด้านผู้ประกาศ	 เพ่ือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

มาเป็นผู้ประกาศให้กับองค์กร	 และนำาทักษะความรู้ที่ 

ได้รับไปใช้ ในการปฏิ บัติงานในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ		และสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพของผู้อบรม

ให้สามารถเป็นผู้ประกาศมืออาชีพที่มีมาตรฐาน	รวมทั้ง

ยังสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ

เพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์อีกด้วย

 คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการ	ส่ือมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรมว่า  “เราก็ทราบ 

ว่า	ด้วยความที่เลือดของเซนต์หลุยส์นั้นเข้ม	 และความ

รับผิดชอบก็ตามมา	เพราะมีคำาๆ	หน่ึงท่ีพ่อรู้สึกประทับใจ 

จริงๆ	 คือ	 งานในส่วนของโรงพยาบาลนั้น	 ผิดพลาด 

ไม่ได้	 แม้กระทั่งศูนย์เปอร์เซ็นต์	 เพราะเป็นเรื่องของ

ความรับผิดชอบ	 ดีใจที่มีวันนี้วันที่เราอาจจะเหนื่อยกับ

อะไรต่างๆ	 แต่เราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่	 และ

เรียนรู้ต่อไป”

	 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ

จริงในการเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ	โดยวิทยากรจากบริษัท	

Upper Knowledge พร้อมด้วย	 ผศ.นฤมล  ปิ่นโต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาสาขาวิทยุและโทรทัศน์		

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์ อดีตผู้ประกาศข่าวและดำาเนินรายการทาง

วิทยุ-โทรทัศน์	คุณสปัณณา  มาลานิยม	(ผู้ประกาศข่าว/

ผู้ดำาเนินรายการช่อง	 CTV)	 ผู้ดำาเนินรายการ	 นักจัด 

รายการ	ผู้สื่อข่าวภาคสนาม	

	 คุณสปัณณา	 ให้ข้อคิดว่า	 “สิ่งที่ย้ำาเตือนใจเรา

ตลอดเวลาคือ	เราต้องอ่าน	พูด	ฟัง	เขียน	และอ่อนน้อม

ถ่อมตนเสมอ	และโอกาสมากมายก็จะเข้ามาหาเราทำาให้

สามารถหล่อเลี้ยงตัวเราได้”

	 อาจารย์นฤมล	 กล่าวว่า	 “งานผู้ประกาศ	 ผู้

ดำาเนินรายการเป็นกลไกหนึ่งของการสื่อสาร	 เราต้อง

ทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	 เต็มความสามารถ	 ต้องคิด 

เสมอว่าจะสื่อสารอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ประโยชน์มากที่สุด	ไม่อยากให้เริ่มต้นด้วยชื่อเสียง	เพราะ 

เราจะนึกถึงตัวเอง	ให้เรานึกถึงผู้อื่นก่อน	และสิ่งดีๆ	จะ

ตามมา”	

 คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ 	ประธานกรรมการ

บริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 กล่าวปิดการอบรมว่า 

“ทุกคนทำาได้ดีมากๆ			พ่อได้เห็นความสามารถที่เกิดขึ้น 

ในการมาอบรมในครั้งนี้	 มีความรู้สึกภูมิใจ	 และดีใจ 

เราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้	 เราก็คิดในมุมที่สะท้อนกลับมา

หาเรา	 ในสิ่งที่เราทำานั้นมีประโยชน์มากๆ	ขอให้กำาลังใจ

ทุกๆ	คนทำาได้ดีเกินคาด”

 

 

  

จัดสัมมนาพิธีกรรมประจำาปี ค.ศ. 2014 ในหัวข้อ 

“เยาวชนและพิธีกรรม” ระหว่างวันที่ 28-30 

สิงหาคม 2014 ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมที่ทำางานด้านพิธีกรรม

และเยาวชนจำานวน 60 คน  เป็นการเตรียมความ

พร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการสัมมนาของผู้ทำางาน

พิธีกรรมในระดับเอเชีย ครั้งที่ 18 (Asian Liturgy 

Forum) ซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้ร่วม

เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่

สัมมนา (ต่อจากหน้า	20) 	 การสัมมนาเป็นการให้ความรู้จากวิทยากร 

ผู้ เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดพิธีกรรม

สำาหรับเยาวชน	 ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่างๆ	 เกี่ยวกับ

พิธีกรรม	 และผู้ร่วมสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ทำางาน

อภิบาลด้านพิธีกรรมกับเยาวชนของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย	โดยข้อมูลที่มาจากการแบ่งปัน 

นี้ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจะนำามา

ประมวลผลและสรุปเป็นรายงานของประเทศไทยเพื่อนำา

เสนอต่อที่ประชุม		Asian	Liturgy	Forum		ซึ่งจะมีขึ้น

ในระหว่างวันที	่ 27-31	 ตุลาคม	 2014	 ที่บ้านผู้หว่าน	

อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 โดยจะมีผู้ทำางานพิธีกรรม

จากประเทศต่างๆ	เช่น	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	

บรูไน	 สิงคโปร์	 กัมพูชา	 เมียนมาร	์ ญี่ปุ่น	 ศรีลังกา	

ไต้หวัน	ฮ่องกง	มาเข้าร่วมประมาณ	50-60	คน	สำาหรับ

ผู้เข้าร่วมคนไทยนั้นนอกจากตัวแทนของประเทศไทย

ที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ	

ผู้ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาพิธีกรรมครั้งนี	้ ก็ได้รับเชิญ 

ให้มาร่วมการสัมมนา	Asian	Liturgy	Forum	ที่จะมา

ถึงนี้ด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์	 เพื่อจะเป็นโอกาสได้รับ

ฟังประสบการณ์ทำางานอภิบาลพิธีกรรมกับเยาวชนจาก

ผู้แทนของประเทศต่างๆ			

  

ท่ีมีงานแบบน้ี	 เราเห็นคนท่ีมี 

คุณภาพและก็ออกมาทำาสื่อ 

ต่างๆ	 ได้	 เราสามารถให้ 

ความบันเทิงก็ได้	 เราให้

ความรู้ก็ได้	เราให้การประชา- 

สัมพันธ์	 ให้ข่าวสาร	 (Infor- 

mation)	 ต่างๆ	 พวกเรา 

กำาลังทำาบางสิ่งบางอย่าง

ให้สังคมมันเต็ม	 ในการทำา 

สื่อ	 เราทำาให้คนอื่นมีความ 

สุขได้	 ให้บันเทิงได	้ ให้เขา 

รู้ได้	 ให้เขารักกันได้	 และ 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 21-27 กันยายน 2014 หน้า 5

ตอนที่ 36

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

คุณแม่เทเรซาได้รับเกียรติ

จากยูเอ็น

กำาหนด “วันงานการกุศลโลก”
5	กันยายน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l องค์การสหประชาชาติจะอุทิศความคารวะแด่บุญราศี 

คุณแม่เทเรซาอีกระดับหนึ่ง	 โดยในปีค.ศ.	 2014	 ได้

กำาหนดให้ทุกวันที่	5	กันยายน	เป็น	“วันกิจการงานกุศล

โลก”	เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่าน			ยูเอ็นต้องการให้	“วันแห่ง 

กิจการงานกุศลระดับนานาชาติ”	 ตรงกับวันมรณกรรม

ของคุณแม่เทเรซา	 และระลึกถึงคุณค่าต่างๆ	 ที่ท่าน

มอบทิ้งไว้เบื้องหลัง	 ในข่าวสารของการฉลองในปีนี	้

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ	นายบัน	คี-มุน	ได้เน้น

ไปท่ีแบบฉบับของคุณแม่เทเรซาผู้ซ่ึงกิจการงานความดี 

ของท่านที่ทำาต่อผู้ยากไร้และคุณค่าสูงส่งของกิจการ 

งานน้ีส่งผลเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลต่อผู้คน		“วันกิจการ

เท้าของผู้ประกาศข่าวดี

บนภูเขานั้น 
ช่างงดงามจริงหนอ (อสย 52:7) 

l 5	 กันยายน	 เป็นวันระลึกถึงบุญราศีเทเรซาแห่งกัล-

กัตตา	และนี่คือภาพถ่ายระยะใกล้นิ้วเท้าของท่าน	อย่าง

ที่เราได้เห็น	 ท่านมีนิ้วหัวแม่เท้าที่ถูกบีบรัดจนบิดเบี้ยว

ผิดรูป	 และคุณอาจถามว่าทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น?	 ท่าน

เป็นเช่นนี้มาแต่กำาเนิดหรือ?	 หรือจากอุบัติเหตุ?	 หรือ

เป็นผลจากการติดเชื้อโรคร้ายจากคนป่วยที่ท่านดูแล

รักษา?	

l เปล่าเลย	ไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมา	หน่วยงานแพร่ธรรม 

ที่คุณแม่เทเรซาทำางานอยู่นั้นมีการบอกรับบริจาค

รองเท้าใช้แล้วจากผู้คนเพื่อนำามาแจกจ่ายแก่ผู้ยากจน

ที่ไม่มีรองเท้าใส่	 สตรีผู้น่าทึ่งผู้นี้มักจะค้นหาจากกอง

รองเท้าและหยิบเอาคู่ที่ชำารุดมากที่สุด	 ท่านนำาเอาไป

สวมใส่เองโดยไม่สนใจว่าจะอยู่ในสภาพเก่าเพียงใด 

หรือจะพอดีกับเท้าหรือคับเกินไปหรือไม	่ และจากการ 

รองเท้าคู่ที่สภาพแย่ที่สุดที่คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา

เลือกมาสวมใส่ยังเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์

นิ้วเท้าจริงๆ	ของท่านเป็นเช่นนี้

ปฏิมากรรมหล่อสัมริดรูปของท่าน	ศิลปินยังเก็บรายละเอียด

นิ้วเท้าไว้ตามความเป็นจริง

ที่ไม่ได้สนใจรองเท้าที่จะต้องถนอมเท้าของตนนี้เองจึง

ก่อให้นิ้วเท้าเป็นเช่นที่เราเห็น	

l เป็นคนอื่นต่างหากที่

เธอใส่ใจห่วงว่าเขาจะไม่ได้

รองเท้าคู่ดีๆ		คนเหล่านั้น

ท่ีเธอรักและอยากให้พวก

เขาได้ใส่รองเท้าคู่ดีท่ีสุด

ในจำ านวนรองเท้ าแย่ๆ 

เหล่านั้น	 แทนที่จะได้คู่ที่

แย่ที่สุดของรองเท้ากอง

นั้น	 ท่านเอามันไปก่อน

แล้ว

l ท่านทำาเช่นนี้อยู่หลายปี

จนมันทำาร้ายเท้าของท่าน	

ท่านทำาตัวเองให้เท้าพิการ

ผิดรูปเพราะต้องการแสดง

ความรักความเมตตาต่อ

คนที่ไม่มีอะไรเลย	
l นี่เป็นความรักที่ไม่สะดวกสบายเอาเลยใช่ไหมแต่ก็ 

เป็นความรักที่งดงามอย่างที่สุด

งานกุศลโลก”	 ทุกปีที่กำาหนดขึ้นนี้	 ยูเอ็นต้องการให้

กำาลังใจแก่คนทุกคน	 แก่บรรดารัฐบาลประเทศต่างๆ	 แก่

หน่วยงานเอ็น	 จ	ี โอ	 ทุกหน่วยงาน	 ให้ได้ช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ในวงกว้างต่อไป
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แก่นแท้ของครอบครัวคริสตชน

“มารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า

และนำาไปปฏิบัติ” (ลูกา 8:21)

 นักบุญโทมัส	อไควนัส	เกิดเมื่อปี	ค.ศ.	1226	ท่านอยู่ในครอบครัวที่

มีชื่อเสียง	 ครอบครัวของท่านตั้งใจจะให้ท่านดำาเนินชีวิตที่จะนำาชื่อเสียงมาให้

แก่วงศ์ตระกูล	 แต่ที่มหาวิทยาลัยที่เมืองเนเปิ้ลส์	 ท่านได้รู้จักกับคณะนักบวช

ดอมินิกันและตัดสินใจท่ีจะเข้าคณะน้ี	 ครอบครัวต่อต้านอย่างรุนแรงถึงกับกักขัง

ท่าน	 โดยหวังว่าท่านจะได้สำานึกผิด	 แต่หลังจากถูกครอบครัวขัดขวาง	 ท่าน

ก็ยังตั้งใจที่จะติดตามกระแสเรียกที่ท่านมุ่งหมายไว้	 ในที่สุดทางครอบครัวก็

ยินยอม

คำากล่าวเฉลียวฉลาดในพันธสัญญาเดิมเน้นความสำาคัญของครอบครัว	

ที่ให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเป็นท่ีต้องการเป็นคร้ังแรกในชีวิตในพระวรสารท่ีเรานำา

มาพิจารณาในวันนี	้พระเยซูเจ้าดูเหมือนกับว่าทรงท้าทายความคิดเช่นนั้น	พระ 

วรสารเล่าให้เราฟังว่า	พระมารดาและญาติพ่ีน้องของพระองค์รออยู่ข้างนอก	และ 

ปรารถนาท่ีจะพบพระองค์	 ส่ิงท่ีพระเยซูเจ้าทรงกระทำามิใช่เป็นการปฏิเสธครอบครัว	

พระองค์ทรงให้คำาอธิบายถึงคุณค่าที่ชี้ให้เห็นถึงครอบครัวที่แท้จริง	 เชื้อสาย

โลหิตของครอบครัว	 มิใช่เครื่องวัดแรงดันของครอบครัว	 การรับฟังพระวาจา

ของพระเจ้า	และนำาไปปฏิบัติต่างหากท่ีเป็นคุณภาพท่ีสำาคัญในการเป็นครอบครัว

คริสตชน	

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ชายและหญิงต้องตัดสินใจว่าเขาต้องเทิดทูน 

พระคริสตเจ้าเหนือครอบครัว	 เราทราบว่ามีความพยายามที่จะล้างสมองวัยรุ่น	

เราจะทำาอะไรก็ต้องคิดให้ดีเสียก่อน	 เป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่ครอบครัวคริสตชนที่

เทิดทูนชื่อเสียงเงินทอง	 และไม่ส่งเสริมให้ลูกๆ	 ตัดสินใจรับใช้พระเจ้าในชีวิต

นักบวช	 พระเยซูเจ้ามิได้ทรงปฏิเสธชีวิตครอบครัว	 พระองค์ทรงช่วยให้เรา

ปฏิบัติตามแนวความเช่ือในพระเจ้า	ซ่ึงเป็นฐานท่ีแท้จริงของครอบครัวคริสตชน

บทอธิษฐานภาวนา

 พระองค์ทรงเรียกชายและหญิงจากทุกรูปแบบให้อุทิศชีวิตของตน

เพื่อรับใช้พระองค์	 โปรดทรงประทานความหวังแก่พวกเขาที่จะตอบสนอง

กระแสเรียกและความเชื่อที่จะน้อมรับการเสียสละที่ตามมาด้วยเทอญ	อาแมน

ของสูง

ความรุนแรงยังคงต่อเนื่อง
การสู้รบการประหัตประหารการทำาลาย
ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
และดูจะหนักมือขึ้นทุกวัน
ฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจับ
ถูกบังคับให้เดินเป็นแถวมือมัดหลัง
หรือไม่ก็ให้เดินเกาะไหล่คนข้างหน้า
ถึงที่โล่งที่ดินเวิ้งว้าง...ก็ใช้เป็นที่ประหารใช้เป็นที่ฝัง
ปืนทุกกระบอกแผดเสียงดังสนั่น
ขณะที่คนถูกยิงตายไปเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย...สุดท้าย
สลับเสียงเรียกขานพระเจ้าดังขึ้นเป็นระยะ
“พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ที่สุด”
เหมือนจะถวายสิ่งที่ทำาอยู่เพื่อสรรเสริญ
แสดงออกซึ่งความเลื่อมใสศรัทธา
ด้วยความเจ็บปวดความทรมานความตายของอีกฝ่าย
ทั้งๆ	ที่พระเจ้าทรงเป็นความรักความเมตตา
มีแต่กิจการความรักความเมตตาเท่านั้น
เหมาะสมกับการถวายเกียรติเทิดทูนพระองค์
การเข่นฆ่าทำาลายล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่เห็น
อย่าว่าแต่ทำาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเลย
แม้ทำาไปร้องขอพระเมตตาพระองค์ไป
ก็ยังคิดไม่ได้แล้ว
หากเคารพนับถือกราบไหว้ขอพรพระเจ้า
วิธีการอีกทั้งคำาพูดคำาจาน่าจะต่างไป
เมื่อต้องการความช่วยเหลือพึ่งพา
ก็วอนขอความเมตตาสงสารจากพระองค์
เมื่อจิตใจปลาบปลื้มยินดีสมหวังมีสุข
ก็โมทนาพระคุณ
เมื่อสับสนไม่มั่นใจตัดสินใจไม่ถูก
ก็วอนขอความกระจ่างความชัดเจนจากพระองค์
เมื่อมีความกดดันโดดเดี่ยวหันหน้าพึ่งพาใครไม่ได้
ก็วอนขอความอบอุ่นความรู้สึกใกล้ชิดของพระองค์
เมื่อผิดพลาดเพราะอ่อนแอรู้เท่าไม่ถึงการณ์ความประมาท
ก็วอนขอการอภัยขอโอกาสจากพระองค์...
พร้อมกับความสำานึกความตระหนักความเชื่อ
ว่าพระเจ้าทรงความดีความรักความเมตตา
ทุกอย่างตรงข้าม...จึงไม่ใช่พระเจ้า
การทำาชั่วเพื่อสรรเสริญเทิดพระเกียรติพระเจ้า
จึงเป็นการกระทำาที่ความขัดแย้งกันโดยปริยาย
เป็นการสบประมาทพระเจ้า
เป็นการบังอาจดึงพระเจ้าลงมาให้ต่ำาช้ากับคน
เป็นการโยงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้เมตตา
ให้มาเกี่ยวข้องกับความเลวร้ายความเหี้ยมโหดทารุณกรรม
อย่างนี้จะเรียกเป็นความเลื่อมใสศรัทธาคงไม่ได้แล้ว
จะว่าไปแล้ว
คงไม่ใช่เฉพาะคนหัวรุนแรงที่เป็นข่าวให้เห็นทุกวัน
หากเราท่านก็อาจจะมีพฤติกรรมพฤติการณ์ไม่ต่างกันนัก
คนห้อยพระเต็มคอไปปล้นไปฆ่าไปทำากรรมชั่ว
แถมอธิษฐานขอให้แคล้วคลาดทำาได้สำาเร็จ
คนติดรูปพระรูปเจ้ารูปหลวงปู่เต็มหน้ารถ
แต่ขับรถประมาทเมายาเมาเหล้าไม่เคารพกฎจราจร
คนสวดเช้าสวดเย็นไปวัดไปวา
แต่ดำาเนินชีวิตไม่เห็นหัวพระหัวเจ้าเอาแต่ตัวกูเป็นใหญ่...
อย่างนี้ไม่นับถือไม่กราบไหว้กันยังจะดีกว่า
อย่างน้อยพระอย่างน้อยเจ้ายังคงสูงส่ง...ไม่ต้องมัวหมอง	
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พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เสด็จไปในงานคอนเสิร์ตการ 

กุศลโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่	 86	 ของอาจารย์ 

เรย์มอน แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ (หรือเรมอนด์ ซี- 

เกร่า) และนางลอร่า มารีอา  ลออวรรณ ศรีกรานนท์ 

ภรรยา	ซึ่งทั้งสองเกิดในวันเดียวกันแต่คนละป	ี ณ	Per- 

formance	 Art	 Center	 ภายในโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศ

ศึกษา	 (RIS)	 มีนบุร	ี ในการนี้	 คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษ- 

ราลัมภ์ อธิการเจ้าแขวงคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย	

คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์	

คณะสงฆ์ผู้บริหารโรงเรียนร่วมฤดีฯ	 สมาชิกครอบครัว

ศรีกรานนท์	 และบรรดาเด็กๆ	 ผู้พิการทางสายตา	 รวม 

ไปถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ	 

	 สำาหรับงานคอนเสิร์ตท่ีอาจารย์แมนรัตน์จัดใน

โอกาสวันเกิด	ซึ่งได้จัดมาเป็นประจำาทุกปีกว่า	10	ปีแล้ว

นี	้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ช่วยเหลือมูลนิธิ	

องค์กรการกุศลต่าง	 ๆ	 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายและสำาหรับ

ปีนี้ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์

มอบให้แก่เด็ก	 ๆ	 ผู้ด้อยโอกาสในสังกัดของมูลนิธิ 

คุณพ่อเรย์	พัทยา	ซึ่งดำาเนินการโดยคณะสงฆ์พระมหาไถ่ 

แห่งประเทศไทย	 ในงานคร้ังน้ีมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน

กว่า	 500	 คน	 และพิเศษสุดสำาหรับงานคอนเสิร์ตใน 

ครั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ-

รัตน์	 ทรงขับร้องบทเพลง	 “It	 had	 to	 be	 you”	 อีก

ทั้งในช่วงท้ายของรายการ	 ทั้งสองพระองค์	 ได้ทรงร่วม 

ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์	 “ยิ้มสู้”	 ร่วมกับคณะ 

นักขับร้องอีกด้วย

	 อาจารย์แมนรัตน์	ศรีกรานนท์	ได้รับศีลล้างบาป 

ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 ปัจจุบันอาจารย์และครอบครัว

เป็นสัตบุรุษสังกัดวัดนักบุญโทมัส	อไควนัส	มีนบุรี	และ

มีหลานสาวกำาลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีฯ 

อาจาร ย์แมนรัตน์ ได้ รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการถวายงานร่วมเล่น

ดนตรีถวายในวงดนตรี	 อส.	 วันศุกร์	 ซึ่งเป็นวงดนตรี	 

ส่วนพระองค	์ เป็นเวลามากว่า	 50	 ปี	 อีกทั้งยังได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณในการถวายงานสอนดนตรีแด่ 

เจ้าฟ้าทุกพระองค์อีกด้วย	นอกจากนั้น	ในปี	พ.ศ.	2535 

ท่านได้รับคัดเลือกจากสำานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะ

การแสดง	(ดนตรีสากล)	

	 ในด้านชีวิตครอบครัว	อาจารย์แมนรัตน์	สมรส

กับนางลออวรรณ	 ศรีกรานนท	์ มีบุตรธิดารวม	 2	 คน	

คือ	ดร.อินทุอร	และ	ดร.ภาธร ศรีกรานนท์    

โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน

 ภราดาสังฆานุกรฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย 

ภานุพันธ์ เกิดวันที่	 12	 กันยายน	 ค.ศ.	 1974	 รับศีล 

ลา้งบาปทีว่ดัพระหฤทัยแหง่พระเยซเูจา้	อ.ขลุง	จ.จนัทบรุ ี

รับศีลกำาลังท่ีวัดแม่พระฟาติมา	บ้านแสงอรุณ	จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ	์สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า	อ.ศรีราชา	

จ.ชลบุรี	 บิดาชื่ออันตน บุญเหลือ ภานุพันธ์	 มารดา 

ชื่ออักแนส วัลรี เจริญ	เป็นบุตรคนโตในจำานวนพี่น้อง 

2	คน		 	 	

กระแสเรียกฟรันซิสกัน

 เข้าบ้านเณรในนามวัดพระหฤทัยแห่งพระ- 

เยซูเจ้า	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

	 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร	คุณพ่อเปโตร สุรพร สุวิชากร

 บ้านเณรเล็ก	 สามเณราลัยแม่พระสายประคำา	

ประจวบคีรีขันธ์

	 โปสตุลันต์	และโนวิส		ประเทศฟิลิปปินส์

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร	์ วันที	่ 24	

มิถุนายน	1995	และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสนบริกรอภิบาล 

ผู้ป่วยและผู้สูงอาย	ุ วันที	่ 11	 กุมภาพันธ์	 2011	 ที่วัด

พระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า	 ศรีราชา	 โดยพระสังฆราช 

ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม	ที่สามเณราลัย

แสงธรรม	สามพราน	นครปฐม	วันที่	14	สิงหาคม	2010	

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช

	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	 วันที	่ 	 29	 	 พฤษภาคม 

	2008	ที่ประเทศฟิลิปปินส์

 ปฏิญาณตนตลอดชีพ	วันท่ี	15	มิถุนายน	2013	

ที่วัดพระวิสุทธิวงส	์ลำาไทร	ปทุมธานี

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร		 วันที	่ 20	 กรก- 

ฎาคม	 2013	 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์	ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	สามพราน 

นครปฐม

 คติพจน์	 	 Fiat	 Voluntas	 Tua	 (ขอให้พระ

ประสงค์ของพระองค์จงสำาเร็จไป)

 หน้าท่ีปัจจุบัน	 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระ

สายประคำา	ประจวบคีรีขันธ์

การศึกษาอบรม

	 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนศรีหฤทัย	 ขลุง	

จันทบุรี	และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์	จันทบุรี

	 ระดับมัธยมศึกษา	 	 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา	

สุราษฎร์ธานี	 และโรงเรียนดาราสมุทร	 ศรีราชา	 ชลบุรี 

	 ระดับอุดมศึกษา			วิชาคำาสอนและการประกาศ 

ข่าวดี	 Pontifical	 Urbaniana	 University	 Roma	

Italy

	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	 คณะมนุษยศาสตร์	 สาขา 

วิชาปรัชญาและศาสนา	 วิทยาลัยแสงธรรม	 ศิลปศาสตร

บัณฑิต	คณะศาสนศาสตร์	สาขาวิชาเทววิทยา	วิทยาลัย

แสงธรรม

แรงจูงใจ 

 เดิมทีตนเองมีความตั้งใจจะปฏิญาณตนตลอด

ชีพ	 เป็นภราดาในคณะภราดาน้อย	 ฟรันซิสกัน	 โดยที่

ไม่เคยคิดที่จะสมัครบวชเป็นพระสงฆ์แต่ประการใด	 แต่

อยากที่จะเป็นผู้รับใช้ของบรรดาพระสงฆ์มากกว่า	 แต่

เมื่อได้มีโอกาสร่วมงานอภิบาลกับพระสงฆ์หลายๆ	

ท่าน	 เมื่อได้สัมผัสชีวิตสัตบุรุษ	 พี่น้องคริสตชน	 ทำาให้

มองเห็นถึงความต้องการผู้มีน้ำาใจดี	 มอบตนเองรับใช้

พระเจ้าและมวลคริสตชนในฐานะพระสงฆ์	 เพื่อเทศน์

สอนพระวาจา	 อภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์	 ทำาให้ผมนำาไป

ไตร่ตรอง	และที่สุด	ได้ตัดสินใจมอบตนเองเพื่อเติมเต็ม 

สิ่งที่ขาดหายไป	ในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและพี่น้อง 

ทุกคน	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะฯ	ด้วย

คณะภราดาน้อย (ต่อจากหน้า	2)

อัพเดทความเคลื่อนไหว

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

E-mail : udomsarn@cbct.net

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

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

1.	 พระสังฆราชลาโน	เม่ือคร้ังยังไม่ได้เป็นพระสังฆราช	ท่านเดินทางมาเยือนดินแดน 

พิษณุโลก	 ในเดือนมิถุนายน	 ค.ศ.	 1671	 และมีความเห็นแบบที่ตัวอักษรตัวโต 

อันเป็นชื่อหัวข้อเรื่องในครั้งนี้คือ	 “...เป็นคนซื่อๆ ว่านอนสอนง่าย”..	 มิสชันนารี

และชาวต่างชาติในสมัยนั้นออกเสียงคำาไทยๆ	 แบบเราไม่ได้	 คำาว่า	 “พิษณุโลก”	 จึง

เพี้ยนไป	และเวลาที่สืบค้นเอกสารเก่าๆ	ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อนี้	“ปูร์เซอลุก” (Pource-

louc)	...	หนึ่งภาพเก่าฯ	ขอเล่าเรื่องราวคริสตศาสนา	ณ	พิษณุโลก	ที่มีทั้งความทรงจำา 

ในความรักของพระเจ้า	 ลมหายใจแห่งผู้แพร่ธรรมและศรัทธาชน	 ที่คละเคล้าไปด้วย

น้ำาตาแห่งความสูญเสียแห่งยุคสมัย	 ...	 เราคิดถึงบรรดาผู้แพร่ธรรมคนแล้วคนเล่า	 ที่

วางรากฐานที่หนักแน่นดั่งหินผาให้ผู้คนที่	“ซื่อๆ	ว่านอนสอนง่าย”	...	 เราควรคิดถึง	

“บุญราศีนิโคลาส	บุญเกิด	 กฤษบำารุง”	 กับงานอภิบาลและแพร่ธรรมให้คริสตชนที่วัด

แห่งนี้	ก่อนที่ท่านจะไปบุกเบิกงานแพร่ธรรมที่เชียงใหม่

2.	 พิษณุโลกเรื่องราวความรักของพระเจ้าท่ียาวนานสอนเราว่า...ยิ่งเวลา

ที่เราศึกษาเรื่องราวเก่าก่อนของที่ใดที่หนึ่ง	 โดยเฉพาะเรื่องราวของชุมชนความเชื่อ	

เราจะเห็นเบื้องหลังแห่งความยาวนานของความเชื่อ	 ที่ล้วนมาจาก	 “ความรักของ

พระเจ้า”	ที่ส่งผ่านบรรดาผู้แพร่ธรรมทั้งหลาย	...	ผมย้อนอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน 

ความเชื่อพิษณุโลกที่มีความยาวนาน	และเริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	...	หรือตั้งแต ่

มิสชันนารีเข้ามาในสยามใหม่ๆ	 ยุคแรกๆ	 ที่พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน	 เดินทางมา

พิษณุโลกอีกครั้ง	 และส่งพระสงฆ์มิสชันนารีอีกองค์หนึ่งถูกส่งไปสมทบที่พิษณุโลก

เพราะที่นั่นมีงานมาก	 คุณพ่อลังกลัวส	์ เป็นผู้ที่ถูกส่งไปประจำาที่นั่น	 ท่านถือว่า

พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ดีมาก	และเมืองนี้อาจเป็นศูนย์กลางในการ 

ขยายงานแพร่ธรรมไปยังประเทศลาวและพม่า	 (ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมิสซัง

สยาม)	 นอกจากนี้แล้วยังเป็นเมืองที่มีอากาศดีกว่ากรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งอยู่ห่างไกลกับ

ราชสำานัก	 ไม่มีชาวต่างชาติ	 ที่นี่จึงเป็นสถานที่เหมาะสมเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะตั้ง 

บ้านเณรสำาหรับชาวสยาม	ชาวมอญ	และชาวลาว	ที่ต้องแยกออกจากเวียดนาม	ตาม

คำาขอร้องของมิสชันนารีแห่งตังเกี๋ย	 บางทียังอาจจะสร้างบ้านเข้าเงียบสำาหรับมิสชัน- 

นารีที่นี่ด้วย	 ขณะที่อยู่พิษณุโลก	 คุณพ่อลังกลัวส์ได้สร้างโรงพยาบาลขึ้น	 2	 แห่ง ....  

ต่อมามีรายงานว่า	คุณพ่อโมแนสจีเยร	์ ก่อสร้างวัดใหญ่	2	แห่งในเขตพิษณุโลกโดย

ได้รับความช่วยเหลือจากคริสตังใหม่	 แม้ว่าการแพร่ธรรมจะเร่ิมต้นด้วยความยากลำาบาก	

แต่ก็มีผู้ที่กลับใจมากขึ้นเรื่อยๆ	 มีผู้ที่เรียนคำาสอนใน	 5	 หมู่บ้านและจำานวนผู้รับศีล

ล้างบาปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยคน	หมู่บ้านเล็ก	ๆ	บางแห่งเป็นคริสตังเกือบทั้ง

หมู่บ้าน	 ในจำานวนนี้มีหมู่บ้านที่สำาคัญ	 คือ	 บ้านวังแม่แดง มีวัดนักบุญมีคาแอล 

และบ้านน้ำาเย็น มีวัดชื่อ วัดนักบุญเทเรซา	 ด้วย	 ...	 นอกจากนั้นแล้วที่พิษณุโลก	 

ณ ปูร์เซอลุก (Pourcelouc) ดินแดนพิษณุโลก...

เมืองที่ผู้คน “เป็นคนซื่อๆ ว่านอนสอนง่าย”

คุณพ่อลังกลัวส์ ยังได้สร้างสถานสงเคราะห์เด็กเล็กๆ 

บ้านพักพระสงฆ์ ถูกใช้เป็นโรงเรียนสำาหรับสอนอ่าน

เขียน และเรียนภาษาละติน เพื่อเตรียมครูคำาสอน 

และพระสงฆ์ของมิสซังอีกด้วย

	 .....	 แต่เพราะสงคราม	 และการเบียดเบียน

ศาสนา	ค.ศ.	1688	การปฏิวัติครั้งใหญ่	นโยบายทางการ

ชีวิตของพวกเขาในการพิชิตดินแดนของซาตาน”1

	 และความฝันก็เป็นจริง	...	ที่สุดในสมัยที่คุณพ่ออังเดร พลอย โรจนเสน	มา

เป็นเจ้าอาวาสปกคองวัดปากน้ำาโพ	 นครสวรรค์	 ท่านได้รวบรวมกลุ่มคริสตชน	 และ

สร้างวัดน้อยหลังแรกขึ้นที่นี่ใน ค.ศ. 1919	 จากจดหมายของท่านเขียนถึงพระ-

สังฆราชเรอเน แปรอส	 แสดงถึงการว่าจ้าง	 และสั่งซื้อไม้	 สำาหรับสร้างวัด	 และยังมี

การล้างบาป	รวมถึงการสอนคำาสอนด้วย

	 “เรียนพระคุณเจ้า	 ด้วยเมื่อไม่นานที่ผมมาถึงค่ำา	 ได้พบกับช่างไม้	 พูดจา

กับเขาจะตกลงกันถึงเที่ยงคืน	 เช้าถึงได้ทำาสัญญากันเหมาเสร็จ	 1,650	 บาท	 เขาจะ

ซื้อไม้สักที่กรุงเทพฯ	 ไม้ที่นี้ราคาเท่าที่ตกลงมา	 เขาไม่ยอมรับเพราะจะขาดทุน	 เสร็จ

แล้วผมนำาเขาไปดูที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่กล้าจะปลูกลงไป	 เพราะถ้าคนไทยจะแกล้งเอา

คอกควาย	 หรือคอกหมูมาปลูกหน้าวัดแล้วจะอึดอัดเต็มที่	 ผมตกลงจะซื้อที่ติดต่อ

กับคลอง	 ถ้าสำาเร็จจะดีทีเดียวขอรับ	 ในการที่จะซื้อที่นี่ผมจะไม่ทำาให้เดือดร้อนถึง

พระคุณเจ้า	 ....	 เย็นนี้ผมจะล้างบาปยายแก่ไทยอาย	ุ80	 เศษ	คนหนึ่ง	แกจะตาย	ลูก

หลานแก	จะเข้าเวลาผมแปลคำาสอน	ลูกหลานแกมานั่งรับฟังดูดีอกดีใจ”2

4. บญุราศไีทย นักสอนคำาสอน “เวลานีค้ณุพอ่มริาแบลเรยีนภาษาไทย	เนือ่งจาก 

ขณะนี้ไม่มีชินแส	 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสอนเขาได้ดี	 เพราะข้าพเจ้ายังไม่สามารถออก

เสียงได้อย่างถูกต้อง	ส่วนข้าพเจ้าได้เรียกเด็กชายคนหนึ่งมาสอนข้าพเจ้าเวลากลางคืน 

เวลากลางวันนั้นเขาไม่สามารถมาสอนได้เพราะต้องไปเรียนหนังสือทุกวัน	 วันอาทิตย์

ข้าพเจ้าสอนคำาสอน	 2	 ครั้งในวัด	 วัดนักบุญนิโกเลาได้รับการเสกอย่างสง่าได้หรือไม่	

ถ้าหากเสกอย่างสง่าก็ต้องออกชื่อนักบุญนิโกเลาในบทภาวนาสำาหรับทุกคน	 แทนชื่อ 

นักบุญฟรัสซิสโก”3	...	ข้อความในจดหมายที่บุญราศีสงฆ์เขียนถึงพระสังฆราชแปร์รอส 

...		ชุมชนความเชื่อที่มีบุญ	ที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์เคยร่วมชีวิต	และเริ่มต้นงานอภิบาลคริสตชน

เป็นวัดแรกๆ	ความเชื่อที่ยาวนานจนถึงวันนี้ที่เราควรภาคภูมิใจ	

	 ป.ล.	 วัดเซนต์นิโกลาส	 พิษณุโลก	 ...	 เป็นวัดหลังเดียวที่ใช้	นิโกลาส	 ไม่ใช	่

นิโคลัส	 ...	 ผมคาดเดาเอาว่ามาจากบรรดามิสชันนารีที่ใช้แบบนี้ตั้งแต่ต้น	 ...	 แต่นั่น

ไม่สำาคัญเท่า	 ความยาวนานของความเชื่อที่ส่งต่อมาถึงลูกหลาน	 ...จนวันนี้กลายเป็น

วัดใหญ่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ที่มั่นคง	 เข้มแข็ง	 และเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนได้

เสมอ...

1.	รายงานประจำาปีของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	ตั้งแต่ป	ีค.ศ.	1873-1960,	หน้า	11

2.	จดหมายของคุณพ่ออังเดร พลอย  โรจนเสน ถึงพระสังฆราชแปร์รอส เขียนที่พิษณุโลก ลงวันที่  8 

กรกฎาคม ค.ศ. 1919,	ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.	กล่องที	่41	แฟ้ม	5		

3.	จดหมายของบุญราศีนิโคลาส	บุญเกิด		กฤษบำารุง	ถึงพระสังฆราชเรอเน	เปร์รอส	เขียนที่พิษณุโลก	ลงวันที	่13	

กุมภาพันธ์	1929

ศาสนาก็เปลี่ยนไป	สิ่งที่เคยมีก็สูญหายจนราบเรียบ	คงเหลือไว้แต่เพียงความหวังที่จะ

รื้อฟื้นกลุ่มคริสตชน	ณ	ดินแดนพิษณุโลกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

3. รวบรวม รื้อฟื้น.. และความฝันก็เป็นจริง ผมคิดถึงบันทึกของพระสังฆราช 

หลุยส์ เวย์	 ท่านกล่าวถึงการรื้อฟื้นกลุ่มคริสตชนที่พิษณุโลก	 ทำาให้เราเข้าใจได้ว่า	

“พิษณุโลก	อยู่ในความทรงจำาของบรรดามิสชันารีเสมอ”	

 “...คงเป็นไปได้	 ในไม่ช้า	 เราจะสถาปนากลุ่มคริสตังที่พิษณุโลก	ซึ่งครั้งหนึ่ง

พระสังฆราชลาโน	เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น	เป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษแล้ว	ที่มีกลุ่มคริสตชน 

ขึ้นที่นี	่ จนเมื่อพม่าบุกรุกเข้ามาในอาณาจักรไทย	 ทำาลายเมืองหลวง	 พวกคริสตังก็

กระจัดกระจายกันไปบ้าง	ที่ถูกจับเป็นเชลยก็มีมาก	นี่แหละความพินาศของผลงานที่

ใช้เวลาก่อตั้งถึง	100	ปี	 ในสวรรค์คงมีชาวพิษณุโลกจำานวนมาก	ช่วยภาวนาอุทิศแก่

ลูกน้อง	 ซึ่งในปัจจุบันจำาอยู่ในความมืด	 ขอให้คำาภาวนาของพวกเขาเร่งเร้าให้ถึงเวลา

ที่จะสถาปนากลุ่มคริสตังดังเดิมเสียทีเถิด	ขอให้พระสงฆ์มิสชันนารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่

ล่วงลับไปแล้ว โปรดคุ้มครองช่วยเหลือเรา	 เพื่อให้เราได้สามารถนำาดินแดนนี้กลับ

คืนมาไว้ดังเดิม	อันเป็นผลมาจากการตรากตรำาทำางาน	หยาดเหงื่อ	และความเสียสละ
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 วัดนักบุญมัทธิว ทุ่ง-

ลูกนก อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม	 ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่	 20	 กันยายน	 เวลา	 

10.30	 น.	 พระสงฆ์ใหม่

แห่ ง อั ค ร สั งฆมณฑล

กรุงเทพฯ เป็นประธาน

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพุธที่	24	กันยายน	เวลา	18.00	น.	

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุง- 

เทพมหานคร	 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”)

 ศูนย์อภิบาลอ่างทอง วัดน้อยนักบุญมีคา-

แอล ฉลองวัดวันเสาร์ที่	27	กันยายน	เวลา	10.30	น. 

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 4	 ตุลาคม	 เวลา	

10.30	น.	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพฤหัสบดีท่ี	 23	 ตุลาคม	 เวลา	

10.30	น.	พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน มีตรีวารฉลอง	3	 วัน	20-22	

ตุลาคม	มิสซา	เวลา	19.00	น.	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี   อ.บางเลน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 29	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน	(เดินทาง	:	ถนนบางบัวทอง	-	สุพรรณบุรี	ก.ม.	

ที่	38	ถึง	4	แยกนพวงศ์	เลี้ยวซ้ายไปบางเลน	15	ก.ม.	

วัดอยู่ขวามือในซอย	400	เมตร)

 

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	20	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่27	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	11	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	18	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	25	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำาภู ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	 20	 กันยายน  	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ-

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ. 

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 28	 กันยา- 

ยน	2014	 เวลา	 10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา  กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร	ีฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่5	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันดรูว์ อ.เมือง จ.ยะลา	ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่4	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อนที ธีรา-

นุวรรตน์	 (อุปสังฆราช)	 เป็นประธาน	 (ติดต่อสอบถาม

คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา โทร. 08-1840-7884)	

 วัดแม่พระสายประคำา อ.เมือง จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 12	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา อ.แม่สอด จ.ตาก	 ฉลอง	

“5	 ทศวรรษศูนย์กลางแห่งความเชื่อและงานแพร่ธรรม 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-

บำารุง 		ขอเชิญร่วมมิสซาเทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด	กฤษบำารุง 	วันเสาร์ที	่11	ตุลาคม	ค.ศ.2014 

เวลา	 19.00	 น.	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดยคุณพ่อ 

วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นประธาน			(หลังพิธีมีแห่

พระรูปบุญราศ	ีและถวายดอกไม้)

]	ครบ	36	ปี แห่งการรักและรับใช้	ขอเชิญทุกท่าน

ร่วมงานวันกตัญญุตา ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อวยพร

กิจการงานของโคเออร์เป็นปีที่	 36	 พร้อมทั้งฉลอง

ศาสนนามของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

และระลึกถึงการเกิดใหม่ในพระคริสต์ของคุณพ่อ

ยอห์น บัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	

และอดีตผู้อำานวยการโคเออร	์วนัเสาร์ที	่20		กันยายน	

2014	 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	 (แผนกมัธยม)	 ห้อง

ประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	

ระหว่างเวลา	 08.00-12.00	 น.	 โดยพระคาร์ดินัลเป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสอบถามโทร.	

0-2681-3900	ต่อ	1606-1609	

] สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับองค์กรสมาชิกครอบครัวชาววินเซน 

(The	 Vincentian	 Family)	 ขอเชิญร่วมงานฉลอง

เทิดเกียรตินักบุญวินเซนเดอปอล	 วันเสาร์ที	่ 20	

กันยายน	2014	เวลา	08.30-14.30	น.	ที่วัดพระแม่

สกลสงเคราะห	์ อ.บางบัวทอง	 จ.นนทบุรี	 	 	 พิธีบูชา

ขอบพระคุณ	เวลา	11.00-12.00	น.		คุณพ่อวุฒิเลิศ (อ่านต่อหน้า	16)

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

แห่ล้อม	อุปสังฆราช	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	เป็น

ประธาน		สนใจร่วมงาน	ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

0-668-9314,	08-9141-9789	

] แผนกคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม	 “แนวทางการเจริญชีวิตจิต 

คริสตชนฆราวาส”	วันเสาร์ที่	27	กันยายน	2014	ที่

วัดพระกุมารเยซู	ก.ม.	8	เวลา	09.00-16.00	น.	

] คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย  

ขอเชิญหญิงสาวโสด		อายุ		20		ปีขึ้นไป	ที่ต้องการ 

มีเวลาภาวนา		ให้เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชน-ความเชื่อ 

และสัมผัสชีวิตนักบวชแบบอุร์สุลิน		เข้าร่วมกิจกรรม 

“บวชแรมวาร”	ทีบ้่านพกัอร์ุสลุนิบนดอยสเุทพ	อ.เมือง	

จ.เชียงใหม่	ระหว่างวันที่		1-5	ตุลาคม		2014		สนใจ

ติดต่อซิสเตอร์พวงเพชร  ฮวดศิริ โทร.	 0-5327-

6062,	08-9950-4302

]คณะภราดาน้อยฟรันซิสกันแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญพี่น้องร่วมสมโภชนักบุญฟรันซิสแห่งอัสซีซี	

ประจำาปี	2014	เปิดปีการฉลอง	30	ปีการแพร่ธรรม 

ในประเทศไทย	 และพิธีบวชพระสงฆ์ฟรันซิสกันไทย

องค์แรก	ภราดาสังฆานุกรฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย 

ภานุพันธ์, ofm. 	ที่วัดพระวิสุทธิวงส์	ลำาไทร	ปทุมธานี 

วันเสาร์ที่	 4	 ตุลาคม	 2014	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน

] โครงการอบรมสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม 

(7 ครั้ง 7 เรื่องราว) แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ	 จัด

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม	

สู่เหล่าชาติพันธุ์”	 พร้อมเคารพพระธาตุนักบุญพระสัน- 

ตะปาปาทั้ง	 2	 องค์	 วันเสาร์ที่	 11	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน  (ตรีวาร	 วันที	่ 8-10	 ตุลาคม	 เวลา	 

19.00	น.	โดยคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข	คณะคาร์เมไลท์)	

สำารองที่พักได้ที่คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว	 โทร.	 08-

7573-7415

 วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง ต. 

วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	20	กันยายน			เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ	์เป็นประธาน	 (คุณพ่อสมคิด  เจริญ-

นารถ 	เจ้าอาวาส)

 วัดแม่พระฟาติมา นาคำา อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บุ่งไหม ต.บุ่งไหม 

อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 

18	 ตุลาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี
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(7	ครั้ง	7	เรื่องราว)	ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน	เวลา	

13.30-17.00	 น.	 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 (บางรัก)	

สำานักพระสังฆราช	 ชั้นล่าง	 โดยครั้งที่	 3	 จะเป็น 

เร่ืองราวการฝึกซ้อมร้องเพลงวัดในพิธีอย่างมีชีวิต 

ชีวา	ในวันอาทิตย์ที	่5	ตุลาคม	2014	ขอรายละเอียด

เพิ่มเติมและสำารองการเข้าอบรมได้ที่	 0-2681-3900 

ต่อ	1407,	08-9108-6850	E-mail	 :	 thaisacred 

music@gmail.com

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช	 จิตตาธิการ	 วันเสาร์ที	่ 11	 ตุลาคม	 2014	

เวลา	 08.30-10.30	 น.	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลา	11.00	น.		ที่วัดพระมหาไถ่	ซ.ร่วมฤดี	กรุงเทพ- 

มหานคร	คุณสงวน โทร.	08-1633-4766	คุณเปรม 

โทร.	08-4008-8789 

] ขอเชิญคริสตชน	 ศิษย์เก่า	 ผู้มีอุปการคุณ	 ร่วม

ขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสครบ	 75	 ป	ี โรงเรียน 

นารีวุฒ	ิ (คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	 “ซิส-

เตอร์ซาเลเซียน”)	 	อ.บ้านโป่ง	 	 จ.ราชบุรี	 	 วันศุกร์ที่	

21	 พฤศจิกายน	 2014	 	 พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองชม 

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า	15) การแสดงและพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 09.30	 น. 

วันเสาร์ที	่ 22	 	 พฤศจิกายน	 2014	 ร่วมงานสังสรรค	์	

ชมการแสดงของนักเรียน	 ตั้งแต่เวลา	 18.00	 น.	

เป็นต้นไป	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีธุรการโรงเรียน 

โทร.	0-3221-1675,	0-3221-1175 

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก วันศุกร์ที	่ 3	 ตุลาคม	 /	 วันจันทร์

ที่	 3	พฤศจิกายน	 /	วันศุกร์ที่	 5	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร	์ เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 บริเวณที่จอด

รถ	ชั้น	A	ซอยร่วมฤด	ี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

อารามคาร์แมล นครสวรรค ์ วันเสาร์ที่ 

20	 กันยายน	 2014	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 

10.30	น.	พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติ-

สุขนิรันดร์ เป็นประธาน	

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ 
วันพุธที	่ 1	ตุลาคม	2014	ฉลองนักบุญเทเรซาแห่ง

พระกุมารเยซู

(เช้า)	เวลา	07.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน	หลังพิธีฯ	ตั้งศีลมหาสนิท

และเคารพพระธาตุ

(เย็น)	 เวลา	 16.30	 น.	 พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 

หลังพิธีฯ	เคารพพระธาตุ	

อารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที่	4	ตุลาคม	
2014	เวลา	10.30	น.

คณะคาร์แมลประเทศไทย 
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช 500 

ปี เกิด	 ของนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู	 (อาวีลา) 

และฉลองอารามนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู	(อาวีลา)	

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	 เป็นประธาน	

วันอาทิตย์ที่	19	ตุลาคม	2014	เวลา	10.30	น.	ที่

อารามคาร์แมล	สามพราน	

จงมี
ความ

ประพฤติ
ดีงาม
ในหมู่

คนต่างศาสนา
แม้เขา

จะใส่ร้ายท่าน
ว่า

ประพฤติ
ชั่วร้าย

เขาจะต้อง
ยอมรับ

ว่า
กิจการ
ที่ท่านทำา

นั้น
เป็นกิจการดี

และ
จะสรรเสริญ

พระเจ้า
ในวันที่
พระองค์
เสด็จมา
(1 เปโตร 
2:12)

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะภราดาน้อยฟรันซิสกันแห่ง 

ประเทศไทย	 มีความยินดีขอเชิญร่วมสมโภชนักบุญ 

ฟรันซิสแห่งอัสซีซี	 ประจำาปี	 2014	 เปิดปีการฉลอง 

30	ปีการแพร่ธรรมในประเทศไทย	และพิธีบวชพระสงฆ์ 

ฟรันซิสกันไทยองค์แรกภราดาสังฆานุกรฟรันซิส 

เซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์, ofm. 	ที่วัดพระวิสุทธิ- 

วงส์	 ลำาไทร	 ปทุมธานี	 วันเสาร์ที่	 4	 ตุลาคม	 2014 

พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน	

k สังฆมณฑลนครสวรรค์ มีความยินดี 

ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า	 โอกาสฉลองนักบุญ 

ลูกา	 ผู้นิพนธ์พระวรสารพิธีเคารพพระธาตุ	 นักบุญ 

ยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 และนักบุญยอห์น	 ที่	 23	 

พระสันตะปาปา	 และพิธีบวชพระสงฆ์	 สังฆานุกร 

เปโตร ประพันธุ์  กลัมพัก สัตบุรุษวัดอัครเทวดา 

คาเบรียลสันติสุข	 (จ.เพชรบูรณ์)	 สังฆานุกรเปาโล 

พรชัย  สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา	 บางขาม	

(จ.ลพบุรี)	 ที่วัดนักบุญลูกา	 บางขาม	 ลพบุรี	 	 วัน

เสาร์ที่	 25	ตุลาคม	2014	 	 	 เวลา	 10.30	น.	 โดย	

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธาน
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	 “น่าสังเกตที่แขกรับเชิญในวันนี้เป็นศิลปินแห่งชาติถึง	3	ท่าน	เมื่อขาน

ชื่อท่านทั้งสาม	 มีเสียงปรบมืออื้ออึง	 เมื่อมาถึงชื่อผม	 ทุกคนเงียบ	 หลายคน

อาจสงสัยว่า	 หมอนี่เป็นใคร	 มีความสำาคัญอย่างไรที่อาจารย์กวีอาวุโสที่ศิลปิน 

มากหน้าถือตาให้ความเคารพ	 รวมทั้งบรรดาญาติน้ำาหมึกและแขกที่มีเกียรติ 

ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ในโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่	95	ของท่าน	สิ่ง

ที่ผมกำาลังจะพูดต่อไปนี้	 จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความไม่น่าสำาคัญของผม	 แต่เป็น

ความสำาคัญที่ผมเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้	 เพื่อร่วมเสวนากับท่านศิลปินแห่งชาติ

ทั้ง	3	ท่าน	ในงาน “ก้าวสู่ 8 นักษัตร “อุชเชนี” กวีอาวุโส”

	 ผมจำาได้ถึงคำาพูดคร่าวๆ	 และความรู้สึกวันนั้นที่ได้ร่วมเวทีเสวนากับ 

คุณประยอม ซองทอง คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ	 รศ.ดร.ตรีศิลป์  

บุญขจร ซึ่งตามรายชื่อแล้วยังมีศิลปินเบอร์ใหญ่อีกท่านหนึ่งคือ	คุณถวัลย์ ดัชนี 

เผอิญท่านมาเสียชีวิตก่อนงานเพียงไม่กี่วัน	เป็นการเสวนาพูดคุยในประเด็นของ 

ผู้ที่รักและเคารพ	 ทั้งผลงานและชีวิตของอาจารย์	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่

มีชื่อเสียง	 มีผลงานเป็นที่ประจักษ	์ และยังได้รับการยอมรับในระดับชาติให้ได้

เป็นศิลปินแห่งชาติกันถ้วนหน้า	งานจัดขึ้นในวันที่	6	กันยายน	2014	ที่สถาบัน

คึกฤทธิ์	ซอยงามดูพลี	ถนนพระราม	4	เวลา	13.00	น.	ส่วนการเสวนาจะเป็น

ช่วงหลังจากงานเริ่มประมาณครึ่งชั่วโมง	 จดหมายลงวันที	่ 13	 สิงหาคม	 2014	

ส่งตรงถึงผมเพื่อบอกเล่าเหตุผลที่เชิญร่วมเสวนา	

	 “สืบเนื่องจากการที่ท่านอาจารย์ประคิณ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	นักวิชาการ	

นักคิดนักเขียนคนสำาคัญ	 และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์	 ประจำาปี	 2536	

ท่านจะมีอายุย่างเข้าสู่	 8	 นักษัตร	 ในปีที่จะถึงนี้	 บรรดาลูกศิษย	์ ผู้ที่ให้ความ

เคารพนับถือ	 และผู้คุ้นเคยจะได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาให้กับท่านอาจารย์

ในวันเสาร์ที่	6	กันยายน	2557	ในฐานะที่คุณพ่อเป็นท่านหนึ่งที่อาจารย์ประคิณ	

ชุมสาย	ณ	อยุธยา	กรุณาแนะนำาว่าจะเป็นผู้ทราบในตัวท่านเป็นอย่างด	ีซึ่งทำาให้

กระผมรู้	 ยินดี	 และน้อมรับที่จะเรียนเชิญคุณพ่อได้ร่วมเสวนาตามวันและเวลา

ดังกล่าวด้วย

	 อนึ่ง	 เนื่องจากการ์ดเชิญได้จัดพิมพ์ไปก่อนแล้ว	 จึงมิได้มีนามของ

คุณพ่อในการ์ด	 แต่จะขออนุญาตนำาเสนอในสื่อต่าง	 ๆ	 ตามความเหมาะสม	

ทั้งนี้หวังในความกรุณาจากคุณพ่อด้วยก็จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง”	 จะว่าไปแล้ว	

ผมเพิ่งมาอ่านจดหมายฉบับนั้นอย่างละเอียดก่อนเขียนบทความนี้เอง	 ผมมี

ความตั้งใจว่า	 อะไรที่ทำาเพื่อตอบแทนคนที่ช่วยงานของพระศาสนจักรอย่างไม่

อิดออด	 ตั้งเงื่อนไขมากมาย	 หรือชี้ทางเพื่อให้คนอื่นทำา	 ผมว่าเมื่อใดก็ตามที่

ตอบแทนพวกเขาได้บ้าง	 ทำาเถอะครับ	 ผมเชื่อว่าอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติ

ตนแบบนั้น

	 “น่าสังเกตที่แขกรับเชิญในวันนี้เป็นศิลปินแห่งชาติถึง	3	ท่าน	เมื่อขาน

ชื่อท่านทั้งสาม	 มีเสียงปรบมืออื้ออึง	 เมื่อมาถึงชื่อผม	 ทุกคนเงียบ	 หลายคน

อาจสงสัยว่า	 หมอนี่เป็นใคร	 มีความสำาคัญอย่างไรที่อาจารย์กวีอาวุโสที่ศิลปิน 

มากหน้าถือตาให้ความเคารพ	 รวมทั้งบรรดาญาติน้ำาหมึกและแขกที่มีเกียรติ 

ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ในโอกาสครบรอบวันเกิดปีที	่ 95	 ของท่าน 

สิ่งที่ผมกำาลังจะพูดต่อไปนี้	 จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความไม่น่าสำาคัญของผม	 แต่

เป็นความสำาคัญที่ผมเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้	 เพื่อร่วมเสวนากับท่านศิลปินแห่ง

บ่ายวันเสาร์วันนั้น 
กับประโยคที่ไม่ได้พูดบนเวที ชาติทั้ง	3	ท่าน	ในงาน	ก้าวสู่	8	นักษัตร	“อุชเชนี”	กวีอาวุโส	ผมมีอยู	่3	ประเด็น

	 ประเด็นที่หนึ่ง	 อาจารย์ประคิณ	 เป็นคนน่าชื่นชม	 น่ารัก	 เราอยากจะ

รู้จักใครสักคนหนึ่ง	 เพียงเราคีย์เข้าไปในกูเกิ้ลข้อมูลก็พรั่งพร	ู แต่เราอยากรู้จัก

เขาอย่างแท้จริง	 เราต้องเจริญชีวิตกับเขา	 ผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่อ่านงานของ

อาจารย์แล้วรู้สึกชื่นชม	ประทับใจ	แต่เมื่อได้มีโอกาสรับฟัง	พูดคุย	ได้มีกิจกรรม

ร่วมกัน	 เราคงรักและชื่นชมในอาจารย์มากขึ้น	 ผมพูดแบบนี้เพราะเราเพียง

สามารถหาคำาว่ารักจากกูเกิ้ลได้	แต่เราต้องเจริญชีวิตเราถึงเข้าใจคำานี้

	 ประเด็นที่สอง	 อาจารย์เป็นคนน่าทึ่ง	 อาจารย์ยังทำางานให้กับศาสนา 

แม้วัยจะเลยเกษียณมาหลายรอบแล้ว	 อาจารย์เข้าประชุมคณะกรรมการบัญญัติศัพท์	

100	เปอร์เซ็นต์ไม่มีขาด	ในวัยแบบนี	้ยังเป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งการทำางานและ

ความทุ่มเท	เป็นบุคคลที่น่าทึ่งจริง	ๆ

	 ประเด็นที่สาม	อาจารย์เป็นคนน่าศรัทธา	นั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่ผมมา

บนเวทีนี้เพื่อบอกกับพวกท่านว่า	 งานทุกอย่าง	 เบื้องหลังความคิดของอาจารย์

คือความเชื่อในศาสนาที่ตนเองนับถือ	 ชื่ออุชเชนี	 มาจากชื่อนักบุญตอนรับศีล

ล้างบาปเป็นคาทอลิกนั่นเอง	 อาจารย์มีนักบุญเอเยน	 เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์	

ฐานคิดทุกอย่างมาจากความเชื่อนี้	นั่นจึงเป็นเหตุผลเดียวที่อาจารย์ยืนยันว่า	ผม 

รู้จักท่านเป็นอย่างดี”	

	 ผมคิดอะไรมากมายสารพัด	หลังจากน่ังรถแท็กซ่ีกลับมาบ้านพักพระสงฆ์ 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ	มองเห็นตัวเองในวัยเด็กกับหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่า	ที่อ่าน 

ไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าอ่านไปทำาไม	 หนังสือของสำานักพิมพ์ผีเสื้อ	 ที่วันนี้ได้พบตัวเป็นๆ	

ของผู้ก่อต้ัง	 สำานวนของปะการัง	 ท่ีแอบช่ืนชอบในช้ันวางหนังสือวัยรุ่นสมัยก่อน	

อย่างเธอกับฉัน	 วัยหวาน	 กับวันนี้ที่เหมือนเป็นเพื่อนทางน้ำาหมึกกัน	 และเมื่อ

พบว่าเขาและภรรยาก็มานับถือศาสนาคริสต์ได้	 3	 ปีแล้ว	 หลังจากกลับจาก

อเมริกามาอยู่เมืองไทยอย่างถาวร	 หรือแม้กระทั่งกวีรัตนโกสินทร์อย่างอาจารย์

เนาวรัตน	์ ที่ยังจำาโรงยิมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	 ที่ผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ฟังท่าน

บรรยายอย่างท่ึงกับความสวยงามของภาษากวีและความสามารถของคนที่ร้อย

รจนาได้แบบนั้น	ฯลฯ	ผมยังต้องสงสัยอะไรกับความเมตตา	และความช่วยเหลือ

ของพระ	ที่พาให้เด็ก	ๆ	เล็ก	ๆ	คนหนึ่งมาทำางานสื่อคาทอลิกของประเทศ	ไม่มี

อะไรมากไปกว่าประสบการณ์	 ความตั้งใจดี	 ที่เหลือเป็นการนำาทางของพระ

ล้วนๆ

	 	 ในตอนท้ายของการเสวนาผมคิดว่าเราจะได้พูดกันอีกคนละรอบ	 แต่

เวลาไม่มีแล้ว	 อาจารย์นคร พงษ์น้อย ตัดเข้ารายการต่อไป	 เพราะเห็นว่ามัน

อาจจะยืดเยื้อเกินไป	 ถ้าวันนั้นผมมีเวลาในรอบสุดท้าย	 ผมคงพูดว่า	 “ผมขอ

กล่าวขอบคุณอาจารย์ประคิณ	 แทนคาทอลิกไทยทุกคนแม้ว่าดูเหมือนจะไม่ใช่

หน้าที่ของผม	 เพราะแม้ผมมีหน้าที่แพร่ธรรมโดยตรง	ทำาให้คนเข้าใจ	และสนใจ

ศาสนามากขึ้น	 ผมอาจทำาได้น้อยกว่าอาจารย์ที่เขียนหนังสือ	 และทำาอะไรอีก

มากมายด้วยความรัก	จนเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเรา	ณ	เวลานี้	ตลอด	95	ป	ีสิ่งที่

อาจารย์ได้ทำาทั้งหมด	เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้แปลสารแห่งความรักของพระเยซ	ูและ

คำาสั่งสอนในคริสตศาสนาลงสู่ชีวิตของท่านและส่งมอบสู่พวกเราทุกคนครับ”

	 เราทุกคนอาจจะมีสนามชีวิตที่ต่างกัน	 การแพร่ธรรมด้วยชีวิตทรงพลัง

เสมอ	ผมเชื่อว่าเราทุกคนทำาได้	 และกำาลังทำาอยู่	 บ่ายวันเสาร์วันนั้นผมไม่ได้พูด

ประโยคในบรรทัดสุดท้ายนี	้แต่ผมเชื่อครับ

บรรณาธิการบริหาร
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“เยาวชนโคราชสัญจร เขตชัยภูมิ” คุณพ่ออัมรินทร์   พันธ์วิไล    

จติตาภบิาลเยาวชนสงัฆมณฑลนครราชสมีา  จดักจิกรรมเยาวชนโคราชสญัจร เขต 

ชัยภูมิ ที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านหนองพลวง เยาวชนเขต

ชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 130 คน   โดยคุณพ่อพรชัย  เตชะพิทักษ์ธรรม  

เป็นวิทยากรแบ่งปันเกี่ยวกับจิตตารมณ์ คุณพ่อกัสปาร์   แบร์โทนี   กับเยาวชน                                    

และสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา นำากิจกรรมนันทนาการและกีฬา   

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2014

“อบรม” ฝ่ายประกาศข่าวดี คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง

กรุงเทพฯ โดยมีซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา เป็นประธาน ร่วมกับซิสเตอร์บังอร 

มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เชิญทีมงานจากแผนกคริสตศาสนธรรม 

ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   จำานวน 3 ท่าน คือ คุณสมบัติ 

งามวงศ์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช ไป

ให้การอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ประจำาวัดของอารามพระหฤทัยฯ เมื่อวันที่ 16-17 

สิงหาคม 2014 ที่ห้องประชุมของอาราม  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคุณครู

จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พนักงาน และผู้ฝึกหัดของคณะ รวมทั้งหมด    

29 ท่าน   และได้ทำาพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่เป็นฆราวาส จำานวน 9 ท่าน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014 โดยคุณพ่อวีระศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช  เป็น

ประธาน  ที่วัดประจำาของอารามพระหฤทัยฯ 

“คืนความสุขให้กับประชาชน” มงซินญอร์วิษณุ    ธัญญอนันต์  

รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีทาง 

ศาสนาคริสต์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2014 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อ 

ขอพรให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการแก้ปัญหาให้กับประเทศไทย 

รวมทั้งขอพรให้รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศอย่างโปร่งใส และซื่อสัตย์เพื่อ 

ก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและขอพรให้ประเทศไทยสงบสุข 

“ศึกษาต่อประเทศฝร่ังเศส” คุณพ่อนัฎฐวี กังก๋ง  เดินทางไปศึกษาต่อ 

ที่ประเทศฝรั่งเศส  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2014  โดยมีญาติพี่น้อง  พระสงฆ์    

และบรรดาสัตบุรุษ  มาให้กำาลังใจที่สนามบินสุวรรณภูมิ

“ฟื้นฟูจิตใจ” พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับ 

ครูคำาสอนศิษย์เก่า  Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE”  กัสแตล 

กันดอลโฟ กรุงโรม อิตาลี     ได้จัดพบปะ ฟื้นฟูจิตใจ และจิตตารมณ์ครูคำาสอน

ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2014 ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

ระดับชาติ สามพราน มีศิษย์เก่าฯ มาร่วมงาน 11 คน   
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 49 ความจริง จริงๆ
 ไมม่ใีครเคยเหน็พระเปน็เจา้ อาจารยท์า่นหนึง่เอย่ขึน้ ดงันัน้พระเปน็เจา้ 

ไม่มีจริง เมื่อเราอยากรู้ความจริง ความจริง จริง ๆ คืออะไร?

 “พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต 

ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา” (ยอห์น 14:6)

 “บัดนี้เขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้านั้นมาจาก

พระองค์” (ยอห์น 17:7)

 “พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อแม้

ไม่ได้เห็นก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29)

           ไม่มีใครเคยเห็นความรู้ของอาจารย์ ลูกศิษย์คนหนึ่งเอ่ยขึ้น ดังนั้น 

ความรู้ของอาจารย์ไม่มีจริง ความจริง จริง ๆ คือสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป 

บางคนจึงเชื่อในความจริงแบบนี้ 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย   กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี

ฉลองวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 และทำาพิธีเสกระฆัง

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน

สานฝันสู่ผู้ประกาศมืออาชีพ
“ครบเครื่องเรื่องผู้ดำาเนินรายการ”

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่านต่อหน้า 4)

สัมมนา “เยาวชนและพิธีกรรม” เตรียมสู่

การเป็นเจ้าภาพ Asian Liturgy Forum

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม (อ่านต่อหน้า 4)
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