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ราชบุรีเจ้าภาพจัดงาน
วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49 
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ (อ่านต่อหน้า 4)

อาลัยรักคุณพ่อยุรนันท์ พันธ์วิไล
พระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลฯ
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
คุณพ่อยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล พระสงฆ์ 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี อายุ 29 ปี 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล 

ซ่งแย้ จ.ยโสธร ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2015 ท่ีทางข้ึน 

เนินบ้านโคกสวาสดิ์ ต.นาผือ อ.เมือง 

จ.อำานาจเจริญ โดยมีพิธีมิสซาปลงศพ 

วันท่ี 19 สิงหาคม 2015 เวลา 10.00 น. 

ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R. อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระมหาไถ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015  

ก่อนพิธีคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์, C.Ss.R. ทำาพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์และร่วมสวดภาวนาขอรับพระคุณการุณย์
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จิตตารมณ์ของคณะ กับภารกิจในสังคมไทย

คุณแม่แอสแตลลา ศิริพร จิตต์เสนาะ

มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

	 คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี		เป็นคณะพื้นเมืองสังกัดสังฆมณฑล

อุบลราชธาน	ีทำางานใน	2	เขตสังฆมณฑล	คืออุบลราชธานี		และนครราชสีมา	

จิตตารมณ์ของคณะคือยึดพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำาเนินชีวิต	 โดย

พยายามตายต่อตนเอง	 เสียสละมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตการภาวนา

และการกระทำาพันธกิจ	

	 พันธกิจของคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ	 1.	 งานการศึกษา	 2.	 งาน

อบรม	 3.	 งานสงเคราะห์พัฒนา	 4.	 งานอภิบาลประกาศข่าวดี	 ในการร่วมงาน

กับสังฆมณฑล	เราบริหารงานร่วมกับเขตวัดที่มีโรงเรียน	วัดที่ไม่มีโรงเรียน	และ 

โรงเรียนของคณะ	 ในส่วนของโรงเรียนคณะมีโรงเรียน	 5	 โรง	 โรงเรียนที่สังกัด

สังฆมณฑลอุบลราชธาน	ี8	โรง	สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา	3	โรง	ส่วนวัด 

ที่ไม่มีโรงเรียนม	ี 7	 วัด	 เราพยายามที่จะร่วมมือกับทางสังฆมณฑลเต็มที	่ ใน 

อันที่จะอภิบาลประกาศข่าวดีให้กับทั้งคริสตชนและผู้ที่ต่างความเชื่อ	

	 ดังนั้น		คติพจน์ของคณะคือสมถะ	เรียบง่าย	รับใช้	อดทน

	 ประวัติคณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ค.ศ.	1889	/	พ.ศ.2432	

คุณพ่อกองส์ตัง ฌอง บัปติสต์ โปรดม ได้รับหญิงสาวที่มีความประสงค์ 

จะถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อช่วยงานของสังฆมณฑล	 โดยสืบทอดจิตตารมณ์ของ

พระคุณเจ้าปีแอร์ ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อตต	์ผู้สถาปนาสถาบันรักกางเขน	มี

หญิงสาวกลุ่มแรกจากวัดต่างๆ	 ที่คุณพ่อเจ้าวัดส่งเข้ามาสมัครเป็นนักบวช	 18 

คน	 หญิงสาวกลุ่มนี้ถือเป็นคณะนักบวชหญิงกลุ่มแรกของภาคอีสาน	 และ 

คุณพ่อโปรดมให้ชื่อว่า	“คณะภคินีรักไม้กางเขน แห่งอุบลราชธานี”	เริ่มแรก 

ท่านได้ขอภคินีจากบางช้าง	 จ.สมุทรสงคราม	 3	 ท่านมาช่วย	 คือ	 ภคินีทน  

ภคินีเปี่ยม และภคินีพลอย	เพื่อมาช่วยงานงานแพร่ธรรมในช่วงแรก	คือ	รับเลี้ยง

และอบรมดูแลเด็กกำาพร้า	 สอนคำาสอนให้แก่หญิงสาวที่สมัครเป็นคริสตัง	 เป็น

ครูสอนในโรงเรียน	 เป็นครูคำาสอนเริ่มบุกเบิกสอนคำาสอนและช่วยงานอภิบาล	

ภคินีเร่ิมประกาศพระวรสารตามหมู่บ้านคนต่างศาสนา	 มีครูคำาสอนเป็นผู้นำาทาง	

ล้างบาปผู้ใหญ่และเด็กใกล้จะตาย	 และช่วยเหลือร่วมมือกับพระสงฆ์ตามวัด 

ในเรื่องงานอิบาล

	 สมาชิกรักกางเขนแห่งอุบลฯ	 พร้อมก้าวเดินต่อไปบนหนทางแห่ง 

ไม้กางเขนทุกที่ทุกแห่งที่สมาชิกก้าวผ่านไปคือ	 เชื้อแป้งและเมล็ดพันธุ์ที่จะ

ต้องบังเกิดผลและเพิ่มทั้งจำานวนและพระคุณ		

	 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	126	ท่าน	ผู้ปฏิญาณตลอดชีพ	 113	ท่าน

และยุวภคิน	ี13	ท่าน	ผู้ฝึกหัดระดับมัธยมต้น	30	คน	ระดับมัธยมปลาย	21	

คน	ระดับเตรียมโปส-

ตุลันต์	 2	 คน	 โนวิส 

ปี	 1	 ม	ี 3	 คน	 โนวิส 

ปี	2	ม	ี1	คน		

  

 

บทภาวนาเพื่อประเทศไทย

	 ข้าแต่พระแม่มารีย์	 ผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  	

พวกลูกชาวไทยต่างชื่นชมยินดีในเกียรติอันสูงส่ง	ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงประทาน

แด่พระแม่ 	วันนี้ลูกขอถวายประเทศไทย 	อันเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของลูก 	ไว้ใน 

พระหัตถ์ของพระแม่  	 ขอพระแม่ได้รักษาไว	้ ซึ่งอิสรภาพและความเป็นไท	 ซึ่ง

เป็นมรดกตกทอด	 จากบรรพบุรุษมาถึงลูกทุกคน	 จนตราบเท่าทุกวันนี	้ ลูก 

วอนขอพระแม่ 		ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค	์ ให้

ทรงเป็นร่มโพธ์ร่มไทร	ของปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป

	 ลูกวอนขอพระแม่  	 ได้ช่วยให้ชาวไทยทุกคน	 รักและหวงแหนความ

เป็นไทของตน	 โปรดให้ลูกสำานึกว่า	 ความเป็นไทนี้	 จะถาวรและอยู่คู่กับ 

ประเทศชาติบ้านเมืองได้	ก็ต่อเม่ือชาวไทยทุกคน 	 	มีความสมานสามัคคีกลมเกลียว

กัน  	 ช่วยกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม	 ซึ่งเป็น 

มรดกอันล้ำาค่าของชาวไทยทุกคน 	โปรดอำานวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย  	บรรดาพระสังฆราช	พระสงฆ์และนักบวชชาย-หญิง	 ให้ทุกท่าน 

เป็นผู้มีจิตใจเสียสละ 	 	 	ในการรับใช้ประชากรของพระเป็นเจ้า 	ขอให้เยาวชน 

คาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก  	 ด้วยใจเสียสละมากยิ่งขึ้น  	 โปรดประทาน

พระพรแด่กิจการต่างๆ	 ของพระศาสนจักรในด้านการศึกษา	 ด้านพัฒนาและ 

สงเคราะห	์เพื่อเป็นสักขีพยานถึงความรักแบบคริสตชนอย่างแท้จริง

	 ข้าแต่พระแม่มารีย์	 ผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	 องค์อุปถัมภ์ของ 

ประเทศไทย	 ลูกขอถวายประเทศชาติบ้านเมือง	 อันเป็นที่รักของลูกแด่พระแม	่

ขอพระแม่ปกป้องคุ้มครองประเทศไทย 	และพี่น้องชาวไทย 	โดยเฉพาะผู้มีใจรัก 

และศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระแม่	 ลูกทูลเสนอคำาภาวนานี้	 ในพระนามพระเยซ ู

คริสตเจ้า 	พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและเสวยราชย์	ตลอดนิรันดร 	อาแมน

 วันที่ 19 สิงหาคม 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โปรด

ให้พระคาร์ดินัลปิเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เชิญพระ

กระแสรับสั่ง กราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความ 

เสียพระทัยต่อเหตุการณ์การวางระเบิดที่กรุงเทพมหานคร และจะทรง

ภาวนาเพื่อความสงบในประเทศไทยด้วย

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเศร้าพระทัยที่ได้ทรงทราบว่ามีการ 

วางระเบิดที่ศาลพระพรหม ถนนราชประสงค์ และท่าเรือสาทร พระองค์ 

ทรงขอร่วมเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ทุกคน และทรงภาวนาเพื่อ

ขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อความสงบสุขและการฟื้นฟูประเทศไทยจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว
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ราชบุรีเจ้าภาพจัดงาน (ต่อจากหน้า 2)

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ฉลองวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 49  

ในหัวข้อ “การสื่อสารในครอบครัว : สถานที่พิเศษ 

ที่จะได้สัมผัสกับพระพรแห่งความรัก” ร่วมด้วย  

คุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช  คุณพ่ออนุชา  

ไชยเดช ผู้อำานวยการส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015 ที่รองอาสนวิหาร

นักบุญยอห์น บอสโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

	 คุณพ่ออนุชา	 ให้ข้อคิดในบทเทศน์ว่า	 “วัน

สื่อมวลชนมีความหมายไม่ใช่ในเรื่องของความเจริญทาง

ด้านเทคโนโลยี	 แต่เราต้องกลับไปในสถานท่ีท่ีมีพระพรแห่ง

ความรักท่ีมากท่ีสุด	 คือ	 ครอบครัวของเราแต่ละคน	 และ

ครอบครัวใหญ่ก็คือวัดซึ่งเป็นที่ที่เราจะแสดงความรัก	

ไม่ใช่เพียงแค่มาแสดงความเป็นมิตรต่อกันแล้วจบ	 แต่

เป็นที่ที่เราจะบอกกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กจากที่ไหน	

หรือเป็นสัตบุรุษจากที่ใด	จะเป็นนักบวชชาย-หญิง	หรือ

เป็นพระสงฆ์	 ทุกคนมาเพราะเห็นถึงพลังความรักของ

พระเยซูเจ้า	และอยากส่ือความรักน้ันไปยังพ่ีน้องทุกๆ	คน 

เราต้องส่ือสารความรักของพระต่อไป	 และมอบความรัก

ของพระให้กับทุกคนที่เราพบเห็น	 สวดภาวนาให้แก่กัน 

และกัน	 ขอให้สื่อได้ทำาหน้าที่เชื่อมมิตรภาพ	 ความ

ผูกพัน	และความรักของพระแก่กันและกัน”

	 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ	 มีการบรรยายพิเศษ	

“ย้อนรอย 50 ปี สังฆมณฑลราชบุรี”	 โดยคุณพ่อ 

ไพยง	มนิราช	อุปสังฆราช	และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ

การภาพยนตร์สั้น	โดยคุณบุญพงษ์ พานิช อาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

	 จากน้ันมีพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่สื่อมวลชน

แขนงต่างๆ	ที่มีผลงานการนำาเสนอข่าว	เสริมสร้างความ

เป็นครอบครัวท่ีดีเพ่ือสังคมท่ีดี	 ท้ังประเภทองค์กร	 บุคคล 

และสื่อมวลชน	 รวมทั้งสิ้นจำานวน	 8	 รางวัล	 โดยมี 

พระสังฆราชยอห์น	 บอสโก	 ปัญญา	 กฤษเจริญ	 เป็น

ประธานพิธีมอบรางวัล	 พร้อมด้วยคุณพ่ออนุชา	 ไชยเดช	

ผู้อำานวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 คุณพ่อ

เสนอ ดำาเนินสดวก	 ผู้อำานวยการสื่อมวลชนคาทอลิก	

สังฆมณฑลราชบุรี	 คุณพ่อไพยง	 มนิราช	 อุปสังฆราช		

นักบวชชาย-หญิง	 และแขกผู้มีเกียรติกว่า	 400	 คน	 ที่

หอประชุมเซนต์ปอล	โรงเรียนดรุณาราชบุรี	

	 สื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในท้องถิ่นแขนง

ต่างๆ	 ที่ได้รับการคัดสรรจากคณะทำางาน	 สังฆมณฑล

ราชบุรี	 ในฐานะเจ้าภาพจัดงานวันสื่อมวลชนสากล	 

ครั้งที	่ 49	 เข้ารับรางวัลเกียรติยศ	 ประเภทองค์กร	 และ

บุคคล	ดังนี้

	 จ.ราชบุร	ีได้แก่	บริษัท	ราชบุรีเคเบิลทีว	ีจำากัด	

(RCTV)	โดยนางประภาพรรณ โรจนสุวรพงค์	ผู้บริหาร

ราชบุรี	 เคเบิลทีว	ีจำากัด	จากผลงานการทำา	MOU	และ

นำาเสนอข่าวกิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว	

จ.ราชบุร	ี เพื่อการแก้ไข	 บำาบัดและฟื้นฟูเด็กเยาวชนที่

ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดไม่ให้กระทำาผิดซ้ำาอีก	

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของครอบครัวและ

สังคม	 โดยเฉพาะโครงการฝึกอาชีพ	 ซึ่งท่านได้เสียสละ

บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวจำานวน	 1	 แสนบาทเพื่อเป็น 

กองทุนเพื่อส่ง เสริมการฝึกอาชีพให้ เด็กเยาวชน	

เป็นการคืนคนดีสู่สังคมอีกประการหนึ่งด้วย

	 จ.กาญจนบุร	ี ได้แก่	 นายจตุรพร สุขอินทร์ 

ผู้สื่อข่าววิทยุ	 โทรทัศน	์ นสพ.เดลินิวส์สู่ชนบท	 และ

เว็บไซต์	 apjnews.com	 จากผลงานการนำาเสนอข่าว	

น.ส.อมรรัตน์ เรืองศิลป์ อายุ	 18	 ปี	 นักเรียนพิการ

ทางสายตา	 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร	 และมีแม่

เป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเพียงคนเดียว	 ให้ได้รับ 

การช่วยเหลือจากสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ	 ด้าน 

ทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ	ในคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

	 จ.เพชรบุร	ี ได้แก่	 นายกัมปนาท ขันตระกูล 

ผู้สื่อข่าว	 สำานักข่าวเนชั่น	 จากผลงานการนำาเสนอข่าว

เพื่อทวงถามความเป็นธรรมให้กับนายบิลลี่	 หรือ	 พอ

ละจี รักจงเจริญ	ชาวกะเหร่ียงนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน 

วัย	 31	 ป	ี ซึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย	 เมื่อวันที	่ 17	

เมษายน	ที่ผ่านมา	เหตุเกิดที่ด่านตรวจคนเข้าออก	ด่าน

แม่มะเร็ว	 เขตอุทยานแห่งชาติเขาแก่งกระจาน	 ชึ่งนาย

บิลลี่และภรรยา	มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูถึง	5	คนด้วยกัน

	 จ.สมุทรสงคราม	ได้แก่	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	SPS	

เคเบิลทีว	ี สมุทรสงคราม	 โดยนายสุรพล ซีประเสริฐ 

ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำากัด	SPS		ซ่ึงได้ประกอบการ 

เคเบิลที วีนำา เสนอข่าวสารเพื่อ เป็นทางเลือกและ 

เสริมสร้าง	 คุณภาพชีวิตของประชาชน	 โดยมีผลงาน 

นำาเสนอข่าวการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ

บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาทรุดตัวลงทั้งหลังให้ได้รับการ

บูรณะช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และข่าว

หญิงชราตาบอด	 ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านบ้านพัก 

ที่อยู่อาศัย

 และประเภทองค์กรท่ีมีผลงานการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารด้านการศึกษา	 ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที ่

เก่ียวข้องกับสังฆมณฑลราชบุรีเพ่ือความดีของครอบครัว

และสังคมส่วนรวม	 ได้แก	่ สำานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดราชบุรีโดยนางอุไรวรรณ น้อยคำายาง ประชา- 

สัมพันธ	์จ.ราชบุรี

	 ประเภทสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างความเป็น

ครอบครัวที่ดีได้แก่	 คุณพันธุ์ แก้วนุ้ย ผู้สื่อข่าวสถานี

โทรทัศน์ช่อง	9	อ.ส.ม.ท.	นสพ.มติชน	และคุณจรรยา 

แก้วนุ้ย	 ผู้สื่อข่าวสำานักข่าวไทย	 ประเภทสื่อมวลชนที่

เป็นแบบอย่างครอบครัวที่ดีและมีผลงานนำาเสนอข่าว

เพื่อเสริมสร้างความเป็นครอบครัวที่ดี	 และล่าสุดได้ทำา

กำาแพงบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการละเล่นของเด็ก

ไทย	 เป็นที่สนใจของสื่อสารมวลชนช่อง	 9	 และททบ.5	

นำาเสนอเป็นข่าวซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแบบอย่าง

และการเรียนรู้ของครอบครัวและสังคม

	 ประเภทสื่อมวลชนท่ีมีผลงานการนำาเสนอข่าว

ครอบครัวท่ียากไร้	อยู่ชายขอบให้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ

จากสังคม	 ได้แก	่ นายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม	 ผู้สื่อข่าว 

ไทยทีวีสีช่อง	 3	 และนสพ.เดลินิวส์	 จากผลงานการ 

นำาเสนอข่าวของ	ด.ญ.มรัสรี ลูกกตัญญูวัย	10	ขวบที่

ลาออกจากโรงเรียนมาดูแลนายทิ้ง ทับทิม	พ่อที่ตาบอด	

จนนำาไปสู่การช่วยเหลือขององค์กรต่างๆ	 ในสังคม

จำานวนมาก	 อาทิ	 เหล่ากาชาดจ.ราชบุรี	 สภ.สวนผึ้ง	

เป็นต้น	 รวมถึงข่าวการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้	 5	

ชีวิตที่อำาเภอดำาเนินสะดวกด้วย

	 และประเภทบุคคล	ได้แก	่น.ส.พนิดา แหวก-

วาร	ี สื่อมวลชนอาสาสมัครสังฆมณฑลราชบุรี	 ซึ่งมี 

ผลงานการนำาเสนอข่าวสารและกิจกรรมทางศาสนา

ผ่านสื่อต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมความเชื่อ	 และความรักใน

ครอบครัว	เป็นการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า	โดย

ผ่านคอลัมน์	 “ชุมชนคนคาทอลิก”	 นสพ.สู่ชนบท	 และ

สื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภท	เช่น	ไลน์	 เฟซบุ๊ก	 เว็บไซต์	

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์	 และวารสารสังฆมณฑลราชบุรี 

เป็นต้น 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 8)

15 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l 60	 ปีมาแล้ว	 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 12	 ได้ 

ทรงเปิดยุคใหม่แห่งการสื่อสารสังคมแก่พระศาสนจักร

พระองค์ทรงนำาสวดภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ	 ทาง

สถานีวิทยุเป็นครั้งแรก	 ซึ่งตอนท้ายบทสวดจะจบว่า			

“ให้เราภาวนา			ข้าแต่พระเจ้า	ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบ 

แล้วว่าพระคริสตเจ้า	พระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพ 

มนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหรรษทาน

ลงในจิตใจข้าพเจ้าท้ังหลาย	 ให้พ่ึงพระทรมานและกางเขน

ของพระคริสตเจ้า	 เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์	

เดชะพระคริสตเจ้า	องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าท้ังหลาย	

....	อาแมน”

l การสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ	 ครั้งแรกบันทึกเทป

ไว้โดยเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวาติกัน	 วันที	่ 15	 สิงหาคม	

ค.ศ.	 1954	 ณ	 พระราชวังกัสแตล	 กันดอลโฟ	 แม้ว่า

พระสันตะปาปาทรงนำาภาวนาบทนี้เป็นประจำามานาน

นับศตวรรษอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยมีการบันทึกภาพและ

เสียงหรือได้แพร่ภาพกระจายเสียงออกไปในวงกว้าง 

แก่ผู้คนได้รับรู้เลย			พระสันตะปาปาทรงเริ่มอย่างไม่สู้ 

จะเต็มพระทัยต่อความคิดนี้แต่ภายหลังพระองค์ทรง

ช่ืนชมต่อแนวคิดนี้ท่ีได้เผยแผ่การสวดภาวนาออกไปสู่

สาธารณชน	 ฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ.	 1954	 พระองค์จึงทรง

เริ่มนำาสวดภาวนาให้แก่ผู้แสวงบุญท่ีมาเข้าเฝ้าในลาน

จัตุรัสนักบุญเปโตร		หลายครั้งเข้าผู้คนก็เพิ่มจำานวน

17 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำาภาวนาบททูตสวรรค์

แจ้งข่าวฯ	 วันอาทิตย์น้ีซ่ึงตรงกับวันสมโภชพระนางมารีย์ 

รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ	 และ	 60	 ปีที่

แล้ววันสมโภชน้ีเองเป็นวันแรกที่พระสันตะปาปาทรง

เริ่มภาวนาบททูตสวรรค์	 ณ	 จัตุรัสนักบุญเปโตร	 ซึ่ง 

ในเวลาน้ันตามธรรมเนียมจะสมโภชกันที่กัสแตล 

กันดอลโฟ	 พระราชวังฤดูร้อนของพระสันตะปาปา					

มาดูประวัติการบันทึกภาพและเสียงครั้งแรกของพระสันตะปาปา

เมื่อทรงก่อสวดภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ เกิดขึ้นเมื่อใด 

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12
เป็นมหาชนเพื่อจะมาสวดภาวนากับพระสันตะปาปา				

ทุกวันนี้การสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวกลับเป็นหนทาง

หนึ่งที่พระสันตะปาปาทรงใช้สื่อสารเรื่องราวต่างๆ	 กับ

สาธารณชน		นักบุญยอห์น	ที่	23	พระสันตะปาปา	เป็น

พระองค์แรกที่ทรงเริ่มรูปแบบใหม่ในวันอาทิตย์ตอน

เที่ยง	พระองค์จะตรัสข่าวสารสั้นๆ	แล้วค่อยสวดภาวนา

บททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ	 พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษในลาน 

พระมหาวิหารนักบุญเปโตร	และจบด้วยการทรงอวยพระพร 

แก่ผู้คนที่นั่นและที่ติดตามชมทางโทรทัศน์และวิทยุ							

ธรรมเนียมนี้จึงได้รับการสืบต่อมาโดยพระสันตะปาปา

ทุกพระองค์	 พวกท่านทรงใช้ช่วงเวลานี้แบ่งปันพระ

ปรีชาญาณ	ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางโลก	และที่

สำาคัญที่สุดได้นำาทุกคนมาสวดภาวนาร่วมกัน

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาแด่เหยื่อ
จากการระเบิดเพราะสารเคมีในประเทศจีน

                           

โรงงานเคมีระเบิดครั้งรุนแรงในประเทศจีน

ท่ามกลางสายฝนและกำาหนดการที่ไม่แน่นอน	 แต่จัตุรัส

นักบุญเปโตรก็ยังเต็มไปด้วยผู้แสวงบุญท่ีมาคอยร่วม

สวดภาวนากับพระสันตะปาปา

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายแก่ผู้คนว่า 

พระมารดาของเราทรงเป็น	“ผู้มีความเช่ือม่ันคงในพระเจ้า

อย่างที่สุด”	ตอนหนึ่งว่า			“ชีวิตของเราสามามารถมอง 

เห็นได้จากการเสด็จเข้าสู่สวรรค์ของพระนางมารีย์	 ว่า

มิใช่ไร้จุดหมาย	 ตรงข้ามกลับเป็นการจาริกแสวงบุญ

ท่ามกลางความไม่ม่ันใจและทุกข์ทรมาน	ว่าเรามีจุดหมาย

ปลายทางชัดเจนแน่นอน	 คือบ้านของพระบิดาผู้ทรง

คอยเราอยู่ด้วยความรัก”					สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแด่ 

พระนางพรหมจารีมารีย์คือการส่งข่าวสารมายังคริสตชน

ทุกคน	 และข่าวสารนี้คือคำามั่นสัญญา	 พระองค์ตรัสว่า 

“พระวรสารยังได้ชี้ให้เราเห็นเหตุผลแท้จริงที่พระนาง

มารีย์ทรงเป็นผู้สูงส่งและเป็นสุข	 นั่นคือพระนางทรงมี

ความเชื่อในพระเจ้า	 ความเชื่อเป็นหัวใจเรื่องราวของ

พระนางมารีย	์ พระนางทรงเป็นผู้มีความเชื่อ	 ผู้ทรงมี

ความเชื่อมั่นคงไม่คลอนแคลน”

l ตอนท้ายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้เวลา

สวดภาวนาเพื่อระลึกถึงเหยื่อเหตุการณ์ระเบิดจากสาร

เคมีในประเทศจีน	 ตรัสว่า	 “พ่อขอส่งคำาภาวนาไปยัง

ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากหายนะครั้งนี	้ ขอ

พระเจ้าทรงบรรเทาฟื้นฟูและประทานกำาลังแก่ผู้อุทิศตน

เข้าช่วยเหลือความทุกข์ยากลำาบากของพวกเขา”

l ก่อนจะทรงอำาลา	พระสันตะปาปาทรงเตือนผู้แสวงบุญ 

ให้ไปสวดภาวนายังพระมหาวิหารเอกแห่งพระนางมารีย์ 

พระมหาวิหารอันเป็นบ้านของพระนางมารีย์แห่งกรุงโรม	

(Basilica	 di	 Santa	Maria	Maggiore)	 สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่

ศรัทธาต่อพระนางมารีย์อย่างยิ่ง
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บทอธิษฐานภาวนา

ให้อภัยอย่างไร้ขอบเขต

ราฟาแอล

“พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำาต่อท่านทำานองเดียวกัน 

ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง” 

(มัทธิว 18:35)

	 ในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณา	 กล่าวถึงเปโตรที่ท่านคิดว่า	 การ 

ให้อภัยผู้อื่นสักเจ็ดครั้งคงจะพอแล้ว	นับว่าเป็นความเข้าใจผิดของท่าน	เพราะ

พระเจ้าทรงให้อภัยโดยไร้ขอบเขต	 การมีใจกว้างยกโทษเจ็ดครั้งของเปโตร	

เปรียบมิได้กับการมีพระทัยดีของพระเจ้า	ตามที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา	

	 เราเข้าใจจากนิทานอุปมาเกี่ยวกับการมีพระทัยกว้างของกษัตริย์	 ซึ่ง

มากกว่าผู้รับใช้	 ผู้รับใช้ที่กษัตริย์ทรงแสดงต่อผู้รับใช้	 โดยยกโทษหนี้สินที ่

ได้รับจากพระราชาเป็นจำานวน	 100	 เดนาริอัน	 ซึ่งเท่ากับค่าจ้างทำางาน	 100	

วัน	 ผู้รับใช้คนนี้ที่เพิ่งได้รับการยกเลิกหนี้สินเป็นเงินจำานวนมาก	 กลับนำา

เอาลูกหนี้ของเขาที่ไม่สามารถใช้หนี้ได้ให้กุมขังไว้	 ดังนี้	 ผู้รับใช้ใจโหดให้ถูก

จองจำาจนกว่าจะชำาระหนี้จนหมดสิ้น	

	 เราได้รับการอภัยอย่างไร้ขอบเขตจากพระเจ้า	 โดยไม่มีการบ่นว่า 

ไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นอย่างไร	 เราไม่สามารถซื้อหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอภัย	

พระเจ้าทรงประทานให้เป็นของขวัญแก่เรา	 หากเรารู้ว่าพระเจ้าทรงลบล้าง

ความผิดของเรามากมายเพียงใด	 และเราไม่เคยคิดยกโทษให้อภัยผู้อื่นได ้

อย่างไร?

 ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงประทานอภัยโทษบาป

และความผิดในพระนามขององค์พระบุตร 

โปรดทรงช่วยให้ลูกแสดงความกตัญญูรู้คุณ

โดยให้อภัยพี่น้องของลูกทุกๆ คน

โปรดให้ลูกซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์นี้ตลอดชีวิตของลูก อาแมน

กาลาเทีย 6:6-10

.......ผู้ที่รับคำาสั่งสอนพระวาจา  จง

แบ่งปันทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้ที่

สอน  อย่าหลอกลวงตนเอง  จะล้อ

พระเจ้าเล่นไม่ได้  ใครหว่านส่ิงใด 

ก็ย่อมเก็บเก่ียวส่ิงน้ัน  ผู้ท่ีหว่านสิ่งใด 

ตามธรรมชาติของตน  ก็จะเก็บเก่ียว

ความเสื่อมสลายจากธรรมชาติ  ผู้

ที่หว่านความดีในพระจิตเจ้า  ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดรจากพระจิตเจ้า  

อย่าท้อแท้ในการทำาความดี  เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี  เราก็จะได้ 

เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา  ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาสจงทำาความดีต่อทุกคน  

โดยเฉพาะต่อพี่น้องผู้ร่วมความเชื่อของเรา

ทุกสิ่งสร้างมีประโยชน์

	 ลูกชายเจ้าของฟาร์มแกะไปบอกคุณพ่อ	 ขอตัดกิ่งหนามที่ทำาเป็นรั้ว

รอบฟาร์ม		โดยบอกว่า		ทางช่องออกที่ฝูงแกะเดินออกไปทุ่งหญ้า		มีกิ่งหนาม

เกี่ยวขนแกะเต็มไปหมดเลย		เราน่าจะตัดต้นกิ่งหนามเหล่านี้ออก		ฝูงแกะจะได้

เดินเข้าออกได้สะดวกและไม่เจ็บตัว		ไม่ถูกหนามเกี่ยวขนออกด้วย

	 แต่คุณพ่อบอกว่า		อย่าเพ่ิงใจร้อน		อย่าเพ่ิงตัดต้นหนามออก		ต้นหนาม

เหล่านี้นอกจากจะเป็นรั้วรอบฟาร์มได้เป็นอย่างดี	 	 และอีกอย่างขนแกะที่ถูก

หนามเกี่ยวคาบนกิ่งนั้น		ลูกลองไปส่องดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น

	 และจริงอย่างที่คุณพ่อพูด		ลูกชายนั่งอยู่ที่ชานชาลาบ้าน		และสังเกต

ดูนกต่างๆ	บินมาที่กิ่งหนามที่มีขนแกะถูกเกี่ยว		และนำาขนแกะไปที่รังของมัน

เพื่อปูเป็นพื้นอ่อนนุ่มให้กับลูกนกที่เพิ่งฟักเป็นตัวจากไข่ของมัน

	 เมื่อลูกชายนำาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณพ่อฟัง	 	 คุณพ่อเจ้าของฟาร์มจึงเสริม

ว่า		สิ่งสร้างต่างๆ	ของพระเจ้ามีประโยชน์เสมอ		ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง		สิ่งที่เรา

คิดว่าเป็นการสูญเสีย		แต่มันกลับไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได	้	นี่เป็นตัวอย่าง

ของการแบ่งปันในธรรมชาติ

	 ความยากจนของมนุษยชาติ	 	 ไม่ใช่เพราะผลผลิตที่น้อยลง	 	 แต่อยู่ที่

การกระจาย	(distribution)		สินค้า		สิ่งของ	ผลิตภัณฑ	์และ	เงินตรา	ไม่เสมอ

ภาคกัน	(inequitable)

บทเสริม

	 ลุงสมชายที่เป็นคนสวน		มีหน้าที่หาบปี๊บสองใบ			ตักน้ำาจากคลองมา

ใส่ตุ่ม			แล้วแกว่งสารส้มเพื่อจะได้น้ำาที่ใสมาใช้อาบ	ระยะทางจากคลองจนถึงตุ่ม 

ยาวประมาณ	100	เมตร		ทางเดินเป็นถนนแคบๆ	โรยด้วยกรวด		สองข้างทาง

เป็นดิน				ปี๊บสองใบที่สมชายใช้		ใบหนึ่งใหม่ไม่มีรอยรั่ว		แต่อีกใบเก่ามีรอยรั่ว 

เวลาสมชายหาบป๊ีบเก่าท่ีมีรอยร่ัวอยู่ด้านซ้ายเสมอ		และใบใหม่ไม่มีรอยร่ัวจะอยู่

ด้านขวาเสมอเช่นกัน

	 สมชายหาบน้ำาใส่ตุ่มประมาณ	10	เที่ยวก็เต็ม	และทำาเช่นนี้ทุกวัน		จน

กระท่ังเวลาผ่านไปหน่ึงเดือน		สมชายเร่ิมสังเกตเห็นส่ิงท่ีเขามองข้ามมาโดยตลอด		

นั่นคือ	ด้านซ้ายของทางเดินเริ่มมีหญ้าขึ้นเป็นทางหญ้าเล็กๆ	ตามขอบทางเดิน

ที่เป็นกรวด		ส่วนด้านขวาพื้นดินยังแห้งแล้งเหมือนเดิม

	 สมชายจึงใช้ความคิดสร้างสรรค์	 	 ไปซื้อเมล็ดพันธ์ุดอกไม้หลายชนิด

มาโรยทางด้านซ้ายของทางเดิน	 	 ในไม่ช้าทางเดินด้านซ้ายเริ่มมีสีสันสวยงาม

ด้วยดอกไม้ต่างๆ	 ตลอดทาง	 	 ส่วนด้านขวาก็ยังเป็นดินแห้ง	 	 น้ำาจากปี๊บเก่า

ที่รั่วออกไม่ไปไหน	 กลับเป็นน้ำารดต้นดอกไม้เหล่านี้	 	 ทำาให้เกิดสวนดอกไม้

สวยงาม
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	 เมื่อทราบข่าวแบบนี้	 ผมค้นหาภาพเกี่ยวกับ

เพื่อน	 และอยากเขียนเรื่องราวของเพื่อนคนนี้	 เพื่อน

ในความทรงจำาของเรา	 ...	 จำาได้ว่าช่วงที่จะจบป	ี 7	 วัน

ท้ายๆ	 ของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	 ผมเดินไป

พร้อมกับเพ่ือน	 ...	ผมแวะเข้าวิทยาลัย	 เพ่ือนเดินนำาหน้า 

ผมไป	 (นี่คือภาพแรก)	 อีกภาพคือภาพที่เพื่อนยก 

พระคัมภีร์ขึ้น	 ...	 สองภาพที่ทำาให้ผมคิด	 ผมอ่าน

ข้อความในไลน์กลุ่มช่วงที่เพื่อนจากไป	 ...	 เพื่อนๆ	 ใน

กลุ่มก็เขียนมาว่า	 “...ก็ตามสไตล์เขาแหละ ที่ยุจะ 

ขับรถนำาหน้าไปก่อน”	 และคราวน้ีก็เช่นกัน	 เขาเดินทาง

นำาหน้าเราไปก่อน	 คงเหลือไว้แต่ความทรงจำา	 และชีวิต

งดงามของเขา	...	ผมยังจำาอีกภาพได้ดี	ภาพที่เพื่อนถือ

พระคัมภีร์ในมือ	... 

คงเหลือไว้แต่พระคริสตเจ้า 

ที่เขาเฝ้าประกาศความรัก

ของพระองค์ด้วยชีวิตของเขา	...	

และ	

“ลมหายใจที่เหลือ

เพื่อพระคริสตเจ้า” 

จริงๆ	

4

	 หลังจากที่ทราบข่าว	 ผู้คนต่างส่งข้อความ 

มาถามเรื่องราวของคุณพ่อยุรนันท์	...	คนหนึ่งประทับใจ

ในความห่วงใยของคนอื่น	 อันเป็นนิสัยใจคอของเพื่อน	

...	 เขาเล่าว่า	 เมื่องานบวชพ่อยุและเพื่อน	 เป็นพระสงฆ์	

ขบวนแห่มีจังหวะที่หยุดเพื่อรอความพร้อม	...	คนหนึ่ง 

ที่ประทับใจเขาเล่าว่า	 “คุณพ่อยุ เดินไปจัดสโตลา ของ

เพื่อนที่จะบวชพร้อมกันให้เรียบร้อย”	 ความใส่ใจคนอื่น 

แบบนี	้ เราพบเห็นเสมอในช่วงที่พ่อยุอยู่กับเรา	 ...	 

แบบอย่างที่ทิ้งไว้ให้เพื่อนๆ	

พ่อยุทิ้งความรัก 

ความห่วงใยดีๆ ไว้ 

คงเหลือแต่พวกเรา

ที่จะไม่ลืมใส่ใจเพื่อนๆ ด้วยกัน ...

	 ป.ล.	เพื่อนคนหนึ่งเขียนไว้ว่า	“เพื่อนยุ” เป็น

คนตลก	 เพราะฉะนั้นอย่าเศร้ากันเลยนะครับ	 ขอให้

เพื่อนเดินทางไปหาพระบิดาโดยเร็ววัน	 เราจะภาวนาให้

เพื่อนเสมอ

Deo Gratias 

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)

“พระเจ้าประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม

เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ”

(2 โครินธ์ 9:8)

เกิดวันที	่ 5	 เมษายน	 ค.ศ.	 1923	 (พ.ศ.	 2466)	

เป็นบุตรของนายศรี และนางบัวตอง วงค์นวล	 มี 

น้องชาย	 1	 คน	 ชื่อ	 นายเงิน วงค์นวล	 ปัจจุบัน 

เสียชีวิตแล้ว	 อักแนส	 บัวศรี	 เป็นคน	 อ.พาน	 

จ.เชียงราย		ตั้งแต่เกิด

	 ชีวิตช่วงวัยรุ่น	 อักแนส	 บัวศรี	 ได้เป็นคน

ทำาอาหารให้คุณพ่อถนัด ดีสุดจิตร	 และเมื่อนายศร	ี 

ผู้เป็นบิดาเสียชีวิต	 อักแนส	 บัวศรี	 ได้ย้ายมาทำา 

อาหารให้กับคุณพ่อถนัด	 ดีสุดจิตร	 ที่วัดเวียงป่าเป้า	

และได้พบรักกับนายอั้น สุวรรณใจ	ซึ่งต่อมาเป็นคร	ู

และครูคำาสอน	ดูแลวัดเวียงป่าเป้า	

	 อักแนส	 บัวศรี	 สมรสกับนายอ้ัน	 สุวรรณใจ	 

มีบุตรธิดา	 11	 คน	 เสียชีวิต	 4	 คน	 ปัจจุบันมีชีวิต	 

7	คน	คือ	1. นางนารี ชาชุมวงศ์ 	ทำาธุรกิจตนเอง	 

2. นายนพรัตน์ สุวรรณใจ	 ข้าราชการบำานาญ	 

3. นางวัชรี สุวรรณใจ	ทำาธุรกิจตนเอง	4. นายธีระธร 

สุวรรณใจ	ข้าราชการครู	5. คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ 

(พระสงฆ์)	6. ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ	 สมาชิก

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ	 และ	 

7. คุณพ่อธนัย สุวรรณใจ (พระสงฆ์)

มารดาคุณพ่อ (ต่อจากหน้า 19)

	 อักแนส	 บัวศรี	 เป็นคนสวย	 ศรัทธา	 ใจดี	

มีเมตตา	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติมิตร	 ชุมชน	 ขยัน	 

ทำางานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก	ไม่บ่น	อารมณ์ดี	เป็น

คนร่าเริง	 พากเพียรอดทนเป็นเลิศ	 เป็นคนตรงต่อ

เวลา	และซื่อสัตย์สุจริต	

	 ทุกๆ	 เช้าในช่วงเวลาที่อักแนส	 บัวศรี	 เดิน

ไปไหนมาไหนได้น้ัน	มักจะต้องไปท่ีวัดก่อนเสมอ	และ

โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อักแนส	บัวศรี	จะเข้าวัดร่วม

มิสซา	 และมักจะมีผลไม้ไปฝากคุณพ่อเจ้าวัดและ 

ซิสเตอร์ที่วัดเป็นประจำา

	 ด้วยผลของความเชื่อ	ความศรัทธา	ของทั้ง

บิดาและมารดา	 ในครอบครัวสุวรรณใจจึงมีกระแส-

เรียกพระสงฆ์	2	องค์	และนักบวช	1	ท่าน	

	 อักแนส	 บัวศรี	 สุวรรณใจ	 ถึงแก่กรรมวันที	่

22	กรกฎาคม	ค.ศ.	2015	รวมอายุ	92	ปี
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พระสันตะปาปาตรัสว่า
“อย่าเป็นทาสการงานที่ท่านทำาอยู่ 

แต่จงเป็นนายของมัน
12 สิงหาคม 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ความสำาคัญของการนำาชีวิตไปสู่ความสมดุล	 นี่คือ

เรื่องที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึง	เมื่อทรงเริ่ม 

สอนคำาสอนในหัวข้อใหม่	 ของการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำา

สัปดาห์			จงอุทิศเวลาเพ่ือร่วมพิธีสรรเสริญพระเจ้า ทำางาน 

และสวดภาวนาซ่ึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะรู้จักชื่นชมชีวิต

อย่างมีความสุขในครอบครัว	 ความตอนหนึ่งว่า	 “นับ

เป็นผลงานชิ้นเอกในความราบเรียบง่ายงาม	 เป็นความ

งดงามเพราะมันไม่ใช่ของปลอมหรือเลียนแบบ	 แต่กลับ

เป็นศักยภาพที่จะจัดการกับท่าทีของชีวิตจริงได้ทุก

สถานการณ์”

l การรักษาสมดุลของท้ังสามส่ิงน้ี	 จะเป็นหน่ึงในแนวคิด 

หลักของงานชุมนุมครอบครัวโลก	 ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย 

ซึ่งพระสันตะปาปาจะทรงเข้าร่วมในช่วยปลายเดือน 

กันยายนนี้					พระสันตะปาปาทรงเน้นว่าท่ามกลางความ 

หลงใหลทางสังคมให้กับเรื่องกำาไรด้านเศรษฐกิจ	 การได ้

ร่วมพิธีสรรเสริญพระเจ้าและสวดภาวนา	 เป็นเร่ืองจำาเป็น 

ท่ีสามารทำาให้ใครคนหนึ่งได้ไตร่ตรองชีวิตและไตร่ตรอง 

ถึงองค์พระเจ้า	 ตอนหนึ่งว่า	 “เราถูกสร้างมาในพระ

ฉายาลักษณ์และมีความเหมือนในองค์พระเจ้าผู้ไม่

ทรงเป็นทาสของการงานแต่เป็นพระเจ้าของการงาน!		

พระเจ้าทรงขอให้เราหยุดตัวเองให้หลุดพ้นจากการ

หลงใหลเอาแต่เรื่องค้ากำาไรทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งโจมต ี

ช่วงจังหวะการดำาเนินชีวิตของเรา	 มันปฏิเสธไม่ให้มนุษย์

มีเวลาท่ีจะมุ่งจุดสนใจไปยังสิ่งที่มีความสุขอย่างแท้จริง”

l แม้แต่พระเจ้ายังทรงมีวันท่ีพระองค์ทรงพักจากการงาน 

พระสันตะปาปาตรัสว่า	 ครอบครัวควรเลียนแบบในเร่ืองน้ี 

โดยใช้เวลามีความสุขท่ีมีคุณค่าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว	

และรวมเอาการมีเวลาร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์			

พระองค์ทรงเสริมว่าการจะมีความสุขในชีวิตส่วนตัว

และอาชีพการงานอย่างประสบความสำาเร็จควรจะต้อง

มีการไปร่วมพิธีกรรมและอย่าท้อถอยหมดกำาลังใจ	 

ตรัสว่า	 “พิธีกรรมฉลองสรรเสริญพระเจ้า	 เป็นของขวัญ

งดงามจากพระเจ้า	 เป็นของขวัญที่พระองค์ทรงเตรียม

ไว้ให้กับครอบครัวของมุษย์จะได้ชื่นชมยินดี	 อย่าทำาให้

มันพังทลาย”

l ระหว่างเดือนสิงหาคม	 การเข้าเฝ้าประจำาสัปดาห์จะ

กระทำาในหอประชุมเปาโล	ที่	6	เพื่อหลบเลี่ยงความร้อน

ของกรุงโรม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำาสอนเรื่องการไม่ตกเป็นทาสการงานในหอประชุมเปาโล ที่ 6
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

พลัง... ที่เปลี่ยนแปลง (ชีวิต)
	 เราพลาดแผนการย่ิงใหญ่ของพระเจ้าเพ่ือเรา		

ถ้าเราคิดว่าพระวรสารเป็นเพียงกุญแจสู่ชีวิตนิรันดร์ 

พระเจ้าทรงต้ังใจให้พระวรสารช่วยเปล่ียนแปลงทุกแง่มุม

ในชีวิตประจำาวันของเรา	 	พระองค์ให้เรามีจุดประสงค์ใหม่ 

และพลังใหม่		เพื่อเราดำาเนินชีวิตต่อไป				นักบุญเปาโล 

สอนว่า	“พระองค์สิ้นพระชนม์แทนทุกคน		เพ่ือผู้มีชีวิต 

จะได้ไม่มีชีวิตเพ่ือตนเองอีกต่อไป		แต่มีชีวิตเพือ่พระองค์ 

ผู้ได้สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อเขา”	

(2	คร	5:15)

 พลังที่มีชีวิตของพระเจ้า

	 คุณอาจเริ่มสนใจความจริงในพระวรสาร		แต่ยัง 

คิดว่า	“ก็ยังคงเป็นไปไม่ได้”		คุณคิดถูก		คุณรู้ว่าคุณควร 

รัก		แต่ก็ไม่สามารถ		คุณไม่ตั้งใจจริงๆ		คุณต้องการพลัง		

พระวรสารของพระเยซูเจ้าเป็นเพียงการเร่ิมเปลี่ยนแปลง		

พระวรสารจุดประกายการสร้างสันติสุขด้วยการให้ 

แรงบันดาลใจ		และเสริมศักยภาพเราให้แสวงหา

	 เราต้องพบปะพลังท่ีมีชีวิตชีวาของพระวรสาร	

คือ	 ชีวิตพระคริสตเจ้าในเราด้วย	 	 ไม่ใช่แค่สิ่งที่พระเจ้า

ได้ทำาเพ่ือเรา		แต่ส่ิงท่ีพระองค์กำาลังทำาเด๋ียวน้ีในเรา	(อ่าน	

อฟ	3:16-19)

 ชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลง	 	 เมื่อพระเจ้าทรงเสริม

ศักยภาพคุณให้ปฏิบัติกับคนอื่น	 	 เหมือนที่พระองค์

ปฏิบัติกับคุณ

l คุณสามารถรักศัตรู		แม้คุณได้เป็นศัตรูของเขา	พระ

เยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อทำาให้คุณคืนดีกับพระเจ้า		

คุณเลียนแบบอย่างพระองค์ได้		รักท่ีเสียสละต่อผู้ท่ีทำาผิด

กับคุณ	(1	ยน	3:16	;	ลก	6:27-28)

l คุณสามารถเริ่มแก้ไขข้อขัดแย้ง		คุณได้เป็นคนบาป 

เม่ือพระคริสตเจ้าได้ส้ินพระชนม์เพ่ือคุณ		ดังน้ันคุณสามารถ

เริ่มคืนดีกับบุคคลที่ได้ทำาผิด...	 ต่อต้านคุณ	 (รม	 5:8	 ;	

มธ	5:	23-24,	18:15)

l คุณสามารถยอมรับความผิดของตนเอง	 	 เพราะ

เหตุว่าพระเยซูเจ้าได้เห็นบาปของคุณอย่างละเอียด		

คุณก็ไม่ต้องซ่อนบาป		คุณไปสารภาพไว้วางใจว่าจะพบ

เมตตาธรรม	 	 และการชำาระโดยอาศัยพระคริสตเจ้า	 (1	

ยน	1:8-9)

l คุณสามารถทำาข้อขัดแย้งให้เป็นโอกาสเป็นประจักษ์-

พยาน		ชีวิตของคุณมิได้เป็นของคุณเองอีกต่อไป		พระ

เยซูเจ้าทรงซื้อคุณด้วยพระโลหิตและช่วยคุณให้เป็นทูต

เต็มเวลาแห่งการคืนดี		อาศัยพระหรรษทานคุณสามารถ

ใช้ข้อขัดแย้งทุกครั้ง		 เป็นเหมือนโอกาสปฏิบัติความรัก		

คืนดี		และช่วยคนอื่นให้เชื่อใจในพระองค์	(2	คร	5:15-

21)

 พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน		ยิ่งเรารู้และ 

เจริญชีวิตตามพระวรสาร		เราก็ยิ่งถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็น 

ผู้สร้างสันติสุขเหมือนพระคริสตเจ้า		เม่ือเรามีประสบการณ์

ว่าพระเจ้าทรงรัก		ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา...	ดังนั้นเราก็

รักเป็น		ให้อภัยเป็น		และคืนดีได้

 พระวรสารเปลี่ยนแปลง... ฉัน

	 ยิ่งฉันได้ภาวนาและคิดถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้

ทำาเพื่อฉัน	 	 ใจของฉันก็ระบายความยโสที่คิดว่าตนเป็น

คนดีซื่อตรงออกไป	 	 ใจเปี่ยมด้วยความปรารถนาจะ

เจริญชีวิตตามพระวรสาร		เมื่อเราได้รับเมตตาธรรมจาก

พระเจ้า	 	 เราก็แบ่งปันต่อ		นี่คือพระวรสารเปลี่ยนแปลง

สัมพันธภาพ		เมื่อเราเห็นคุณค่า		และสวมกอด	(หลงรัก)	

พระวรสาร		นั่นคือพลังของพระเจ้าเพื่อสร้างสันติสุข

	 แปลสรุปจากหนังสือ	Resolving Everyday 

Conflict	ของ	Ken	Sande,	Pauline	2011,	หน้า	31-

38.
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน”

           (กาลาเทีย 6:9-10)

ความเชื่อ 

อันเป็นชีวิต
โดย พงศ์ ประมวล  
ราคา 120 บาท

ติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

1  

 Deo Gratias ขอขอบพระคุณพระเจ้า

	 เราต้ังช่ือรุ่นแบบน้ี	 รุ่นเราช่ือว่า	 เดโอกราซีอัส 

แบบน้ีต้ังแต่ตอนอยู่บ้านเณรกลางท่ีโคราช	เราชมภาพยนตร์

เกาหลี	 เรื่องราวที่เกี่ยวกับสามเณรที่ใกล้จะบวชเป็น 

พระสงฆ์	 การตัดสินใจเพื่อเลือกครั้งสำาคัญ	 และพบ

ถ้อยคำานี้	 “ขอขอบพระคุณพระเจ้า”	 ...	 พวกเราใช้ชื่อนี้ 

เป็นชื่อรุ่น	 และบ่อยครั้งก็พบปัญหาอุปสรรค	 เราก็ผ่าน

เรื่องราวร้ายดีมาด้วยกัน	 และขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ	

...	 และแม้มี	 “คำาถาม”	 ที่ยากจะตอบ	 เราพยายาม

หาเหตุผล	 จนที่สุดก็พบแต่คำาถามมากขึ้น	 เราต้อง

วางใจในพระเจ้า	 ในความรักเมตตาของพระองค์	 และ

ครั้งนี้ก็เป็น	 “คำาถาม”	 ที่เกิดขึ้นกับรุ่นของเราอีกครั้ง	

...	 ทำาไม	“เพื่อนของเราต้องจากไป” “ทำาไมเราต้อง 

สูญเสียเพื่อนที่เรารัก” ...	

	 ขอขอบพระคุณพระเจ้า	 คือคำาที่เราใช้เสมอ	 ... 

ในยามที่เกิดทั้งปัญหาที่ยากจะแก้ไข	 หรือแม้จะเป็น

ความสุขใจที่ได้รับ	...	ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน	เราต้องขอบคุณ

พระเจ้า	 สำาหรับชีวิตงดงามของเพื่อนที่เดินทางนำาหน้า

เราเสมอ	 ...	 ครั้งแรกที่ได้ยินข่าวนี้	 เพื่อนแสงธรรม	 35	

ต่างถามไถ่ความเป็นไป	 วิตกกังวล	 และห่วงใยในเพื่อน	

เราทุกคนต่างก็อยากให้เรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่ฝันไป	

ตื่นเช้ามาจะไม่ได้ยินว่าเพื่อนต้องจากเราไปจริงๆ

	 ขอขอบพระคุณพระเจ้า	 ...	 สำาหรับความรัก

ของพระองค์ที่ทรงเลือกสรร	 และจัดการสิ่งต่างๆ	 อย่าง

ลงตัวเสมอ	...			
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	 ผมรู้จักกับคุณพ่อยุรนันท์	 ต้ังแต่เข้าบ้านเณรกลาง

ที่โคราช	เราอยู่กลุ่มชีวิตเดียวกัน	อยู่ห้องเดียวกัน	เพื่อน

ชอบเล่นกีฬา	ชอบเล่นฟุตบอล	มีคนถามว่าเขาชอบทีม

อะไรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ	 ทุกคนก็ชอบทีมดังๆ	 แต่

“ลมหายใจที่เหลือเพื่อพระคริสตเจ้า...”
หมายเหตุแห่งการคิดถึงกัน ... แด่ คุณพ่อยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล เพื่อนของเรา

เพื่อนชอบทีมธรรมดาที่เกือบตกชั้น	 คือ	 แบล็กเบริน

โลเวอร	์ ..	 ผมคิดว่า	 เขาก็เป็นคนที่ชอบอะไรแล้ว	 ก็ไม่

เคยละทิ้งในสิ่งที่ชอบ	 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม	 ...	 ก็

เหมือนกับการชอบและอยากเป็นพระสงฆ	์ ที่ชอบและ

รักชีวิตสงฆ์ตั้งแต่เด็ก	 เมื่อเข้าบ้านเณร	 และไม่เคยทิ้ง

ชีวิตนี	้ หมั่นฝึกฝน	 อุทิศตนเพื่อเป็นพระสงฆ์ของพระ 

คริสตเจ้า	

	 เรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อยุรนันท	์ พันธ์วิไล	 ...	

พ่อเพื่อนของเรา	 ...	 คุณพ่อเกิดเมื่อวันที	่ 19	 มกราคม	

ค.ศ.	1986	 เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ	บ้านหนอง-

ทามน้อย	 จ.ศรีสะเกษ	 ...	 บุตรของยอห์น ศรีจันทร์  

พันธ์วิไล และมาการิตา ฉวีวรรณ พันธ์วิไล	 ..	 เป็น

บุตรคนเดียวของครอบครัว	 ...	 คุณพ่อเบเนดิกต์ 

บุปผา สลับเชื้อ	 เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร	 ...	 และนี่คือ 

เรื่องราวที่คุณพ่อยุรนันท์	 บันทึกไว้ในหนังสือที่ระลึก 

พิธีบวชพระสงฆ์ของท่าน	

	 “กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์เป็นสิ่งที่พิเศษ

มาก	 แม้จะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ	์ แต่ผมคิดเสมอ

ว่า	 “ผมเองก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับ

ความยิ่งใหญ่ในความรัก และเมตตาของพระเจ้า”	

ชีวิตของผมได้รับพระคุณพระพรมากมายท้ังจาก

พระเจ้าโดยตรง	 และผ่านทางเพื่อนพี่น้อง	 ในโอกาสนี้

ผมขอขอบคุณทุกคน	 ที่ได้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง

และเติมเต็มชีวิตให้ผมได้มีวันนี	้ ...	 ขอขอบคุณพ่อแม ่

และครอบครัว	 ญาติพี่น้องทุกคน	 สำาหรับการเลี้ยงดู

และปลูกฝังความเชื่อ	 อบรมสั่งสอน	 ขอบพระคุณครู

อาจารย์ทุกท่าน	 ที่ได้มอบความรู้และประสบการณ์ 

อันมีค่าแก่การดำาเนินชีวิตและการงาน	 ขอขอบคุณ 

พระสังฆราช	 บรรดาพระสงฆ์รุ่นพี	่ ที่คอยเป็นทั้งพ่อ	 

ทั้งพี	่ที่เป็นแบบอย่าง	คนที่ให้คำาแนะนำาปรึกษาและเป็น

ผู้ร่วมทางในกระแสเรียกแห่งความเป็นสงฆ์	 ขอบคุณ

เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ทุกท่านที่คอยเป็นกำาลังใจในทุกๆ	

ด้าน	 และช่วยเหลือกันเสมอมา	 และขอบคุณพี่น้อง

สัตบุรุษทุกท่าน	สำาหรับมิตรภาพ	น้ำาใจดี	และคำาภาวนา

อันล้ำาค่าที่ร่วมกันสวดให้ผมตลอดมาและผมยังคงขอ

ให้ช่วยสวดภาวนาให้ผมอีกตลอดไป

	 สุดท้ายน้ี	 ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าท่ีได้เรียก

และเดินเคียงข้างในเส้นทางแห่งกระแสเรียกนี้	 เป็น

ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อผมเพ่ือทำาหน้าที่

สงฆ์แห่งการรับใช้และสานต่อพันธกิจของพระองค์	 ผม

ขอมอบทุกส่ิงทุกอย่างไว้กับพระเจ้า	 การบวชเป็นพระสงฆ์ 

ไม่ใช่ความสำาเร็จในเส้นทางกระแสเรียก	 แต่เป็นเพียง

ก้าวแรกในหน้าที่สงฆ์ที่ต้องเจอกับสิ่งต่างๆ	อีก	และขอ

ฝากชีวิตสงฆ์ไว้ในคำาภาวนาของทุกท่าน	 ให้ผมซื่อสัตย์

ต่อพระสงฆ์	และต่อพันธกิจของพระองค์ตลอดไป”

     

รักในพระคริสตเจ้า

พ่อยุ

3 

 ผมคิดถึงเพื่อน..	 คิดถึงช่วงเวลาที่เดินทาง

ร่วมกัน	 ในบ้านเณร	 ในวิทยาลัยแสงธรรม	 ในกิจกรรม	

โครงการต่างๆ	 ทั้งของบ้านเณรและวิทยาลัย	 ผมคิดถึง

อุปนิสัยของเพื่อนที่เป็นคนเงียบๆ	 เข้าได้กับทุกคน	 

ไม่ทะเลาะกับใคร	 เวลาที่เพื่อนขออาสาสมัครจะต้อง

ช่วยงานอะไรสักอย่าง	 เพื่อนยุ	 ก็มักจะเป็นคนแรกๆ	

เสมอ	 ...	 เพื่อนยุ	 เป็นคนที่จริงใจ	 และมักจะประสาน 

รอยร้าว	และทำาให้เพื่อนคืนดีกัน	...	ผมแปลกใจในชีวิต

เขาเล็กน้อย	 เขาเป็นคนเงียบๆ แต่ใครที่พูดคุยด้วย

ก็มีเสียงฮาอย่างสม่ำาเสมอ ... ใครที่อยู่ด้วยแล้วมี

ความสุข  

(อ่านต่อหน้า 7)
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ขอคำ�ภ�วน�เพ่ือระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พัฒน์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร
เกิดใหม่ในพระเจ้า 25 กันยายน 2549 ครบ 9 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง 

วันศุกร์ท่ี 18 กันยายน 2558  เวลา 17.30 น.

ท่ีวัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 36 ประจำาวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2015 หน้า 15

 วัดมารีย์สมภพ 

บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา	 ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	5	กันยายน เวลา 

10.30	 น.	 พระคาร์ดินัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 	เป็นประธาน	

(จำาหน่ายสินค้าติดต่อ โทร. 0-3520-1589, 0-35-21-

6544)

 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	12	กันยายน เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดซางตาครู้ส กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	 13	 กันยายน	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน		  

 วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 19	 กันยายน	 เวลา	

10.30	 น.	 คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล และ 

คุณพ่อเปโตร พลาพล ล้ิมสุธาโภชน์ พระสงฆ์ใหม่

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	เป็นประธาน

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันพฤหัสบดีที่	 24	 กันยายน	 เวลา	

18.00	น.	พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน	

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	26	กันยายน	เวลา	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญมีคาแอล (ศูนย์อภิบาลอ่างทอง) 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 26	 กันยายน	 เวลา	 10.30	 น.	 

คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	3	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.	

คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน	

 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน

 

 

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระยอง	ฉลอง	

วัดวันเสาร์ที่	5	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุร ีฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	

12	กันยายน	เวลา	10.30	น.		

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที	่13	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่19	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่26	กันยายน	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่10	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	17	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

สังฆมณฑลจันทบุรี

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	24	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่24	ตุลาคม	

เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน	

 วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด	 เสกวัดใหม่ 

วันเสาร์ที	่14	พฤศจิกายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม	 ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ที	่ 6	

กันยายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็นประธาน	 (สอบถามโทร. 

0-3470-3219 โทรสาร 0-3473-0865)

 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 13	 กันยายน	 เวลา	 10.00	 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 27 

กันยายน 	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วย-

กระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่

4	ตุลาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน	(สอบถามเส้นทางได้ที่

คุณพ่อกฤติเดช รุจิรัตน์ โทร. 08-1857-4335)

 วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี อ.กระบุร ี

จ.ระนอง	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 5	 กันยายน	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

เป็นประธาน

 วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน อ.เมือง 

จ.สิงห์บุรี	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 12	 กันยายน	 เวลา	 

10.30	น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก ฉลองวัด

วันเสาร์ที	่10	ตุลาคม	เวลา	10.30	น. 

 

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน	 	 บ้านสองคอน	 	 ต.ป่งขาม	 	 อ.หว้านใหญ	่

จ.มุกดาหาร	 ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที	่ 17	 ตุลาคม		

เวลา	10.00	น.

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักการสถานวันเสาร์ที	่12	ธันวาคม	

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน

ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก

www.udomsarn.com
เฟซบุ๊ก

อุดมสารแฟนคลับ

เวลา		10.00	น.  

 วัดมารีย์สมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	 5	กันยายน	 เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์	เป็นประธาน

 วัดมารดาพระศาสนจักร บ้านหนองพวง 

ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	 ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่	26	กันยายน	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธาน	(คุณพ่อสมคิด  เจริญนารถ 

เจ้าอาวาส โทร. 08-1876-4758)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนอง- 

บัวลำาภู ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	19	กันยายน	เวลา	10.30	น.	

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 

น�้าผึ้งป่าแท้
จากบนดอย 

ราคาขวดละ 300.- บาท 

รายได้สมทบทุน
สร้างวัดบนดอย 

จ�าหน่ายที่

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลา 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 

ถึง 8 กด 0
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] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู	 เดือนละครั้ง	 ที่อารามพระหฤทัย 

คลองเตย	 เวลา	10.00-15.00	น.	20	กันยายน	/	22	

พฤศจิกายน	/	20	ธันวาคม	/	17	มกราคม	เข้าเงียบ

ประจำาปี	 19-21	 กุมภาพันธ์	 ผู้ช่วยจิตภาวนา	 ได้แก่	

คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุวดิน-

ทร์กูร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา	 และทีมงาน	 (มิสซา 

วันอาทิตย์	09.00	น.	ที่วัดน้อยอาราม)

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม

สิ่งน่ารู้เรื่องดนตรีในพิธีกรรม	7	ครั้ง	7	 เรื่องราว		 ใน

หัวข้อเรื่อง	 “การฝึกซ้อมร้องเพลงวัดในพิธีอย่าง

มีชีวิตชีวา” โดยอาจารย์พรเทพ วิชชุชัยชาญ และ	

อาจารย์ศิรารัตน์ สุขชัย	ในวันอาทิตย์ที่	27	กันยายน	

2015	 เวลา	 13.30-17.00	 ที่สำานักพระสังฆราช	 

ชั้นล่าง	 อัสสัมชัญ	 (บางรัก)	 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมและสำารองการเข้าอบรมได้ที่โทร.	 02-681-

3900	 ต่อ	 1407,	 08-9108-6850	 หรือ	 E-mail:	

thaisacredmusic@gmail.com,	 www.facebook.

com/

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียน ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3	วันที่	5-7	

ตุลาคม	 2015ที่บ้านผู้หว่าน	 จ.นครปฐม	 	 และค่าย

พระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน วันที่	23-25	ตุลาคม 

2015	ที่บ้านสวนยอแซฟ		จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียน

แต่ละครั้งคนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ท่ี		ฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด	หรือที่คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ /	อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์		บ้านผู้หว่าน 

2/4	 หมู่	 6	 ต.ท่าข้าม	 อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	

73110	 โทรศัพท์	 0-2429-0124	 ถึง	 33	 โทรสาร	

0-2429-0120	E-mail:thaibible@hotmail.com	และ

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่		www.catholic.or.th 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ	จะจัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์  

สำาหรับโรงเรียนในสังกัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

คณะนักบวชและฆราวาส	 ในเขตอัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	ม	ี3	ระดับ	คือ	ชั้น	ป.4-6	ชั้น	ม.1-3	และ 

ชั้นม.4-6	 ในวันพฤหัสบดีที่	 3	 กันยายน	 2015	 ที่ 

บ้านผู้หว่าน	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียน

ทีมละ 100 บาท (ทีมละ 2 คน) สำาหรับครูและ 

ผู้ติดตามคนละ 50 บาท 

   สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียน

เขตวัด	หรือที่คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ /	อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร์		บ้านผู้หว่าน 

2/4	หมู่	6	ต.ท่าข้าม	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	73110	

โทรศัพท์	0-2429-0124	ถึง	33	โทรสาร	0-2429-0120	

E-mail:thaibible@hotmail.com	 และดาวน์โหลด 

ข้อมูลได้ที	่	www.catholic.or.th

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา	โดยคุณพ่อวิบูลย์ 

ลิมปนวุฒิ	 จิตตาธิการ	 	 12	 กันยายน	 /	 10	 ตุลาคม	

2015	เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา	 ที่วัด 

พระมหาไถ่	 ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมหานคร	 

คุณสงวน โทร.	08-1908-4766	คุณเปรม โทร.	08-

4700-8789 

]  ฉลองอารามคาร์เมไลท์ นครสวรรค์ วันเสาร์ที่	26	

กันยายน	2015	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที	่

1	ตุลาคม	2015	ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซ	ู

และ	90	ปีอาราม	

	 	 	 	 	 	 	 	 เช้า	 เวลา	 07.00	 น.	พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน	(หลังพิธ	ีตั้งศีลมหาสนิท

และเคารพพระธาตุ)

										เย็น	เวลา	16.30	น.	(อวยพรศีลมหาสนิท	เวลา	

16.00	 น.)	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	 เป็นประธาน	 (หลังพิธ	ี เสกดอกกุหลาบ	

และเคารพพระธาตุ)

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ จันทบุรี วันเสาร์ที	่ 3	

ตุลาคม	 2015	 เวลา	 10.30	 น.	 พระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ สามพราน วันอาทิตย์ที	่

11	ตุลาคม	2015	เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู	เป็นประธาน

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก เดือนกันยายน	 เข้าเงียบ	 Lectio	 ที่

ศูนย์คามิลเลียน	 ลาดกระบัง	 เย็นวันพฤหัสบดีที	่ 10	 -	

เที่ยงวันอาทิตย์ที	่13 	/	วันศุกร์ที	่9	ตุลาคม	/	วันเสาร์

ที่	 7	พฤศจิกายน	 /	 วันเสาร์ที	่ 12	ธันวาคม	สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤด ี

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08-

1781-4504	หรือดร.สุนทรี โคมิน	komin.suntree@

gmail.com,	 08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณ- 

พรรักษา aungkie2002@yahoo.com,	 08-9815-

1953	 หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.

com,	08-9117-9100

] ขอเชิญร่วมฝึกสมาธิแบบ WCCM	กับคุณพ่อวิชัย 

โภคทวี, SJ	 ที่บ้านเซเวียร์	 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

ทุกวันจันทร	์ เวลา	 17.00-18.00	 น.	 สอบถามได้ที่ 

คุณพ่อวิชัย	 โภคทวี	 โทร.	 08-1924-0102	 E-mail	 :	

vphokthavi@yahoo.com

]มูลนิธิเซนต์มาร์ติน (วัดพระแม่มหาการุณย์) ต้องการ 

รับสมัครเจ้าหน้าที	่ 2	 ตำาแหน่งดังนี้	 1.	 เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ที่นี่มีนัด
บุคคล/ธุรการ	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปวส.-

ปริญญาตรี	ทั้งเพศชายและหญิง	ใช้	Program	Office	

ได้คล่อง	 ขับรถได้(มีใบขับขี่)	 หากมีประสบการณ์และ 

ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ	2.	เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน	 จำานวน	 1	 ท่าน	 คุณสมบัติ	 จบปริญญาตรี	

ทั้งเพศชายและหญิง	 สามารถขับรถได	้ (มีใบขับขี่)	

สามารถทำางานนอกเวลาได้	 ถ้ามีประสบการณ	์ หรือ

วุฒิปริญญาตรี	สังคมสงเคราะห์	จะพิจารณาเป็นพิเศษ

	 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่อาคารพระคริสต-

ธรรม	วัดพระแม่มหาการุณย์

] วทิยาลัยแสงธรรม ปรบัชว่งเวลาการเปิดการเรยีน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2014/2557	 และที่ประชุม 

สภาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2557		มีมติ

เห็นชอบให้วิทยาลัยดำาเนินการเปิดการเรียนการสอน		

ตั้งแต่ปีการศึกษา	2558	ดังนี้

-	 การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (เริ่มเดือน

มิถุนายน	 2558	 สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคริสต- 

ศาสนศึกษา	 ปี	 4	 และสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม	 

ปี	2)	

-	ภาคการศึกษาท่ี 1   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

- ภาคการศึกษาท่ี 2  ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์	 ที่วัด

ศูนย์อภิบาลหลักสี่	(แยกพงษ์เพชร)	วัดเพื่อกลุ่มคริสต- 

ชนบริเวณแยกพงษ์เพชร	 แยกแคราย	 แยกวิภาวดี	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แยกประชาชื่น	แยกหลักสี	่

แจ้งวัฒนะ	 และบริเวณใกล้เคียง	 เวลา	 11.00	 น.	

สอบถามโทร.	08-9918-3723,	09-9654-1935

] พระสมณสาส์น ฉบับใหม่ ของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า 

(Laudato Si’) เก่ียวกับการดูแลรักษาโลก บ้านท่ีเรา

อาศัยอยู่ร่วมกัน แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม  

สามารถส่ังจองได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	

โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1801	โทรสาร	0-2681-5401 

 

 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะนักบวชคามิลเลียนแขวง 

ประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระแห่งสายประคำา 

และโอกาสบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรโยเซฟ 

เหงียน หงอก อันห์ และสังฆานุกรไมเคิล  

มารีย์ ฝ่าม มินห์ กวน วันเสาร์ที่	 10	 ตุลาคม	

เวลา	 10.00	 น.	 วัดน้อยนักบุญคามิลโล	 บ้านพัก 

ผู้สูงอายุ	 คามิลเลียน	 โซเชียล	 เซนเตอร์	 สามพราน 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุข

แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา	เป็นประธานในพิธี
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 โดย... เงาเทียน

 น้อง	ๆ	เยาวชนท่ีรักครับ	เม่ือวันท่ี	7	สิงหาคม	

2015	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน 

ฆราวาส	แผนกเยาวชน	ร่วมกับชมรมนักธุรกิจคาทอลิก	

และชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์	 ประสานความร่วมมือ

กันจัดกิจกรรม	 “กอล์ฟการกุศล”	 เพื่อหาทุนสนับสนุน

งานอภิบาลเยาวชน	 และหาทุนเพ่ือการจัดชุมนุมเยาวชน

คาทอลิกระดับชาติ	 ครั้งที่	 32	 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

เป็นเจ้าภาพ	ที่สนาม	Legacy	Golf	Club	คลองสามวา 

ตะวันตก	 กรุงเทพฯ	 ชิงถ้วยรางวัลอันดับ	 1	 จากพระ

อัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูต

วาติกันประจำาประเทศไทย	อันดับ	2	จากพระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	และอันดับ	3	จากพระคาร์ดินัล

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 โดยได้รับเกียรติจากพระ 

อัครสังฆราชพอล	ชาง	อิน-นัม	เอกอัครสมณทูตวาติกัน

ประจำาประเทศไทย	 พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี  

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และผู้มีเกียรติมากมาย

ที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้	

	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส	

แผนกเยาวชน	 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนการจัด	 “กอล์ฟการกุศล”	 ในครั้งนี้	 ให้สำาเร็จ

ไปด้วยด	ี

	 เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ	 คืออนาคต 

ของพระศาสนจักร	 และท่านได้มีส่วนในการส่งเสริม 

สนับสนุนเด็กและเยาวชนซ่ึงเ ป็นอนาคตเหล่า น้ี

อย่างไร...	บ้าง?	

	 เสียงเยาวชนฉบับนี	้ ขอประมวลภาพกิจกรรม

ในวันนั้น	 มาให้ชมกันนะครับ	 แล้วพบกันใหม่	 กับ 

เสียงเยาวชนฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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EV Concert มหัศจรรย์คอนเสิร์ต

 “Boy Choir” เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แผ่น แปลเป็นไทยว่า “จังหวะ

นี้หัวใจสั่งมา” ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบ เข้าใจได้เลยว่า การตั้งชื่อภาพยนตร์ 

มีผลต่อความรู้สึกในภาพรวมของภาพยนตร์เหมือนกัน ถ้าผมเห็นแต่ชื่อไทย 

ผมอาจจะผ่านเรื่องนี้ไปอย่างน่าเสียดาย

 ภาพยนตร์เรื่อง Boy Choir พาเราไปติดตามชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่

มีพรสวรรค์ในเสียงร้องเพลง แต่เขาเฮี้ยวเหลือเกิน ชีวิตกับการชกต่อย ไม่ใช่

เรื่องแปลก แต่เขาก็พาชีวิตมาถึงจุดการเป็นนักร้องประสานเสียงเด็กผู้ชายในวง 

ที่ดีเลิศ และไปถึงการได้โชว์ในโชว์ที่ยิ่งใหญ่ เรื่องราวพาเด็กคนนี้ไปถึงจุดที่

ความเป็นวัยรุ่นถามหา เสียงของเขาแตก แน่นอนนั่นหมายความว่า เขาอาจ

กำาลังหมดจุดขาย ความน่าสนใจในการได้ร้องเพลงในสถาบันแห่งนี้จะจบลง 

อีกไม่นาน ผมชอบที่ชายชราคนหนึ่ง รับบทโดยดัสติน ฮอฟแมน เขาพูดว่า 

“การที่เขามาอยู่ที่นี่เราไม่ได้สอนหรือปั้นให้เขาเป็นนักร้อง เราปั้นและสอนชีวิต

ให้กับเขา” มันแปลว่า เสียงร้องที่ดีของเขา ดีและสำาคัญ แต่สิ่งที่สำาคัญกว่า คือ 

จะอย่างไรแล้วเขาต้องมีชีวิตต่อไป เม่ือเขาเติบโตไปกว่าน้ีเราไม่รู้ว่าอะไรรอเขาอยู่

แต่ประสบการณ์ที่เขาได้รับเขาจะนำาไปใช้ ความมหัศจรรย์ที่ผมได้รับจาก EV 

Concert ก็มีที่มาที่ไปคล้าย ๆ กัน

 ผมเดินทางไปฮ่องกงเพื่อเรียนรู้จักกลุ่มที่จะมาเปิด EV Concert และ

พร้อมกับการร่วมประชุมและแบ่งปัน เกี่ยวกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือโลก

ออนไลน์ในการแพร่ธรรม ในขณะที่ผมไป กลุ่มเยาวชน (ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่

กันหมดแล้ว) ที่เคยร่วมเดินทางไปเยาวชนโลก ที่ประเทศอิตาลี ไปร่วมเยาวชน

เอเชียที่ไต้หวัน เป็นต้นเด็ก ๆ ที่สนิทกันรวมไลน์กลุ่มกันและพร้อมที่จะช่วย

เสริมในงานคอนเสิร์ตนี้

 การเดินทางมาของเยาวชนผู้จะเป็นคนร่วมประสานงานกับทีมทาง

ฮ่องกง และเป็นหัวหน้าของน้อง ๆ ที่จะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแล 30 ชีวิต

จากฮ่องกง และคุณพ่ออายุ 80 ปี อีก 1 ท่าน คุณสมบัติสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ได้ดี เป็นตัวแทนเยาวชนไทย 1 ใน 2 ตอนเยาวชนโลกปี 2000 ที่ประเทศอิตาลี 

แถมพกการใช้ภาษาอิตาเลียนได้ ยังมีการเดินทางมาของเยาวชนผู้สามารถ 

เป็นพิธีกรได้ แถมพกกับงานอาชีพของการขายและเช่าจอใหญ่ ๆ ที่มักใช้ใน

งานคอนเสิร์ตหรือการแสดงต่าง ๆ เธอพกดีกรีงานเยาวชนโลก และพ่วงด้วย 

ความสามารถใช้ภาษาจีนได้ ซึ่งทำาให้การติดต่อกับฮ่องกงที่จะมาเล่นคอนเสิร์ต

ดูง่ายและพร้อมขึ้น

 เมื่อตัวหลักดูพร้อมแล้ว เราก็หาตัวเสริม น้อง ๆ เยาวชนจากวัดที่ผม

เคยอภิบาล หรือบางทีเวลาออกบูธก็ถามไถ่เรียกหา ในโปรเจ็คนี้พวกเขาก็กลับ

มาช่วยอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ควรมีเวลาว่าง 5 วันเต็ม และภาษา

อังกฤษเป็นสิ่งที่จำาเป็น พระเป็นเจ้ามักแถมให้เสมอ เมื่อทีมจากฝั่งฮ่องกงระบุ 

ว่า พวกเขาอยากให้เจ้าบ้าน (เขาใช้คำาว่า Local Team) มาร่วมอยู่ในกลุ่ม 

ร้องเพลงในคอนเสิร์ตกับพวกเขาด้วย ความเป็นนักร้องเก่าในกลุ่มนักขับร้อง 

ของบางคน และความเป็นนักร้องเน็ตไอดอลแบบหนึ่งในห้าสาวจุฑาเทพ ทำาให้

การคัดคนไปร่วมกับทีมจากฮ่องกงไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มากไปกว่านั้นเรายังมี

อาสาสมัครดีกรีนักศึกษาที่จะไปต่อปริญญาโท ที่นิวยอร์ก หลังจากงานไม่เกิน 

1 อาทิตย์ และเจ้าของกิจการของที่ระลึกที่มาด้วยใจแม้เวลาว่างจะไม่ทุกวัน 

แต่เมื่อไรก็เมื่อนั้น ขอให้จัดและบอกกัน เมื่อทีมนอกออฟฟิศหรือเราจะเรียก

อาสาสมัครก็ไม่ผิด สมบูรณ์พร้อม วันที่เรานัดคุยพร้อมหน้าพร้อมตากับทีม 

จากฝั่งสำานักงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ก็เริ่มขึ้น ยกที่ 1 ยกที่ 2 และยกสุดท้าย 

ไม่มีเวลาให้ถอยอีกต่อไป การจัดการทุกอย่างถูกจัดวางไว้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 

ตั้งแต่เช้า การต้อนรับและกิจกรรมวันแรกก็เริ่มขึ้น จนถึงวันที่ 6 เมื่อเสียงดนตรี

บรรเลง บทเพลงถูกขับร้อง ไฟแสงสีเสียง ผู้คนร่วม 500 คนในหอประชุม 

ชั้น 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ก็ได้ดื่มด่ำากับงานดนตรีในแบบ EV 

ตอนที่ 2 บนทางผู้แพร่ธรรม ทุกมุมที่ก้าวเดินไป...คือเรื่องราว 
Concert Live in Bangkok 

 ผู้คนที่มาร่วมรับชมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรามีหลักคิดง่าย ๆ ไว้ในใจ 

หนึ่งทุกคนเป็นแขกคนสำาคัญของเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายสำาหรับการมาชมการแสดง 

ไม่มีการเก็บแบบร่วมสมทบทุนในภายหลัง ไม่มีการกะเกณฑ์คนโดยคำานวณ 

แบบขอร้องว่าให้ส่งคนมา เราจะให้ความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเรา 

จะมาทำางานแพร่ธรรม แต่แน่นอนว่าผู้ที่จัดการเรื่องนี้ย่อมเหน็ดเหนื่อยที่จะ

รวบรวมคนและไม่ให้ตกหล่นใคร ไม่เพียงแต่คนกันเองเท่านั้น คนต่างศาสนา 

พี่น้องโปรเตสแตนท์ คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คนเหล่านี้ถูกคิดถึง

ทั้งหมด และช่วงท้าย ๆ ของคอนเสิร์ต เมื่อพี่น้องที่นับถือศาสนาต่างจากเรา

ถูกเชื้อเชิญขึ้นมารับพร ถ้าถามพวกเรากันเองคิดอย่างไร คำาตอบคงมีทั้งสอง

ด้าน แต่ถ้าถามพวกเขาที่ขึ้นมา พระพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของใครไม่ว่าหลั่งลง

บนศีรษะและร่างกายของเขา มันช่างอิ่มสุขอย่างแท้จริง 

 งานดนตรีเป็นหัวใจสำาคัญหลักของทุกคอนเสิร์ต บทเพลงที่ขับขานมี

ความไพเราะในแบบของมัน แต่เสียงที่ออกมานั้นมาจากการมิ้กระหว่างซาวด์

เอ็นจิเนียจากฝั่งไทย และฝั่งทีมของพวกเขา ซึ่งมาจากสิงคโปร์ แสงสวย รวม

ทั้งจอภาพขนาดใหญ่ 2 ด้าน ภาพที่ปรากฏ ขับเน้นให้คุมบรรยากาศได้เป็น

อย่างดี นักร้องจากฝั่งไทย ที่การมาของแต่ละคนเล่าทุกครั้งก็พบการทำางาน 

ของพระทุกครั้ง โซ่อีทีซี กับกิจกรรมฟังหนัง ดูสาระ ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ผมพบคุณแม่ของเขา งานของพระต้องมาก่อน คุณแม่ของเขาบอกกับผม ถ้า

เพื่อนๆ ศิลปินเขาไม่ติดในค่ำานั้นเราอาจจะพบศิลปินเบอร์ใหญ่อีกบางคน แต่

ไม่เป็นไรแค่นั้นก็ Amazing พอแล้ว (ในวันงานทีมของโซ่บรรเลงดนตรีและ 

ขับกล่อมเพลงแห่งการภาวนาคือ Amazing Grace) การมาของศิโยน หรือ 

ใบหม่อน นักร้องเสียงโอเปร่า กับเพลง “พระเจ้าจะนำาเราไป” สะกดทุกคน 

ให้ปรบมือโดยไม่ต้องร้องขอจากผู้ฟัง และเพลงในแบบทรีโอ ร่วมด้วยนักร้องนำา 

ชาย-หญิงในชื่อกลุ่ม “Vocare” ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อหนึ่งในนักร้องนำา คือ

ลูกสาวเพื่อน เพื่อนที่เติบโตมาด้วยกัน เราพบกันที่บ้านเณรกลาง เพื่อนผม 

คนน้ีเป็นหัวหน้าวงดนตรี ท่ีเรารวมวงท่ีบ้านเณรกลางเวลาไปเล่นเพ่ืองานอภิบาล

ต่าง ๆ บางทีกิจกรรมบางอย่างก็พาเรามาพบกันในเวลาที่เหมาะสม แต่ที่มาก

ไปกว่านั้น การทำางานเป็นพวกเราที่ออกแรง แต่ความสำาเร็จย่อมอยู่ที่น้ำาพระทัย

ของพระองค์

 คุณพ่อยาน ผู้พากลุ่มคาทอลิกจากฮ่องกง มาเปิด EV Concert ที่

ประเทศไทย บอกกับทีมของผมว่า คุณพ่อโจเซฟ เขาบอกผมว่าคนไทยจะมี

ความสุขมาก ถ้าได้ยินเน้ือร้องเพลง Theme Song แล้วคุณพ่อโจเซฟของพวกเธอ

ก็หยิบกีตาร์มาเกา ๆ ขีดเขียน ไม่เกิน 20 นาที นั่นก็คือเพลง Mission Road 

ในภาคภาษาไทย

 “เพราะความเชื่อ ฉันคงดำารงในสิ่งที่เชื่อประกาศสิ่งที่เป็น

บนทางผู้แพร่ธรรม ทุกคนที่บนโลกนี้ คือน้องพี่ เป็นพี่น้องกัน ....”

 มหัศจรรย์เล็ก ๆ ประทับความทรงจำาไว้ในใจ ผมเชื่อว่างานแพร่ธรรม

เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อทุกคนได้หยิบยื่นสิ่งที่ดีต่อกันไม่ใช่เรื่องการฟังเพลง มันคือการ

ทำางานภายใต้ความช่วยเหลือของพระ มันคือผู้คนที่เราพบปะ ในค่ำาคืนนั้น และ

คนที่เราจะเดินไปในหนทางผู้แพร่ธรรม (Mission Road) ไปประกาศว่า “เรา

เป็นพี่ เป็นน้องกัน” 

บรรณาธิการบริหาร
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2015 ที่สำานักจุฬาราชมนตรี ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ให้การต้อนรับ มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ โอกาสมอบสาส์นสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ฉลอง ‘อีดิลฟิตริ’ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 / ค.ศ. 2015 จากสมณสภา 

เสวนาระหว่างศาสนา นครรัฐวาติกัน

 

คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล กรุงเทพฯ โดย 

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ และคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข, OCD. ได้

จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสมาชิกประจำาปี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 ถึง 

วันที่ 1 สิงหาคม 2015 ที่เดอะ ธารา รีสอร์ท พัทยา มีสมาชิกมาร่วมเข้าเงียบ

ทั้งสิ้น 21 คน ในปีนี้คุณพ่ออนุพงษ์ได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของท่านนักบุญ 

เทเรซาแห่งพระเยซู

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานสัมมนาการอภิบาล

งานแพร่ธรรม เขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ในโครงการสวดภาวนาสร้างปัญญา 

พัฒนาสุขภาวะ โดยมีพระสงฆ์เขตการแพร่ธรรมท่าสองยาง แม่ระมาด และ

เขตการแพร่ธรรมแม่สอด ส่งครูคำาสอน หัวหน้าคริสตัง ซิสเตอร์ และบราเดอร์  

เข้ารับการสัมมนาจำานวน 50 คน ที่สำานักงานคาทอลิกเขต 3 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 

จ.ตาก ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2015

มารดาคุณพ่อธงชัย คุณพ่อธนัย ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ 

ถึงแก่กรรม พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

ในพิธีมิสซาปลงศพอักแนส 

บัวศรี สุวรรณใจ ผู้เป็นมารดา

ของคุณพ่อธงชัย คุณพ่อธนัย 

และซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณ-

ใจ ที่วัดนักบุญเทเรซา เวียง- 

ป่าเป้า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2015

 อักแนส บัวศรี สุวรรณใจ 

(อ่านต่อหน้า 7)
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