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“พิธีทางศาสนาคริสต์ เพื่อสันติภาพของบ้านเมือง” เมื่อวันที่ 

21 สิงหาคม 2015 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์(ลานA) เขตปทุมวัน พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเสริมสร้างมงคลเมืองให้กับ

ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงลอบวางระบิด ที่ราชประสงค์ หน้า

ศาลท้าวมหาพรหม มีการทำาบุญ 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม 

คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในพิธีทางศาสนาคริสต์ มงซินญอร์วิษณุ  

ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็น

ประธาน

คามิลเลียนบวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 4)สังฆานุกรโยเซฟ เหงียน  สังฆานุกรไมเคิล มารีย์

คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลองแม่พระแห่งสายประคำาและโอกาสบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร

โยเซฟ เหงียน หงอก 

อันห์ และสังฆานุกร

ไมเคิล มารีย์ ฝ่าม 

มินห์ กวน วันเสาร์ 

ที่ 10 ตุลาคม 2015 

เวลา 10.00 น. ที่ 

วั ด น้ อยนั กบุญคา -

มิลโล บ้านพักผู้สูงอายุ 

คามิลเลียน โซเชียล 

“ฉลองวัด”
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู 

เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ 

สาทรใต้ 

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม

2015

“วันแห่งความช่ืนชมยินดี” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2015 คณะธิดา 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดฉลองสุวรรณสมโภช (50 ปี) แห่งการมอบถวายตนแด่

พระเจ้าของซิสเตอร์อานา โรซา ซีวอรี ธรรมทูตชาวอาร์เจนตินา และหิรัญ

สมโภช (25 ปี) ของซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์  

ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร และซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา ท่ีหอประชุมโรงเรียน 

มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธานในพิธี พร้อมกับพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

“ชุมนุมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ” คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก 

ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม งานชุมนุม 

ผู้สูงอายุระดับอัครสังฆมณฑลข้ึน โดยพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ 

ศุระศรางค์ เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุตัวอย่าง 6 

ท่าน   ลูกกตัญญู 6 ท่าน ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เมื่อวันที่ 29 

สิงหาคม 2015 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม 940 ท่าน จากทั้ง 6 เขต
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(อ่านต่อหน้า 4)

สาส์นวันท่องเที่ยวโลก ปี 2015 (ใจความโดยสรุป)

27 กันยายน

“พันล้านนักท่องเที่ยว พันล้านโอกาส”
	 ...ปัจจุบัน	คำ�ว่�	“นักท่องเที่ยว”	นั้นค่อยๆ	ใช้กันน้อยลง	ขณะที่คำ�ว�่	

“นักเดินท�ง”	 ถูกใช้ม�กขึ้น	 	 ซึ่งหม�ยถึงผู้ที่กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของที่ที่เข�ไป	

ไม่ใช่เป็นแค่ผู้เยี่ยมเยือน	“ประช�กรของโลก”		ได้เกิดขึ้น		ไม่ใช่เพื่อไปเยี่ยมชม 

แต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลก		ไม่ใช่แค่ไปแลดู	แต่ไปร่วมมีประสบก�รณ์						ไม่ต้อง 

ไปวิเคร�ะห์วิจ�รณ์อีกต่อไป		แต่ต้องกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของที่ที่เร�ไปด้วย		และ

ต้องเที่ยวไปด้วยคว�มเค�รพต่อบุคคล	สถ�นที่และสิ่งต�่งๆ	ที่ได้ไปเยือนด้วย

	 ในพระสมณส�ส์นฉบับล�่สุด			สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	ทรงเชิญ 

ชวนเร�	 ให้เข้�ถึงธรรมช�ติ	 “ด้วยก�รเปิดใจ	 สู่คว�มยิ่งใหญ่ตระก�รและน่�

อัศจรรย์”		และสื่อส�รกันด้วย	“ภ�ษ�แห่งก�รเป็นพี่น้องกัน	และคว�มงดง�มแห่ง 

คว�มสัมพันธ์กับโลก”	(Laudato Si’, no. 11)			นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหม�ะสม

ที่จะใส่ใจต่อสถ�นที่และผู้คนที่เร�ไปเยี่ยมเยือน		นี่เป็นวิธีก�รที่จะฉวยโอก�ส 

อันมห�ศ�ล	และทำ�ให้บังเกิดผลม�กเท�่ที่จะม�กได้

	 ...ชุมชนท้องถ่ินต้องเปิดตัวเพื่อต้อนรับผู้ม�เยือนจ�กประเทศต่�งๆ		

ซึ่งเดินท�งม�ด้วยคว�มกระห�ยห�คว�มรู้			เป็นโอก�สอันดีที่จะได้แบ่งปันและ 

แลกเปลี่ยนคว�มร่ำ�รวยแห่งก�รเจริญเติบโตและพัฒน�			ก�รให้ก�รต้อนรับอย�่ง 

อบอุ่นเป็นก�รสร้�งศักยภ�พ		เพื่อนำ�ไปสู่ผลดีของบรรย�ก�ศท�งสังคมและ

วัฒนธรรม				เพื่อสร้�งง�นใหม่ๆ		เพื่อพัฒน�ศักดิ์ศรี		และนำ�คุณค�่ของท้องถิ่น 

ให้เผยแสดงออกม�	 โอก�สดีๆ	 เป็นพันล้�นเพ่ือคว�มก้�วหน้�	 โดยเฉพ�ะสำ�หรับ

ประเทศที่ยังคงกำ�ลังพัฒน�	 	 ก�รเพิ่มคว�มรับผิดชอบในก�รท่องเที่ยว	 	 ทำ�ให้

เร�ส�ม�รถมีอน�คตที่เข้มแข็ง	 ด้วยเอกลักษณ์เฉพ�ะ	 ด้วยประวัติศ�สตร	์ และ

ด้วยวัฒนธรรม				ก�รสร้�งร�ยได้และก�รเผยแผ่ประเพณีอันดีง�ม	ช่วยปลุก

คว�มสำ�นึกอันน�่ภ�คภูมิใจในศักดิ์ศรีของชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น...

	 ...พันล้�นนักท่องเท่ียวท่ีดี	ส�ม�รถก่อให้เกิดก�รอยู่ดีมีสุขและก�รพัฒน�

ท่ีย่ังยืนสำ�หรับโลกท้ังหมดได้		...ง�นของพระศ�สนจักรอีกอย่�งคือ	ก�รให้ก�รศึกษ� 

เรื่องก�รใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน	์ 	 พระสันตะป�ป�เตือนใจเร�ว่�	 “ชีวิตจิต 

คริสตชน	รวมคุณค่�ของก�รพักผ่อนและก�รเฉลิมฉลองเข้�ด้วยกัน			เร�มักทำ� 

ให้ก�รพักผ่อนด้วยก�รภ�วน�อย่�งสงบสันติ	 กล�ยเป็นสิ่งไม่มีค่�และไม่จำ�เป็น		

ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว	 	 สิ่งนี้เป็นก�รบิดเบือนคว�มหม�ยที่สำ�คัญที่สุดของก�รทำ�ง�น		

(เพร�ะก�รพักผ่อนมีส่วนสำ�คัญ	สนับสนุนให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน		/	

ผู้แปล)	...”				(Laudato Si’, no.237)

	 ...พระศ�สนจักรร่วมมือในก�รทำ�ให้ก�รท่องเที่ยวเป็นส่วนสำ�คัญของ

ก�รพัฒน�ประช�ชน	โดยเฉพ�ะสำ�หรับผู้ด้อยโอก�สที่สุด		...พระศ�สนจักรและ 

สถ�บันต่�งๆ	 ควรระวังเอ�ใจใส่อยู่เสมอ	 	 ที่จะไม่ให้พันล้�นโอก�สกล�ยเป็น 

พันล�้นอันตร�ย		โดยก�รปกป้องศักดิ์ศรีของบุคคล		สิทธิของคนง�น		ศักดิ์ศรี

ของวัฒนธรรม	ก�รเค�รพรักษ�สิ่งแวดล้อม	และอื่นๆ

	 ...มีพันล้�นโอก�สท่ีจะเปล่ียนก�รเดินท�งท่องเท่ียวให้เป็นประสบก�รณ์

จริงของชีวิต	พันล้�นคว�มเป็นไปได้ที่จะกล�ยเป็นผู้สร�้งโลกให้ดีขึ้น	..	พันล�้น

นักท่องเที่ยว		เป็นพันล้�นโอก�สที่จะเป็น	“เครื่องมือของพระบิด�เจ้�ของเร�		เพื่อ 

โลกของเร�จะเป็นไปต�มที่ทรงตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้�งโลก		และร่วม

รับผิดชอบในแผนก�รของพระองค์เพ่ือ	สันติสุข	คว�มงดง�ม	และคว�มครบครัน” 

(Laudato Si’, no.53)

กรุงว�ติกัน,		24	มิถุน�ยน		2015

พระค�ร์ดินัล	แอนโทนีโอ		ม�รีอ�	วีกลีโอ

ประธ�น	สมณสภ�อภิบ�ลผู้อพยพย้�ยถิ่นและผู้เดินท�ง

พระสังฆร�ช	โจเซฟ		ก�ล�ธิพ�รัมบิล

เลข�ธิก�รฯ

ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และประธานสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดหลักสูตร “การ

พัฒนาภาวะผู้นำาการศึกษาคาทอลิก” (Development of Leadership 

in Catholic Education) สำาหรับผู้บริหารและบุคลากรครูในสถาบัน 

การศึกษาคาทอลิก รุ่นแรก จำานวน 25 คน โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เซอร์วาเลนติน  

มุ่งหมาย ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษา คุณพ่อเดชา 

อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่อ 

ออกัสติน สุกิโย ปิโตโย อธิการเจ้าคณะเยสุอิต คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยค้นคว้า

ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2015 ที่อาคาร 

แม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 สืบเน่ืองจ�กสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็น

คว�มสำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�ค�ทอลิกต�มพันธกิจและเป้�หม�ยที่กำ�หนด

ไว้ในแผนอภิบ�ลคริสตศักร�ช	 2010-2015	 ของพระศ�สนจักรค�ทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	ที่ว�่	“สถ�นศึกษ�ค�ทอลิก	คือ	สน�มแห่งก�รศึกษ�อบรมคว�ม

เชื่อเพื่อก�รประก�ศข่�วดี	 เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของก�รไถ่กู้ของพระ

ศ�สนจักร”	ทั้งนี้ได้กำ�หนดจุดเน้นให้สถ�นศึกษ�ค�ทอลิกได้รับก�รปฏิรูปอย่�ง

จริงจัง	และเปิดใจให้เป็นสน�มแห่งก�รอบรม	เป็นฐ�นแห่งก�รประก�ศข่�วดีใน

บริบทของสังคมไทยโดยก�รสร้�งอัตลักษณ์ของก�รศึกษ�อบรมในสถ�นศึกษ�

ค�ทอลิกให้เด่นชัด	 มีเอกภ�พและมีก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์โดยเฉพ�ะ 

อย่�งย่ิงทรัพย�กรบุคคลในระดับผู้บริห�รในโรงเรียนค�ทอลิก	 ท่ีปัจจุบันมีจำ�นวน

สถ�บันก�รศึกษ�ค�ทอลิกทั้งสิ้นจำ�นวน	345	แห่ง	ซึ่งนับว่�สถ�นศึกษ�เหล่�นี้ 

เป็นสถ�นที่ของก�รประก�ศข�่วดีให้กับเด็กเย�วชนได้เป็นอย่�งดี	 และปัจจัย

สำ�คัญท่ีจะขับเคลื่อนให้พันธกิจดังกล่�วส�ม�รถดำ�เนินไปได้อย่�งเป็นรูปธรรม	

และเพื่อเป็นก�รตอบสนองทิศท�งก�รดำ�เนินง�นท่ีกำ�หนดไว้ในแผนอภิบ�ล

ดังกล�่ว	 ก�รให้ก�รศึกษ�อบรมแก่ผู้บริห�ร	 ครู	 และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

ให้เห็นคุณค่�และคว�มหม�ยที่แท้จริงของก�รเป็นสถ�นศึกษ�ค�ทอลิกจึงเป็น 

กระบวนก�รที่สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนให้	“ก�รจัดก�รศึกษ�ค�ทอลิกเป็นก�ร

จัดก�รศึกษ�ค�ทอลิกที่แท้จริง”	 ท่�มกล�งสังคมโลกและสังคมไทยที่กำ�ลัง

เปลี่ยนแปลงอย�่งรวดเร็ว	 ทำ�ให้ก�รจัดก�รศึกษ�อบรมดังกล่�วเป็นเครื่องมือ

สำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ก�รผสมผส�นวัฒนธรรมกับคว�มเชื่อ	 และคว�มเชื่อกับชีวิต

ได้อย่�งด	ี ก้�วไปสู่คว�มเข้มแข็ง	 และยั่งยืนต่อไป	 (เทียบ	 แผนอภิบ�ลคริสต-

ศักร�ช	2010-2015	ของพระศ�สนจักรค�ทอลิกแห่งประเทศไทย:	หน�้	39)

	 ก�รเปิดหลักสูตรอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒน�บุคล�กรในสถ�นศึกษ�

ค�ทอลิกให้เป็นผู้มีจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นผู้นำ�ต�มอัตลักษณ์ก�รศึกษ�

ค�ทอลิก	 ให้บุคล�กรในสถ�นศึกษ�ค�ทอลิกมีคว�มรู	้ คว�มเข้�ใจ	 ในปรัชญ�

และหลักก�รจัดก�รศึกษ�ค�ทอลิก	 มีทักษะในก�รบริห�รโรงเรียนค�ทอลิก

ท�่มกล�งก�รเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน	อีกทั้งเสริมสร�้งเครือข่�ยและคว�ม

เป็นเอกภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�ค�ทอลิกร่วมกัน

	 พระอัครสังฆร�ชจำ�เนียร	 ให้ข้อคิดว่�	 “เร�ต้องดำ�เนินต�มแบบอย่�ง

ของพระคริสตเจ้�	ในก�รทำ�หน้�ที่ของเร�ในด้�นก�รศึกษ�	เพร�ะพระองค์ทรง

เป็นแบบอย่�งที่ดีที่สุด	 	 พระเยซูเจ�้เทศน์สอนอยู่บนภูเข�	 พระองค์ทรงพูดถึง

เกลือและแสงสว่�ง	เพร�ะไม่มีอะไรท่ีจะมีประโยชน์เท่�สองส่ิงน้ี	

	 พระเยซูเจ้�ต้องก�รจะบอกว่�	 เร�ต้องเป็นเกลือหม�ยคว�มว�่	 เร�ต้อง

พย�ย�มเลียนแบบอย่�งของพระคริสตเจ้�	 ที่จะเป็นเกลือ	 ที่ส�ม�รถจะดอง

แผ่นดิน	และให้รสช�ติแก่สังคม	และแสงสว่�งนั้นคือให้เร�เลียนแบบพระองค์

	 และดังนั้นเวล�นี้เร�ม�ถึง	 350	 ปีก�รศึกษ�ค�ทอลิกไทย	 เหลียวหลัง

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ต่อจากหน้า 20)
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สภาพระสังฆราชฯ (ต่อจากหน้า 3)

ด้วยคว�มกตัญญู	 แลดูข้�งหน้�ด้วยคว�มหวัง	 ก้�วต่อ

ไปเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	นั่นคืออน�คตคือคว�มหวัง”

	 คุณพ่ออภิสิทธิ	์ กฤษเจริญ	 ให้สัมภ�ษณ์ว่�	

“หลักสูตรภ�วะผู้นำ�ผู้บริห�รก�รศึกษ�ค�ทอลิก”	 พวก

เร�ร่วมรับผิดชอบกับสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกฯ	 และ

สภ�ก�รศึกษ�ฯ	 เร�มีคว�มค�ดหวังว่�ผู้ที่เข้�รับก�ร

อบรมจะนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปพัฒน�ท�งด้�นก�รศึกษ� 

ในขณะที่สังคมกำ�ลังต้องก�ร	 และโรงเรียนค�ทอลิก

ของเร�ถือเป็นสถ�บันหนึ่งที่จะเข้�ไปช่วยแก้ไขปัญห�

สังคม	เพร�ะโรงเรียนค�ทอลิกมีพระเยซูเจ้�เป็นศูนย์กล�ง	

นั่นก็หม�ยถึงคว�มรักคว�มเอ�ใจใส่ของพระเยซูเจ้�

สะท้อนออกไปยังลูกศิษย์โดยผ่�นท�งผู้บริห�รและผ่�น

ท�งก�รจัดก�รศึกษ�ค�ทอลิก	 เพร�ะฉะนั้นนี่จึงเป็น

ส่วนสำ�คัญที่เร�จัดทำ�หลักสูตรนี้ขึ้นม�

	 เร�อย�กให้สังคมดี	และเร�อย�กจะให้ศิษย์ของ 

เร�ดี	 โดยมีพระเยซูเจ้�เป็นศูนย์กล�ง	 เพร�ะพระเยซูเจ้� 

ได้ให้แนวคิดกับเร�แล้ว	 เพื่อว�่เร�จะส�ม�รถนำ�คว�มรู้ 

คว�มคิด	ปรัชญ�	จริยธรรมต่�งๆ	จ�กองค์พระเยซูเจ้�

นั้นไปสู่ก�รปฏิบัติ	 นี่เป็นคว�มค�ดหวังอย่�งสูงของ

สภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกฯ	และสภ�ก�รศึกษ�ฯ	รวมทั้ง

ผู้ที่ทำ�ง�นด้�นก�รศึกษ�

	 ส่วนด�้นอื่นๆ	 นั้น	 เร�ก็เชื่อว่�ผู้ที่ผ�่นก�ร

อบรมจะได้นำ�สิ่งท่ีได้รับกลับไปปฏิบัติแล้วจะทำ�ให้เกิด

เครือข่�ยเพิ่มม�กขึ้น	 เพร�ะฉะนั้นโรงเรียนค�ทอลิกจะ

มีส่วนร่วมกับสังคมม�กขึ้นด้วย	ในเวล�เดียวกันก็จะทำ� 

ให้โรงเรียนค�ทอลิกของเร�มีเครือข่�ยที่ช่วยกระจ�ย

พลังและแนวคว�มคิดของเร�ออกไปอีก	 เพื่อช่วยสร�้ง

สังคมให้มีคว�มสุขเรื่อยๆ	และต่อๆ	ไป”

	 ก�รศึกษ�ในหลักสูตรก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� 

กับก�รบริห�รก�รศึกษ�ค�ทอลิก	 มุ่งเน้นก�รพัฒน�

องค์คว�มรู้และทักษะทั้ง	3	ด�้น	ได้แก่	ด�้นจิตวิญญ�ณ

ของคว�มเป็นผู้นำ�ต�มอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก�รศึกษ�

ค�ทอลิก	 ด้�นก�รว�งแผนและก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร 

บริห�รจัดก�รศึกษ�ค�ทอลิก	และด้�นก�รพัฒน�จริยธรรม

ในโรงเรียนค�ทอลิก	โดยจำ�แนกออกเป็น	5	ร�ยวิช�	และ

จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้/ฝึกทักษะ	จำ�นวน	180	ชั่วโมง

	 จำ�นวนร�ยวิช�ตลอดหลักสูตรม	ี 5	 ร�ยวิช�

ดังนี้	 ด้�นก�รพัฒน�จิตวิญญ�ณของคว�มเป็นผู้นำ�

ต�มอัตลักษณ	์ เอกลักษณ์ก�รศึกษ�ค�ทอลิกประกอบ

ด้วยภ�วะผู้นำ�แบบพระเยซูคริสต	์ (Christ:	 Model	 of	

Leadership)	จำ�นวน	36	ช่ัวโมง	และสัมมน�จิตวิญญ�ณ

นักก�รศึกษ�ค�ทอลิก	 (Seminar	 in	Spirituality	of	

Catholic	 Educators)	 จำ�นวน	 36	 ชั่วโมง	 ด้�นก�ร 

พัฒน�ทักษะก�รกำ�หนดแผนและนโยบ�ยก�รจัด 

ก�รศึกษ�ค�ทอลิกประกอบด้วยปรัชญ�ก�รศึกษ�

ค�ทอลิก	 (Philosophy	 of	 Catholic	 Education)

จำ�นวน	 36	 ชั่วโมง	 และยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รศึกษ�

ค�ทอลิก	 (Strategic	 Planning	 in	 Catholic	

Education)	 จำ�นวน	 36	 ชั่วโมง	 และด้�นก�รพัฒน�

จริยธรรมในก�รศึกษ�ค�ทอลิก	 (Ethics	 in	 Catholic	

Education)	 จำ�นวน	 36	 ชั่วโมง	 โดยจะทำ�ก�รอบรม

ทุกวันพฤหัสบดี	 ศุกร์	 และเส�ร์	 วันละ	 6	 ชั่วโมง	 เริ่ม

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่	10	กันย�ยน	จนถึงวันเส�ร์ที่	14	

พฤศจิก�ยน	 2015	 ท่ีอ�ค�รแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์	

สภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกฯ

เซนเตอร์ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา 

เป็นประธาน 

 สังฆานุกรโยเซฟ เหงียน หงอก อันห์ เกิด

วันที่	25	ธันว�คม	ค.ศ.	1979	สัตบุรุษวัดหลักลัม	บิด�

ชื่อ เหงียน วัน หมั่นห์ 	ม�รด�ชื่อเหงียน ถิ่ เดิน 		มี

พี่น้อง	6	คน

	 ผู้ส่งเข�้บ้�นเณร	คุณพ่อ Do duc Phu

การศึกษาอบรม

	 ระดับประถมศึกษ�	โรงเรียนหลักลัม

	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	โรงเรียนกว�งตรุง

	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	โรงเรียนธังลอง

	 ระดับอุดมศึกษ�	 คณะมนุษยศ�สตร์	 ส�ข�

ปรัชญ�และศ�สน�		วิทย�ลัยแสงธรรม	นครปฐม	คณะ 

ศ�สนศ�สตร์	ส�ข�เทววิทย�	วิทย�ลัยแสงธรรม	นครปฐม 

ประวัติชีวิตนักบวช

	 เข้�คณะค�มิลเลียน	 ค.ศ.	 2001	 ที่โฮจิมินห์		

ประเทศเวียดน�ม

	 เข้�โปสตุลันต์	 2	 ธันว�คม	 ค.ศ.	 2005	 ที่

ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์	ส�มพร�น

	 เข้�นวกภ�พ	 1	 พฤษภ�คม	 ค.ศ.	 2007	 ที่

ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์	ปร�จีนบุรี

	 ปฏิญ�ณตนครั้งแรก	1	พฤษภ�คม	ค.ศ.	2008	

ที่ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์	ปร�จีนบุรี

	 ปฏิญ�ณตนตลอดชีพ	 12	 ธันว�คม	 ค.ศ.	

2012	ที่ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์	ส�มพร�น

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่�นพระคัมภีร์ที่ส�มเณร�-

คามิลเลียน (ต่อจากหน้า 2) ลัยแสงธรรม	 ส�มพร�น	 นครปฐม	 วันที	่ 11	 สิงห�คม	

2012

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่ส�มเณร�ลัย

นักบุญยอแซฟ	ส�มพร�น	นครปฐม	วันที	่20	กรกฎ�คม	

2013

	 ได้รับศีลบวชสังฆ�นุกร	 ท่ีส�มเณร�ลัยแสงธรรม	

ส�มพร�น	นครปฐม	วันที	่9	สิงห�คม	2014

 คติพจน์	 “เร�บอกคว�มจริงแก่ท�่นทั้งหล�ย

ว�่	 ท�่นทำ�สิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำ�ต้อยที่สุดของเร�คนหนึ่ง

ท่�นก็ทำ�สิ่งนั้นต่อเร�”	(มธ	25:40)

 สังฆานุกรไมเคิล มารีย์ ฝ่าม มินห์ กวน 

เกิดวันที่	 8	 ตุล�คม	 ค.ศ.	 1977	 	 สัตบุรุษวัดตร�โก๋				

สังฆมณฑลซวนหลก	บิด�ชื่อวินแซนต์ ฝ่าม วัน ตาว

ม�รด�ชื่อมารีย์ ฝ่าม ทิ ธ	ูมีพี่น้อง	6		คน	เป็นบุตรคน

ที่	1

	 ผู้ส่งเข้�บ้�นเณร	 คุณพ่อ John Vu Anh 

Thuan

การศึกษา

	 ระดับประถมศึกษ�	โรงเรียนท�น	โดง	B

	 ระดับมัธยมศึกษ�	โรงเรียนโท็ง	ยัต	A	

	 ระดับอุดมศึกษ�	 คณะมนุษยศ�สตร	์ ส�ข�

ปรัชญ�และศ�สน�	 วิทย�ลัยแสงธรรม	 นครปฐม	 คณะ 

ศ�สนศ�สตร์	ส�ข�เทววิทย�		วิทย�ลัยแสงธรรม	นครปฐม 

ประวัติชีวิตนักบวช

	 เข้�คณะค�มิลเลียน	 ค.ศ.	 2001	 ที่โฮจิมินห	์	

ประเทศเวียดน�ม

	 เข้�โปสตุลันต์	 2	 ธันว�คม	 ค.ศ.	 2005	 ที่

ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร	์ส�มพร�น

	 เข้�นวกภ�พ	 1	 พฤษภ�คม	 ค.ศ.	 2007	 ที่

ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์	ปร�จีนบุรี

	 ปฏิญ�ณตนครั้งแรก	1	พฤษภ�คม	ค.ศ.	2008	

ที่ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์	ปร�จีนบุรี

	 ปฏิญ�ณตนตลอดชีพ	 12	 ธันว�คม	 ค.ศ.	

2012	ที่ค�มิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์	ส�มพร�น

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่�นพระคัมภีร์ที่ส�มเณร�-

ลัยแสงธรรม	 ส�มพร�น	 นครปฐม	 วันที่	 11	 สิงห�คม	

ค.ศ.	2012

	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมท่ีส�มเณร�ลัย

นักบุญยอแซฟ	ส�มพร�น	นครปฐม	วันที่	20	กรกฎ�คม	

ค.ศ.	2013

	 ได้รับศีลบวชสังฆ�นุกร	 ท่ีส�มเณร�ลัยแสงธรรม	

ส�มพร�น	นครปฐม	วันที่	9	สิงห�คม	2014

 คติพจน์ “ข้�พเจ้�เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้�” 

(ลูก�	1:38)

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
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ตอนที่ 85

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

7 กันยายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงขอร้องต่อเขต

ปกครองวัดในทวีปยุโรปและสถ�บันในศ�สน�อื่นให้ห�

ที่พักให้กับผู้อพยพทำ�ให้ส�ม�รถรองรับมวลชนได้

ในทวีปอันเก่�แก่นี้	 	 พระค�ร์ดินัลอันโตนีโอ	 เวกลีโอ	

ประธ�นสมณสภ�เพื่อก�รอภิบ�ลผู้อพยพและผู้เดินท�ง 

กล่�วว่�	“มีประม�ณ	750	สังฆมณฑลในทวีปยุโรป	และ

ห�กทุกเขตปกครองวัดส�ม�รถรับครอบครัวผู้อพยพ	 

1	ครอบครัว	อย�่งน้อยก็จะมีผู้อพยพ	1	ล้�นคน	ได้รับ

คว�มช่วยเหลือ	ซึ่งเป็นจำ�นวนอันมหึม�”

l	สำ�นักว�ติกันส่วนที่ได้รับหน�้ที่ดูแลเรื่องผู้อพยพและ

เดินท�งกำ�ลังศึกษ�ดูว่�จะทำ�อย่�งไรที่จะสนองตอบต่อ

พระดำ�รัสของพระสันตะป�ป�	 จึงคิดว่�ขั้นแรกจะต้อง 

อธิบ�ยให้แก่บรรด�พระสังฆร�ชและสังฆมณฑลของ

พวกท่�น		พระค�ร์ดินัลอันโตนีโอ	เวกลีโอ	กล่�วต่อว่� 

“คำ�เรียกร้องของพระสันตะป�ป�เป็นก�รปฏิรูป	 เพร�ะ

มันช่วยให้ประช�ชนเข้�ใจว่�ไม่ใช่ปัญห�เรื่องระยะท�ง

ห่�งไกลซ่ึงทำ�ให้พวกเข�ไม่อ�จเป็นส่วนหนึ่งของก�ร

แก้ปัญห�ได้	แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนส�ม�รถมีส่วนร่วมได้”

l อปุสรรคหลกักเ็ปน็เรือ่งขอ้ปฏบิตัติ�่งๆ	ของหนว่ยง�น 

ต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ด�่นแรกเลยก็คือผู้อพยพเหล่�นั้นจะ

ต้องได้รับก�รยอมรับเข้�ม�ได้จ�กประเทศนั้นๆ	 เฉพ�ะ

ผู้อพยพกว่า 500,000 คนจะได้รับความช่วยเหลือ
จากพระดำารัสขอร้องจากพระสันตะปาปาฟรังซิส

อย่�งยิ่งที่มีพระศ�สนจักรในประเทศนั้น	 และจำ�นวน

แท้จริงอันมหึม�ที่เร�ค�ดหวังไว้อย�กให้เป็น

	 พระค�ร์ดินัลอันโตนีโอ	 เวกลีโอ	 กล่�วต่อว�่	

“พ่อหวังว่�แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้แต่ก็ยังมีแง่มุมของ

ท�งรัฐบ�ลซึ่งไม่ขึ้นกับท�งพระศ�สนจักร	 พ่อคิดว�่คง 

ไม่ง่�ยเหมือนกับท�งวัดไปพบกับครอบครัวใดครอบครัว

หน่ึงแล้วพูดว�่	 ‘ม�ที่เขตวัดของเร�สิ’	 ใครจะเป็นคน

ตัดสินใจ?	คุณจะทำ�แบบนั้นได้อย�่งไร?”

l ขณะที่ทุกอย�่งยังไม่ชัดเจนและห�กเป็นจริงผู้อพยพ

ม�ถึงแนวช�ยแดนประเทศ	สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส 

ได้ทรงประก�ศแล้วว่�อย่�งน้อยมีสองเขตวัดในเขต

ว�ติกันพร้อมจะรับเข้�ม�เป็นตัวอย่�ง	2	ครอบครัว	พวกเข� 

4 กันยายน 2015 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในวันที	่8	ธันว�คม	เมื่อประตูปีศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดออก	

ณ	 พระมห�วิห�รนักบุญเปโตร	 ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตต�

ธรรมก็จะเริ่มต้นขึ้นอย�่งเป็นท�งก�ร	 สมเด็จพระสันตะ 

ป�ป�ฟรังซิสทรงเรียกร้องทุกคนให้ไตร่ตรอง	 สวดภ�วน�

และร้องขอก�รอภัย	 และจะได้รับก�รอภัย	 	 แท้จริงช่วง

เวล�นี้ซึ่งจะไปจบในวันที่	20	พฤศจิก�ยน	ค.ศ.	2016	

พระสันตะป�ป�ทรงอนุญ�ตให้พระสงฆ์ทุกองค์ส�ม�รถ

ยกบ�ปทำ�แท้งเม่ือสตรีที่ส�รภ�พบ�ปนี้และแสดงคว�ม

ทุกข์ถึงบ�ปอย่�งสมบูรณ	์ จนบัดนี้มีเพียงพระสังฆร�ช

เท่�น้ันท่ีมีอำ�น�จยกบ�ปน้ีได้	 พร้อมกับพระสงฆ์บ�งองค์

ที่ได้รับมอบหม�ยอำ�น�จให้โปรดได้	 มงซินญอร์รีโน	 

ฟิสซิเคลล�	ผู้ว�งแผนกองง�นปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตต�ธรรม	

กล่�วว่�	 “ทุกวันนี้	 ผู้คนม�กม�ยมองดูก�รทำ�แท้งว่�

เป็นเรื่องเล็กๆโดยไม่ได้พิจ�รณ�ถึงมันว่�เป็นบ�ปหนัก	

พวกเข�ไม่เห็นเรื่องร�วต่อเนื่องซึ่งกระจ�ยไปรอบๆ

ก�รทำ�แท้งนี้	 ทั้งตัวสตรีและพวกหมอ	 พระสันตะป�ป�

ทรงหันเหคว�มใส่ใจของพวกเข�ให้เข้�ม�ตระหนักถึง

เรื่องนี้”

พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ เวกลีโอ 

ผู้อพยพในส่วนต่างๆ ของโลก

ไม่ใช่ได้รับเพียงที่พักคุ้มหัว	 ก�รง�นเพื่อทำ�ให้เข�เข้�ม� 

ในสังคมได้เท่�นั้นแต่เร�มอบศักดิ์ศรีให้แก่พวกเข�ด้วย

พระเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมต่อการทำาแท้งระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม :

l มงซินญอร์รีโน	ฟิสซิเคลล�	เป็นผู้จัดก�รว�งแผนง�น 

ในปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตต�ธรรม	ถอยกลับไปสองส�มปีก่อน 

ท�่นดูแลสถ�บันเพื่อชีวิตของสันตะสำ�นัก	 ท่�นกล�่วว�่ 

ก�รตัดสินพระทัยของพระสันตะป�ป�มิได้แปลว่�พระองค์

ทรงลดน้ำ�หนักบ�ปทำ�แท้งให้เป็นบ�ปหนักน้อยลง	 โดย 

อธิบ�ยว่�	 “ก�รทรงปฏิบัติของพระสันตะป�ป�เป็นก�ร

ขับเน้นพระเมตต�ของพระเจ้�	 คนบ�ปจำ�ต้องตระหนัก

ว่�เข�หรือเธอส�ม�รถที่จะเริ่มต้นใหม่โดยอ�ศัยพลัง

อำ�น�จแห่งพระหรรษท�น	ซึ่งจ�กประสบก�รณ์อันเจ็บ

ปวดนี	้ พระเมตต�ส�ม�รถประท�นหนท�งที่จะเริ่มใหม่

และชี้ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของชีวิต”

l ไม่เพียงแต่สตรีเท�่นั้นที่ได้รับก�รอภัยบ�ปนี้	 ระหว่�ง

ปีศักด์ิสิทธ์ิแห่งเมตต�ธรรม	 คนผู้ใดท่ีอ�จมีส่วนท�งอ้อม

ในก�รทำ�แท้ง	 ซึ่งอ�จจะเป็นเพื่อนนอนกับหญิงนั้นหรือ

พวกหมอที่ทำ�แท้งก็ส�ม�รถเข้�ม�รับก�รอภัยได	้ ถ้�

ห�กเข�ไปห�พระสงฆ์ขอส�รภ�พบ�ปและได้กลับใจ

	 มงซินญอร์รีโน	ฟิสซิเคลล�	กล่�วต่อว�่	“เมื่อมี

ก�รทำ�แท้ง	 หนท�งเดียวที่จะก�้วผ่�นคว�มผิดนี้ไปได้

ก็คือต้องมีก�รช่วยเหลือ	 ระบบวงจรก�รช่วยเหลือก็จะ

รวมเอ�ก�รให้อภัย	 ก�รจำ�เป็นที่จะต้องเริ่มต้นใหม่และ

เหนืออื่นใดก็คว�มรัก...และเมตต�”

l นี่เป็นเส�หลักต้นหนึ่งในหล�ยๆ	 ต้นของสมณสมัย

ปกครองของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสต้ังแต่ 

เริ่มต้นแล้วพระองค์ทรงเรียกร้องให้พระศ�สนจักรออก

จ�กตัวเองไปห�ผู้คน	และนำ�เข�กลับม�พบพระเจ้�	อ�ศัย

ม�ตรก�รนี้พระองค์ทรงหวังว่�จะเข้�ถึงคนเหล่�นั้นที่

หันกลับม�เสียใจต่อก�รไปทำ�แท้งและแสวงห�ก�รได้รับ

อภัยจ�กพระเจ้�

ต่อผู้ไปรับศีลอภัยบาปและรับการอภัย

มงซินญอร์รีโน ฟิสซิเคลลา
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บทอธิษฐานภาวนา

การสัมผัสที่รักษาของพระองค์

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและทรงสั่งไข้ให้ออกไป 

นางก็หายไข้” (ลูกา 4:39)

	 ที่ประเทศสหรัฐอเมริก�	 มีร�ยก�รถ�่ยทอดก�รรักษ�ด้วยคว�มเชื่อ	 

มีผู้กำ�กับร�ยก�รชื่อ	 ออเริล โรเบิร์ต	 เข�ตะโกนเรียกผู้ที่ม�ร่วมร�ยก�รให้

ออกม�เพื่อรับก�รรักษ�	 เมื่อคนเดินออกม�	 เข�เอ�มือปกศีรษะคนป่วยอยู่ใน

ห้องที่ทำ�ก�รถ่�ยทอด	 แล้วผู้ร่วมพิธีกับเข�จะตรวจดูและรับรองว่�ห�ยแล้ว

แน่นอนก�รบำ�บัดรักษ�ของพระเยซูเจ้�น่�จะเป็นเรื่องตื่นเต้น	 และพระองค์

หลบหลีกเรื่องนี้	 ในพระวรส�รเร�จะเห็นคนเป็นจำ�นวนม�กนำ�คนเจ็บม�ให้

พระองค์รักษ�	แต่พระเยซูเจ้�ทรงห้�มก�รแสดงออก	ก�รบำ�บัดรักษ�ของพระ

เยซูเจ�้เป็นเครื่องหม�ย	 มิใช่ว่�พระองค์ทรงเป็นผู้บำ�บัดรักษ�ที่มีชื่อเสียง	 แต่

ที่สำ�คัญคือ	 พระอ�ณ�จักรของพระเจ้�กำ�ลังจะปร�กฏในท่�มกล�งพวกเข�	

หล�ยครั้งพระองค์ทรงรักษ�อย่�งเงียบๆ	 ในกรณีของแม่ย�ยของซีโมน	 เธอ 

ได้รับก�รรักษ�ให้กลับม�ประกอบกิจก�รประจำ�วัน

	 เร�อ�จจะไม่กระทำ�อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่	 แต่เร�ได้รับก�รสนับสนุน	 ให้

เร�ปล่อยให้พระอ�นุภ�พของพระคริสตเจ้�ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ	 ซึ่งม ี

ในศักดิ์ศรีสำ�หรับชีวิตของเร�	 ก�รรักษ�เงียบๆ	 ที่บ้�นของซีโมนเตือนเร�ว่� 

พระคริสตเจ้�ทรงส�ม�รถกระทำ�สิ่งต่�งๆ	 โดยผ่�นท�งเร�	 หรือแม้กระทั่ง

ก�รแบ่งปันพระว�จ�ให้แก่วิญญ�ณที่เป็นโรค	 เหล่�นี้เป็นก�รแสดงว่�พระ

อ�ณ�จักรของพระเจ้�ประทับอยู่ท่�มกล�งเร�

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงแสดงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ 

ด้วยการที่ทรงเป็นผู้รักษาผู้ที่เจ็บป่วย 

และให้ความหวังแก่ผู้ที่มาหาพระองค์ พร้อมกับความเจ็บป่วยทั้งกายและใจ 

บัดนี้พระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 

ประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย 

โปรดได้ทรงบำาบัดรักษาแก่ผู้ที่เรียกร้องพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน

อีกนานเท่าใด
วันนั้นหนังสือพิมพ์ไทยสื่อได้ถึงแก่น
“โลกร้องไห้! ภาพสลดศพหนูน้อยผู้อพยพเกยตื้น
ชายหาดตุรกี”
หนูน้อยวัยส�มขวบร่�งจ้ำ�ม่ำ�ผมดกดำ�
ในชุดเสื้อแดงก�งเกงน้ำ�เงินสวมรองท้�
นอนคว่ำ�หน�้ขอบน้ำ�ทะเลบนช�ยห�ด
มือสองข�้งทอดย�วติดข้�งลำ�ตัว
ถูกคลื่นซัดม�จ�กเรือล่มกล�งทะเลลึก
เรือที่เคยเป็นพ�หนะแห่งคว�มหวัง
ผู้โดยส�รแต่ละคนหนีต�ยจ�กบ�้นเกิดเมืองนอน
แค่ได้ไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีสงคร�มก�รเข่นฆ่�
ไม่ใช่จ�กศัตรูที่มีเรื่องบ�ดหม�งบุกรุกเอ�คืน
แต่จ�กคนช�ติเดียวกัน...พี่น้องร่วมแผ่นดิน
ห�กฝ่�ยอื่นทำ�ตัวเป็นศัตรูก็ยังพอทำ�ใจระวังตัวได้
ทว่�นี่เป็นพี่เป็นน้องร่วมช�ติร่วมแผ่นดินประก�ศเป็นศัตรูกันเอง
ย่อมย�กจะทำ�ใจย�กจะป้องกันตัวย�กจะต่อสู้รบร�
แผ่นดินบรรพบุรุษให้ก�รปกป้องรักษ�ด้วยหย�ดเหงื่อแรงก�ย
ส่งต่อม�ให้ลูกหล�นให้เพื่อนร่วมช�ติเป็นมรดก
แต่แล้วใจต้องร้�วร�นที่เห็นทุกอย่�งพังร�บไปต่อหน�้ต่อต�
ชีวิตพี่น้องเพื่อนร่วมช�ติต้องถูกสังเวยให้กับคว�มเหี้ยมโหด
บ้�นช่องพังทล�ยไม่เหลือพื้นที่ให้เหยียบให้ยืน
กระทั่งหมดท�งเลือกสิ้นคว�มหวังไม่เหลือเยื่อใย
ต้องพ�กันหอบข้�วของหนีไปต�ยเอ�ด�บหน้�
คนเป็นพ่อเป็นแม่ทำ�ทุกอย่�งเพื่อให้ลูกปลอดภัยมีวันพรุ่งนี้
ทั้งที่ใจนั้นอย�กให้ลูกภ�คภูมิใจกับบ้�นเกิดเมืองนอน
มีทั้งเชื้อช�ติมีทั้งตระกูลส�นต่อส�ยใยแห่งบรรพบุรุษ
ใครบ้างที่อยากจะย้ายถิ่นฐานที่ผูกพันทางใจกันขนาดนี้
ใครบ้างที่อยากจะออกจากความมั่นคงไปสู่ความไม่แน่นอน
ใครบ้างที่อยากจะพรากจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปโดดเดี่ยว
ใครบ้างที่อยากละทิ้งสิ่งคุ้นเคยไปพบกับสิ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อน
แค่คว�มคิดว่�ต้องทิ้งทุกอย่�งเพื่อหนีต�ยก็แสนจะปวดร�้วแล้ว
แต่ก็ต้องทำ�ทั้งๆ	ที่ไม่อย�ก
คนอื่นเข�สู้รบแก่งแย่งอำ�น�จกัน
พวกเขาต้องหนีหัวซุกหัวซุน
คนอื่นเข�เกลียดชังรุนแรงเหี้ยมโหดไม่เลือกหน้�
พวกเขาต้องกลายเป็นที่รองรับอารมณ์
คนอื่นเข�เคียดแค้นพย�บ�ทเข่นฆ่�
พวกเขาต้องกลายเป็นเหยื่อไม่เกี่ยวด้วยแม้แต่น้อย
แค่หอบข้�วของจูงลูกจูงหล�นหนีไปให้พ้น
ก็แสนจะลำ�บ�กทุลักทุเลอย�่งไม่มีเหตุผลอยู่แล้ว
แต่นี่ยังต้องเจอกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใจดำาใจแคบ
นอกจ�กไม่เมตต�สงส�รช่วยเหลือ
ยังขับไล่ไสส่งพวกเข�ไม่ต่�งกับหมูหม�
แม้แต่ดวงต�หว�ดผว�เศร้�ระทมของเด็กๆ
ก็ยังไม่ส�ม�รถเรียกร้องคว�มเมตต�สงส�รได้
กระทั่งภ�พของหนูน้อยนอนเกยอยู่ช�ยห�ดนั่นแหละ
คว�มเป็นมนุษย์ในใจผู้คนเริ่มจะผลุดขึ้นม�
หลังจ�กที่ถูกคว�มเห็นแก่ตัวกดทับอยู่เป็นน�น
เฉกเช่นภ�พเด็กหญิงเวียดน�มวัยสิบขวบ
ตัวเปลือยเปล่�วิ่งร้องไห้หนีต�ยในสงคร�มเมื่อสี่สิบส�มปีก่อน
ทำ�ให้สำ�นึกแห่งคว�มเป็นมนุษย์ย้อนกลับม�อีกครั้ง
ทั้งในคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในคนที่ได้รู้ได้เห็น
เป็นภ�พที่โลกในตอนนั้นต้องร้องไห้...
หล�ยประเทศเริ่มเปิดรับผู้อพยพด้วยสำ�นึกแห่งมนุษยธรรม
แต่กว่�จะม�ถึงสำ�นึกนี้ได้
ชีวิตน้อยๆ	ต้องถูกสังเวยจนโลกต้องร้องไห้ไปกี่คนแล้ว	
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พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)

สมณโองการ เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา

โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
อนุกรรมการสื่อและสิ่งพิมพ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย ผู้แปล

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

(อ่านต่อฉบับหน้า)

	 เมื่อใดที่เร�วอนขอคว�มช่วยเหลือ	 เมื่อนั้นก็ 

เป็นก�้วแรกที่พระเจ้�ทรงเมตต�เร�แล้ว	 พระองค์เสด็จ 

ม�ช่วยเหลือเร�เมื่อเร�อ่อนแอ	 และก�รช่วยเหลือของ

พระองค์ก็อยู่ที่ก�รช่วยให้เร�ยอมรับว่�พระองค์ประทับ 

อยู่กับเร�อย่�งใกล้ชิด	 ในเม่ือพระองค์ยังสะเทือนพระทัย

เพร�ะคว�มเมตต�สงส�รวันแล้ววันเล�่	 เร�เองก็ควรมี

คว�มเมตต�สงส�รต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน

 15. ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้	 เร�ตั้งต�คอยเปิดใจรับ 

บรรด�ผู้ท่ีอ�ศัยอยู่ไกลสุดช�ยขอบของสังคม	 คือบรรด� 

คนช�ยขอบที่สังคมปัจจุบันก่อขึ้นม�เองในโลกทุกวันนี้ 

มีสถ�นก�รณ์ท่ีไม่แน่นอนและเจ็บปวดม�กม�ยขน�ดไหน!	

คนท่ีบอบช้ำ�เพร�ะถูกคนร่ำ�รวยเมินจนไม่มีสิทธิ์ในก�ร

แสดงคว�มคิดเห็นนั้นมีจำ�นวนม�กม�ยเพียงใด!	 ช่วง

ปีศักดิ์สิทธิ์นี้	 พระศ�สนจักรจะยิ่งได้รับเรียกให้รักษ�

บ�ดแผลเหล่�นี้	 ทำ�ให้เข�ผ่อนคล�ยด้วยก�รให้กำ�ลังใจ 

พันแผลให้เข�ด้วยเมตต�ธรรม	 รักษ�เข�ให้ห�ยด้วย

คว�มเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันและก�รเฝ้�ดูแลเอ�ใจใส่ 

เร�จงอย่�ตกอยู่ในสภ�พเย็นช�น่�อดสูหรือกิจวัตร

ซ้ำ�ซ�กจำ�เจท่ีขัดขว�งเร�มิให้ค้นพบส่ิงใหม่ๆ!	 เร�จงหยุด

มองโลกในแง่ร้�ยที่ไม่สร้�งสรรค์!

	 เร�จงลืมต�ขึ้นมองดูทุกขเวทน�ของโลกเถิด 

ดูบ�ดแผลของบรรด�พ่ีน้องช�ย-หญิงของเร�ที่ถูก 

มองข้�มศักดิ์ศรี	 และเร�จงยอมรับว่�เร�ถูกเกณฑ์ม�ให้

เอ�ใจใส่เสียงร้องขอคว�มช่วยเหลือของเข�เหล่�นั้น! 

ขอให้เร�ยื่นมือช่วยเหลือเข�	 เพื่อเข�จะได้รู้สึกอุ่นใจ

กับก�รปร�กฏตัวของเร�	 ไมตรีจิตของเร�	 และคว�ม

สัมพันธ์ฉันพี่น้องของเร�!	 ขอให้เสียงร้องของเข�เป็น

เสียงร้องของเร�	 ขอให้เร�ร่วมกันทล�ยกำ�แพงคว�ม 

เย็นช�ที่มักจะมีอิทธิพลครอบงำ�ม�กเกินไป	 ที่ปกปิด

คว�มเจ้�เล่ห์และคว�มเห็นแก่ตัวของเร�!

	 ข้�พเจ้�เฝ้�ปร�รถน�ให้คริสตชนใคร่ครวญ

เร่ืองกิจเมตต�ฝ่�ยก�ยและฝ่�ยจิตระหว่�งปีศักด์ิสิทธ์ิ

นี้	 กิจเมตต�นี้จะเป็นวิธีปลุกมโนธรรมที่มักจะซบเซ� 

เมื่อเผชิญกับคว�มขัดสนให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง	 ขอให้เร�จง 

เข้�ใจพระวรส�รให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 พระวรส�รที่ทำ�ให้คน 

ย�กจนได้สัมผัสพระเมตต�ของพระเจ้�เป็นพิเศษ	 พระ

เยซูเจ้�ทรงแนะนำ�กิจเมตต�เหล่�น้ีให้แก่เร�ในก�ร 

เทศน์สอนของพระองค์เพื่อเร�จะได้รู้ว่�เร�กำ�ลังดำ�เนิน 

ชีวิตในฐ�นะศิษย์ของพระองค์หรือไม่	 เร�จงแสดงให้

เห็นกิจเมตต�ฝ่�ยก�ยเหล่�นี้อีกครั้งหนึ่ง	คือ	ให้อาหาร 

แก่ผู้หิวโหย ให้น้ำาดื่มแก่ผู้ที่กระหาย ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ 

เปลือยเปล่า ให้ที่พักแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย เยี่ยมเยียน 

ผู้ป่วย ให้ความบรรเทาแก่ผู้ท่ีถูกจองจำาและฝังผู้ตาย 

แล้วก็ขอให้เร�อย่�ลืมกิจเมตต�ฝ่�ยจิต	 ได้แก่	แนะนำา 

ผู้ที่สงสัย สอนคนท่ีไม่รู้ เตือนใจคนบาป บรรเทาผู้ท่ีมี

ความทุกข์ ให้อภัยความผิดบกพร่องของผู้อ่ืน อดทน

ต่อคนท่ีทำาผิด และภาวนาอุทิศแก่ผู้เป็นและผู้ตาย

	 เร�ไม่อ�จหลบเลี่ยงพระว�จ�ที่องค์พระผู้ 

เป็นเจ้�ตรัสกับเร�ได้พระว�จ�ที่จะใช้เป็นบรรทัดฐ�น

ในเวล�ท่ีเร�จะถูกตัดสินว่�เร�ได้ให้อ�ห�รแก่ผู้หิวโหย 

ให้น้ำ�ด่ืมแก่ผู้ท่ีกระห�ย	ต้อนรับแขกแปลกหน้�	ให้เส้ือผ้� 

แก่ผู้ไม่มีเสื้อผ้�ใส่	 หรือไปเยี่ยมคนป่วยหรือผู้ถูกจองจำ�

หรือไม	่(เทียบ	มธ	25:31-45)	ยิ่งไปกว่�นั้น	เร�จะถูก

ถ�มว่�เร�ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้แคล้วจ�กคว�มข้องใจ

อันเป็นส�เหตุให้พวกเข�ตกอยู่ในสภ�พท่ีสิ้นหวังซ่ึงมัก 

จะเป็นที่ม�ของคว�มโดดเดี่ยวอ้�งว้�งหรือไม่	 เร�ได้

ช่วยเหลือให้ผ�่นพ้นคว�มไม่รู้ที่ผู้คนเป็นล้�นๆ	ประสบ	

โดยเฉพ�ะเด็กๆ	 ที่ไม่ได้รับปัจจัยที่จำ�เป็นเพื่อช่วยเข�

เหล่�น้ันให้หลุดพ้นจ�กคว�มย�กจนหรือไม่	เร�ได้ใกล้ชิด

สนิทสนมกับคนท่ีอยู่ห่�งไกลผู้คนและคนท่ีเดือดร้อน

หรือไม่	 เร�ได้ให้อภัยคนที่ล่วงเกินเร�และละเว้นคว�ม

โกรธเกลียดทุกรูปแบบที่นำ�ไปสู่คว�มรุนแรงหรือไม่

	 ถ้�เร�มีคว�มพ�กเพียรอดทน–ท่ีพระเจ้�ทรง

เผยให้เร�เห็นเต็มที่นั้น–สักเล็กน้อย	 และถ้�เร�มอบ

บรรด�พี่น้องของเร�แด่องค์พระผู้เป็นเจ้�ในคำ�ภ�วน�

แล้ว	 องค์พระคริสตเจ�้ก็จะทรงปร�กฏอยู่ใน	 “สิ่งเล็กๆ 

น้อยๆ”	แต่ละอย่�งเหล่�น้ีแหละ	พระวรก�ยของพระองค์ 

จะเป็นที่แลเห็นได้ในร่�งมนุษย์ที่ถูกท�รุณ	 ถูกบีบคั้น	

ถูกเฆี่ยน	 คนที่ข�ดอ�ห�รและคนที่ถูกเนรเทศ...	 ที่เร�

จะได้เห็นคุณค�่	 จะได้ซ�บซึ้งและเอ�ใจใส่ดูแล	 เร�จง

อย่�ลืมคำ�กล่�วของนักบุญยอห์นแห่งไม้ก�งเขนที่ว่�	

“เร�จะถูกตัดสินโดยใช้คว�มรักเป็นเกณฑ์	 ในขณะที่

เร�เตรียมตัวจ�กโลกน้ีไป”	 [คติพจน์เร่ืองคว�มสว่�งและ

คว�มรัก,	57]

 16.	 	 ในพระวรส�รต�มคำ�บอกเล่�ของนักบุญ 

ลูก�	 เร�พบองค์ประกอบสำ�คัญส่วนอื่นที่จะช่วยให้เร� 

ดำ�เนินชีวิตในปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยคว�มเช่ือนักบุญลูก� 

บันทึกว่�พระเยซู เจ้�ทรงกลับไปท่ีเมืองน�ซ�เร็ธ 

ในวันสับบ�โตพระองค์เสด็จเข้�ไปในศ�ล�ธรรมเช่นเคย 

พวกเข�เชิญพระองค์ให้อ่�นพระคัมภีร์และอธิบ�ย 

พระคัมภีร	์ เป็นข้อคว�มจ�กหนังสือประก�ศกอิสย�ห์ 

ท่ีเขียนไว้ว่�	 “พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า 

เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวด ี

แก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อย 

แก่ผู้ถูกจองจำา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อย 

ผู้ถูกกดข่ีให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปราน 

จากพระเจ้า”(อสย	61:1-2)	น่ีคือ	“ปีแห่งคว�มโปรดปร�น

จ�กพระเจ้�”	หรือ	“พระเมตต�”	ที่องค์พระผู้เป็นเจ�้ได้

ประก�ศไว้และนี่คือสิ่งท่ีเร�ปร�รถน�จะดำ�เนินชีวิตใน

ขณะนี	้ปีศักดิ์สิทธิ์นี้จะเน้นคุณลักษณะแห่งพระพันธกิจ

ของพระเยซูเจ้�ท่ีสะท้อนอยู่ในข้อคว�มของประก�ศก: 

เพื่อให้กำ�ลังใจคนย�กจนด้วยคำ�พูดและกิริย�ท่�ที	

เพื่อประก�ศเสรีภ�พแก่ผู้ตกเป็นท�สรูปแบบใหม่ใน

สังคมปัจจุบัน	 เพ่ือคืนส�ยต�แก่บรรด�คนต�บอดเพร�ะ 

เข�จมอยู่กับตัวเอง	เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้แก่คนที่ถูกช่วงชิง

ไป	 ก�รเทศน์สอนของพระเยซูเจ้�เป็นท่ีแลเห็นได้อีกคร้ัง 

ในคว�มเชื่อที่คริสตชนได้รับเรียกให้ตอบสนองด้วยก�ร

เป็นประจักษ์พย�น	 ขอให้คำ�พูดของอัครส�วกร่วมท�งไป 

กับเร�	“ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณา ก็จงแสดงความ

เมตตากรุณาด้วยใจยินดี”	(เทียบ	รม12:8)

 17.	 ควรใช้เทศก�ลมห�พรตระหว่�งปีศักด์ิสิทธ์ิ 

นี้ให้เข้มข้นจริงจังยิ่งขึ้นเพร�ะเป็นโอก�สสำ�คัญที่ให้

สิทธิพิเศษเพ่ือเฉลิมฉลองและสัมผัสพระเมตต�ของ

พระเจ้�	 มีพระคัมภีร์ม�กม�ยหล�ยหน้�เหลือเกินที่

สมควรนำ�ม�ใช้รำ�พึงภ�วน�ระหว่�งสัปด�ห์มห�พรต 

เพื่อช่วยเร�ให้ค้นพบพระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตต�

กรุณ�ของพระบิด�อีกครั้งหนึ่ง!	 เร�อ�จกล่�วข้อคว�ม

ของประก�ศกมีค�ห์ซ้ำ�ๆ	 แล้วปรับให้เป็นบทภ�วน�

ของเร�ว่�	‘ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็น

พระเจ้า ผู้ทรงให้อภัยความผิดและทรงมองข้ามการ

ล่วงละเมิด พระองค์ไม่ทรงรักษาพระพิโรธไว้ตลอด

ไป แต่พอพระทัยแสดงความรักมั่นคง พระองค์

จะทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง 

พระองค์จะทรงเหยียบย่ำาความผิดของข้าพเจ้า 

ทั้งหลายและจะทรงเหวี่ยงบาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ลงไปในทะเลลึก’ (เทียบ	7:18-19)

	 พระคัมภีร์ประก�ศกอิสย�ห์ยังใช้รำ�พึงได้จริง

ระหว่�งเทศก�ลแห่งก�รอธิษฐ�นภ�วน�	 จำ�ศีลอดอ�ห�ร 

และทำ�กิจเมตต�น้ี:	“แต่การจำาศีลอดอาหารท่ีเราต้องการ 

คือการแก้โซ่ตรวนที่อธรรม แก้สายรัดแอกปล่อยผู้ 

ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระ และหักแอกทุกอันแบ่งปัน

อาหารแก่ผู้หิวโหย นำาคนยากจนไร้ท่ีอยู่อาศัยเข้ามา

ในบ้าน ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม 

และไม่หันหน้าหนีจากญาติพ่ีน้อง และความสว่างของ

ท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณ แผลของท่านจะหาย 

อย่างรวดเร็วความชอบธรรมจะเดินนำาหน้าท่าน  
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วาติกัน 1 กันยายน 2015 (CNA/EWTN News)

	 ในข้อแนะนำ�ด้�นอภิบ�ลสำ�หรับปีศักดิ์สิทธิ์

แห่งเมตต�ธรรม	(8	ธันว�คม	2015	–	20	พฤศจิก�ยน	

2016)		ที่กำ�ลังม�ถึงนี	้	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ได้อนุญ�ตพระสงฆ์ทุกองค์ให้อภัยบ�ปก�รทำ�แท้ง

	 พระองค์ได้เขียนจดหม�ยถึงพระอัครสังฆราช

ริโน  ฟิสิเชลลา 	ประธ�นสมณสภ�เพื่อก�รประก�ศข่�วดี

ใหม	่	ผู้รับผิดชอบก�รจัดฉลองปีศักดิ์สิทธิ์	ว่�	“ปัญห� 

สำ�คัญประก�รหนึ่งในยุคของเร�นี้ชัดเจนคือ	 ผู้คนไม่

เค�รพชีวิต		สังคมปัจจุบันมีแนวคิดไม่ค่อยละเอียดอ่อน 

และกว�้งขว�ง	 	 กล�ยเป็นอุปสรรคต่อก�รต้อนรับชีวิต

ใหม่	 	 หล�ยคนไม่เข้�ใจจริงๆ	 ถึงคว�มเสียห�ยร้�ยแรง

จ�กโศกน�ฏกรรมของก�รทำ�แท้ง

	 มีสตรีหล�ยคนแม้คิดว่�ก�รทำ�แท้งผิด	 	 แต่ 

พวกเธอรู้สึกว่�ไม่มีท�งเลือก	 	 ข้�พเจ้�ตระหนักดีถึง

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

พระสงฆ์ทุกองค์จะสามารถยกบาปการทำาแท้ง

ระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

คว�มกดดันที่ทำ�ให้พวกเธอตัดสินใจเช่นนี้	 	 ข้�พเจ้�

รู้สึกว่�นี่ เป็นก�รทดสอบท�งศีลธรรมที่ เกิดขึ้นจริง 

ข้�พเจ้�ได้พบสตรีหล�ยคนที่ทนทุกข์ ในจิตใจถึง 

รอยแผลแห่งก�รตัดสินใจที่เจ็บปวดนี้

	 สตรีที่ทำ�แท้ง	 	 โดยอัตโนมัติทำ�ให้ถูกตัดข�ด

จ�กพระศ�สนจักร		ตลอดจนผู้ท่ีได้ช่วยเธอในกระบวนก�ร

ทำ�แท้งด้วย	 	บ�ปนี้ต�มปกติพระสังฆร�ชหรือพระสงฆ์

ที่พระสังฆร�ชมอบอำ�น�จให้เท�่นั้นยกบ�ปได้

	 ในโอก�สพิเศษ	 เช่น	 เตรียมรับเสด็จพระคริสต

เจ้�หรือมห�พรต	 พระสังฆร�ชอ�จมอบอำ�น�จให้แก่

พระสงฆ์ทุกองค์ภ�ยในสังฆมณฑลของตน	 เช่น	 ใน

สหรัฐอเมริก�	พระสงฆ์ทุกองค์ได้รับมอบอำ�น�จนี้แล้ว

	 อย่�งไรก็ดี		ในระดับพระศ�สนจักรส�กล		สมเด็จ

พระสันตะป�ป�กล่�วว่�		เร�ไม่ส�ม�รถปฏิเสธก�รให้อภัย

ของพระเจ�้แก่บุคคลที่กลับใจจริง		เป็นพิเศษเมื่อบุคคล

นั้นม�ขอรับศีลอภัยบ�ป		เพื่อให้พระบิด�เจ้�ทรงให้อภัย 

	 เพร�ะเหตุนี	้ 	 พระองค์จึงให้อนุญ�ตพระสงฆ์

ทุกองค์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตต�ธรรม		ให้อภัยบ�ปก�ร

ทำ�แท้งแก่ผู้ที่กลับใจจริงและม�ขอรับก�รอภัยบ�ป

	 สมเด็จพระสันตะป�ป�ทรงอนุญ�ตพระสงฆ์

ของคณะนักบุญปีโอ	ที	่10	ให้ฟังแก้บ�ปในปีศักดิ์สิทธิ์

นี้ได้ด้วย

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้ ไม่กีดกันใครออก

 พระอัครสังฆราชมาร์เซล  เลอแฟปร์ 	ได้ตั้ง 

คณะนักบุญปีโอที่	10	ใน	ค.ศ.	1970		รวบรวมพระสงฆ์

ที่ไม่เห็นด้วยกับสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่	2		สถ�นก�รณ์

แย่ลงเมื่อได้บวชพระสังฆร�ช	 4	 องค์	 ใน	 ค.ศ.	 1988		

โดยมิได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2

	 ผลของก�รทำ�เช่นนั้น	 คือ	 พระสังฆร�ชทั้ง	

5	 ถูกตัดข�ดจ�กพระศ�สนจักร	 	 และ	 ค.ศ.	 2009	 

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16	 	ทรงยกเลิก

ก�รตัดข�ด	 	 จึงมีก�รต่อรองระหว่�งคณะนี้และว�ติกัน		

เพื่อฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ต่อกัน

	 สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงสนใจผู้ชร� 

ป่วยไข	้	หรืออยู่ในคุก		จะไม่ส�ม�รถผ�่นประตูศักดิ์สิทธิ์ 

ที่กรุงโรม		เพื่อรับพระคุณก�รุณย	์	ต�มที่ได้ประก�ศแล้ว 

ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม	 	 ทุกสังฆมณฑลกำ�หนดให้เปิด

ประตูศักดิ์สิทธิ์ที่อ�สนวิห�ร		หรือวัดที่สำ�คัญพิเศษ	หรือ 

สักก�รสถ�น

(อ่านต่อหน้า 13)
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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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	 คนชร�	และผู้ป่วย	ที่ต้องอยู่บ�้น		สมเด็จพระ

สันตะป�ป�ขอให้ยอมรับคว�มป่วยไข้และคว�มทุกข์		

ด้วย	 “คว�มหวังยินดี”	 	 ร่วมมิสซ�	 	 รับศีลมห�สนิท		

ร่วมภ�วน�แม้โดยผ�่นสื่อมวลชนต่�งๆ	 ก็รับพระคุณ

ก�รุณย์ได้

	 นักโทษก็รับพระคุณก�รุณย์ได้ในวัดน้อยของ

ทัณฑสถ�น

	 พระองค์ทรงเน้นให้ทำ�กิจก�รเมตต�ฝ่�ย

ร�่งก�ยและฝ่�ยจิต		เพื่อเป็นพย�นแห่งเมตต�ธรรม		ต�ม 

ที่พระเยซูเจ้�ทรงสอนเร�

                                  3 กันยายน ค.ศ. 2015 

 พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป 

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

“อย่าท้อแท้ในการทำาความดี 

เพราะถ้าเราไม่หยุดทำาความดี

เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา

ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส

จงทำาความดีแก่ทุกคน” (กาลาเทีย 6:9-10)

พระสมณสาส์น 

ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

(Laudato Si’)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

มีจำาหน่ายแล้ว ราคา 90 บาท

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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 วั ด อั ค ร เ ท วด า

มีคาแอล สะพานใหม่ 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

วันเส�ร์ท่ี	26	 กันย�ยน	 เวล�	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลราชบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 	เป็นประธ�น	

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญมีคาแอล (ศูนย์อภิบาลอ่างทอง) 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	 26	 กันย�ยน	 เวล�	 10.30	 น.	 

คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร	เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา	ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	3	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.	

คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธ�น	

 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ท่ี	4	ตุล�คม	เวล�	10.00	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธ�น

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ	ฉลองวัดวันศุกร์ที่	23	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.	

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  

เป็นประธ�น

 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว อ.บางปะกง  จ.ฉะ- 

เชิงเทรา	ฉลองวัดวันเส�ร์ท่ี		24		ตุล�คม	 	เวล�		10.30		น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย   กิจบุญช	ูเป็นประธ�น	

 วัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101 กรุงเทพ- 

มหานคร	ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที่	 15	พฤศจิก�ยน	 เวล�	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช 	เป็นประธ�น	(ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 14 

พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต 

เป็นประธาน) 

 

 

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันเส�ร์ที่	10	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครนายก 

ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	17	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง	 ฉลองวัด 

วันเส�ร์ที่	24	ตุล�คม	เวล�	10.30	น.

 วัดพระคริสตราชา ปะตง ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	

14	พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.		

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี	 ฉลองวัด 

วันอ�ทิตย์ที่	15	พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.	

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	

21	พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.		 	

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ	 ฉลอง

วัดวันเส�ร์ที่	28	 พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.	

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา	 ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 28	

พฤศจิก�ยน	เวล�	10.30	น.	

 

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วาริน- 

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเส�ร์ที่	24	ตุล�คม	

สังฆมณฑลจันทบุรี

เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธ�น	

 วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด	 เสกวัดใหม่ 

วันเส�ร์ที	่14	พฤศจิก�ยน	เวล�	10.00	น.	พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธ�น

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่ 27 

กันย�ยน 	เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วย-

กระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	 ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่

4	ตุล�คม	เวล�	10.00	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธ�น	(สอบถามเส้นทางได้ที่

คุณพ่อกฤติเดช รุจิรัตน์ โทร. 08-1857-4335)

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ที	่ 25	 ตุล�คม	 เวล�	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็น

ประธ�น

 วัดนักบุญเทเรซา อ.แม่สอด จ.ตาก ฉลอง

วัดวันเส�ร์ที	่10	ตุล�คม	เวล�	10.30	น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	เป็นประธ�น 	(วันศุกร์ที่ 

9 ตุลาคม เวลา 19.00 น. มิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ 

3 องค์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์)

 

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน	 	 บ้�นสองคอน	 	 ต.ป่งข�ม	 	 อ.หว�้นใหญ่	

จ.มุกด�ห�ร	 ฉลองสักก�รสถ�นวันเส�ร์ที่	 17	 ตุล�คม		

เวล�	 10.00	 น.	 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธ�น

 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร ฉลองสักก�รสถ�นวันเส�ร์ที่	12	ธันว�คม	

เวล�		10.00	น.  

 วัดแม่พระลูกประคำา เวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเส�ร์ที	่ 3	 ตุล�คม	 เวล�	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธ�น

 วัดแม่พระสายประคำา อ.เมือง จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์	ฉลองวัดวันอ�ทิตย์ท่ี	11	ตุล�คม	เวล�		10.30	น. 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธ�น	

 วัดนักบุญอันดรูว์ จ.ยะลา	 ฉลองวัดวันเส�ร์

ที่	 3	 ตุล�คม	 เวล�	 10.30	 น.	 พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธ�น

 

 วัดพระคริสตราชา เมืองคง  จ.นครราชสีมา 	

ฉลองวัดและฉลองหิรัญสมโภช	 (25	 ปี)	 ก�รบวช

เป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อเจ้�อ�ว�ส	 วันเส�ร์ที	่ 21	

พฤศจิก�ยน	 เวล�	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นประธ�น

นำ้าผึ้งป่าแท้
จากบนดอย 

ราคาขวดละ 300.- บาท 

รายได้สมทบทุน
สร้างวัดบนดอย 

จำาหน่ายที่

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

เวลา 08.00-16.30 น.

โทรศัพท์ 0-2268-1646 

ถึง 8 กด 0

  

	 ขอเชิญร่วมงาน	เปิดตัวหนังสือ	

พระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า	

(Laudato Si’)

วันอาทิตย์ที่	4	ตุลาคม	2015	

เวลา	13.00	น.	

ที่ร้านคฤศตัง	ชั้น	1	โรงพยาบาลเซนต์หลุุยส์	

พบกับเซอร์มารี	หลุยส	์พรฤกษ์งาม

และคุณพ่อพิเชฐ	แสงเทียน

4	ตุลาคม	ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี	

องค์อุปถัมภ์ของสัตว์ต่างๆ	และสิ่งแวดล้อม 

 



ปีที่ 39 ฉบับที่ 40 ประจำ�วันที่ 27 กันย�ยน - 3 ตุล�คม 2015 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดี

ที่	1	ตุล�คม	2015	ฉลองนักบุญเทเรซ�แห่งพระกุม�ร

เยซู	และ	90	ปีอ�ร�ม	

	 	 	 	 	 	 	 	 เช�้	 เวล�	07.00	น.	พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธ�น	(หลังพิธี	ตั้งศีลมห�สนิท

และเค�รพพระธ�ตุ)

										เย็น	เวล�	16.30	น.	(อวยพรศีลมห�สนิท	เวล�	

16.00	น.)	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	 เป็นประธ�น	 (หลังพิธี	 เสกดอกกุหล�บ	

และเค�รพพระธ�ตุ)

] ขอเชิญเย�วชนช�ย	 ระดับชั้น	 ป.5-ม.3	 เข้�ค่าย

กระแสเรียก บ้านเณรเล็กยอแซฟ ระหว่�งวันที่	2-5	

ตุล�คม	 2015	 สนใจติดต่อได้ที่คุณพ่อเจ้�อ�ว�สและ

ครูคำ�สอนทุกท่�น	 สอบถ�มโทร.	 0-2429-0934,	

0-3432-6937	

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ จันทบุรี วันเส�ร์ที่	 3	

ตุล�คม	2015	เวล�	10.30	น.	คุณพ่อยอด เสนารักษ์ 

อุปสังฆราช เป็นประธ�น

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ	่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้�ศีลมห�สนิท	แบ่งปันพระว�จ�	โดยคุณพ่อวิบูลย์ 

ลิมปนวุฒิ	จิตต�ธิก�ร		10	ตุล�คม	/	14	พฤศจิก�ยน	

2015	เวล�	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ	

เวล�	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอ�ยุร่วมมิสซ�	 ที่วัด 

พระมห�ไถ่	 ซ.ร่วมฤดี	 ถ.วิทยุ	 กรุงเทพมห�นคร	 

หลังมิสซ�รับศีลเจิม	 เพื่อพละกำ�ลังท�งด้�นร่�งก�ย	

และจิตวิญญ�ณ	 คุณสงวน โทร.	 08-1908-4766	

คุณเปรม โทร.	08-4700-8789 

] ฉลองอารามคาร์เมไลท์ สามพราน วันอ�ทิตย์ที่	

11	ตุล�คม	2015	เวล�	10.30	น.	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญช	ูเป็นประธ�น

] คณะภราดาน้อยกาปูชิน ขอเชิญร่วมพิธีบูช�

ขอบพระคุณบวชสังฆ�นุกร	 2	 องค์	 ในวันอ�ทิตย์ที่ 

11	 ตุล�คม	 2015	 เวล�	 10.00	 น.	 โอก�สฉลองวัด 

นักบุญม�ร์ก�ริต�	บ�งต�ล		จ.	ร�ชบุรี		โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธ�น 

พร้อมท้ังรับพระคุณก�รุญย์ครบบริบูรณ์โอก�สครบ	

500	 ปี	 ช�ตก�ลของนักบุญเฟลิเชแห่งกันต�ลิเช	 ซึ่ง

เป็นนักบุญองค์แรกของคณะภร�ด�น้อยก�ปูชิน

] พระสังฆราชและคณะสงฆ์ สังฆมณฑลราชบุร	ี	ขอ

เชิญร่วมง�นวันแพร่ธรรมส�กล	 และร่วมขอบพระคุณ

พระเจ้�ในโอก�ส	 50	 ปีแห่งชีวิตสงฆ์	 (29	 เมษ�ยน	

1965-2015)	 คุณพ่อยอแซฟ ชัยศักด์ิ ศรีทิพย์อาสน์ 

และวันกตัญญ	ูพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ คุณพ่อเปโตร บุญส่ง หงษ์ทอง คุณพ่อ

อันเดร ปรีชา พลอยจินดา	วันอ�ทิตย์ที	่18	ตุล�คม	

2015	ที่รองอ�สนวิห�รนักบุญยอห์น	บอสโก	ร�ชบุรี	

พิธีบูช�ขอบพระคุณเวล�	10.00	น.	

] ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแพร่ธรรมสากล อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธ�น	 วัน

อ�ทิตย์ที	่ 18	 ตุล�คม	 2015	 ที่วัดนักบุญเปโตร	

ส�มพร�น	สักก�รสถ�นบุญร�ศีนิโคล�ส	บุญเกิด	กฤษ-

บำ�รุง	เวล�	08.30-14.30	น.	

	 เวล�	 13.00-14.00	 น.	 บรรย�ยพิเศษพระ 

สมณส�ส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้�	(Laudato	Si’) 

โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก เดือนกันย�ยน	เข้�เงียบ	Lectio	ที่ศูนย์

ค�มิลเลียน	ล�ดกระบัง	วันศุกร์ที	่9	ตุล�คม	/	วันเส�ร์

ที	่ 7	พฤศจิก�ยน	 /	 วันเส�ร์ที	่ 12	ธันว�คม	สอบถ�ม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	 จะจัดค่ายพระคัมภีร์สำาหรับนักเรียน ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3	 วันที่	 5-7	

ตุล�คม	 2015	 ที่บ้�นผู้หว่�น	 จ.นครปฐม	 	 และค่าย

พระคัมภีร์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน วันที	่23-25	ตุล�คม 

2015	ที่บ้�นสวนยอแซฟ	 	จ.นครปฐม	ค่าลงทะเบียน

แต่ละครั้งคนละ 500 บาท

 สนใจติดต่อได้ท่ีฝ่�ยจิตต�ภิบ�ลของโรงเรียน

เขตวัด	 หรือทีคุ่ณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ /	อาจารย์

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร	์ 	บ้�นผู้หว่�น 

2/4	หมู่	6	ต.ท�่ข้�ม	อ.ส�มพร�น	จ.นครปฐม	73110	

โทรศัพท	์ 0-2429-0124	 ถึง	 33	 โทรส�ร	 0-2429-

0120	E-mail:thaibible@hotmail.com	และด�วน์โหลด

ข้อมูลได้ที	่	www.catholic.or.th 

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	ขอเชิญรับก�รอบรมพระคัมภีร์สำ�หรับคริสต- 

ชน	ครูคำ�สอน	ผู้นำ�บีอีซี	 และผู้สนใจ	หัวข้อ	 “หนังสือ

อพยพและเลวีนิติ”	 โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์   

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ	์ทุกวันเส�ร์ที	่7,	14,	21	และ	28	

พฤศจิก�ยน	2015	ที่ศูนย์อบรมคริสตศ�สนธรรมระดับ

ช�ต	ิ (ศูนย์	 NCC)	 ส�มพร�น	 สนใจติดต่อได้ที่คุณครู

ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ	โทรศัพท	์	0-2429-0124	ถึง	33 

E-mail:	bangkokbible@yahoo.com		ค่�ลงทะเบียน	

คนละ	100	บ�ท		(รวม	4	ครั้ง)	

] คณะพระหฤทัยฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัคร- 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดเข้�เงียบจิตภ�วน�ด้วย 

พระทัยพระเยซู	 เดือนละครั้ง	 ที่อ�ร�มพระหฤทัย 

คลองเตย	   เวล�	 10.00-15.00	 น.	 22	 พฤศจิก�ยน	

/	 20	 ธันว�คม	 /	 17	 มกร�คม	 เข้�เงียบประจำ�ปี 

19-21	 กุมภ�พันธ์	 ผู้ช่วยจิตภ�วน�	 ได้แก่	 คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร 

ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา	และทีมง�น	(มิสซ�วันอ�ทิตย	์

09.00	น.	ที่วัดน้อยอ�ร�ม)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำ�หรับผู้สนใจ

ทั่วไป	 ทุกวันเส�ร์	 เวล�	 09.30-11.30	 น.	 ที่ห้อง 

ประชุมชั้น	 3	 อ�ค�รใหม่	 วัดพระมห�ไถ่	 ซอยร่วมฤด ี

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตต�ธิก�ร 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com,	 08-

1781-4504	หรือดร.สุนทรี โคมิน	komin.suntree@

ที่นี่มีนัด
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	 ที่บ้�นเซเวียร์	 อนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิ 

ทุกวันจันทร	์ เวล�	 17.00-18.00	 น.	 สอบถ�มได้ที่ 

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

vphokthavi@yahoo.com

] วทิยาลัยแสงธรรม ปรบัชว่งเวลาการเปิดการเรยีน 

การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ที่

ประชุมสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	 4	 กันย�ยน	 2014/2557	 และที่ประชุม 

สภ�วิทย�ลัย	เมื่อวันที่	20	พฤศจิก�ยน	2557		มีมติ

เห็นชอบให้วิทย�ลัยดำ�เนินก�รเปิดก�รเรียนก�รสอน		

ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2558	ดังนี้

-	 การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (เริ่มเดือน

มิถุน�ยน	 2558	 สำ�หรับนักศึกษ�ส�ข�วิช�คริสต- 

ศ�สนศึกษ�	 ปี	 4	 และส�ข�วิช�เทววิทย�จริยธรรม	 

ปี	2)	

-	ภาคการศึกษาท่ี 1   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

- ภาคการศึกษาท่ี 2  ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

] ขอเชิญร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตย์	 ที่วัด

ศูนย์อภิบ�ลหลักสี	่(แยกพงษ์เพชร)	วัดเพื่อกลุ่มคริสต- 

ชนบริเวณแยกพงษ์เพชร	 แยกแคร�ย	 แยกวิภ�วดี	 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	แยกประช�ชื่น	แยกหลักสี	่

แจ้งวัฒนะ	 และบริเวณใกล้เคียง	 เวล�	 11.00	 น.	

สอบถ�มโทร.	08-9918-3723,	09-9654-1935

 

 
คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะนักบวชคามิลเลียนแห่ง 

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ

โอก�สฉลองแม่พระแห่งส�ยประคำ�และโอก�ส

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรโยเซฟเหงียน 

หงอก อันห์ และสังฆานุกรไมเคิล มารีย์ ฝ่าม 

มินห์ กวน วันเส�ร์ที่	10	ตุล�คม	เวล�	10.00	น. 

วัดน้อยนักบุญค�มิลโล	บ้�นพักผู้สูงอ�ยุ	ค�มิลเลียน 

โซเชียล	 เซนเตอร์	 ส�มพร�น	 โดยพระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑล

นครร�ชสีม�	เป็นประธ�น

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 

นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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 โดย... เงาเทียน

	 น้องๆ	 เย�วชนครับ	 อย่�งที่เร�ได้ติดต�มม�
ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่�	 ในปีนี้ท�งคณะกรรมก�ร 
ค�ทอลิกเพื่อคริสตชนฆร�ว�ส	 แผนกเย�วชน	 กำ�หนด 
ก�รจัดค่�ยผู้นำ�เย�วชนค�ทอลิกระดับช�ติขึ้นอย่�ง 
ต่อเนื่องทุกปี	 โดยเวียนไปจัดใน	 10	 สังฆมณฑล	 เพื่อ
ให้สังฆมณฑลเจ้�ภ�พนำ�เอกลักษณ์ก�รอบรมผู้นำ�เย�วชน 
ของตน	 ม�ปรับใช้ในค่�ยผู้นำ�เย�วชนค�ทอลิกระดับช�ติ	
และเพื่อกระตุ้นให้ง�นอภิบ�ลเย�วชนในสังฆมณฑล
เจ้�ภ�พตื่นตัวและเข้มแข็งอย่�งต่อเนื่อง	 ปีนี้เป็นโอก�ส
พิเศษ	 “ปีศักดิ์สิทธิ์พระศ�สนจักรค�ทอลิกไทย”	 ท�ง
สังฆมณฑลเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นเจ้�ภ�พค�่ยผู้นำ�เย�วชน
ค�ทอลิกระดับช�ติ	 ครั้งที่	 32	 จึงเห็นเหม�ะสมให้จัด
เป็นง�นชุมนุมเย�วชนระดับช�ติ	 National	 Youth	
Congress	 เพื่อส่งเสริมเย�วชนให้ได้รับก�รฟื้นฟูและ
ไตร่ตรองด�้นคำ�สอน	 พัฒน�ชีวิตคว�มเชื่อ	 ส่งเสริม

ก�รศึกษ�พระว�จ�	 สู่ก�รเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต 
ประก�ศข�่วดีใหม่	 ให้กล้�เสวน�ฉันพี่น้องกับผู้มีคว�ม
เชื่ออื่น	กล้�แสดงจิตเมตต�แห่งรักและรับใช้เพื่อนพี่น้อง 
ทั้งด้วยกิจก�ร	คำ�พูดและคำ�ภ�วน�	โดยใช้พระว�จ�	“ผู้
มีใจเมตต�	 ย่อมเป็นสุข	 เพร�ะเข�จะได้รับพระเมตต�”	
(อ�้ง	มธ	5:7)	เป็นหัวข้อไตร่ตรองในก�รชุมนุมครั้งนี	้
	 ก�รชุมนุมครั้งนี	้ แบ่งเป็น	 3	 ช่วงเวล�ด้วยกัน
คือ	ช่วงที่	1	เตรียมทีมง�น	วันที	่7-11	ตุล�คม	2015	
ท่ีศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่		ช่วงท่ี	2	สัมผัสชีวิตกับพ่ีน้อง 
คริสตชน	 วันที่	 12-14	 ตุล�คม	 2015	 ที่หมู่บ้�น 
ในเขตอำ�เภอแม่แจ่ม	ช่วงที	่3	ง�นชุมนุมเย�วชนฯ	วันที่	 
14-	17	ตุล�คม	2015	ที่โรงเรียนมงฟอร์ตฯ	มัธยม
	 เสียงเย�วชน	ขอเป็นส่วนหน่ึงในก�รเตรียมจิตใจ 
ของน้อง	 ๆ	 เย�วชน	 เพื่อจะได้รับทร�บข้อมูลต่�ง	 ๆ	
เกี่ยวกับก�รจัดก�รชุมนุมในครั้งนี	้โดยน้อง	ๆ	ส�ม�รถ
ติดต�มร�ยละเอียดของก�รชุมนุมได้จ�กจิตต�ภิบ�ล
ของน้องๆ	 ในแต่ละสังฆมณฑล	 องค์กร	 และส�ม�รถ
ติดต�มจ�กหน้�เว็บไซต์	ของแผนกเย�วชน		ส่วนกล�ง 
(http:/ /youth.cbct.net/Youth2013-News/
YouthNews2015/NYC-CM_/nyc-cm_.html)	 หรือ
ติดต�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติม	 ได้ในเว็บไซต์ของสังฆมณฑล
เชียงใหม่ 	(http://www.cmdiocese.org/web/ชุมนุม

เย�วชนเชียงใหม่)
	 นอกจ�กนี้	 พี่ขอนำ�เสนอตร�สัญลักษณ์	 และ
คว�มหม�ยของตร�สัญลักษณ์ที่เร�ใช้ในก�รชุมนุม 
ครั้งนี้ครับ	แล้วพบกันใหม่	สวัสดีครับ
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 “เราจะคิดถึงคนท่ีสำาคัญเม่ือต้องจากกันไป เราจะคิดถึงวันท่ีสวยงาม

เมื่อ...เวลาผ่านไป” เนื้อร้องและท่วงทำานองสะดุดหู กระตุกความรู้สึกผม 

ให้ต้องย้อนกลับไปดูและฟังอีกครั้งหนึ่ง ผลงานเพลงของวงชั่วโมงที่ 25 (เด็ก

หนุ่มกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อวงว่า 25 Hours) เพลงนี้มีชื่อว่า “ไม่เคย” เนื้อหารวม ๆ 

ของเพลงจึงพุ่งไปที่บางทีเราไม่เคยคิด ไม่เคยทำา ไม่เคยรู้สึกดี ๆ และรักกัน 

จนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไป เพราะเราจะคิดแบบนี้เมื่อมันผ่านเราไปแล้ว 

หรือคนนั้นอาจจากเราไปแล้ว

 คนที่สำาคัญในชีวิตของเราแต่ละคนคือใคร? ผมนับนิ้วกับคนที่นึกถึง 

ขึ้นทันทีทันใด หนึ่งในนั้นมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กว่า 20 ปี 

ในชีวิตพระสงฆ์ ผมโตมากับการปกครองของพระคุณเจ้า ฉากชีวิตต่าง ๆ 

มากมายในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน จนถึงล่าสุดก่อนท่ีพระคุณเจ้าถวายมิสซาในโอกาส 

เข้าเงียบประจำาเดือนกันยายน พระคุณเจ้าได้รับเชิญเป็นประธานพิธีมิสซา และ 

พวกเราพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถือโอกาสร่วมยินดีกับพระคุณเจ้า 

ในโอกาสฉลองศาสนนาม “อัครเทวดามีคาแอล” หลังมิสซานั้น พอดีวันนั้น 

ผมซื้อนิตยสาร National Geographic ฉบับเดือนกันยายน และตั้งใจจะนำา

มามอบให้พระคุณเจ้าในโอกาสเข้าเงียบเพราะนิตยสารน้ีมีสกู๊ปใหญ่เร่ือง “งาเถ่ือน” 

แต่มีบทความแปลเรื่องสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และมีสกู๊ปย่อยคือ 

“เส้นทางแห่งศรัทธา ศาสนจักรคาทอลิกในสังคมไทย” ในสกู๊ปนั้นเองมีภาพ

ของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และมีอ้างอิงถึงพระคุณเจ้าด้วย

 พระคุณเจ้าขอบใจและถามผมอยู่ 2-3 เรื่อง พระคุณเจ้าถามว่า 

งานสื่อเป็นอย่างไร? ผมก็ตอบตามปกติว่า ก็ยุ่งเหมือนเดิมครับพระคุณเจ้า แต่

ก็ไปได้ตามแบบของมัน พระคุณเจ้ายังถามถึงรายการทีวีรายการใหม่ ซึ่งผลิต

มาร่วมปีแล้ว ผมก็ตอบไปตามตรงว่า มีรายจ่ายเยอะ แต่ก็ยังสู้ต่อไปครับ และ

คำาถามสุดท้ายเกี่ยวกับร้านหนังสือและสื่อคาทอลิก “คฤศตัง” ผมตอบไปว่า 

ก็น่าสนใจดีครับพระคุณเจ้า รายรับก็พออยู่ได้ ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

เป็นพิเศษ มีที่แบบนี้บ้างเราก็จัดอะไรได้อีกเยอะ ในการเผยแพร่สื่อคาทอลิก 

รวมทั้งการเสวนาต่าง ๆ การบริการสังคมในเชิงข้อมูล ฯลฯ สิ่งที่ผมประทับใจ 

ในวันนั้นคือพระคุณเจ้าขอบใจผมที่ได้ทำาสิ่งเหล่านี้ให้กับพระศาสนจักรและ 

ท่านทราบดีว่ามันไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายดาย ในมุมหน่ึงผมเช่ือว่าเราทุกคนไม่ได้เสียสละ

และทุ่มเทมากน้อยไปกว่ากัน แต่กำาลังใจจากผู้ใหญ่ความเข้าอกเข้าใจ การ

สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ผู้น้อยสัมผัสได้ มันสร้างแรงกระเพื่อมของ

ความอดทนที่จะเผชิญทุกอย่างต่อไปอย่างมุ่งมั่น

 มากไปกว่านั้น ในมิสซาที่เราพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ร่วมกันขอบพระคุณพระในโอกาสฉลองศาสนนามของพระคุณเจ้า หลังมิสซา 

พระคุณเจ้ายังพูดกับพวกเราพระสงฆ์อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องสรรหาคำามา

บรรยายให้ดูสวยงามเลิศหรู เพราะคำาเหล่านั้นงดงามที่สุดแล้ว “เรารักพระ

ศาสนจักรของเรา เรารักมิสซังของเรา และเราจะรักตลอดไป” เวลาได้ยิน 

คำาแบบนี้แล้วผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกซาบซึ้งทุกคราวไป

 ความเติบโตของพระศาสนจักรในประเทศไทย แม้ดูจากจำานวนอาจจะ 

ไม่มากเท่าไร เมื่อเทียบกับสถิติประชากรทั้งหมดของประเทศ หรือเปอร์เซ็นต์ 

กับศาสนาอื่น ๆ แต่สิ่งที่เราได้รับคือ “การยอมรับ” การยอมรับของคน 

จะมาจากอะไรถ้าไม่ใช่ “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” ที่พวกเขาเห็น 

ประสิทธิภาพของชีวิต การเสียสละทุ่มเท การช่วยเหลือสังคม การเป็นแบบอย่าง 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ยังถูกพัฒนาต่อไป แต่ผมเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจของเรา 

คริสตชน ย่อมเป็นสิ่งที่สำาคัญด้วย ผมเพิ่งกลับจากการประชุมสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย มันเป็นอีกวาระสำาคัญวาระหนึ่ง เพราะมีกิจกรรม 

ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

บางคำาในวนัทีส่วยงาม

กำาลังมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ พระศาสนจักรกำาลังประกาศปีศักด์ิสิทธ์ิ

แห่งเมตตาธรรม ซึ่งแน่นอนพระศาสนจักรในประเทศไทยต้องขานรับ แต่ม ี

รายละเอียดปลีกย่อยแตะไปทั่วพระศาสนจักร พระสังฆราช คุณพ่อพิธีกรรม 

การเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ 

 การเดินทางไปร่วมสมัชชาพระสังฆราชเก่ียวกับเรื่องครอบครัว

ประเด็นที่จะนำาเสนอเกี่ยวกับครอบครัวในพระศาสนจักรไทย บ้านเณรใหญ ่

ในขวบปีท่ีจำานวนเณรลดลง บ้านเณรกลางก็เช่นกัน รวมถึงการมาของกระแสเรียก 

ของคนที่ผ่านโลกมาในระดับหนึ่ง หรือเราเรียกว่า Late Vocation ความ

เคลื่อนไหวใหม่ ๆ  ของงานสังคมไม่ว่าจะเป็นการอพยพเข้ามาของคนปากีสถาน 

พระสมณสาส์นล่าสุดท่ีพระสันตะปาปานำาเราเข้าไปสู่การดูแลและรักสิ่งแวดล้อม 

หรือแม้กระทั่งการสมัชชาท่ีผ่านพ้นไปกำาลังจะถูกเรียบเรียงเป็นแนวปฏิบัติ 

ในอีก 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า ฯลฯ ขณะที่กำาลังกลับมาสายฝนเทกระหน่ำา 

รุนแรงเหมือนฟ้ารั่ว ผมเปิดซีดีในรถเนื้อเพลงนั้นหวนมาอีกครั้ง “เราจะคิดถึง

คนที่สำาคัญเมื่อต้องจากกันไป เราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อ...เวลาผ่านไป” มี

คนอีกหลายคนที่ทุ่มเทให้กับพระศาสนจักรในแผ่นดินสยามประเทศน้ีด้วยหัวใจ

เต็มเปี่ยม

 ถ้าคนสำาคัญเหล่านั้นอยู่ใกล้ ๆ เรา เราไม่ต้องรอให้พวกเขาเหล่านั้น

จากเราไปหรอกครับ ถ้าเราสามารถสร้างวันที่สวยงามได้ อย่าได้ปล่อยเวลาให้ 

มันผ่านไป เพ่ือจะนึกถึงวันสวยงามเหล่าน้ัน เพราะวันทุกวันเราสามารถสร้างมัน 

ให้สวยงามร่วมกัน เราเลือกเก็บความทรงจำาดี ๆ แบบน้ีในขณะท่ีเรายังมีลมหายใจ

ร่วมกันบนพื้นโลกใบนี้

 อุดมสารฉบับนี้ เลือกปกพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มาขึ้น 

อีกครั้ง ในวัยที่มากขึ้น ในวันที่ท่านยอมพูดว่าในความอาวุโสก็มีความอ่อนล้า 

ลงไปบ้างตามวัย แต่หัวใจของท่านต่างหากที่เข้มแข็ง คำาพูดทุกคำา แบบอย่าง

ทุกอย่าง ไม่เคยลบเลือนไปจากความทรงจำาของพวกเรา มันปรากฏเด่นชัดและ

มีพลังเสมอในทุกถ้อยคำา เพราะท่านเขียนมันด้วยชีวิต

บรรณาธิการบริหาร
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“ออกเยี่ยมเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา” คุณพ่ออัมรินทร์   

พันธ์วิไล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา และทีมงานผู้ประสานงาน 

ได้ออกเยี่ยมเยาวชนตามวัดเขตนครราชสีมา ประกอบด้วย อาสนวิหารแม่พระ

ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และกลุ่ม

เยาวชนสามเณรเล็กเปาโล นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-17 กรกฎาคม 2015

“ถวายพระพร” วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC) ร่วม

ประกอบวจนพิธีกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2015 บริเวณศาลา

แปดเหลี่ยม โรงเรียนชลกัลยานุกูล

“ต้อนรับ” แผนกเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี โดยคุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์  

ได้ต้อนรับเยาวชนประเทศลาว ในโอกาสที่เยาวชนประเทศลาวมาเยี่ยมเยาวชน

สังฆมณฑลจันทบุรี และในโอกาสเดียวกันนี้ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  

จรัสศรี และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ไปเยี่ยมเยาวชน และให้กำาลังใจ 

ที่บ้านอิ่มสุข รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จันทบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2015

“ฉลองแม่พระอัสสัมชัญ” โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยหน่วยงาน 

อภิบาลได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้ังกาย

และวิญญาณ โดยมีคุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์ เป็นประธานในพิธี หลังพิธีมี

การถวายเกียรติแด่แม่พระอัสสัมชัญด้วยการแห่พระรูปไปรอบโรงเรียน เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2015

พักตา

คุณยายแฟนพันธุ์แท้อุดมสาร

จากโคราช 

  ...ขอบคุณที่ติดตามอุดมสาร  

“สัมมนา” กลุ่มสชค. แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนา 

ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 150 ระหว่างวันที่ 14-16 

สิงหาคม 2015 ที่บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา

จำานวน 6 คู่ (เป็นพุทธ 5 คู่ และต่างนับถือ 1 คู่)
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ตอนที่ 21 “สลักไว้ในใจคน”

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ภาพทั่วไทย ในปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

ปิด 200 ปีชาตกาลคุณพ่อบอสโก ร่วมกับพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  

จรัสศรี เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิดหลักสูตร 
“การพัฒนาภาวะผู้นำาการศึกษาคาทอลิก” รุ่นแรก
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ (อ่านต่อหน้า 3)

 ทา่นสลกัเอาไว ้ทีห่วัมมุขวาของรา้นแหง่นี ้“คฤศตัง” พวกเราภมูใิจ 

และเชื่อว่าเป็นมงคลชีวิต

 ท่านสลักเอาไว้ ท่ีหัวใจของเราคริสตชนแห่งบางกอก ในวันที่ดำารง

ตำาแหน่งเป็นพระอัครสังฆราช ท่านมอบหมดหัวใจเช่นกันเพื่อพวกเรา

 ท่านสลักเอาไว้ ที่ชีวิตทุกก้าวย่าง ผ่านกางเขน เพื่อพบแสงสว่าง  

พระคาร์ดินัลไทย ผู้เป็นความภาคภูมิใจแห่งเราเสมอไป และต่อแต่นี้ส่ิงที่เขียน

ไว้ยังคงอยู่ เป็นทุกอย่างในวันที่เราระลึกถึงกัน

 แม้ร่องรอยสลักจะเจือจาน แต่ความเข้มข้นแห่งความทรงจำาที่ดีมิลืม

เลือน

 เราล้วนเขียนความดีในใจของกันและกัน
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