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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสวาคร�สตมาสเปนเร�่องเกี่ยวกับพระเยซูคร�สต

พระวาจาของพระเจา : พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตร

เพียงพระองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะ

ไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร (ยน 3:16) 

 คริสตชนไดรับศีลลางบาป “เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และ

พระจิต” (มธ 28:19) พระตรีเอกภาพ พระเจาศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในความรัก

นิรันดร ดังนั้น ศูนยกลางของความเชื่อและชีวิตของคริสตชน จึงตั้งอยูบน

พระธรรมล้ําลึกแหงพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ (คําสอนฯ ขอ 261) ศีลลางบาป

ทําใหเราเกิดใหม เปนบุตรของพระเจา จากความรักของพระตรีเอกภาพ เราจึง

ตองอานความจริงในชีวิตดวยกุญแจแหงพระตรีเอกภาพ (Laudato Si ขอ 

239) เราจึงจะกลับเขาสูเอกภาพอันสมบูรณกับพระเจา กับพี่นอง กับสิ่งสราง

ทั้งปวง และเปนที่ประทับของพระตรีเอกภาพไดตั้งแตยังมีชีวิตอยูบนโลกนี้ 

(ดู ยน 14:23) คริสตชนจึงมีกลิ่นหอมของความรักของพระตรีเอกภาพ มิใช

เพื่อตนเองเทานั้น แตเพื่อมนุษยทุกคน และสิ่งสรางอันงดงามทั้งหมดของ

พระเจา

 พระเจาทรงเปนความรัก (1ยน 4:16) ดวยความรักพระเจาทรงสรางทุกส่ิง 

ทรงบํารุงรักษาทุกสิ่ง ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไวพรอมสรรพเพื่อมนุษย ซึ่งพระองค

ทรงสรางขึ้นตามภาพลักษณของพระองค ใหมีความคลายคลึงกับพระองค ให

เปนนายปกครองสิ่งสรางทั้งปวง (ปฐก 1:26-28) ดวยแผนการอันเนื่องมา

จากความมีพระทัยดีโดยบริสุทธิ์ พระองคทรงสรางมนุษยขึ้นอยางอิสระ เพื่อให

มนุษยไดมีสวนรวมในชีวิตอันบรมสุขของพระองค (คําสอนฯ ขอ 1) แตมนุษย

(อานตอหนา 4)

โดย  : ผศ. อารมณ  พูลโภคผล

กลิ�นหอมของความรัก (1)

มิเชนนั้นแลว การฉลองเปนของเทียม
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสดวยวา

เหตุใดเราจึงมีการแลกของขวัญในโอกาสคริสตมาส

วันที่ 27 ธันวาคม 2017

  การบังเกิดของพระเยซูคริสตเปนการแสดงความรักที่ยิ่งใหญที่สุดของ

พระบิดาเจาในสรวงสวรรค เพราะฉะนั้นเราตองตอสูกับความพยายามทุกอยาง

ที่จะไปบิดเบือนความหมายที่แทจริงของคริสตมาส

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเนนตอผูเขาเฝาตอนเชาของวันที่ 

27 ธันวาคม 2017 ณ หองเปาโลที่ 6 แหงนครรัฐวาติกัน ในขณะที่อภิปรายกัน

โดยท่ัวไปเกี่ยวกับความสําคัญของคริสตมาสที่ เรามีความเชื่อและกําลัง

เฉลิมฉลองกันอยูในขณะนี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาเร่ิมดวยการเอยถึงการสรางฉากพระกุมาร

บังเกิด บทอานตางๆ และบทเพลงที่ขับรองกันตามประเพณี ซึ่งทําใหทุกคน

ที่อยูในหวงความรูสึกมีบรรยากาศแหงคริสตมาสซึ่งเปนวันที่พระเยซูกุมาร

บังเกิดมา

คําเตือน: หามผิดเพี้ยน

 ในยุคสมัยของเราโดยเฉพาะอยาง ย่ิงในทวีปยุโรปสมเด็จพระ

สันตะปาปาตรัสวาไดมีการทําใหความหมายของคริสตมาสผิดเพี้ยนไป “ใน

หนากากของความเคารพแบบเทียมๆ ท่ีไมใชเปนรูปแบบของคริสตชนท่ีถูกตอง” 

พระสันตะปาปาตรัสตอไปวา “นี่เปนการตัดความเกี่ยวของกันออกไปทั้งหมด

ที่เกี่ยวกับการฉลองการบังเกิดของพระเยซู ซึ่งความจริงแลวเหตุการณนี้เปน

เรื่องที่เกี่ยวกับคริสตมาสเทานั้น”

 หากเราเอาพระเยซูคริสตเจามาเปนศูนยกลางชีวิต การฉลองทุกอยาง

ไมวาจะเปนการประดับแสงไฟ เสียงเพลง ประเพณีทองถิ่นตางๆ ไมวาจะเปน

อาหารจานพิเศษ ซึ่งทุกอยางมุงไปในการสรางบรรยากาศใหมีการฉลองกัน

อยางเหมาะสม แตตองมีพระเยซูเปนศูนยกลางเทานั้นจึงเปนการสมโภชที่แท

จริง สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเนน

 “หากเราเอาพระองคออกไป แสงสวางก็จะมอดดับลงไป ทุกอยางเปน

ของเทียมไปหมด” พระองคทรงรําพัน

การแสวงหาแสงสวางที่แทจริง

 โดยอาศัยการประกาศของพระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงสนับสนุนพวกเขาในฐานะท่ีเปนเสมือนคนเลี้ยงแกะแหงพระวรสาร

ใหเปนผูท่ีไดรับการช้ีนําใหแสวงหา เพ่ือพบกับแสงสวางแทจริงของพระคริสตเจา 

(อานตอหนา 5)
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กลิ่นหอมของความรัก (1) (ตอจากหนา 3)

ใชเสรีภาพในทางที่ผิด ดวยความจองหอง มนุษยได

ปฏิเสธพระเจาและความรักของพระองค ปฏิเสธพระทัยดี

ของพระองค ปฏิเสธชีวิตในความบรมสุขนิรันดรที่

พระองคจัดเตรียมไวให มนุษยหันหลังใหพระเจา องค

ความรักและความดีบริบูรณ มนุษยจึงพบกับความ

แตกแยกภายในตนเอง แตกแยกกับผูอื่น และแตกแยก

กับสิ่งสรางทั้งปวง อันเปนผลของบาปที่เขามาฝงลึก

อยูในมนุษยชาติ (Ecclesia de Eucharistia ขอ 24)

บาปไดทําลายศักดิ์ศรีสูงสงที่เปนถึงภาพลักษณและ

ความเหมือนของพระเจา เปนถึงทายาทที่มีสวนในพระ

อาณาจักรสวรรค ทําใหมนุษยชาติตองพบกับความ

มืดบอด ความออนแอ ความสับสนวุนวาย ความทุกข

ยากลําบากนานาชนิด โรคภัยไขเจ็บ และตกอยูใตอํานาจ

ชั่วรายของปศาจจอมมารเจาเลห ที่คอยกระตุนให

มนุษยหลงติดยึดอยูกับความจองหองและความเลวราย

นานัปการ และที่สุดก็ตองตาย

 แตศักดิ์ศรีและราคาชีวิตของมนุษยนั้นสูงสง

เหลือเกิน มนุษยไมสามารถไถกูตนเองได เพราะจะจาย

เทาไรก็ไมพอ (สดด 49:8)  พระเจา “ผูทรงเปนอยู

(Ego Sum)” ทรงพระเมตตากรุณา เปยมดวยความรัก

มั่นคงและความสัตยซื่อ (อพย 34:6 ; คําสอนฯ ขอ 214)

พระองคทรงประกาศพันธสัญญาแหงความรักอันเปยม

ดวยความเมตตาทันที นับตั้งแตวันที่มนุษยหันหลังให

พระองคเลยทีเดียววา “เราจะใหเจา(ปศาจ) และหญิง

เปนศัตรูกัน ใหลูกหลานของเจา(ปศาจ) และลูกหลาน

ของนางเปนศัตรูกันดวย เขาจะเหยียบหัวของเจา และ

เจาจะกัดสนเทาของเขา” น่ีคือ “การประกาศขาวดี”

เร่ืองความรอดพนเปนคร้ังแรก (ปฐก 3:15 เชิงอรรถ c.)

ประวัติศาสตรมนุษยชาติจึงเปนประวัติศาสตรแหง

ความรักมั่นคงของพระเจา ที่มนุษยไดรับกลิ่นหอมของ

ความรักของพระองคตลอดเวลาวา พระเจาผูทรงเปนอยู

ดวยพระองคเอง ทรงสรรพานุภาพทุกประการ ทรงเปน

ปฐมเหตุของทุกสิ่ง และทรงฤทธานุภาพหาขอบเขตมิได 

“พระองคทรงรักมนุษยอยางมาก” ทรงเอาพระทัยใส

เสาะแสวงหาเราที่หลงทางไป ทรงรวมเราใหเปนหนึ่ง

เดียวกัน ทามกลางความมืดทึบและความยุงยากลําบาก

ทั้งหลาย ทรงเลี้ยงดู เอาใจใส เปนที่พักพิงที่อบอุน อยู

ในสันติสุข สดชื่น และปลอดภัย ทรงประทานพละกําลัง

เขมแข็งใหสามารถกาวเดินไดอยางมั่นคง ทรงเยียวยา

รักษาโรคภัยทุกชนิดดวยดวงใจเปยมรัก ทรงสงเสริมให

ผูชอบธรรมกาวหนาในความไพบูลยของความรักอยาง

ตอเนื่อง (เทียบ อสค 34:11-16) ดวยความรักที่ไมเคย

เปลี่ยนแปลงและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังที่สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนวา พระเจาไมสามารถ

หยุดรักมนุษย หรือลืมมนุษยไดเลย (โปป รีพอรต) 

พระเจาตรัสวา “หญิงคนหนึ่ง จะลืมบุตรที่ยังกินนม 

และจะไมสงสารบุตรที่เกิดจากครรภของนางไดหรือ แม

หญิงเหลานี้จะลืมได เราจะไมมีวันลืมเจาเลย” ทั้งยังทรง

ย้ําดวยวา “ดูซิ เราไดสลักเจาไวบนฝามือของเรา” (อสย 

49:15-16) มนุษยเปนสิ่งสรางพิเศษที่สุดของพระเจา 

พระองคทรงรัก ทรงหวงใย และเอาพระทัยใสมนุษยใน

ทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ แมเสนผม 

“ทุกเสน” บนศีรษะของมนุษยทุกคน พระเจาก็ทรงนับ

ไวหมดแลว (ลก 12:7) ตลอดพันธสัญญาเดิม กลิ่นหอม

ของความรักของพระเจาหอมอบอวลมวลมนุษยชาติ

โดยอาศัยบุคคลและเหตุการณตาง ๆ มากมาย ซึ่ง

พระเจาทรงติดตอพูดคุยกับบรรพบุรุษของเราในหลาย

วาระและหลายวิธี (ฮบ 1:1) เพื่อเตรียมประชากรที่ทรง

เลือกสรร ใหรูจักพระองคอยางแทจริง มีความเชื่อมั่น

ในความรักของพระองค เพื่อเขาจะ “เปนความชื่นชม

ยินดีสําหรับมวลมนุษยชาติ” มีความพรอมที่จะรับองค

ความสมบูรณของพันธสัญญาแหงความรัก ซึ่งนับจาก

วันแรกที่มนุษยแตกแยกจากพระเจา จิตใจมนุษยก็ไม

สามารถสงบเย็นอยูในสันติสุขแทไดเลย มนุษยชาติ

ตางเฝารอคอย “องคพระสัญญา” และเมื่อถึงเวลา

ที่ทรงกําหนดไว พระบิดาเจาทรงสง พระบุตรสุดที่รัก

เพียงพระองคเดียวของพระองค ลงมารับธรรมชาติมนุษย 

และเสด็จมาประทับอยูในหมูเรามนุษย (ยน 1:14) ทรง

พระนามวา “เยซู” (ลก 1:31) เรามนุษยจึงเห็นพระองค

ไดดวยตาของเรา ฟงเสียงของพระองคไดดวยหูของเรา 

สัมผัสไดดวยมือของเรา (1ยน 1:1) และมาพักอยูกับ

พระองคได (ยน 1:39) พระนามเยซู แปลวา พระเจา

ทรงชวยใหรอดพน (มธ 1:21 เชิงอรรถ i.) เหตุวา ไมมี

ผู ใดสามารถชวยเรามนุษยใหรอดพนจากบาปและ

ความตายนิรันดร ที่มนุษยไดกระทําผิดตอพระเจาได

อยางเด็ดขาด แตพระเจาทรงพิสูจนวาทรงรักเรา ทั้ง ๆ

ที่เรายังเปนคนบาป (รม 5:8) โดยทรงประทานพระบุตร

เพียงพระองคเดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีมีความเช่ือ

ในพระบุตรเยซูคริสตเจา จะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร

(ยน 3:16) พระเยซูเจาจึงทรงเปนศูนยกลางชีวิตและ

ทุกส่ิงของมนุษยทุกคน พระองคเสด็จมาทําใหสัมพันธ-

ภาพรักแตแรกเริ่มที่มนุษยไดรับจากพระเจา แตเสียไป

เพราะการปฏิเสธพระองค ไดรับการฟนฟูใหมอาศัยการ

ลงมาบังเกิดเปนมนุษย มาอยูกับพวกเรา พระองคทรง

ไดรับการเจิมใหประกาศขาวดีแกคนยากจน ประกาศ

การปลดปลอยแกผูถูกจองจํา คืนสายตาใหคนตาบอด 

ปลดปลอยผูถูกกดขี่ใหเปนอิสระ และประกาศปแหง

ความโปรดปรานจากพระเจา (ลก 4:18-19) ไมวา

พระเยซูเจาจะเสด็จผานไปที่ใด พระองคทรงกระทํา

ความดี และทรงรักษาทุกคนที่อยูใตอํานาจของปศาจ 

(กจ 10:30) พระองคทรงเปนกลิ่นหอมของพระตรี

เอกภาพที่ประทานใหมนุษยชาติดวยความรักจนถึง

ที่สุด ทรงทุบขวดหินขาวแตก คือ พระวรกายของ

พระองค ซึ่งบริสุทธ ปราศจากมลทินใด ๆ ที่บรรจุ

น้ําหอมแหงความรักของพระเจา (เทียบ มก 14:3)  

ยอมสละพระองคจนหมดสิ้น ทรงถอมองครับทนทุกข

ทรมาน จนถึงกับยอมรับแมความตาย เปนความตาย

บนไมกางเขน (ฟป 2:6-8) พระองคทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพ เสด็จประทับเบื้องขวาพระบิดา และทรง

ประทานพระจิตเจาให ทุกคนที่เชื่อในพระองค

 ในวันเปนเตกอสเต บรรดาอัครสาวกและศิษย

ทุกคนไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม (กจ 2:1-4) พวกเขา

เปนกลิ่นหอมของพระคริสตเจา (2คร 2:15) ตอหนา

ชนทุกชาติทั่วโลก (กจ 2:5-11) เปนที่ประทับของ

พระจิตเจา ทําใหพวกเขาไมวาจะไปที่ใด หรืออยูที่ใด ก็

ทําใหที่นั้นหอมกรุนไปดวยกลิ่นหอมของพระคริสตเจา 

เพราะพวกเขามิไดมีชีวิตอยูเพราะตัวเขา แตเปนพระ

คริสตเจาทรงดํารงชีวิตอยูในตัวเขา (กท 2:20) พวกเขา

มิไดประกาศตนเอง (2คร 4:5) แตภายใตการทรงนํา

ของพระจิตเจา พวกเขาเปนเครื่องมือที่ซื่อสัตย นํารังสี

แหงความรักของพระเจาแผออกไป เพื่อมอบชีวิตและ

ความรอดพนใหกับทุกคน กลิ่นหอมนี้ไดดึงดูดดวงใจ

ผูคนจํานวนมากมารับความเชื่อ และดําเนินชีวิตสนิท

สัมพันธกันฉันพี่นอง (กจ 2:42-47) ตอมาเมื่อเกิดการ

เบียดเบียนพระศาสนจักรอยางรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็ม 

ทุกคนนอกจากบรรดาอัครสาวกกระจัดกระจายไป

ตามชนบท ประกาศเรื่องพระคริสตเจาเปนขาวดี 

ประชาชนที่ไดฟงคําสั่งสอนตางชื่นชมเปนอยางมาก 

(กจ 8:1, 4-8) กลิ่นหอมของพระคริสตเจาแผรังสีไปทั่ว

เพราะพระจิตเจาทรงปรับเปลี่ยนศิษยทุกคนใหเปน

กลิ่นหอมของพระคริสตเจา  ทรงหลอมพวกเขา และ

ปนพวกเขาใหม ใหเปนภาพลักษณของพระคริสตเจา 

ทรงเจิมพวกเขาและสงออกไป ใหนําความหอมของพระ

คริสตเจาไปถึงชนทุกชาติทุกภาษา พระศาสนจักรตั้งแต

แรกเริ่ม ไดเปดรับพระจิตเจาเต็มเปยม ดําเนินชีวิต

ภายใตการทรงนําของพระจิตเจา เปนเครื่องมือนํา

ความรักของพระเจาไปมอบใหทุกคน กลิ่นหอมของ

ความรักของพระเจาแผขยายมากขึ้น และมีผูเขามาอยู

ในความสนิทสัมพันธของพระจิตเจาเพิ่มมากขึ้น  

 (อานตอตอน 2 ฉบับหนา)
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ผูทรงเสด็จมารับสภาพมนุษยเหมือนเรา ทรงปรากฏองค

ในรูปแบบที่ประหลาด ทรงบังเกิดจากหญิงสาวยากจน

ที่ไมมีใครรูจัก ทรงบังเกิดในรางหญา และมีแตผูที่เปน

สามีเทานั้นที่คอยใหความชวยเหลือ

 “โลกนี้มิไดสังเกตเห็นอะไรเลย แตในสวรรค

ทูตสวรรคที่ทราบเหตุการณตางพากันชื่นชมยินดี

จนหาที่สุดมิได” พระองคไดตรัส

 พระองคทรงชี้ใหเห็นวานี่เปนวิธีที่พระบุตร

แหงพระเจาทรงแสดงองคใหเราทราบในวันนี้วา  นี่คือ

ของขวัญของพระเจาชิ้นประเสริฐสุดสําหรับมนุษยชาติ

ผูที่ทรงถูกจุมลงไปในราตรีทามกลางการหลับสนิทของ

มวลมนุษย

 “แมกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังคงเปนพยานแหง

ความจริงวามนุษยบอยครั้งยังชอบความมืดมากกวา 

เพราะแสงสวางนั้นจะสองเผยใหเห็นความคิดและการ

กระทําทุกชนิดที่จะทําใหมโนธรรมเกิดความอาย

หรือมัวหมอง  ดังนั้นเราจึงชอบที่จะอยูในความมืดและ

ไมยอมรับความผิดหวังกับนิสัยไมดีตางๆ”

อะไรคือของขวัญแทจริง และเหตุใดเราจึงมีการ

แลกของขวัญ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให

สัตบุรุษทุกคนถามตนเองวา การรับของขวัญของพระเจา 

ซึ่งเปนองคพระเยซูหมายถึงอะไร “เนื่องจากพระองค

ทรงสอนเราดวยชีวิตของพระองคเอง” พระสันตะปาปา

ตรัส “หมายถึงของขวัญที่ใหแบบเปลาๆ สําหรับผูที่

เดินไปตามเสนทางของตนทุกวัน”

 “น่ันคือเหตุผลที่พวกเขาแลกของขวัญกัน

โอกาสคริสตมาส” พระองคตรัสพรอมกับตั้งขอสังเกต

วา ของขวัญที่แทจริงสําหรับเราคือพระเยซูเจา และเฉก

เชนพระองค เราก็อยากเปนของขวัญสําหรับผูอื่นดวย  

เราแลกของขวัญกันเหมือนเครื่องหมายแหงทัศนคตินี้

ที่พระเยซูคริสตทรงสอนเรา  พระองคผูถูกสงจากพระ

บิดาทรงเปนของขวัญสําหรับเรา และเราก็กลายเปน

ของขวัญสําหรับผูอื่น”

 สมเด็ จพระสันตะปาปาฟรั ง ซิสทรงอ า ง

ขอความตอนหนึ่งจากอัครสาวกเปาโลซึ่งพระองคเห็น

วามีความสําคัญเปนพิเศษ  “พระหรรษทานของพระเจา

ปรากฏขึ้นเพื่อชวยมนุษยทุกคนใหรอดพน  สอนเรา

ใหละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา เพื่อดําเนินชีวิต

อยางมีสติสัมปชัญญะดวยความชอบธรรมและดวย

ความเคารพเลื่อมใสพระเจาในโลกนี้” (ทต 2:11-12) 

พระหรรษทานของพระเจาปรากฏข้ึนในองคพระเยซู

คริสตผูทรงเปนพระพักตรของพระเจาซึ่งพระนางมารีย

พรหมจารีไดใหกําเนิดเหมือนกับทารกทุกคนในโลกนี้ 

แตพระมิไดมาจากโลก พระองคมาจากสวรรค มาจาก

พระเจา”

 “ดวยวิธีนี้คือ โดยอาศัยการบังเกิดมาของ

พระบุตร  พระเจาทรงเปดหนทางสูชีวิตใหมซึ่งไมไดตั้ง

อยูบนการเห็นแกตัว แตอยูในความรัก”

การแสดงออกที่ยิ่งใหญที่สุดของพระเจา

 “การบังเกิดของพระเยซูนี้” สมเด็จพระสันตะ-

สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)

ปาปาฟรังซิสตรัส “เปนเหตุการณที่ยิ่งใหญที่สุดแหง

ความรักของพระบิดาผูสถิตในสวรรค”

 พระสันตะปาปาจึ งหันไปพูดถึงประเด็น

สุดทายที่มีความสําคัญที่สุด “ในเทศกาลคริสตมาสนี้

เราเห็นประวัติศาสตรมนุษยมากมายท่ีถูกขับเคลื่อน

ดวยผูมีอํานาจแหงโลกนี้และไดรับการเยือนจาก

ประวัติศาสตรของพระเจา” พระองคทรงเตือนวาพระเจา

ทรงเกี่ยวกับคนเหลานั้นอยางไรที่อยูตามชายขอบสังคม  

พวกเขาเปนพวกแรกที่ไดรับแสงสวางยิ่งใหญนั้น รวม

ถึงของขวัญซึ่งไดแกความรอดที่พระเยซูคริสตทรงนํา

มามอบให

 “พรอมกับบุคคลเหลานี้ พรอมกับผูต่ําตอย

และถูกรังเกียจเหลานี้พระเยซูเจาทรงสรางมิตรภาพ

ไว ซึ่งเกิดขึ้นทันเวลาและเปนน้ําเลี้ยงสําหรับความหวัง

ตอไปในอนาคต  สําหรับคนเหลานี้ซึ่งมีคนเลี้ยงแกะ

แหงเบธเลเฮมเปนผูแทน ไดเห็นแสงสวางย่ิงใหญปรากฏ

ขึ้นบนทองฟา ซึ่งนําพวกเขาตรงไปหาพระเยซูเจา”

 พรอมกับพวกเขา สมเด็จพระสันตะปาปาทรง

เตือนวา พระเจาตองการที่จะสรางโลกใหม โลกซึ่งจะ

ไมมีผูใดถูกปฏิเสธ ที่ไมไดรับการปฏิบัติอยางชอบธรรม 

และตองอยูอยางสันโดษ

ในวันเหลานี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเศราพระทัยท่ียังมี

มนุษยจํานวนมากมายตลอดชีวิตไมเคยมีประสบการณ

กับการโอบกอด การเอาใจใสดวยความรัก ซึ่งเปนทาที

แหงความออนโยนโดยกลาววา “คริสตมาสเรียกรองเรา

ใหตองตอบสนอง”

 พระองคทรงอธิบายวาพอเราไดลองทําดู

ครั้งหนึ่ง พระเยซูคริสตก็จะเสด็จมาบังเกิดใหมในชีวิต

ของแตละคนโดยอาศัยเรา พระองคยังทรงเปนของขวัญ

แหงความรอดสําหรับคนต่ําตอยและคนที่ถูกทอดทิ้ง

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรัง ซิสทรงส รุป

ดวยการใหกําลังใจตอไปนี้ “พี่นองชายหญิงที่รัก  ในวัน

เหลานี้เราเปดจิตใจของเราออกตอนรับพระหรรษทานนี้  

พระเยซูคริสตเปนของขวัญของพระเจาท่ีทรงมอบใหเรา  

หากเราใหการตอนรับ เราเองก็จะกลายเปนของขวัญ

สําหรับคนอื่นดวย – เปนของขวัญของพระเจาสําหรับ

คนอื่น – ประการแรกเปนของขวัญสําหรับผูที่ไมเคย

มีประสบการณกับความสนใจและความออนโยนใดๆ”

 โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสทรงเดินไปทักทายแตละกลุมและผูเขา

เฝาก็ใหการตอนรับพระองคอยางใกลชิดเชนเดียวกัน

 (มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต 

เก็บเรื่องนี้มาฝากเพื่อการไตรตรอง)
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นี่คือลูกแกะของพระเจา (ยอหน 1:29)

 มีเด็กชายคนหนึ่งกับพอของเขากําลังเดินเขาไปในปา ระหวางทาง

เด็กคนนั้นตกใจและรูสึกกลัวแมงมุมที่อยูตามตนไม ตามสัญชาตญาณ เขา

พยายามที่จะตบและตีแมงมุมและจะฆามัน แตพอของเขาก็หามไวไดทัน พูด

กับเด็กชายคนนั้นวา “คอยๆ ดูมันสิ” เขาหยุดและนั่งลงมองดูแมงมุมและ

เริ่มที่จะสนใจ ตื่นตาตื่นใจ ที่เห็นแมงมุมตัวเล็กกําลังถักทอใยแมงมุมระหวาง

กิ่งไมของพุมไมเล็กๆ ใกลกับเขา พอของเขาอธิบายใหเขาฟงวา แมงมุมไมใช

เปนสิ่งที่เราจะตองกลัว เพราะแมงมุมนั้นเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ มันจะดี

ตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ซึ่งมันจะคอยปกปองเราโดยพืชพันธุไมที่เราจะ

ตองกินตองใชมันจะมีแมงมุมและใยของมันคอยดักและปองกันพืชพันธุนั้น

จากแมลงเล็กๆ ที่เปนศัตรูกับพืชและตนไม 

 เด็กชายคนนั้นไดมีมุมมองใหมที่จะมองเห็นและเขาใจแมงมุม เขา

มองมันวาไมนาเกลียดนากลัวอีกแลว มากกวานั้นเขาทึ่งในหนาที่เบื้องหลัง

ของแมงมุมในระบบนิเวศ ความกลัวของเขาไดแปลงเปลี่ยนเปนความเขาใจ

และเคารพในหนาที่ของแมงมุมตอสิ่งแวดลอมของโลก และเขาก็ตระหนักได

วา แมงมุมตัวเล็กนี้ มีความสัมพันธตอชีวิตของเขาดวยเชนกัน

 เด็กคนนี้ไดเรียนรูที่จะมองเห็น...

 ขาแตพระบิดาเจา โปรดชวยใหพวกลูกมองเห็นถึง องคลูกแกะของ

พระเจาท่ีอยูทามกลางพวกลูกทั้งหลาย และการสรรคสรางอีกครั้งหนึ่งใน

แสงสวางของพระคริสตเจา ท่ีจะชวยเปดหัวใจและมโนธรรมของพวกลูกให

มองเหน็และไดยนิถงึการทํางานของพระคริสตเจา การบาํบดัรกัษาของพระองค 

และการสั่งสอนของพระองคทานทามกลางพวกลูกท้ังหลาย ขอใหพวกลูก

ไดรับการสวมกอดและพรอมที่จะใหการสวมกอดกับความรักของพระองค

ในพระ คริสตเจา พระบุตรสุดที่รักของพระองค พระเจาของพวกลูกทั้งหลาย 

อาแมน

ใสความรัก
 คุณพอที่เคารพโปรดอวยพรลูก
 ลูกไดทําบาป
 ลูกผิดตอความรักดานการสื่อสาร 
 “ผิดพระราชบัญญัติการสื่อสารหรือลูก...”
 เปลาครับ ผิดตอความรักในการสื่อสาร
 “ผิดตอความรักอยางไรลูก
 เนื่องจากผิดตอความรักมีสองรูปแบบ
 โกรธเกลียดเขาเพราะไมชอบหนา
 เลยใชสื่อสารเพื่อแสดงออก?...”
 ไมใชครับเพราะไมเคยเห็นหนาคาตาเลย
 “หรือละเลยตอการแสดงความรัก
 ไมยอมติดตอสื่อสารเสวนาดวย...”
 นาจะใชครับ
 เรื่องของเรื่องเปนอยางนี้ครับ
 มีคนติดตอเขียนไลนเขามา...
 “ก็เปนธรรมดานี่ลูก
 เราเปดไลนก็เหมือนเปดการสื่อสาร
 มีคนพูดคุยทักทายเขามาก็นาจะดี
 เห็นเดี๋ยวนี้มีการทํารูปทักทายเชาค่ํานารักออก
 บางรูปก็ใชแทนใจแทนความรูสึกไดเลย...”
 ใชครับ...สงมาก็สงตอบ
 แตนี่เลนเขียนขอความยึดยาวสองสามขอความ
 ตอนแรกก็อานตามมารยาท
 แมไมไดตอบแคเปดใหมีคํากํากับ “อานแลว”
 แสดงใหเห็นวารับรูรับทราบ
 แตแลวก็เริ่มเขียนซ้ําไปซ้ํามาเนื้อหาเดียวกัน
 เชาสองตอนเย็นสองตอน

เปนเดือนเปนป
 กระทั่งตองบล็อก...แมเสียใจที่ทําเชนนั้น
 “ถาจะพูดในแงสิทธิ
 ลูกมีสิทธิ์สื่อสารหรือไมสื่อสารกับใครก็ได
 แตถาจะพูดในแงความรัก
 ก็ถือวาเปนการละเลยตอความรัก...”
 ก็เรามีสิทธิ์จะสื่อสารกับใครก็ได
 “ใช เรามีสิทธิ์
 แตความรักบอกวาเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกัน...”
 ทุกคนมีสิทธิ์สื่อสารกับใครได
 เขาก็นาจะสื่อสารกับคนอื่นบาง
 “แตพอดีเขาเลือกสื่อสารกับลูก
 และทันทีที่เขาเลือกสื่อสารกับลูก
 พันธะดานความรักคริสตชนก็เกิดขึ้น”
 อยางนอยก็นาจะสื่อสารเนื้อหาอื่นๆ บาง
 มีเรื่องจะพูดจะคุยจะบอกจะเลาเยอะแยะ
 “ในการสื่อสารมี “สาร” สองอยาง
 สารที่สื่อออกมาและสารที่ไมไดสื่อออกมา
 สารที่สื่อออกมาเปนเรื่องราวขาวสาร
 ใหรับรูใหเขาใจใหเขาถึงความรูสึก
 แลวนั้นก็มีสารที่ไมสื่อออกมา
 ไมตั้งใจใหอานใหรับรูเนื้อหาสาระ
 แคใหรับรูความรูสึกที่อยูเบื้องหลัง
 เนื้อหาที่เขียนก็เดิมๆ...ใช
 เพราะนั่นไมใชประเด็นหลัก
 ประเด็นหลักคือใหรับรูวาเขามีตัวตนนะ
 เมื่อมีตัวตนก็ตองการเพื่อน...อยางนอยทางการสื่อสาร...”
 ขาแตพระเปนเจา ขาพเจาเปนทุกขเสียใจที่ไดทําบาป...
 บาปผิดตอความรัก...ดานการสื่อสาร... 
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ดวยรักและอาลัย (ตอจากหนา 1)

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุข

สังฆมณฑลอุดรธานี เปนประธานพิธีมิสซาปลงศพ 

พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระ

สังฆราชกิตติคุณแหงสังฆมณฑลอุดรธานี พรอม

ดวย พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

พระคารดินัลหลุยส มารีย หลิ่ง มังคะเนคุน พระ

สังฆราชแหงปากเซ  สปป. ลาว สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  พระอัครสังฆราชพอล 

ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจํา

ประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช

ชาย-หญิง และสัตบุรุษมารวมพิธีจํานวนมาก เมื่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2017 ที่อาสนวิหารพระมารดา

นิจจานุเคราะห อุดรธานี

พระคณุเจาลอืชยั  กลาวในบทเทศนถงึชีวติของ

พระคุณเจายอด วา “ถาเรามองยอนกลับไปดูชีวิตของ

พระคุณเจายอรช ยอด พิมพิสาร จะเห็นวานอกจาก

เปนผูมีความเชื่อที่เขมแข็งและมั่นคงแลว พระคุณเจา

ยังเปนบุคคลที่พรอมจะใหความรวมมือกับพระเจา โดย

การทําตามพระประสงคของพระองคดวยใจนบนอบ 

เราไมสงสัยในความเชื่อที่ทานมีตอพระเยซูเจา พระ

วจนาตถหรือพระวาจาของพระเจา และอํานาจที่ใหชีวิต

ของพระองค ดังนั้น จึงไมใชเรื่องแปลกที่พระคุณเจา

เลือกถอยคําที่วา “พระวาจาประทานชีวิต” (Verbum 

Dat Vitam) เปนคติพจน ซึ่งเปนเสมือนแนวทางและ

เข็มทิศในการดําเนินชีวิต ทานคงประทับใจในพระดํารัส

ของพระเยซูเจาที่วา “มนุษยมิไดดํารงชีวิตดวยอาหาร

เทานั้น แตดํารงชีวิตดวยพระวาจาทุกคําที่ออกจาก

พระโอษฐของพระเจา” และคําพูดของนักบุญเปโตรที่

ทูลตอบพระองคครั้งหนึ่งวา “พระเจาขา พวกเราจะไป

หาใครเลา พระองคมีพระวาจาแหงชีวิต” (ยน 6:68) 

ทานจดจําถอยคําเหลานี้ไวอยางไมมีวันลืมจนถึงวินาที

สุดทายของชีวิต ทานใหพระวาจาของพระเจา ผูทรง

รับธรรมชาติมนุษยเหมือนเรา ยกเวนบาป เปนที่หนึ่ง

ในชีวิตของทาน และยังปรารถนาใหพระองคเปนที่หนึ่ง

ในใจของเราทุกคนดวย ทานพยายามทําใหพระวาจา

ของพระเจาเปนที่รูจักและยอมรับผานบทเทศน งาน

แปล งานเขียน และสื่อตางๆ ทานรับผิดชอบงาน

พระคั ม ภี ร ของสภาพระสั งฆราชคาทอลิ กแห ง

ประเทศไทย และทํางานเคียงบาเคียงไหลกับสมาคม

พระคริสตธรรมไทย ซึ่งเปนของพี่นองคริสเตียนหรือ

โปรเตสแตนท  ในการแปลพระคัมภีรเปนภาษาไทยต้ังแต

เริ่มแรก กอนที่ทานจะไดรับแตงตั้งเปนพระสังฆราช

เสียอีก

เมื่อเปนพระสังฆราชกิตติคุณทานยังใชเวลา

ที่เหลืออยู ซึ่งพระเจาประทานแกทานแปลและเขียน

ขอคิดขอรําพึงซึ่งมีพื้นฐานอยูบนพระคัมภีรตีพิมพ

ในหนังสือพิมพอุดมสารอยางตอเนื่อง กลาวไดวาชีวิต

ของพระคุณเจายอรช ยอด พิมพิสาร คลุกคลีอยูกับ

พระคัมภีรซึ่งเปนพระวาจาของพระเจาตลอดเวลา

ยิ่งกวานั้น พระคุณเจายังใหความรวมมือกับ

พระเจาโดยใชพระพรพิเศษที่ไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

พระพรในเรื่องภาษาและจิตวิญญาณของนักสื่อสาร

ที่ไดรับถายทอดมาจากครอบครัว ทําใหพระประสงค

หลายอยางของพระองคสําเร็จไป บิดาของทานเปน

บรรณาธิการหนังสือพิมพ “Bangkok Post” จาก

ตนทุนที่สูงซึ่งมีมาตั้งแตเด็ก เมื่อเปนพระสังฆราชทาน

จึงกลายเปนนักสื่อสารมวลชนที่หาตัวจับยาก ทาน

รับผิดชอบงานดานสื่อสารมวลชนท้ังในระดับสภา

พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ระดับสหพันธ

พระสังฆราชแหงเอเชีย และระดับพระศาสนจักรสากล

หรือระดับโลก ผานทางงานระดับนานาชาติท่ีรับผิดชอบ 

พระคุณเจาไดทําใหโลกรูจักประเทศไทยและ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และที่สําคัญ

ผานทางบุคลิกและอัธยาศัยไมตรีท่ีดี การพูดจาท่ีไพเราะ

ย้ิมแยมแจมใส และการเปนคนท่ีมีอารมณขัน พระคุณเจา

ไดทําใหคนที่พบปะพูดคุยดวยมีความสุข สนุกสนาน 

คลายเครียด และเกิดแรงบันดาลใจในชีวิต คงไมไกล

เกินจริงถาจะบอกวา ตัวพระคุณเจาเองเปนสื่อแหง

ความเชื่อ ความหวัง และความรักที่ดีที่สุด โดยทาง

คําพูดและการกระทํา พระคุณเจาไดปลดปลอยผูคน

มากมายใหเปนอิสระจากพันธนาการของความทอแท

ส้ินหวัง ความเศราโศก ความยากจน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ของบาป ผานทางศาสนบริการตางๆ ที่พระคุณเจา

ไดทําใหฐานะพระสงฆและพระสังฆราชตลอดชีวิต

ที่ผานมา

วันนี้เรามารวมใจกันสงพระคุณเจากลับไปยัง

บานพระบิดาเจาสวรรค บานแทนิรันดร และจุดหมาย

ปลายทางของเรา ที่ซึ่งพระเยซูเจา พระวจนาตถหรือ

พระวาจาของพระเจาเสด็จไปเตรียมท่ีไวลวงหนาสําหรับ

ทานแลว เราเชื่อและมั่นใจวาที่นั่นพระองคจะประทาน

ชีวิตนิรันดรแกทาน และทานจะอยูกับพระองคและ

แมพระ ผูซึ่งทานรัก เชื่อ และศรัทธา ตลอดไป 

ในพิธีมิสซาวันน้ีใหเรารวมใจกันอธิษฐาน

ภาวนาเปนพิเศษเพื่อพระคุณเจาของเรา และในเวลา

เดียวกันขอใหทานชวยวอนขอพระพรและพละกําลัง

จากพระเจาเพื่อเราจะสามารถติดตามพระเยซูเจาอยาง

ซื่อสัตยจนวาระสุดทายของชีวิตเหมือนทาน ทั้งนี้เพื่อ

วาสักวันหนึ่งเราแตละคนจะสามารถกลับไปพักผอนใน

บานแทนิรันดรในสวรรคและรวมสวนในพระสิริรุงโรจน

ของพระเจาพรอมกับทาน”

หลังรับศีลมหาสนิท พระคารดินัลเกรียงศักดิ์ 

และพระสมณทูต กลาวไวอาลัยครั้งสุดทาย 

จากนั้นพระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย กลาว

ขอบคุณทุกทานที่มารวมพิธีมิสซาปลงศพ “พระคาร-

ดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระ

คารดินัลหลุยส มารี หลิ่ง มังคะเนคุน พระอัครสังฆ-

ราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน 

ประจําประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ 

นักบวชชาย-หญิง พี่นองสัตบุรุษและแขกผูมีเกียรติ

ทุกทาน

แมรูดีวาการจากไปของพระคุณเจายอรช ยอด 

พิมพิสาร เปนการกลับไปสูออมพระหัตถอันเปยมดวย

ความรักและเมตตาของพระบิดาเจาสวรรค แตก็อด

ไมไดที่จะรูสึกใจหายและสัมผัสไดถึงความสูญเสีย

ครั้งยิ่งใหญของสังฆมณฑลอุดรธานี และพระศาสนจักร

โดยรวม ในทามกลางบรรยากาศแหงความอาลัยที่มี

ตอผูจากไปและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่นอง

ที่ทุกทานแสดงออกโดยการมารวมพิธีในวันนี้ ในนาม

พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และพี่นองสัตบุรุษทุกคน

ในสังฆมณฑลอุดรธานี กอนอื่นหมด พอขอขอบ-

พระคุณพระเจาสําหรับการสงนายชุมพาบาลที่แสนดี

อยางพระคุณเจายอรช ยอด พิมพิสาร ผานทางคณะ

พระมหาไถ มาเปนผูนําฝายจิตฝูงแกะของพระองค

ในดินแดนภาคอีสานแหงนี้ ขอบพระคุณสําหรับความ

รัก การอยูเคียงขาง การนําทาง และพระพรนานัปการ

ที่พระองคทรงโปรยปรายมายังพระศาสนจักรเล็กๆ แหง

นี้ผานทางพระคุณเจาตลอดระยะเวลาหลายสิบปท่ีผาน

มา

ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพระคุณเจายอรช ยอด 

พิมพิสาร เปนพิเศษสําหรับทุกสิ่งทุกอยางที่พระคุณเจา

ไดทําเพื่อสังฆมณฑลอุดรธานี ขอบคุณสําหรับการเปน

คนกลางและทอธารแหงพระพรมากมายผานทางคณะ

นักบวชตางๆ ที่พระคุณเจาเชิญมารวมพันธกิจแหงรัก

และ รับใชคนยากจนและผู รอโอกาส ท้ังหลายใน

สังฆมณฑล ขอบคุณสําหรับการเอาใจใสและปกปอง

คุมครองพวกลูกซึ่งเปนฝูงแกะท่ีพระเจาทรงมอบหมาย

ใหพระคุณเจาดูแลเยี่ยงนายชุมพาบาลที่ดี พระคุณเจา

ไดพยายามหลอเลี้ยงชีวิตฝายจิตของพวกลูกท้ังจาก

โตะพระวาจา และจากโตะพระกายพระคริสตเจาอยาง

มิหยุดยั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากโตะพระวาจาพระคุณ-

เจาไดทุมเททั้งชีวิตเพื่อนําเสนออาหารที่ประทานชีวิต

นี้แกพวกลูก ขอบคุณสําหรับความกลาหาญเด็ดเดี่ยว

ในการตัดสินใจสรางสถานฝกธรรมสันติราชา บานเณร

เล็กซึ่งเปนหัวใจของสังฆมณฑล และทําใหหัวใจดวงนี้

เจริญเติบโต เขมแข็ง เปนแหลงบมเพาะเมล็ดพันธุแหง

กระแสเรียกการเปนพระสงฆสําหรับสังฆมณฑลเร่ือยมา

จนถึงปจจุบัน 

นอกจากงานของสังฆมณฑลท่ีลนมืออยู

แลว พระคุณเจายังเสียสละเวลาอันมีคาใหกับงานระดับ

ชาติและระดับพระศาสนจักรสากลอีกมากมายนับไม

ถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพระคัมภีรและดานสื่อสาร

มวลชน ซึ่งทําใหพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

เปนที่รูจักและยอมรับทั่วโลก ขอบคุณพระคุณเจาจาก

ใจจริงสําหรับความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจใหกับ

งานสวนรวมเหลานี้ พวกลูกสัญญาวาจะสานตอพันธกิจ

และปณิธานของพระคุณเจาอยางสุดความสามารถ ใน

ฐานะฝูงแกะหลายครั้งพวกลูกอาจทําใหพระคุณเจาตอง

กังวลใจ เปนหวง และเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากการ

ไมติดตามนายชุมพาบาลผูนี้อยางดีและใกลชิด จนเปน

เหตุใหพลัดหลงและออกนอกลูนอกทาง พวกลูกกราบ

ขอโทษพระคุณเจามา ณ โอกาสนี้ดวย พวกลูกทุกคน

อยากจะบอกพระคุณเจาวา พระคุณเจาคือวีรบุรุษใน

ดวงใจของพวกลูกเสมอ

เชนเดียวกัน ขอบคุณพระคารดินัลทั้งสอง

เอกอัครสมณทูตประจําประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช 

พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง พี่นองสัตบุรุษ และแขก

ผูมีเกียรติทั้งใกลและไกลทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

แขกที่มาจากตางประเทศ ที่มารวมเปนหนึ่งเดียวกับ

(อานตอหนา 8)



ปที่ 42 ฉบับที่ 3 ประจําวันที่ 14-20 มกราคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 8

ดวยรักและอาลัย (ตอจากหนา 7)

สังฆมณฑลอุดรธานีในพิธีสําคัญวันนี้เพื่อสงพระคุณเจา

ยอรช ยอด พิมพิสาร ของเรากลับไปยังบานพระบิดาเจา

สวรรค ขอบคุณสําหรับสารแสดงความไวอาลัย จดหมาย 

และถอยคําใหกําลังใจตางๆ ที่ทานทั้งหลายไดมอบให

กับสังฆมณฑลในชวงเวลานี้ นับตั้งแตทราบขาวการ

จากไปของพระคุณเจา ขอบคุณญาติพี่นองของพระ-

คุณเจาทุกคนที่อยูเคียงขางและแวะเวียนมาเย่ียมเยียน

พระคุณเจาเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสมภพ 

พวงสุวรรณ และหลานๆ ที่มาอยูกับพระคุณเจาและ

คอยดูแลเอาใจใสพระคุณเจาอยางดีในชวงเวลาที่

พระคุณเจาเปนพระสังฆราชกิตติคุณ ขอบคุณทุกคนที่

มีสวนชวยเหลือพระคุณเจาในดานตางๆ ตั้งแตเริ่มแรก

จนถึงวินาทีสุดทาย

ขอบคุณคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่องาน

ของพระคุณเจาครั้งนี้ แมวามีเวลานอยและกระชั้นชิด 

ทุกคนตางก็ทุมเทและเสียสละอยางเต็มที่เพื่อใหงาน

ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและสมเกียรติของพระ-

คุณเจา ขอบคุณบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆท่ีเสียสละ

เวลาอันมีคาของทานมาเปนประธานในวจนพิธีกรรม

และพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแดพระคุณเจาในแตละ

คืน ขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยที่ชวย

ถายทอดพิธีตางๆ และเปนธุระในการจัดทําหนังสือที่

ระลึกในโอกาสพิเศษน้ี ขอบคุณพ่ีนองสัตบุรุษอาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะหที่อํานวยความสะดวกในเรื่อง

สถานที่ คณะนักขับรอง เจาภาพงานในแตละคืน ผูมี

น้ําใจดีทุกคนที่ชวยบริจาคปจจัยตางๆ ชวยเหลือและ

จัดทําโรงทานมาสมทบอยางไมขาดสาย และขอบคุณ

ทุกทานที่มารวมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ

อุทิศแดพระคุณเจาตลอดระยะเวลาแปดคืนที่ผานมา 

หลายคนตองเดินทางไกลหลายชั่วโมงยามค่ําคืน แต

เพราะความเคารพรักที่มีตอพระคุณเจาเปยมลนในจิตใจ 

ทุกคนมาดวยความเต็มใจ สุดทายขอขอบคุณทุกทาน

ที่มีสวนชวยเหลือใหงานในวันนี้สําเร็จลุลวงไปดวย

ดี ขอพระเจา ผานทางคําเสนอวิงวอนของพระมารดา

นิจจานุเคราะห องคอุปถัมภสังฆมณฑลอุดรธานี และ

นักบุญยอรช องคอุปถัมภของพระคุณเจา หลั่งความรัก 

สันติสุข และตอบแทนน้ําใจดีของทุกทานเปนรอยเทา

พันทวี ขอใหความชื่นชมยินดีและความสุขที่พระกุมาร

เยซูเจานํามาใหมวลมนุษยในวันคริสตมาส จงเปนของ

ทานตลอดไป ขอพระเจาอวยพรเราทุกคน”

หลังพิธี ไดนํารางของพระคุณเจา ไปบรรจุ

ยังสุสานของอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห 

อุดรธานี 

พระสังฆราชยอรช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. 

พระสังฆราชกิตติคุณแหงสังฆมณฑลอุดรธานี เกิดวันที่ 

19 มกราคม ค.ศ. 1933 บานเลขที่ 12 ตรอกไวตี 

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร เปนบุตรของนาย

ชํานิ พิมพิสาร ชื่อเดิม เจมส เดอ ครูส เปนคาทอลิก

แตกําเนิด และนางสุภา พิมพิสาร ชื่อเดิม วินนี่เฟรด 

แอทคินส นับถือศาสนาแองกลีกัน ตามคุณตา คุณปู

เปนโปรตุเกส  สัตบุรุษวัดซางตาครูส คุณยาเปนญี่ปุน 

จากนางาซากิ คุณตาชื่อยอรช แอทคินส – ชาวสกอต 

คุณยายชื่อ โยเซฟน แอทคินส เปนลูกครึ่ง เยอรมัน

และไทยเชื้อสายมอญ

คุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุยังไมถึง 1 ขวบ 

พระคุณเจามีนอง 4 คน  เรจินัลด(เรย), แคทริน

(เคธ), ปอล(สุมิตร) และฟลิป เรียนหนังสือชั้นประถม

ปที่ 1-4 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ศึกษาตอชั้นมัธยม 

1-6 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เปนสัตบุรุษอาสนวิหาร

อัสสัมชัญ ไดรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกําลังที่

อาสนวิหารอัสสัมชัญ  จากนั้นศึกษาตอที่ St. Clement

College ประเทศฟลิปปนส  ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2497)  

Philosophy Immaculate Conception, Saint 

Louis U.S.A.   ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)  Theology                    

Immaculate Conception, Saint Louis U.S.A.   

ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502)

กระแสเรียก

นวกสถาน St. Clement College ประเทศ

ฟลิปปนส ค.ศ. 1950-1953 (พ.ศ. 2493-2496)

ปฏิญาณตนครั้งแรก ในคณะพระมหาไถ             วันที่

2 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496)

บานเณรใหญ      Immaculate  Conception,

Saint Louis U.S.A. ค.ศ. 1953-1959 (พ.ศ. 2496-

2502)

 บวชเปนสังฆานุกร   ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)

 บวชเปนพระสงฆ  วันที่   24   มิถุนายน ค.ศ.

1958 (พ.ศ. 2501) ที่เซนตหลุยส ประเทศสหรัฐอเมริกา  

โดยพระอัครสังฆราชมายเออร   นับเปนพระสงฆไทย

องคแรกของคณะพระมหาไถ

ผูสนับสนุนกระแสเรียก   คุณพอมอริส  ยอลลี 

คุณพอโรเจอร  กอตเบาท และคุณพอชารล  โกแตนท

หนาที่การงาน

  ค.ศ. 1959-1960 (พ.ศ. 2502-2503) ฝกงาน

อภิบาลที่วัดของคณะพระมหาไถที่เมืองเซนตหลุยส

 ค.ศ. 1960-1966 (พ.ศ. 2503-2509)  ดูแล

สามเณรที่บานเณรพระมารดานิจจานุเคราะห ศรีราชา 

ชลบุรี

  ค.ศ. 1966-1969 (พ.ศ. 2510-2512)       ผูชวย

เจาอาวาสวัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี กรุงเทพฯ ไดรับ

มอบหมายใหจัดตั้งและดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

พระคัมภีรคาทอลิกแหงประเทศไทย

  ค.ศ. 1969-1973 (พ.ศ. 2512-2516)  อธิการ

และเจาอาวาสวัดนักบุญเยรารด ขอนแกน

   ค.ศ. 1973-1975 (พ.ศ. 2516-2518)  อธิการ

และเจาอาวาสวัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี กรุงเทพฯ

   วันที่ 18 ตุลาคม 1975 (พ.ศ. 2518)    ไดรับ

แตงตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เปน

พระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

  วันที่ 12 ธันวาคม 1975 (พ.ศ. 2518)              ไดรับ

การบวชเปนพระสังฆราช โดยพระสังฆราชคลาเรนส   

ดูฮารต ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห อุดร-

ธานี   ดํารงตําแหนงประมุของคที่ 2 ของสังฆมณฑล

อุดรธานี

 ค.ศ. 1975-2009 ดํารงตําแหนงประมุขสังฆ-

มณฑลอุดรธานี

   วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 - วันที่ 20 

สิงหาคม 2005   ไดรับแตงตั้งเปนรักษาการผูปกครอง

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

   ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ลาออกจากตําแหนง

ผูปกครองสังฆมณฑลอุดรธานี

 ค.ศ. 2010-2017 พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆ-

มณฑลอุดรธานี

 หมายเหตุ ชวงป ค.ศ. 1965-1971 ไดทํา

หนาท่ีดูแลผูยากไรโดยเฉพาะผูท่ีปวยเปนโรคเร้ือนและ

อยูตามชนบทที่หางไกล

 ตั้งแต ค.ศ. 1975 ไดดูแลคาทอลิกในเขต

จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน หนองคาย เลย และตอมา

มีจังหวัดหนองบัวลําภู เพิ่มอีกหนึ่งจังหวัด โดยไดให

ความอนุเคราะหชวยเหลือเรื่องการศึกษาแกเด็กยากจน 

ดูแลคนพิการทั้ง 5 จังหวัด ผูปวยโรคเรื้อน และดูแลเด็ก

ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประมาณ 200 กวาคน มีบาน

พักคนชรา 3 แหง ศูนยคนพิการ 5 ศูนย และเยี่ยมเยียน

ผูถูกจองจํา เปดศูนยดูแลเยาวชนที่อุดรธานี และศูนย

อาชีพสําหรับชายและหญิง รวม 3 ศูนย ที่อุดรธานี 

และหนองคาย มีโครงการธนาคารขาว ธนาคารกระบือ 

จํานวน 20 กวาแหง 

ตําแหนงหนาที่ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย 

- รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

- ประธานคณะกรรมาธิการฝายสื่อสารสังคม

- ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือส่ือมวลชน

(สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย)

- ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพระคัมภีร

 - ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโน-

โลยีสารสนเทศ

- ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสถาบัน

ผูถวายตัวและคณะธรรมทูต

- ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ

ตําแหนงหนาที่ในระดับสากล

 - สมาชิกคณะกรรมการสมณสภาสื่อสารสังคม 

สํานักวาติกัน

 - ประธานสื่อสารสังคม สหพันธสภาพระสังฆ-

ราชแหงเอเชีย

 - สมาชิก Post Synodal Council สํานัก

วาติกัน เกี่ยวกับสมัชชาพระสังฆราชแหงเอเชีย

 - รองประธานสหสมาคมพระคริสตธรรม ระดับ

โลก และเอเชียแปซิฟก

 - สมาชิกคณะกรรมการอํานวยการสมาคมพระ

คริสตธรรมไทย 

 บายวันศุกรที่  15  ธันวาคม ค.ศ.  2017 

(พ.ศ.  2560)  เสนเลือดในสมองของพระคุณเจาแตก

ทําใหหกลมหนาผากแตก และถูกสงตัวเขารับการรักษา

เปนการดวนที่โรงพยาบาลเอกอุดร แตอาการไมดีขึ้น

ยังมีเลือดออกทางปากอยูเสมอ ตองอยูในการดูแลของ

แพทยอยางใกลชิด ที่สุด ไดมอบคืนดวงวิญญาณแด

พระเจา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)

เวลา 14.10 น. อายุ 84 ป
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เปดประตู
 สูแสงธรรม
การจัดโครงการคายอาสา
พัฒนาจร�ยธรรมชุมชน ครั้งที่ 18
 โครงการคายอาสาพัฒนา เปนกิจกรรมหนึ่ง

ที่จัดขึ้นในทุกๆ ป ของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 

สําหรับปนี้โครงการคายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน 

ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้น ณ หมูบานปาขาวหลาม ต.กึ้ดชาง

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18-25 มีนาคม 

2018  คายอาสาฯ ในปนี้ถือวามีความนาสนใจอีกปหนึ่ง

ที่เราจะไปชวยในกิจกรรมตางๆ สําหรับพี่นองบนดอย

แลว นักศึกษาจะไดพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติ

ของหมูบานบนดอยท่ีแสนจะอบอุนมีความเปนกันเอง

ของชาวบ านอีกทั้ งยั งมีความเปนกันเองในการ

ตอนรับผูคนที่มาเยือนหมูบานเสมอ หากตั้งคําถามวา

โครงการคายอาสาฯ นี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรนั้น ผมขอบอก

วัตถุประสงคของการจัดคายนี้วา “คายอาสาพัฒนา

จริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 18 นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

เสริมสรางประสบการณใหกับบรรดาสามเณรใหญ

และนัก ศึกษาคริสตศาสนธรรมของวิทยาลัย

แสงธรรม ซึ่งในอนาคตจะเปนผูอภิบาลและผูนํา

ทางความเชื่อจะไดเรียนรูศึกษาวัฒนธรรมของ

ชาวบาน ถือวาเปนประสบการณจริงที่มาสัมผัสจริง

นอกหองเรียน” โดยใชความรูความสามารถที่ศึกษา

มาใชใหเกิดประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน

กับชาวบานในชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมและปลูกฝง

คานิยมในดานคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา 

และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา

กับชุมชน มีการปฏิบัติศาสนสัมพันธ โดยการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักความเชื่อและแนวความคิดใน

มุมมองของศาสนาที่ชุมชนนับถือ อีกทั้งยังมีกิจกรรม

ที่นักศึกษาจะรวมกันทําเพื่ออาสาฯ พัฒนาในหมูบาน

ปาขาวหลาม ซึ่งมองไดวาเปนการเสริมสรางพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมจากภายนอกสูภายในนั้นเอง    

 ประวัติหมูบานพอสังเขป ปจจุบันหมูบาน

ปาขาวหลาม ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ต.กึ้ดชาง อ.แมแตง 

จ.เชียงใหม  แตเดิมหมูบานปาขาวหลามเปนชุมชนเล็กๆ

ซึ่งชาวบานยายมาจากหวยแมจอกและบานแมกอก 

เดิมชาวบานเหลานั้นนับถือผี  ซึ่งเปนความเชื่อดั้งเดิม

ของหมูบาน  แตเมื่อมีบาทหลวงมิชชันนารีทานหนึ่ง

ไดมาเยี่ยมครอบครัวหนึ่งที่เปนคริสตชน คุณพอก็มี

โอกาสไดรูจักกับชาวบานคนอื่นๆ แมวาชาวบานไมได

เปนคริสตชน แตตอมาจากการท่ีชาวบานไดเห็นแบบอยาง

ที่ดีของคุณพอทานนี้ ที่มีความเปนกันเองกับชาวบาน 

เหมือนกับพระเยซูเจาที่คุณพอไดยึดเปนแบบอยาง

ในการดําเนินชีวิตของคุณพอ ซึ่งสิ่งที่ตามมานั้นก็คือ

ชาวบานหลายคนไดกลับใจเปลี่ยนมาเปนคริสตชน ใน

ปจจุบันหมูบานปาขาวหลามชาวบานนับถือคริสต

เปนสวนใหญ อาชีพสวนใหญของชาวบานคือเกษตรกร 

มีโบสถนักบุญเทเรซา ปาขาวหลาม ซึ่งอยูในความดูแล

ของคุณพอคณะกาปูชิน  
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ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

พระองคประทานกําลังใจในความทุกขยากตางๆ

ของเรา เพราะเราไดรับกําลังใจจากพระเจาแลว

เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกขทั้งมวลได 

(2คร 1:4)

“ประชากร
ที่เดินในความมืด
แลเห็นความสว�าง

ยิ�งใหญ�
บรรดาผู�อาศัย

ในแผ�นดินมืดมิด
ความสว�าง
ส�องแสงมา
เหนือเขา
พระองค�
ทรงเพ��ม

จํานวนประชากร
ทรงเพ��ม

ความชื่นบาน
ของเขา

เขาทั้งหลายจะยินดี
เฉพาะพระพักตร�

พระองค�”  
(อสย 9:1-2)

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

ล็อตใหมมาแลว 
ราคาขวดละ  350  บาท
(ซื้อ 3 ขวด 1,000 บาท)

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646
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สิงคโปร โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณรัตน เปน

ผูนํา และคุณพอปรีชา ยั่งยืน คณะคารเมไลท เปน

ผูชวยประสานงานกับศูนยคริสตศาสนธรรมของ

อคัรสังฆมณฑลสงิคโปร   เมือ่วนัท่ี 30 พฤศจกิายน -

วันที่ 3 ธันวาคม 2017  โดยมีคุณนวลฉวี คูวิรัตน 

และคุณเทวี เหลืองธาดา บริษัทอับรอดอินเตอร 

จํากัด เปนผูนําทัวรขณะศึกษาดูงานฯ และมีผูรวม

คณะศึกษาดูงานฯ 45 ทาน ไดแก อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 7 ทาน สังฆมณฑลเชียงใหม 2 ทาน 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 10 ทาน  สังฆมณฑล

สุราษฎรธานี 4 ทาน สังฆมณฑลราชบุรี 4 ทาน 

สงัฆมณฑลอบุลราชธานี 2 ทาน  สังฆมณฑลอุดรธาน ี

3 ทาน  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ 

4 ทาน คณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย 

3 ทาน คณะรักกางเขนแหงอุบลราชธานี 1 ทาน  

คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ (ซาเลเซียน) 1 ทาน  

คณะลาซาล ซิสเตอร 1 ทาน  คณะคารเมไลท 1 ทาน 

และผูนําทัวร 2 ทาน 

 วันพฤหัสบดีที่  30 พฤศจิกายน 2017  

เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  เวลา 08.00 น. ถึง

สนามบินซางฮี สาธารณรัฐสิงคโปร เวลา 11.15 น. 

เดินทางตอไป The Catholic Church of St.Ignatius 

รับฟงบรรยายเกี่ยวกับประวัติการกอตั้งกลุมครูคําสอน

ของกระบวนการ Catechesis of the Good Shep-

herd (CGS) ของวัด และแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการ 

Catechesis of the Good Shepherd (CGS) ซึ่งเปน

กระบวนการเกี่ยวกับการสอนคําสอนสําหรับเด็กๆ  ใน 

3 ระดับ ไดแก

 1. ระดับ 3-6 ขวบ  ใหศกึษาเก่ียวกับพระเยซูเจา

เปนนายชมุพาบาลทีด่ ี(Jesus is The good Shepherd)

 2. ระดับ 6-9 ขวบ  ใหศึกษาเก่ียวกับพระ

เยซูเจาเปนเถาองุนแท (Jesus is The Vine and the 

Branches )

 3. ระดับ 9-12 ขวบ  จะเนนไปที ่“จะทาํอยางไร

ใหเด็กๆ รูจัก และรักพระเยซูดวยตัวของเขาเอง”  โดย

เนนพระวรสารนักบุญยอหน ในบทที่  6

 ซึ่งเด็กๆ ในสิงคโปรมีการแขงขันกันสูงในดาน

การศึกษา และระบบอิเล็กทรอนิกสทําใหเด็กๆ เสียเวลา

เรียนไปกับเกมตางๆ  ทําใหการเรียนคําสอน การภาวนา  

เรื่องราวในพระคัมภีร เปนเรื่องที่นาเบื่อสําหรับเด็กๆ

 กระบวนการ Catechesis of the Good Shep-

herd (CGS) จะยึดหลักการสอนแบบ “Montessori 

Method” คือ เรียนตามความสนใจของเด็ก ไมแขงขัน

กัน แตเรียนใหมีความสุข โดยสงเสริมใหเด็กๆ คนหา

คําตอบ และเรียนรูจักพระเยซูเจา ดวยตัวของเขาเอง 

ผานทางสภาพแวดลอมของหองเรียน  สื่ออุปกรณ  และ

กจิกรรมตางๆ ทีเ่ดก็ๆ เปนคนทาํ (เปนการเรยีนคาํสอน

แบบไมใชการนั่งเรียนในชั้นเรียน) โดยมีครูคําสอนคอย

ดูแลในการทํากิจกรรมตางๆ

 เวลา 18.00 น. เขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ที่ The Catholic Church of St. Ignatius โดย พระ

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธาน

พรอมดวยพระสงฆ เจ าอาวาสและคณะสงฆจาก

ศึกษาดูงาน RCIA (ตอจากหนา 20) ประเทศไทย

 วันศุกรที่ 1 ธันวาคม 2017  ชวงเชา เดินทาง

ไปชมสถานท่ีทองเท่ียวและสถานท่ีสําคัญตางๆ ของ

สิงคโปร และในชวงบาย เดินทางไปเยี่ยมชมวัดแมพระ

แหงปวงเทวา (Church of St.Mary of the Angels) 

ของคณะฟรังซิสกัน ซึ่งเปนวัดสมัยใหม ตามแนว

สภาสังคายนาวาติกัน  ท่ีมีอางศีลลางบาปอยูหนา

พระแทน  มีหองสําหรับเด็ก 2 ขาง ใหพอแมพาเด็กเล็ก

ไปอยูในหองนั้น ไมรบกวนสัตบุรุษอื่นๆ เวลารวมพิธี

บูชาขอบพระคุณ  มีสุสานสําหรับบรรจุอัฐิเมื่อไปเผา

แลวนํามาไวที่นี่ และที่จอดรถอยูชั้นใตดิน  นอกจากนั้น 

ไดศึกษาการทํางานของสภาอภิบาล  การอภิบาลดูแล

สัตบุรุษจากอดีตจนถึงปจจุบัน การสอนคําสอนสําหรับ

ผูใหญตามกระบวนการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน (Rites 

of Christian Initiation of Adults ; RCIA)  และ

ประวัติศาสตรของการเขามาในสาธารณรัฐสิงคโปรของ

พระสงฆคณะฟรังซิสกัน 

 เวลา 19.00 น. เขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ที่วัดแมพระแหงปวงเทวาโดยพระสงฆเจาอาวาส 

พระสังฆราชวีระ อาภรณรัตน และคณะสงฆจาก

ประเทศไทย

 วันเสารที่ 2 ธันวาคม 2017  ชวงเชา เดินทาง

ไปที่ศูนยการศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล                      

(Catholic Archdiocesan Education Center)   และ

แบงกลุม เพ่ือศึกษาการสอนคําสอนเด็ก  และศึกษา

ประวัติ  หลักสูตรและหนาที่ของศูนยการศึกษาฯ    ดังนี้ 

 Group 1  Observation of Bridging Pro-

gramme  Level 3, 5, 6  [Ages 9, 11 &12] ณ ศูนย

การศึกษาฯ 

 Group 2  Observation of Bridging 

Programme Level 3, 5, 7 [Ages 9, 11 &13] 

ที่ Church of Our Lady of Perpetual  Succour  

ในกลุมนีไ้ดมกีารแบงเดก็เปน 3 ระดบั ไดแก  ระดบั 3-6 

ขวบ  ระดับ 7-12 ขวบ  ระดับ 13-18 ป  ซึ่งเนื้อหา

การสอนทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติ ความหมายและความ

สําคัญในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (The 

Season of Advent) โดยเนนไปทีก่ารดําเนนิชวีติตลอด

เทศกาลนี้

 ตอจากนั้น  เดินทางตอไปรับฟงการแนะนํา

การทํางานของศูนยการศึกษาคาทอลิกอัครสังฆมณฑล 

(Introduction to catechesis in Singapore and 

work of the Offi  ce of Catechesis) ที่ Catholic 

Archdiocesan Education Center (CAEC)  ซ่ึงมี

งานหลักของศูนยฯ  คือ 

 1. จัดทําคูมือคําสอน และสงเสริมการจัดอบรม

ครูคําสอน

 2. สงเสริมชีวิตจิตในงานคําสอน  รวมมือกับ

ผูปกครองของภาครัฐและหนวยงาน

 3. หาแนวทางปฏิบัติในงานคําสอนในเขตวัด 

และสื่อคําสอนในการสอนคําสอน

 4. จัดอบรมสําหรับครูคําสอน

 5. พัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็ก เยาวชน และ

ผูใหญ

 6. ชวยงานศาสนบริกรที่สอนคําสอนในเขตวัด

 7. มีการจัดอบรมสําหรับคนชรา  เด็ก เยาวชน  

ผูใหญทีผ่านการอบรมในกระบวนการ RCIA หรอืไมผาน

การอบรม ก็มีการจัดอบรมให โดยมีพระอัครสังฆราช

มามอบใบรับรอง

 คอรสที่จัดอบรมสําหรับครูคําสอน

 - BCC1 Basic Catechist Course Level One 

ซึ่งครูคําสอนทุกคนตองผานในขั้นแรกนี้ 

 - BCC2 เนนเยาวชน และคาํสอนสาํหรบัผูใหญ

ในกระบวนการ RCIA

 - BCC3 เนนผูประสานงานในแตละวัด

 ชวงบาย ไปสงัเกตการสอนผูสนใจเปนคริสตชน

ที่วัดพระเมตตา  (Church of Divine Mercy) ซึ่งเปน

วัดใหม  โดยมี Fr.Terence Kesavan  เปนผูสอน ซึ่ง

กาํลงัสอนเรือ่งศีลสมรส  มีผูเรียน 40 คน ผูสอนประกอบ

ดวย พระสงฆ มพีีเ่ลีย้งประมาณ 7 คน อยูตลอดการเรยีน

การสอนใชเวลาเรียน 1 ชั่วโมง

 และเดินทางตอไปรวมฉลองนักบุญฟรังซิส

เซเวียร ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (Church of St. 

Francis Xavier)พบพระอัครสังฆราชวิลเลี่ยม โก 

(Archbisshop William Goh)  รวมมิสซา ทานเทศน

เสยีงดงัฟงชดั ตอนทายมสิซากลาวชมพระสงฆของวดันี ้

วาเปนพระสงฆท่ีดี ขอชาวบานใหความรวมมือ และ

พบเจาวัด ทานไดมอบเสื้อใหพวกเราคนละตัว

 วนัอาทติยที ่3 ธนัวาคม  2017 ชวงเชาไปรวม

มิสซาที่วัดดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย (Church 

of the Immaculate Heart of Mary) ซึ่งอยูติดกับ

ศูนยการศึกษาคาทอลิกอัครสังฆมณฑล

 ตอจากนั้น  คริสตีนา เจาหนาที่ไดมานําเสนอ

ภาพกิจกรรมที่ไดทําเมื่อปที่แลว และนําเสนอใหอัคร-

สงัฆมณฑลทราบ และตอบขอซกัถาม ถงึเวลา 11.00 น.

เราจงึขอบคุณ มอบของทีร่ะลกึและลาไปทานอาหารเทีย่ง 

และไปสนามบินเพื่อกลับบานเรา

 การมาศึกษาดูงาน RCIA ครั้งนี้ชวยใหเรา

คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ของ 7 สังฆมณฑล และ              

ซิสเตอร 5 คณะ รักงานคําสอนยิ่งขึ้น และมีแนวทาง

ปฏิบัติมากขึ้นในแตละสังฆมณฑล

 (รายงานขาวโดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ-

รัตน ประธานคณะกรรมการฯ และนายจักรายุทธ 

เอี่ยมละออ แผนกคริสตศาสนธรรมผูใหญ อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 3 ประจําวันที่ 14-20 มกราคม  2018 หนา 15

 วัดนักบุญเปาโล 

บานนา จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสารที่  27 

มกราคม เวลา 10.30 น.

พ ร ะ ค า ร ดิ นั ล ฟ รั ง ซิ ส

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เซเวียร เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสารที่ 10 

กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. 

 วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ เวลา 10.0 0 น. พระ

คารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดและฉลอง 25 ป ชีวิตสงฆ 

วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ เวลา 10.3 0 น. คุณพอ

เปโตร เชษฐา ไชยเดช เปนประธาน คุณพอเปโตร 

ธีรพล กอบวิทยากุล คุณพอยอแซฟ จินตศักดิ์  

ยุชัยสิทธิกุล คุณพอเบเนดิก ถนอมศักดิ์  เลื่อน-

ประไพ คุณพอยอหน บัปติส สมเกียรติ ตรีนิกร 

คุณพอเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ 

 วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 

เวลา 10.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เปนประธาน (รานคาติดตอ

คุณสงา โทร. 08-9678-3050)

 

 วัดนักบุญยอหน บอสโก จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตยที่ 28 มกราคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปน

ประธาน 

 วัดนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี หาดแตง  อ.

ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดวันเสารที่ 3 กุมภา-

พันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอหนบอสโก 

ปญญา กฤษเจริญ เปนประธาน 

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนตา อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษ-

เจริญ เปนประธาน 

 วัดพระวิสุทธิวงศ แพรกหนามแดง จ.

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ 

เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสารที่

13 มกราคม  เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เปนประธาน

 วัดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสารที่ 

13 มกราคม  เวลา 10.30 น. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

เสกสุสาน

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค

สังฆมณฑลอุดรธานี

   วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัด

วันเสารที่ 20 มกราคม  เวลา 10.30 น. 

   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ํา จ.ระยอง 

ฉลองวัดวันเสารที่ 27 มกราคม เวลา 10.30 น.

         วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ฉลอง

วัดวันเสารที่ 3 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

       วัดแมพระประจักษที่ลูรด บางคลา ฉลองวัด

วันเสารที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

       วัดแมพระเมืองลูรด บางแสน จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. 

        วัดธรรมมาสนนักบุญเปโตร ทาแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.   

  

 วัดพระนามกรเยซู บานแปง จ.สิงหบุรี 

ฉลองวัดวันเสารที่ 13 มกราคม เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปน

ประธาน

 วัดแมพระองคอุปถัมภ บานไร อ.บานไร 

จ.อุทัยธานี เปด-เสกวัดใหม วันเสารที่ 20 มกราคม 

เวลา  10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐ-

นนทชัย เปนประธาน การเดินทางจากกรุงเทพฯ วิ่ง

เสนทางสายสุพรรณบุรี   เลี้ยวซายอําเภอดอนเจดีย 

ผานสระกระโจม ตอไปอําเภอดานชาง  เขาสูอําเภอ

บานไร (ติดตอสอบถามคุณพออุดมศักดิ์ โทร.  09-

5992-9466 และ 08-6019-5149)

 วัดนักบุญโฟสตินา อ.แมสอด จ.ตาก 

เปด-เสกวัดใหม วันเสารที่ 27 มกราคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย 

เปนประธาน ที่ศูนยสังคมพัฒนาเขต 3 แมปะ (ติดตอ

สอบถามคุณพอชาญชัย เต็มอรุณรุง โทร. 08-1883-

4559)

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด สระบุรี ฉลอง

วัดวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ   เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน 

(สอบถามรายละเอียด คุณพอชวินทร เสงี่ยมแกว 

โทร. 08-7573-7415) 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ  (วัดแกงครอ)  อ.

แกงครอ  จ.ชัยภูมิ    ฉลองวัดวันเสารที่  27 มกราคม

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์  

เปนประธาน

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บานหมันขาว อ.

ดานซาย จ.เลย ฉลองวัดวันเสารที่ 27 มกราคม เวลา 

10.30  น.  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เปนประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บานทาบม ต.

เขาแกว อ.เชียงคาน จ.เลย ฉลองวัดวันเสารที่ 3 

กุมภาพันธ 10.30  น.  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ โพนสูง อ.บานดุง จ.อุดร-

สังฆมณฑลจันทบุรี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม วัน

อาทิตยที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น. มี

รอบเดียว ที่หอประชุมนักบุญยอหน ปอล ที่ 2 คุณพอ

เทพรัตน ปติสันต เปนประธาน 

 ถ า ไมสะดวกมาร วมงานในวันและเวลา

ดังกลาวสามารถมารวมมิสซาระลึกถึงผูตายไดใน

วันอาทิตยที่ 28 มกราคม 2018 เวลา 16.30 น. ที่

วัดพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค (รานคากรุณาติดตอโดยตรง

ที่โทร. 08-9693-0477, 08-1484-7761 ตั้งแตบัดนี้

จนถึง 30 พฤศจิกายน 2017 ติดตอสอบถามโทร. 

0-2429-0117 ถึง 8 หรือ 08-7531-4490 E-mail:

info@santikham.com / www.santikham.com) 

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันเสารที่ 20 มกราคม 

2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ (ในสุสาน)  เวลา 19.00 น. 

 วัดมารียสมภพ บานแพน อ.เสนา จ.พระนคร-

ศรีอยุธยา วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ 2018 พิธีบูชา

ขอบพระคุณ (ในสุสาน) เวลา 09.30 น.

   หมายเหตุ - ทางวัดเตรียมดอกไม/เทียนไวบริการ

สําหรับพี่นองเพื่อมอบใหผูลวงลับ

        - เสกสุสานวัดนอยบานปลายนาหลังจากเสร็จมิสซา

ที่สุสานแลว

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 14 

กุมภาพันธ 2018 เวลา 18.30 น.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน กรุงเทพ-

มหานคร วันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ 2018  เวลา 

16.30 น. พิธีมิสซาที่สุสาน  (ทางวัดมีดอกไมและเทียน

จําหนาย) 

สังฆมณฑลราชบุรี
 อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก วันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น.  

 วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2018 มิสซาอุทิศแด

ผูลวงลับ เวลา 19.00 น. ที่วัดนอยในสุสาน

 (สอบถามโทร. 0-3470-3219 โทรสาร 0-34

70-3298)

 วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี วันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 16.00 น.  

สังฆมณฑลนครสวรรค
 วัดพระนามกรเยซู บานแปง จ.สิงหบุรี วันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น. 

 

 

ธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดนักบุญคอรเนลิอัส บานไผสีทอง ต.

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ



ปที่ 42 ฉบับที่ 3 ประจําวันที่ 14-20 มกราคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

(อานตอหนา 14)

ที่นี่มีนัด
  ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันจันทรที่ 15 มกราคม  / วันพฤหัส

บดีที่ 15 กุมภาพันธ / วันจันทรที่ 5 มีนาคม / วัน

พุธที่ 4 เมษายน / วันพุธที่ 16 พฤษภาคม / วันเสาร

ที่ 2 มิถุนายน ที่ Grand Lord Hotel / วันพุธที่ 4 

กรกฎาคม / วันพุธที่ 8 สิงหาคม / * 6-9 กันยายน

(วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่

ลาดกระบัง / วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศ-

จิกายน / วันพุธที่ 5 ธันวาคม

 ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ (บานเณรกลาง)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา  วันเสารที่     20  มกราคม 2018

พิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา    10.30  น.  พระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 ขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสหิรัญสมโภช

การปฏิญาณตนของเซอรเทเรซาแหงพระเมตตา 

มารีอา ทิพวรรณ ตั้งถาวร วันเสารที่  20  มกราคม

2018   ที่อารามคารแมลจันทบุรี เวลา 10.30 น.

  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ

รวมกับองคกรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จดัเขาเงียบ “จติภาวนาดวยดวงพระทยัพระเยซ”ู เดอืน

ละ 2 ครั้ง  ที่หองประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตยที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

10.00-15.00 น. (วันอาทิตยมิสซาเวลา 09.00 น.)

 18 ม.ค. / 23-25 ก.พ. 2018 เขาเงียบ

ที่หัวหิน  

 วันอาทิตย   17 ธ.ค. / 21 ม.ค. / 23-25 ก.พ.

2018 เขาเงียบที่หัวหิน 

 ผูนําเขาเงียบจิตภาวนา  คุณพอสมชัย พิท-

ยาพงศพร คุณพอชีวิน สุวดินทรกูร คุณแมเชลียง  

เวชยันต ซิสเตอรกัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปนพระ

วาจา 

 วันอาทิตยท่ี 28 มกราคม 2018 โดยคุณพอ

สุวนารถ กวยมงคล 

 วันอาทิตยท่ี 25 กุมภาพันธ 2018 โดย

คุณพอเอกมัย เหลือหลาย 

 วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2018 โดยคุณพอ

ปรีชา ย่ังยืน 

 เวลา 13.00 น. ท่ีตึกวันทามารีย ช้ัน 2 วัด

เซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 08-

1490-9371

 คณะพลมารีย ขอเชิญเจาหนาที่คอมิเซียมและคูเรีย

เขารวมสัมมนาระดับประเทศ วันที่ 26-28 มกราคม 

2018 ที่วัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย จ.ฉะเชิงเทรา 

ขอความกรุณาแจงชื่อผานทางผูประสานงานสภา 

 จังหวัดสมุทรสงครามและองคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรสงคราม รวมกับสมาคมศิษยเกาดรุณา-

นารี โรงเรียนดรุณานุเคราะห ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

สมุทรสงคราม และชมรมเดิน-วิ่งวังสราญรมย ขอ

เชิญรวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล และปนจักรยาน

เพื่อสุขภาพ 60 กิโลเมตร แขงขันเปตอง โครงการ

สงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดรุณา-

นารี มินิ-ฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 13 วันอาทิตยที่ 4 

กุมภาพันธ 2018 ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด บาง

นกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 ติดตอสอบถาม โรงเรียนดรุณานุเคราะห โทร.

08-7161-7764 (อ.วิบูลย), คุณประสาร โทร. 09-

6919-9515,  รานยกกีกลการ โทร. 08-3039-5439

 ฉลองพระรูปพระเยซูเจาทรงรักษาชายตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน วันเสารที่ 

10 กุมภาพันธ 2018 เวลา 19.00 น.

 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

10 กุมภาพันธ / 10 มีนาคม 2018 เวลา 09.00 น. 

รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผูสูง

อายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ (วัดนอย)  ซ.รวมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อ

พละกําลังทางดานรางกาย และจิตวิญญาณ คุณ

สงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789

 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย ขอเชิญ

บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข 

รวมงานสัมมนา หัวขอ “50 ป ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ

ประจักษพยานแหงความเช่ือ” โดยมีพระคารดินัลไมเก้ิล 

มีชัย กิจบุญชู เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และ

คุณพอมิเกล กาไรซาบาล ใหเกียรติเปนองคปาฐก

วันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 2018/2561 เวลา

08.30-12.00 น. ที่หองประชุมใหญ ชั้น 11 อาคาร

รวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส ถนนสาทร 

กรุงเทพฯ  

 โครงการฝกสมาธิแบบ WCCM สําหรับผูสนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร เวลา 09.30-11.30 น. ที่หอง

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม วัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

โดยมีคุณพอประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เปนจิตตาธิการ

ติดตอคุณพอประเสริฐ 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 นววงศ wacharan@gmail.

com, 08-9117-9100

ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนกอสรางวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห ปาติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด

มีความยินดีขอเชิญทุกทานรวมกอสราง สามารถโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาปาติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสรางวัดคริสตชนอําเภอปาติ้ว เลขบัญชี 646-

0-20756-3 ติดตอสอบถามคุณพอเสกสรร สมศรี 

เจาอาวาส โทร. 08-1265-9424

ขอเชิญรวมทําบุญสมทบทุนกอสรางอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตรเซียน (ซีโต) ท่ีบานโคกสะอาด

ต.อุมจาน  อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุข-

นิรันดร  และอธิการคณะนักพรตซิสแตรเซียน แหงอาราม

แมพระแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์  พรอมทั้งสมาชิกคณะ

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกทานรวมกอสรางอาราม

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ลานบาท) สามารถ

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท าแร-หนองแสง 

เลขที่บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ศูนยมิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

 มูลนิธิเซนตมารติน (วัดพระแมมหาการุณย) 

รับสมัครเจาหนาที่ประจํา 2 ตําแหนง ดังนี้ 1. โครงการ

บานแหงความหวัง ตําแหนงเจาหนาท่ีดูแลเด็กคุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมฯ 6 ขึ้นไป เพศหญิง อายุ

23 ขึ้นไป สามารถพักที่บานแหงความหวังได ถา

ขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 2. โครงการพัฒนา

ชุมชน ตําแหนงเจาหนาที่ภาคสนามคุณสมบัติ วุฒิ-

การศึกษา ระดับมัธยมฯ 6 ขึ้นไป เปนคาทอลิก

เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป สามารถขับรถยนตได

 กรอกใบสมัครไดที่อาคารพระคริสตธรรม 

วัดพระแมมหาการุณย ตั้งแต 08.00-17.00 น. จันทร-

เสาร หรือติดตอ 0-2583-5924 Fax 0-2583-5924

หรือสงประวัติสวนตัวมาที่ E-mail :  stmartinfoun

dation.th@gmail.com 

 ติดตอแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและอุดม-

ศานต สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก เปล่ียน

ท่ีอยู โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810  

คณะภคินีคารแมล จันทบุร� 
และครอบครัวตั้งถาวร

ขอเชิญรวมพ�ธีบูชาขอบพระคุณ
หิรัญสมโภชแหงการถวายปฏิญาณตน

ของ

เซอรเทเรซาแหงพระเมตตา 
(มาร�อา ทิพวรรณ ตั้งถาวร) 

พระสังฆราชซิลว�โอ สิร�พงษ จรัสศร�
เปนประธาน

วันเสารที่  20  มกราคม  2018   
เวลา 10.30 น.

ที่อารามคารแมลจันทบุร�  

ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.30-16.00 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 3 ประจําวันที่ 14-20 มกราคม  2018 หนา 17

ครั้งที่ 36 ประจําป 2017 โดยมีผูเขารวม 99 คน 

จาก 9 สังฆมณฑล 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2017 เริ่มดวยพิธี

บูชาขอบพระคุณ โดย พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร

สัมมนาศาสนสัมพันธ (ตอจากหนา 20)

สันติสุขนิรันดร ประมุขอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 

พิธีเปดเริ่มดวย คุณพอเสนอ ดําเนินสดวก เลขาธิการฯ

กลาววัตถุประสงคของการจัดงาน และพระอัครสังฆราช

หลุยส จําเนียร  สันติสุขนิรันดร เปนประธานพิธี และ

กลาวเปดงาน และไดรับเกียรติจากคุณวิทยา จันทร-

ฉลอง ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร กลาวตอนรับ

ผูรวมสัมมนา ลําดับสุดทายในพิธีเปดคือการตีฆอง

เปดงาน โดยเชิญผูนําศาสนาจากศาสนาพุทธ พระราช

วิสุทธินายก ศาสนาอิสลาม อิหมามตาหรี กิจบัญชา 

ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ศจ.หาญ ทรงบรร-

ดิษฐ และจากศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 2 ทาน

ไดแก พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร 

และพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ ตีฆองเปดงาน

 เนื้อหาการสัมมนาครั้งน้ีเนนดานวัฒนธรรม

ของจังหวัดสกลนคร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2017

ทัศนศึกษาเยี่ยมเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสกลนคร

ไดแก 1. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลหมูบานทาแร-

ตึกโบราณ 2. วัดพระธาติเชิงชุมวรวิหาร 3. วัดปา

สุทธาวาส-พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น ภูริทัตโต 4. มัสยิด

นูรุลอิสลาม 5. พิพิธภัณฑภูพาน สกลนคร ชมเมือง

สกลนคร ชวงค่ํา เปนคืนวัฒนธรรม ไดมีกิจกรรม

เชิงวัฒนธรรม 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ผูเขารวม

ทุกทานไดมีการถามคําถามในสิ่งที่ยังคางคาใจ โดยใช

ชื่อรายการวา ถามตรง-ตอบตรง หลังจากนั้นมีพิธีบูชา

ขอบพระคุณ พิธีปด และมอบเกียรติบัตร โดย พระ

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เปนประธาน

  

    

“ทุกคนที่พระบิดามอบใหเรา จะมาหาเรา 

และผูที่มาหาเรา เราจะไมผลักไสไปเลย เพราะเรา

ลงมาจากสวรรค มิใชเพื่อทําตามใจของเรา แตเพื่อ

ทําตามพระประสงคของผูทรงสงเรามา  พระประสงค

ของผูทรงสงเรามาก็คือ เราจะไมสูญเสียผูใดท่ีพระองค

ทรงมอบใหแกเรา แตจะใหผูนั้นกลับคืนชีพในวัน

สดุทาย  พระประสงคของพระบิดาของเรากค็ือ  ทุกคน

ที่เห็นพระบุตร แลวเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร

และเราจะใหเขากลับคืนชีพในวันสุดทาย” 

(ยอหน 6:37-40)

ความรักของคุณพอตอลูก
 ในป ค.ศ. 1989 เกิดแผนดินไหวที่อาเมเนีย  

ขนาดความสั่นสะเทือนที่ 8.2 ริกเตอร เปนเวลานาน 4 

นาที  เปนเหตุใหพลเมืองเสียชีวิตประมาณ 3 หมื่นคน

 ทามกลางความโกลาหลนี้  คุณพอคนหนึ่งรีบ

วิ่งไปที่โรงเรียนที่เมื่อเชาเขาไดไปสงลูกชายไปเรียนที่นั่น  

ทุกเชาเวลาที่คุณพอคนนี้ไปสงลูกชายแลว จะสัญญากับ

ลูกชายวา  “พอจะมารับลูกกลับบาน ไมวาจะเกิดอะไร

ขึ้น”  

 คุณพอวิ่งมาพรอมทั้งน้ําตา เพราะเกรงวาตัว

อาคารคงจะตองพังทลายลงเพราะขนาดความรุนแรงที่

มากครั้งนี้  และก็เปนจริงอยางที่เกรงกลัว  คืออาคาร

เรียนพังเรียบทุกอาคาร  แตคุณพอก็พอคํานวณในใจได

วาหองเรียนของลูกชายที่พังทลายลงอยูตรงจุดไหน

 เมื่อถึงจุดนั้น  คุณพอก็ใชมือเปลาทั้งสองขาง 

หยิบกอนอิฐ กอนหิน ที่พังทับอยูออก พรอมกับรอง

ตะโกนเรียกชื่อของลูก  “Armond ลูกอยูตรงนี้ไหม?” 

(Armond, are you there?)  และเมื่อเห็นใครผานไป

มาโดยเฉพาะเจาหนาที่ของบานเมือง  คุณพอก็รองขอ

ใหมาชวยหยิบกอนหินออก  แตทุกคนปฏิเสธโดยให

เหตุผลวา มันไรประโยชน อาคารพังลงถึงขนาดนี้ คง

ไมมีใครรอดแลว

 เวลาผานไปเปนชั่วโมง คุณพอคนนี้ก็ยังไมละ

ความพยายามในการคนหา Armond ลูกชายของ

ตนเอง  จนกระทั่งหัวหนาตํารวจดับเพลิงมาบอกใหเลิก

ขุดคนหาไดแลว  และอีกประการหนึ่ง ถาเกิดอาฟเตอร

ช็อก (after shock) อีก  คุณพอจะเกิดอันตราย อาจ

ตกลงไปในหลุมซากปรักหักพังนี้ได  แตคุณพอปฏิเสธ

ที่จะเลิกลา  โดยยังเชื่อมั่นวาลูกชายของตนยังมีชีวิต

รอดอยู และตนเองไดสัญญากับลูกชายแลววาจะอยู

กับเขา ไมวาจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้น

 เวลาผานไป 38 ช่ัวโมงแลว  คุณพอก็ยังไมลดละ

ความพยายาม  ยังหยิบงัดกอนหินออกทีละกอน ทีละกอน

ปากก็ตะโกนถามเปนพักๆ วา  “ลูก Armond ลูกอยู

ตรงนี้ไหม?”  .....   และ  ......

 .....ขณะท่ีกอนหินกําลังถูกยกออกทีละกอน 

คุณพอก็เริ่มไดยินเสียงรองตอบแผวๆ วา  “ผมอยูตรงนี้

คุณพอ”  คุณพอรีบเรงยกกอนหินออก จนกระทั่งเห็น

ทะลุโพรงที่อยูขางลาง และไดยินเสียงตอบขึ้นมาวา  

“เปนผมเอง ลูก Armond ของคุณพอ  ผมยังมีเพื่อนๆ 

อยูที่นี่อีก 13 คน  รวมผมเปน 14 คน”    คุณพอจึงถาม

ลงไปวา  “ลูกเปนอะไรไหม และลูกทําอยางไรจึงมีโพรง

ใหอยูรอดได”  

 ลูก Armond ตอบวา  “พวกเราชวยกันนําเสา

ที่หักมาขัดกันเปนสันพีรามิด (wedge) พวกเรา 14 คน

จึงหลบอยูในโพรงพีรามิดนี้  แตตอนนี้เราหิว กระหาย

น้ํา และกลัวดวย”    คุณพอรีบนํากอนหินตรงปากโพรง

นั้นออก เพื่อใหเปนทางออก แลวเรียกลูก Armond

ใหยื่นมือมาเพื่อจะไดดึงเขาขึ้นมา

 แตลูก Armond บอกวา  ใหเพื่อนๆ 13 คน

ขึ้นไปกอน เพราะรูวาคุณพอของตนจะยังอยูจนกวา

ตัวเขาเองจะไดขึ้นไปเปนคนสุดทาย คนที่ 14

 เรื่ องจริ ง ในเหตุการณแผนดินไหวครั้ งนี้  

สะทอนถึงความรักของพระบิดาเจาที่มีตอเรามนุษย

ทุกคน  พระองคจะอยูกับเราเสมอและตลอดไปจนกวา

เราจะไดอยูกับพระองคในชีวิตนิรันดร  

ราฟาแอล



ปที่ 42 ฉบับที่ 3 ประจําวันที่ 14-20 มกราคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 18

 ค่ําแลว ผมกดลิฟตจากบริเวณชั้น 9 ของอาคารสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทยสูชั้นที่ 1 ความมืดของวันในฤดูหนาว ดูกลางวันสั้น

และกลางคืนยาวนาน เมื่อลิฟตเปดออก ผูคนมากมายเดินบนทองถนน รถรา

ขวักไขว วันนี้เปนแรกของการเปดการทํางานอยางเปนทางการ แนละบางคน

อาจจะยังไมเริ่มในวันนี้ บางบริษัทหางรานอาจจะใจดี ยืดระยะของการพักผอน

ใหหางออกไป ผมก็คงเปนเหมือนคนอีกหลายคน ถาพักอีกสักหนอยคงดี แต

เข็มนาิกาและวันเวลาในชีวิตบอกวา ตองเริ่มงานในปใหมไดแลว

 วันนั้นผมไมไดเอารถที่ขับประจํามา จึงไดมีเวลามองรอบๆ บริเวณ

ที่เราทํางาน นี่เราเดินเขาออกที่นี่เปนสิบๆ ปแลวหรือ? ผมมองยอนกลับไปยัง

ตึกสภาพระสังฆราชฯ ไฟประดับของวันคริสตมาสและปใหมยังไมถูกเก็บ 

รูปการบังเกิดของพระเยซู เพื่อระลึกถึงวันพระคริสตสมภพยังงดงาม มองไป

ทางขวาอนุสาวรียแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ตามองเบื้องบน มือทั้งสอง

กางออก เหมือนดังรับพรจากพระ ไฟประดับชวยขับใหภาพนั้นดูสวยงาม แม

ไมเจิดจา แตก็ดูสงบลึกซึ้ง ผมเดินอยางปติสุขออกมาหาแท็กซี่กลับบานพัก

ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันเวลาพาผมยอนคืนสูเรื่องราวในอดีตตัดสลับกับภาพ

ปจจุบัน ผมคิดไดอยางไรในเดือนมิถุนายน ป 2006 วาถาทํางานที่นี่พักที่นี่

ก็นาจะดีไมตองเดินทาง ผมกลับชอบที่พักที่มีความเปนวัด เปนพื้นที่โลง ๆ 

มากกวาตึกสูงระฟา แตใครจะเลือกได ถานั่นไมใชน้ําพระทัยของพระ แตอะไร

จะมีคากวา ถาสิ่งเหลานั้นเปนการจัดวางอยางดี สวยงาม ดวยความรักที่พระ

มีตอมนุษย มันเปนความมหัศจรรย ที่คุณตองเงยหนาจากคอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ หรือสิ่งที่สาละวนอยู เปดใจและมองใหเห็นการประทับอยูของ

พระองค

“ขอใหคุณพอมีสุขภาพดี” คําอวยพรที่ไดรับอยูบอย ๆ แตถาเรา

ไดรับคําอวยพรแบบนี้จากเด็กๆ ละ เด็ก ๆ จะคํานึงถึงสุขภาพมากไปกวา

การไดวิ่งเล็กซุกซน ขนม เพื่อนๆ หรือของขวัญ ใชครับ มันเปนคําอวยพร

จากเด็กคนหนึ่ง เด็กคนนี้ไมใชเด็กปกติ เขาพิเศษ รางกายที่ไมสมดุล ตองนั่ง

อยูบนรถเข็น เขาเปนตัวแทนเด็กในบานเลี้ยงเด็กที่มีความพิการ เพื่อกลาว

อวยพรทีมสื่อมวลชนคาทอลิกฯ หรือผมที่ไปเยี่ยมพวกเขาที่บาน

 คําอวยพรเพื่อขอใหมีสุขภาพดีวันนั้นชางสะเทือนไปถึงหัวใจของผม 

มันเปนคําอวยพรของคนที่สุขภาพไมสมบูรณไมสามารถเดินเหินเหมือนเรา จะ

ไปไหน จะทานอะไร จะทํากิจกรรมประจําวันอยางไร มันดูติดขัดไปหมด คน

ที่สุขภาพไมดีคงคํานึงถึงการมีสุขภาพที่ดี ถาเรามีสุขภาพที่ดีเราใชอยางไร ผม

นึกถึงประโยชนหนึ่งที่พูดกับคุณพอเชษฐา สงฆผูพี่ และพี่ที่มอบแบบอยาง

และคําดี ๆ มาใหเสมอ กอนที่เราจะแยกกันวันนั้นคุณพอบอกผมวา “ทุกเวลา

คือโอกาส แลวแตวาเราจะใชใหมันเปนโอกาส หรือวิกฤติ”

 ชวงปลายปและตนปมีเรื่องใหประหลาดใจและบทสอนมากมาย ตนปนี้

สืบเนื่องมาจากการประกวดรางวัลวรรณกรรม วรรณศิลปอุชเชนีที่ผูไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทความเรียง ระดับประชาชน เปนผูที่อยูในทัณฑสถาน ทีมงาน

จึงไดรับเชิญใหนํารางวัลไปมอบเปนกําลังใจใหกับผูไดรับ ที่จังหวัดนครราชสีมา 

วันนั้นเราเดินไปดวยกันทั้งหมด 8 ทาน มีผมเอง คณะกรรมการ และผูติดตาม 

หน่ึงในน้ันเปนคุณขจรฤทธ์ิ รักษา นักเขียนช่ือดังท่ีผมเคยเปนเพ่ือนทางนํ้าหมึก 

วันนี้ไดเดินทางไปรวมกัน ก็ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน ในวันที่จะเขียน

บทความหมายเหตุ ผมเห็นในเฟซบุกเขาเลาเหตุการณในวันนั้นแบบนี้ครับ

 “คนเราเคยทําผิดมาดวยกันทั้งนั้น  คนทําผิดไมไดหมายความวา จะ

ตองเปนคนเลวเสมอไป”

 ---------------------------------------

 เมื่อวานไดกลับเขาไปในทัณฑสถานหญิงสีคิ้วอีกครั้ง (หลังจากที่คิดวา

คงไมไดเขาไปเจอใครในนั้นอีกแลว) เมื่อไดเขาไปแลวก็ไดเห็นทุกคนที่เราเคย

รูจัก เคยพูด เคยคุย เคยสอนใหเขียน และเคยใหกําลังใจในกันและกัน ตอนขึ้น

เวทีพูดก็อยากจะบอกอะไรใหหลาย ๆ อยาง แตคุณพออนุชากับพี่อี๊ด ชมัยภร 

พูดไดดีเหลือเกิน จนคนฟงหลายคนซาบซึ้งถึงกับเช็ดน้ําตาปอย ๆ เราจึง

ไมจําเปนตองพูดอะไรอีก นอกจากบอกวา ขอเปนกําลังใจใหทุกคน

 ตอนขากลับ คุณกระแตไดมอบดอกไมใหคนละหนึ่งกระถาง จากฝมือ

การเพาะเลี้ยงของผูตองขังหญิง

 (พอเขารูขาววาเราจะเขาไปอีก เขาก็ตั้งตารออยางใจจดใจจอ บางคน

บอกวา เมื่อถึงวันเขาจริง ๆ ตื่นเตนจนนอนไมหลับ ตื่นแตเชา ทําตัวเรียบรอย 

มานั่งรอในหองตั้งแตสิบโมง เพื่อรอเราเขาไปตอนบายโมงครึ่ง บางคนกังวล

จนนอนแทบไมหลับกลัววาจะถูกตัดสิทธิ์ไมใหเขาไป)

 ตอนที่เราเดินออกมาจากหองสมุดขางใน กอนถึงประตูขามแดน ผู

ตองขังที่เคยเรียนการเขียนกับเรา มานั่งเรียงแถวรอสงเรา ทุกคนยิ้มและพูดเสียง

เดียวกันวา ขอใหไดเจอกันอีกนะ ขอใหไดพบกันอีกนะ อาจารยอยาลืมพวกหนู

นะ ยังไงก็พยายามกลับมาเยี่ยมพวกหนูอีกนะ

 ผมตื้นตันจนพูดไมออก แตไดเห็นพี่อี๊ดกับคุณจุพยักหนาและรับปาก

วาจะหาทางเขามาเยี่ยมอีกใหได

 ผมนึกถึงคําของคุณพออนุชาที่พูดวา “เราทุกคนลวนแลวแตเคยทําผิด

มาดวยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นขอใหเขาใจวา ความผิดพลาดของคนเรานั้น ไมใช

ความเลว คนทําผิดไมไดหมายความวาเปนคนเลวเสมอไป”

 อุมดอกไมในกระถางเขาบาน และสัญญาในใจวาจะรดน้ําใหทุกวัน เพื่อ

ใหมันออกดอกสวย ๆ ทุกวันครับ”

 

 เชื่อไหมครับวา วันนั้นที่ผมมีโอกาสแบงปนกับบรรดานักโทษหญิง

ในคุกนั้น ผมรูสึกอยางไรกับพระวรสารตอนที่เลาเรื่องหญิงคนบาป ที่ประชาชน

พามาใหพระเยซูเจาตัดสินวา จะทุมหินนางตามกฎ หรือปลอยเธอไปดวยความ

เมตตา ...

 (อานตอตอนจบ ฉบับหนา)

บรรณาธิการบริหาร

 

เราทุกคนลวนออกเดินทาง
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“เสกระฆังวัดศีลมหาสนิท  สวนผัก  ตลิ่งชัน” 
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็น

ประธานพิธีเสกระฆัง วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน กรุงเทพ

มหานคร วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 

“คริสต์มาส วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง” วันที่ 24 ธันวาคม 2017  

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง   สมโภชพระคริสตสมภพ เริ่มด้วยละครศักดิ์สิทธิ์ 

การบังเกิดพระเยซูคริสตเจ้า   และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อยอห์น ลิส-

ซันดริน เจ้าอาวาส เป็นประธาน

“คริสต์มาส วัดนักบุญเปโตร สามพราน” วันที่ 24 ธันวาคม 

2017   วัดนักบุญเปโตร สามพราน   สมโภชพระคริสตสมภพ โดยคุณพ่อ 

อดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาส เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
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ศึกษาดูงาน RCIA  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต-

ศาสนธรรม แผนกคริสตศาสน-

ธรรม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ 

ประเทศไทย โดยมีพระสังฆราช 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และ

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้ - 

อำานวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ 

พระสงฆ์ นักบวช ครูคำาสอน และ

คริสตชนฆราวาส  ศึกษาดูงาน 

RCIA ท่ีอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์  

สาธารณรัฐ 

สาธารณรัฐสงิคโปร์

(อ่านต่อหน้า 14)

สัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 36/2017
วันจันทร์ที่ 20 - วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ณ โรงแรมดุสิต จังหวัด

สกลนคร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร

สัมพันธ์ จัดสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ (อ่านต่อหน้า 17)


