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พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณกรรม 
“วรรณศิลป์อุชเชนี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

คุณพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้า

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

คุณพิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินและนักเขียน กล่าวความรู้สึกถึงอุชเชนี

คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์-

ไพบูลย์ และอาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ร่วมเสวนา

ผู้ชนะเลิศการประกวดวรรณศิลป์อุชเชนี 

พิธีบวชพระสงฆ์ 
วันครูคำ�สอนไทย
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2017 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดพิธี

บวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร 

มาระโก โจงชอส์   แก้วมา โดย 

 (อ่านต่อหน้า 14)
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พระวาจาของพระเจา : พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงประทานพระบุตร

เพียงพระองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะ

ไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร (ยน 3:16) 

เราคริสตชนวันนี้ก็ไดรับการเจิมเดียวกันของพระจิตเจาดังท่ีนักบุญ

ยอหนอัครสาวก และนักบุญเปาโลยืนยันวา เราทุกคนไดรับการเจิมจากองค

ผูศักดิ์สิทธิ์ (1ยน 2:20) เมื่อเรารับศีลลางบาปและศีลกําลัง พระองคทรงเจิมเรา

และประทับตราเรา ดวยตราของพระองค ทรงประทานพระจิตเจาไวในดวงใจ

ของเราเปนเครื่องประกันดวย (2คร 1:22) แตอยางไรก็ดี แมเราคริสตชนจะ

ไดรับการเจิมแลวเมื่อเรารับศีลลางบาปและศีลกําลัง แตก็ยังไมแสดงผลออกมา 

ยังไมขับเคลื่อนปฏิบัติงาน ยังสงบนิ่งอยู จนกวาเราผูไดรับการเจิม จะตัดสินใจ

อยางอิสระเสรีตอบรับและรวมมือกับพลังและการทรงนําของพระจิตเจา เพราะ

พระเจาทรงเคารพเสรีภาพในการตัดสินใจของเรามนุษยเต็มที่ เราตองเปดใจ

รับพระจิตเจา เหมือนเปดฝาโองใหน้ําฝนสามารถลงเขามาอยูในโองได เรา

ตองเอาอุปสรรคที่ครอบคลุม ที่ขัดขวาง ที่ปดกั้นความรักของพระเจาออก

ไป และเมื่อเราเปดใจรับความรักของพระเจาแลว ตองไมสงวนเก็บนิ่งไวในตัว

เรา แตยอมเปดฝาโองใหกวาง เพื่อผูอื่นจะสามารถมาตักน้ําไปใชไดสะดวก 

เหมือนน้ําหอมในขวด ตราบใดที่น้ําหอมยังถูกปดกักเก็บไวในขวด ก็จะไมมี

ใครไดกลิ่นหอมของน้ําหอมนั้น ตอเมื่อเปดฝาขวดออก ใหผูอื่นสัมผัสและรับ

กลิ่นหอม กลิ่นหอมก็จะอบอวลไปทั่วบานได (ยน 12:3) ยิ่งกวานั้น นักบุญ

มาระโกถงึกบัเขยีนไววา หญงิทีห่มูบานเบธานไีดทบุขวดหนิขาวแตก (มก 14:3) 

คุณพอรานีเอโร คันตาลาเมสซา อธิบายวา ขวดน้ําหอมถูกทุบแตกเปน

สัญลักษณของพระวรกายของพระเยซูเจา ซึ่งบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใด ๆ 

ไดถูกทุบตีจนแตกยับเยิน ถึงแกความตายบนไมกางเขน เพื่อวาพระองคจะ

ทรงหลั่งพระจิตของพระองคลงมาอาบพระศาสนจักรและมนุษยทุกคนในโลก

ทั้งโลก ดวยน้ํามันหอมของพระจิตเจา นักบุญอิกญาซีโอ แหงอันทิโอก สอน

วา พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจาของเรา ไดรับการเจิมบนพระเศียร 

เพื่อพระองคจะประทานลมหายใจแหงความหอมของการเจิมนั้นลงในพระ

ศาสนจักร และรักษาทุกคนใหรอดพนจากความพินาศนิรันดร คริสตชนจึงตอง

ทุบขวดน้ําหอม ซึ่งเปรียบไดกับ “ตัวกู” ที่เราผูกพันอยูอยางเหนียวแนน การ

ทุบใหแตก เปนการสละตนเอง กลับใจมาตอบรับความรักอันเปยมดวยความ

เมตตาของพระเจา นบนอบเชื่อฟงปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค ภายใต

การทรงนําของพระจิตเจา ดวยความเชื่อ ความวางใจ ความรัก ยอมรับความ

ยากจนและความบาปผิดของตนเอง

 พระเยซูเจาทรงเปนศีรษะของพระศาสนจักร ซ่ึงเปนพระกายของพระองค 

น้ํามันหอมล้ําคาที่เทลงบนศีรษะของพระองค ไดไหลยอยลงมาบนใบหนา 

(อานตอหนา 4)

โดย  : ผศ. อารมณ  พูลโภคผล

กลิ�นหอมของความรัก (2)

ค.ศ. 2017 ธรรมทูตคาทอลิก 23 คนที่ ถูกฆาตกรรม
จากการแถลงการณสิ�นปของสํานักขาว วาติกันฟ�เดส

 ธรรมทูตคาทอลิกถูกฆาตกรรมในโลก โดยเฉพาะป ค.ศ. 2017 มี

จํานวน 23 คน ประกอบดวยพระสงฆ 13 องค นักบวช 1 คน ซิสเตอร 1 คน 

และฆราวาส 8 คน สํานักขาวฟเดสของวาติกัน ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 

ธันวาคม 2017

 สําหรับแปดปติดตอกันที่ผานมา ปรากฏวาประเทศที่มีอัตราสูงสุดคือ

ทวีปอเมริกาซึ่งมีจํานวนถึง 11 คนที่ถูกฆาตายในดินแดนมิสซัง (พระสงฆ 

8 องค นักบวช 1 คน และฆราวาส 2 คน)  ตามดวยทวีปแอฟริกา 10 คน 

(พระสงฆ 4 องค ซิสเตอร  1 คน และฆราวาส 5 คน) สวนทวีปเอเชียของเรา

นั้นมีพระสงฆ 1 องค และฆราวาส 1 คนเทานั้นที่ถูกฆาตาย

 ตามขอมูลที่สํานักขาวฟเดสตีพิมพขึ้นตั้งแตป 2000 ถึงป 2014 

จํานวนคาทอลิกทั้งส้ินที่ถูกฆาตายในดินแดนมิสซังของโลกมีจํานวนท้ังสิ้น 

424 คนซึ่งในจํานวนนี้มีพระสังฆราชอยู 4 องค

 สํานักขาวฟเดส ไดอธิบายวา “ผูที่ทํางานดานอภิบาลถูกฆาตายเปน

จํานวนมากในชวงท่ีเกิดมีการปลนสดมภกันอยางแพรหลายในระหวางที่เกิด

วิกฤตทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมเสื่อมโทรม ศีลธรรมถดถอย และมีการทําลาย

ธรรมชาติสิ่งแวดลอมกันอยางนากลัว และยังมีการใชความรุนแรงกันอยางมาก

และการละเมิดตอสิทธิของผูอื่นนั้นถือเปนเรื่องปกติไปแลว

 สําหรับขอมูลที่สํานักขาวฟเดส กลาวมานี้เปนเพียงปลายภูเขาน้ําแข็ง 

“เพราะรายชื่อผูที่ทํางานดานอภิบาล หรือ “คาทอลิกธรรมดาสามัญชน” ที่ถูก 

“โจมตี ถูกทําราย ถูกขโมย ถูกขมเหง” นั้นยังมีความยากกวานี้มาก รวมถึง 

“หนวยงานซึ่งเปนพื้นฐานที่คอยรับใชประชาชนทั่วไปที่ถูกโจมตี และถูกปลน

ดวย”

 สําหรับรายงานที่สํานักขาวฟเดสทําขึ้นมาเปนประจําปนั้น “มีรายการ

ยาวเหยียด ซึ่งควรตองเพิ่มคนเหลานั้นเขาไปดวย เพราะเราไมมีขาวเปนเวลา

ชานานหรือที่เราไมทราบชื่อและที่อยูในสี่มุมโลก ผูที่ตองรับทุกข และตองอุทิศ

ชีวิตตนเพื่อความเชื่อตอพระเยซูคริสตเจา”

 ผูรายที่ฆาพระสงฆหรือนักบวช “มักหาตัวไมพบและไมมีการลงโทษ” 

สํานักขาวฟเดสรําพัน อยางเชนการฆาตกรรมธรรมทูตชาวสเปน คุณพอวิน-

เซนเต คานาส (Vincente Canas) ที่ถูกฆาตายในประเทศบราซิลในป ค.ศ. 

1987  เพิ่งมีการไตสวนคดีรอบแรกในป ค.ศ. 2006 และที่สุดยกฟองจําเลย

เพราะขาดหลักฐาน มีการไตสวนใหมแลวมีการลงโทษผูที่เปนคนจางฆา ซึ่งยัง

เหลือมีชีวิตอยูเพียงคนเดียว

 สํานักขาวฟเดสยังไดอธิบายดวยวารายชื่อประจําป “ไมเกี่ยวเพียง

ธรรมทูตที่เดินทางไปประกาศพระวรสารในตางแดนเทานั้น แตไดพยายามที่จะ

รวบรวมคนที่ทํางานดานอภิบาลที่ตายไปจากการใชความรุนแรง และไมจําเปน

ตองเปน “ความเกลียดชังตอความเชื่อ” “เพราะเหตุนี้เราจึงไมนิยมใชคําวา

มรณสักขี ยกเวนเมื่อรากศัพท ซึ่งมีความหมายถึง “การเปนประจักษพยาน”  

เพ่ือท่ีจะไมไปละลาบละลวงการตัดสินของพระศาสนจักรซึ่งอาจตัดสินกับใคร

บางคน

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต เก็บขาวนี้มาฝาก

เพื่อการภาวนาสําหรับบรรดามิชชันนารี)
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กลิ่นหอมของความรัก (2) (ตอจากหนา 3)

ลําคอ และอาบไปทั่วรางกาย จนถึงชายเสื้อคลุม (เทียบ 

สดด 133:2) ซึ่งพระศาสนจักรติดตอสัมพันธอยูกับ

สังคมโลก พระเยซูเจาทรงประกาศชัดเจนถึงพันธกิจ

แหงความรักท่ีพระบิดาทรงมอบใหพระองคลงมา

กระทําวา บุตรแหงมนุษยมาเพื่อรับใชผูอื่น และมอบ

ชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมนุษยทั้งหลาย (มธ 20:28) 

ดวยความรักจนถึงที่สุด (ยน 13:1) พระองคไดลงมา

บังเกิด “เปนมนุษยเพื่อผูอื่นอยางครบบริบูรณ” ทรง

รักเรามนุษยทุกคน แมขณะที่เรายังเปนคนบาป แมกําลัง

ทรยศขายพระองค พระองคก็ยังคงนับเราเปนเพื่อน

ของพระองค (เทียบ มธ 26:50) เมื่อพระเจาทรงรัก

เราถึงเพียงนี้ เราก็ตองตอบรับและรวมมือกับความรัก

ของพระองคที่ทรงรักเรากอน (1ยน 4:19) เมื่อเราได

เขารวมอยูในความสนิทสัมพันธกับพระองค เราก็จะ

สามารถรักผูอ่ืนไดเหมือนดังที่พระองคทรงรักเรา(ยน 

15:12)

 จากการศึกษา รําพึงภาวนาพระวาจาของพระเจา 

ภายใตแสงสวางของพระจิตเจาที่ทรงสอนผานทาง

พระศาสนจักรและผูเทศนสอนหลาย ๆ ทานในขั้นเล็ก-

ซีโอ (Lectio) นําผมกลับมาอานชีวิตของการเปนคริสตชน

วาผมไดเปนเครื่องมือนํากลิ่นหอมของพระคริสตเจา

ไปมอบใหผูอื่นอยางไรบาง และผมพบวา มีทั้งมุมสวาง

และมุมมืดในชีวิตของการเปนเคร่ืองมือของพระจิตเจา 

การอานชีวิตดวยขั้นเมดิตาซีโอ (Meditatio) ของการ

รําพึงภาวนาเล็กซีโอ ดีวีนา (Lectio Divina) ชวย

ใหผมเกิดสํานึกดวยวา เมื่อใดที่ผมกําลังสอนผูอื่น 

หรือแบงปนความคิดกับผูอ่ืน ท้ังในการสอนลูกสอนหลาน 

การพูดบรรยาย หรือเขียนบทความ ผมก็กําลังสอน

ตนเองและกําลังเตือนตนเองอยูดวย สมจริงตามท่ีนักบุญ

เกรโกรี องคใหญ พระสันตะปาปาและนักปราชญ ได

กลาวไววา ขณะท่ีขาพเจากําลังเทศนสอนประชาสัตบุรุษ 

ขาพเจาก็กําลังเทศนสอนตัวขาพเจาเองดวย สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสก็ไดเทศนสอนเชนเดียวกันวา 

เวลาสอนใครไป ก็ตองทําตัวตามที่สอนดวย เหมือน

ตอนที่พระเยซูเจาสอนแมของยากอบและยอหนวา 

อยามักใหญใฝสูง แตจงรับใชเพื่อนมนุษย พระองคก็

ทําตัวเปนแบบอยางใหเห็นตลอดมา...ขอพระจิตชวย

เราใหอดทนกับผูอื่น และชวยเราใหเปนคนสุภาพ (โปป 

รีพอรต) และพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

ไดเทศนสอนวา เราจงเครงครัดกับตนเอง แตมีใจกวาง

กับผูอื่น

 ในสวนท่ีเปนมุมสวาง ผมจึงกราบลงขอบพระคุณ

พระเจาสําหรับพระหรรษทานมากมายที่ทรงประทานให

ผมตลอดมา ดวยความรักมั่นคงของพระองค พระองค

ทรงเมตตาเลือก เรียก เจิม และใชผมซึ่งเปนคนบาป 

ใหเปนเครื่องมือนําความหอมของพระองคไปมอบให

ผูอื่นในหลายโอกาสและหลายวิธีการ กับหลาย ๆ คน

ตลอดชีวิตที่ผานมา และขณะนี้พระเมตตาของพระองค

ก็ปรากฏชัดในบทความที่ทานกําลังอานอยูนี้ดวย ทั้งนี้

มิไดหมายความวา ผมมีความรู ความสามารถใด ๆ 

เปนพิเศษ หรือมีความเชื่อ ความศรัทธา และความ

รักใหญกวาเมล็ดมัสตารด หรือมีความเหมาะสมใด ๆ

แตเปนเพราะความรักที่เปยมดวยความเมตตาของ

พระองค ที่ทรงทําใหผมสามารถตอบรับและรวมมือกับ

การทรงนําของพระจิตเจา เปนเครื่องมือที่เปนประโยชน 

นํากลิ่นหอมของพระคริสตเจาไปมอบใหผูอื่นได

 ในสวนที่เปนมุมมืด ผมมองเห็นภาพตนเอง

บิดเบือนกล่ินหอมของพระคริสตเจา ท่ีผมไดรับมาต้ังแต

รับศีลลางบาป รับศีลกําลัง และไดรับอยางตอเนื่อง

ตลอดมาในศีลอภัยบาป และพิเศษที่สุดในพิธีบูชาขอบ-

พระคุณและศีลมหาสนิท เพราะแทนที่จะเปนผูนํากลิ่น

หอม ผมกลับทําใหผูอื่นไดรับกลิ่นฉุนนารังเกียจของ

บาปท่ีสรางความแตกแยก ความขุนเคือง ความเจ็บปวด 

เสียความรูสึกดี เพราะคําพูดหรือการประพฤติปฏิบัติตัว

เริ่มตั้งแตคนใกลชิดในครอบครัว กับภรรยา กับลูก กับ

หลาน ซ่ึงพระเจาประทานเปนของขวัญพิเศษท่ีเหมาะสม

ใหผม (เทียบ ปฐก 2:18) เพราะความใกลชิดอยาง

มากนี้ ทําใหผมลืมคิดถึงความรูสึกของภรรยา ของ

ลูก ของหลานไปในหลาย ๆ ครั้ง แทนที่ผมจะมอบ

กล่ินหอมของความรักของพระเจา ผมกลับเปนผูทําราย

บรรยากาศท่ีอบอุน และความสดช่ืนแจมใสของครอบครัว 

เชนเดียวกับผูคนในสังคมที่ผมเคยติดตอสัมพันธดวย 

อาทิ ญาติพี่นอง เพื่อน ลูกศิษยจํานวนมากเพราะผม

เปนครูอาจารยมาตลอดชีวิต และสังคมรอบขางตลอด

มา แตพระจิตเจาทรงเมตตาเตือนผมไดรับรู และเกิด

สํานึกผิดกับมุมมืดในหลาย ๆ เหตุการณของชีวิต เชน 

ศิษยเกาของผมคนหนึ่งมาแบงปนใหผมรูวา ผมเคยพูด

และตัดสินเขาอยางไมถูกตอง ทําใหเขาเจ็บปวด ขุนมัว 

เสียความรูสึกอยางมากตอนนั้น เปนตน

     เมื่อผมอานชีวิตในแสงสวางของพระตรีเอกภาพ 

ตามที่คุณพอรานีเอโร คันตาลาเมสซา อธิบาย ทําให

ผมเขาใจมุมสวางและมุมมืดของการเปนคริสตชนไดชัด

ขึ้นวา ในพระตรีเอกภาพ พระบิดาทรงพูดดีกับพระบุตร 

พระบุตรทรงพูดดีกับพระบิดา และพระจิตทรงพูดตาม

ที่ไดรับมาจากพระบิดาและพระบุตร พระเจาทรงเปน

องคความดีบริบูรณ การพูดดีของพระเจามาจากการ

คิดดีของพระองค ซึ่งทรงกระทําแตความดี ทุกสิ่ง

ในพระเจาเปนหนึ่งเดียวกันในความรัก ความรักนี้

พระองคทรงหลั่งเขามาในดวงใจของเรา และทรงเมตตา

ใชเราเปนเคร่ืองมือนําความหอมนี้ไปมอบใหทุกคน

ดวยการคิดดี พูดดี ทําดี ใหอภัย รูจักยอมรับความบาป

ผิดบกพรองของตน รูจักขอโทษผูอื่นอยางสุภาพจริงใจ 

เพราะการกระทําเชนนี้ เปนการเปดฝาขวดน้ําหอม

สมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพงใหผูอื่นไดรับกลิ่นหอมของ

ความรักของพระเจา (ยน 12:3) ซึ่งบางครั้งอาจเปน

เรื่องที่กระทําไดยากมาก เพราะเราอาจตองถึงกับทุบ

ขวดน้ําหอมแตก (มก 14:3) แตเมื่อเราหมั่นอธิษฐาน

ภาวนาวอนขอพระจิตเจา และรวมมือกับการทรงนํา

ของพระองค ทุกสิ่งก็เปนไปได เพราะถาเราคริสตชน 

และยิ่งกวานั้น ถาเราไดรับมอบเปนพิเศษใหสอนผูอื่น

ใหรูวาพระเจาเปนความรัก และพระองคทรงรักมนุษย

อยางมาก แตตัวเรากับพูดนินทาความผิดของผูอื่น 

หรือพูดใหผูอื่นเสียหาย หรือพูดไมดี ใชคําพูดกระดาง 

หวน ๆ ดุดัน ไมใหเกียรติผูที่เราพูดดวย หรือแสดง

พฤติกรรมฉุนเฉียว กาวราว เบงอํานาจเหนือผูอื่น แลว

เราจะนํากลิ่นหอมของความรักของพระเจาไปมอบ

ใหใครได นอกจากจะสรางความขัดแยง ความขุนมัว 

การตอตาน ไปจนถึงการทําใหเขาปฏิเสธพระบุตรเยซู

คริสตเจา เพราะเขารับรูบุคลิกภาพของพระองคอยาง

ผิด ๆ จากคําพูด วิธีพูด และการกระทําของเรา ดังนั้น 

เมื่อพระเจาทรงเรียกเราใหสนิทสัมพันธกับพระบุตรของ

พระองค (1คร 1:9) เราตองเปนกลิ่นหอมของพระบุตร

ที่นําผูอื่นไปสูความรอดพนและชีวิตนิรันดรในความรัก

ของพระองค (เทียบ 2คร 2:15)     



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 4 ประจําวันที่ 21-27 มกราคม  2018 หนา 5

ตอนที่ 185

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

3 ธันวาคม 2017 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 มิชชันนารีชาวอิตาเลียน คุณพอโจวานนี บัตติสตา 

สิดอทติ แตงตัวชุดซามูไรเมื่อเขาขึ้นฝงที่ประเทศญี่ปุน

บนเกาะยาคุชิมาในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1708 

ณ เวลานั้นการติดตอใดๆ กับมิชชันนารีคริสตชนเปน

เร่ืองตองหามในประเทศญ่ีปุน   โทโมโกะ ฟูรูอิ ผูประพันธ

หนังสือ “มิชชันนารีคนสุดทาย” เลาวา “ฉันไปอาศัย

อยูบนเกาะยาคุชิมา เมื่อ 25 ปกอน บังเอิญไดพบกับ

กลุมคริสตชนคาทอลิกเล็กๆ ใกลๆ กับบานของฉันและ

ทําใหฉันสนใจ ฉันจึงไปพูดคุยกับคุณพอเจาอาวาสและ

ทานก็เลาวามีมิชชันนารีจากกรุงโรมมาที่เกาะนี้เมื่อ 

300 ปกอน”

 3 ปตอมาฤดูรอน ค.ศ. 2014 มีการคนพบศพบุคคล 

3 คนใกลยานที่อยูอาศัยในกรุงโตเกียว และคุณพอ

โจวานนี บัตติสตา เปนหนึ่งในนั้น   ผูเขียนหนังสือเลา

วาการคนพบครั้งนี้นําเอา คุณพอสิดอทติกลับมามีชีวิต

อีกครั้งหนึ่ง และเธอตองการแบงปนเรื่องเหลานี้

 โทโมโกะ ฟูรูอิ เลาตอวา  “ขาวสารที่ฉันอยาก

จะสงออกไปในหนังสือเลมนี้คือคุณพอสิดอทติ อาศัย

อยูในประเทศญี่ปุนเปนเวลา 6 ป และพบปะกับชาว

ญี่ปุน ทานมีอิทธิพลตอประเทศญี่ปุนในวิถีทางแบบ

พิเศษ แมวาวัฒนธรรมและศาสนาจะแตกตางกัน คุณพอ

สิดอทติกับประชาชนชาวญี่ปุนก็พบวิธีที่จะแลกเปลี่ยน

จิตใจ และขาวสาร   เรายังคงสามารถเขาอกเขาใจกันและ

กันแมเราจะแตกตางกัน”

 คุณพอสิดอทติกังวลถึงอันตรายกอนจะมาประเทศ

ญี่ปุนและทานก็รูวาการตายเปนมรณสักขีอาจเปน

ปลายทางของทาน แทจริงทานถูกขังคุกจนตายเพราะ

เห็นแกความเชื่อในพระคริสตเจา    เรื่องราวของทาน

โดดเดนและนาประทับใจเพราะบทสนทนาของทานตอ

นักการเมืองและนักคิดสมัยใหมในประเทศญ่ีปุนนามวา 

อาราอิ ฮากุเซกิ   ทําใหคุณพอสิดอทติ กลับกลายเปน

นักโทษคนแรกในประวัติศาสตรที่ไมโดนทรมาน

 โทโมโกะ ฟูรูอิ เลาตอไปอีกวา “ขอบคุณ

สําหรับการสนทนากับ อาราอิ ฮากุเซกิ คุณพอสิดอทติ

เปนชิ้นสวนเลก็ๆ ที่สาํคัญในการเปลีย่นเขาสูยุคใหมของ

ประเทศญ่ีปุน เขาไดชวยใหประเทศไดรับประโยชนสําคัญ 

แมวาเขาจะแตกตางแตจิตวิญญาณของเขาเขาใจซึ่งกัน

และกัน”

 หนังสือเลมน้ียังพิสูจนวาวันเวลาท่ีผานไปน้ันไมแข็งแกรง

พอท่ีจะดับเสียงเร่ืองราวจากอดีตและความจริงท่ีวา

ศาสนาสามารถนําความเปลี่ยนแปลงสําคัญท้ังแก

ประชาชนและแกประเทศของพวกเขา

8 ธันวาคม 2017 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 อารามฤษีที่ใหญเกินไปสําหรับจํานวนแคสองสามคน 

นี่เปนสาระหลักของสารคดีเรื่อง “เกาะของฤษี” (the 

มิชชันนารีชาวอิตาเลียนที่มาถึงยังประเทศญี่ปุน
แตงตัวแบบซามูไร            

ใบหนา  คุณพอโจวานนี บัตติสตา สิดอทติ สรางขึ้น

ดวยเทคโนโลยีพิเศษ อาศัยเคาโครงกระดูกใบหนาที่ขุด

พบได

โทโมโกะ ฟูรูอิ ผูประพันธหนังสือ “มิชชันนารีคน

สุดทาย”

อาราอิ ฮากุเซกิ

หนังสือ “มิชชันนารีคนสุดทาย” 

ฤษีซิสเตอรเซียนรับอนาคตของพวกเขาไวในมือตนเอง

 บรรดาฤษีตองการยายไปยังบานที่เล็กกวานี้เนื่องจาก

สภาพแวดลอม อยางไรก็ตามประวัติศาสตรของที่นี่ได

documentary “The sland of the Monks”) ซึ่ง

ตามวิถีชีวิตของสมาชิกฤษีคณะซิสเตอรเซียนแหงนี้

ที่มีเพียง 8 ทานในบานที่สามารถอยูกันไดถึง 120 คน

อารามฤษี

ซิสเตอร

เซียน

ที่ประเทศ

ฮอลแลนด แอน คริสทีน จีรารดอท ผูอํานวยการสรางสารคดี 

“เกาะของฤษี” ทามกลางบรรดาฤษีที่เหลืออยูในอาราม

(อานตอหนา 7)
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บทอธิษฐานภาวนา

รองเทา
แหงพระอาณาจักรพระเจา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว 

จงกลับใจและเชื่อขาวดีเถิด” (มาระโก 1:15)

 คณุครสูงูวยัทานหนึง่ ไดกลาวความในใจของวันเกษยีณอายกุารทํางาน 

ท่ีเธอมีความทรงจําอันงดงามเมื่อเธอไดเขาสอนเปนครั้งแรกวา “ฉันมี

ประสบการณที่ไมอาจจะลืมเม่ือฉันไดเขาสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 วันหนึ่งมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งยกมือขึ้นถามดิฉันวา คุณครูรูตัวหรือ

เปลาคะ วาคุณครูใสรองเทาสองขางไมเหมือนกัน ฉันประหลาดใจกมลงมอง

และกเ็ปนไปตามท่ีนกัเรียนหญงิคนน้ันบอกดฉินั แตแลวกเ็กดิเสียงหวัเราะเยาะ

ขบขันเปนเรื่องตลกกันทั้งหอง ตัวดิฉันเองก็หนาแดงเพราะอับอายกับความ

ผิดพลาดนี้ แตทวาดวยความนารักของบรรดาเด็กนักเรียนที่ดิฉันจะไมมีวัน

ลืมไดเลยคือ พวกเขาก็เกิดความคิดสรางสรรคโดยเริ่มสลับรองเทาของกันและ

กัน เพื่อที่วาจะทําใหดิฉันไมรูสึกแปลกประหลาดกับการใสรองเทาคนละขาง

ของดิฉนัเอง และบรรดาเดก็นักเรยีนกม็คีวามสขุในการสวมใสรองเทาคนละขาง

ของกันและกัน ซึ่งดูเหมือนเปนเรื่องปกติไมผิดประหลาดอะไร และนี่ทําใหฉัน

ไดเห็นวาพวกเขามีความรักเปนหวงเปนใยกับตัวดิฉันเองมากเพียงไหน ทําให

ดิฉันมีกําลังใจที่อบรมสั่งสอนใหความรูกับพวกเขาอยางสุดความสามารถ”

 ขาแตพระบิดาเจาผูทรงความรัก โปรดพิทักษรักษาใหพวกลูกเปน

แสงสวางทามกลางความมืดมิด โปรดประทานความเขมแข็งแก พวกลูกใหอยู

ในหนทางแหงความชอบธรรม แมวาผูอื่นจะไมเห็นวาหนทางนี้ถูกตอง แมวา

ผูอื่นจะไมสามารถเขาใจได หรือแมวาผูอื่นจะพยายามตอตานหนทางนี้ก็ตาม 

ทั้งอาศัยพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน

ไมงายอยางที่พ�ด
 ทุกวันนี้ชีวิตดูจะงายขึ้น
 ตั้งแตแรกเกิดแลว
 การคลอดลูกงายและรวดเร็ว
 ทั้งทางเลือกธรรมชาติทั้งทางเลือกแพทย
 แถมยังมีโอกาสเลือกวันเลือกเวลาคลอดไดอีก
 อุปกรณเครื่องใชเครื่องแตงกายพรอม
 มีใหเลือกหาเลือกใชตามอัตภาพ
 ที่เคยตองซักผาออมหลังขดหลังแข็ง
 ตอนนี้มี “แพมเพิส” ทั้งสะดวกทั้งสะอาด
 ไมตองซักไมตองลาง...แคเปลี่ยนแคทิ้ง
 จะอุมลูกก็ไมตองกระเตงแบบกอน
 ทั้งปวดเอวทั้งทําใหขาลูกนอยโกง
 ตอนนี้มีเปอุมเด็กเล็กหลากหลายรูปแบบ
 อุมขางหนาก็ไดอุมขางหลังก็งาย
 ขางหนาลูกรูสึกอบอุนเหมือนนอนทาบอกพอแม
 ขางหลังลูกรูสึกสบายตัวเหมือนเกาะหลังพอแม
 แถมมือพอแมวางทํานั่นทํานี่ไดอีก
 ทุกวันนี้ “วิธี” เลี้ยงลูกไมยาก
 จะยากก็ตรงที่จะเลี้ยงลูก “อยางไร”
 เหมือนเขาครัวทํากับขาวไมยาก
 เครื่องใชเครื่องครัวสะดวกใชคลอง
 แถมมีหนังสือทํากับขาวคอยแนะอยางละเอียด
 แตการจะทําอาหารอรอยนั้นยาก
 เพราะตองมีทั้งความเชี่ยวชาญทั้งศาสตรทั้งศิลป
 ฉันใดก็ฉันนั้น
 เด็กแตละคนเติบโตตามจังหวะตามวัย
 มีอุปกรณมีเครื่องมือชวยสรางชวยเสริม
 แตละอยางแตละชนิดเขาถึงไดไมยาก
 แตจะเติบโตขึ้นอยางไร...นั่นอีกเรื่องหนึ่ง
 อุปกรณเครื่องมือชวย “เสริม” คนในกระบวนการเติบโต
 ไมใชทําหนาที่ “แทน” คนกําลังเติบโต
 นาเสียดายที่หลายตอหลายคนยังไมสํานึก
 แทนที่จะรับผิดชอบเติบโตดวยตนเอง
 กลับโยนความรับผิดชอบใหอุปกรณใหเครื่องมือ
 จึงไมแปลกใจที่เติบโตขึ้นมาคลายๆ กัน
 คิดคลายกันทําเหมือนกันชอบทํานองเดียวกัน
 แทนที่จะเนนความเปนตัวของตัวใหประจักษ
 กลับพยายามทําตัวตามกระแสเหมือนคนอื่น
 เลยเติบโต “เหมือนกัน”
 ในขณะที่เติบโต “อยางไร” ไมคอยไดใหความสําคัญ
 สังคมไมตองการ “ความเหมือน”
 เพราะจะขาดความมั่งคั่งแหงความหลากหลาย
 แตสังคมตองการ “ความตาง” ที่เปยมดวยความรับผิดชอบ
 เพราะแตละคนถูกสรางมาไมเหมือนกัน
 แตละคนเปนเอกลักษณ...หนึ่งเดียวคนนี้
 ที่ “เปน” ที่ “ทํา” เพื่อสังคม...อยางเปนรูปธรรม
 ไมใชเอาแตแอบอยูเบื้องหลัง
 แลวใชคําพูดคําจาใชแตการสื่อสารแทนการกระทํา
 อยางที่เห็นแชรกันประปรายในเฟซบุก 
 “พระรักคุณ” “พระเยซูเจารักคุณ”...
 ซึ่งดูดี...แตไมตางกับโยนภาระใหพระรักคุณ
 ในขณะที่ฉันไมคิดจะออกแรงไมคิดจะทําอะไรทั้งนั้น
 ในความเปนจริงแลว...พระรักผานทางฉันรัก
 ฉันคือความรักของพระเจาที่เปนตัวเปนตนเปนเลือดเปนเนื้อ
 “ตัวฉัน” คือ “การรับเอากาย” ของ “ความรักของพระเจา”...น่ันเอง  
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เริ่มมากวาศตวรรษแลวการยายจึงไมใชงานที่งาย

 แอน คริสทีน จีรารดอท ผูอํานวยการสราง

สารคดี “เกาะของฤษี” เลาวา “เกือบไมเคยมีใครได

เขาไปในอาราม โดยเฉพาะผูหญิง ดังนั้นฉันจึงคิดไดวา

เปนเรื่องพิเศษแคไหนที่พวกเขาเชิญดิฉัน หลังจากหนึ่ง

สัปดาหของการไดเขาไปประชุม พวกเขาก็ติดตอดิฉัน

และบอกวาพวกเขาตองการจะรวมผจญภัยไปในงานนี้

กับดิฉัน นั่นเปนเรื่องที่พิเศษจริงๆ”

 การผญจภัยที่วานี้คือการที่ผูอํานวยการสรางสารคดี

ไดเขาไปบันทึกภาพนาน 40 ชั่วโมง จบลงดวยการ

ทําเปนสารคดีชื่อเรื่อง “เกาะของฤษีสีเทา” (“Island 

of the Grey Monks.”) มันเปนเกาะตั้งอยูทางเหนือ

ของประเทศฮอลแลนดท่ีไดรับนามมาจากฤษีคณะ

ซิสเตอรเซียนที่สวมชุดฤษีสีเทาและมีชีวิตที่นี่ยาวนาน

กันมากวา 500 ป จากอดีต บัดนี้ฤษีเพียง 8 ทานกําลัง

สรางสรรคอนาคตใหมตอไป   แอน คริสทีน จีรารดอท 

เลาตอวา “มันเปนเรื่องราวของความหวังอยางที่สุด เปน

การเดินทางตอสูกับเคร่ืองหมายแหงกาลเวลาท่ีบอก

พวกเขาวา ‘พวกเขากําลังจะตายและจะไมเหลือใครอีก

ในอารามแหงนี้’ แตทามกลางสิ่งเหลานี้ พวกเขาเชื่อ

วายังมีอนาคตท่ีพวกเขากําลังประคองอยูบนมือของ

พวกเขาเอง และพยายามดวยความมั่นใจวายังคงมี

อนาคตสําหรับพวกเขา”

 สารคดีแสดงใหเห็นวามีการเคลื่อนไหวซึ่งเปนการ

เดินทางภายในจิตใจ การกลับไปสูรากเหงาแหงกระแส-

เรียกเพื่อจะคนพบในทานผูนั้นที่พวกเขาไดวางความ

มั่นใจทั้งสิ้นไวกับพระองค

12 ธันวาคม 2017 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 เปนอีกปหนึ่ง ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตรไดรับการ

ตกแตงเพื่อถวายเกียรติแดองคอุปถัมภทวีปอเมริกา    

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปนประธานในพิธีมิสซา

ระลึกถึงพระมารดาแหงกวาดาลูเป ในบทเทศนพระองค

ทรงย้ําวาไมมีใครเปนคนต่ําตอยหรือตองรูสึกอับอาย

ในสายพระเนตรของพระเจา ตรัสบางตอนวา “การฝน

ถึงองคพระเจาจะไมไรผล หรือไมอาจกอเกิดความดาง

พรอย หรือทําใหลูกๆ ของพระองคเกิดความอับอาย

แตตรงขามกลับแตกหนอออนของบทเพลงแหงพระพร

ในหมูพวกเขาและออกมาจากพวกเขา”

 พระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงอธิบายวาพระมารดา

แหงกวาดาลูเปทรงปรารถนาประจักษใหแกนักบุญฮวน 

ดิเอโกไดเห็นในรูปลักษณะเปนแบบคนพื้นเมืองในหมู

พวกเขา

  “พระนางพรหมจารีมารียมีผิวสีน้ําตาลและ

พระพักตรแบบเช้ือชาติผสม หอมลอมทูนยกดวยเทวดา

และนกประจําถ่ิน ปกนกพิลิแกนและนกแกว พระมารดา

ทรงใชรูปปรากฏแบบเดียวกับลูกๆของทานเพื่อทําให

พวกเขารูสึกวาไดอยูในพระพรของพระนาง” (รูปการ

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในพิธีมิสซาระลึกถึงแมพระแหงกวาดาลูเป : 

พระนางพรหมจารีมารียทรงปรากฏในลักษณะผิวสีน้ําตาล
และพระพักตรเปนแบบเชื้อชาติผสมดั่งเดียวกับลูกๆของทาน

ประจักษที่ปรากฏบนผาหมของนักบุญฮวน ดิเอโก

อยางอัศจรรยเปนรูปแมพระแบบหญิงสีผิวเดียวกับ

ชนพื้นเมือง...ผูแปล) ดังนั้นพระสันตะปาปาทรงยืนยัน

วารูปที่ประจักษมาของแมพระเปนลักษณะพิเศษของ

ชาวลาตินอเมริกาและทรงเรียกรองใหปกปองตอความ

พยายามใดก็ตามท่ีจะมาบิดเบือนวาตองมีรูปแบบ

มาตรฐานเดียวกันกับที่อื่น ตอนหนึ่งวา “การเจริญ

เติบโตออกผลของพวกเราเรียกรองใหปกปองลูกๆ

ของเราจากการลาอาณานิคมทางความคิดซึ่งมีแต

ทําลายสิ่งที่ร่ํารวยที่สุดในชีวิตของพวกเขาไป   ไมวาจะ

เปนคนพื้นเมือง คนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกัน เชื้อชาติ

ผสม กสิกรชนบทหรือชาวบานหางไกล”

 และเปนดั่งธรรมเนียมในวันนี้ พิธีมิสซาจบลงดวยการ

ขับบทเพลง “ลากวาดาลูเป”  เปนปที่สี่ติดตอกันของ

พระสันตะปาปาฟรังซิสท่ีทรงเปนประธานพิธีเทิดเกียรติ

พระนางพรหมจารีมารียแหงกวาดาลูเป โดยเริ่มกันมา

ตั้งแตพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ในป ค.ศ. 2011

พระสันตะปาปาทรงเรียกรอง
ใหคงรักษาสถานะเดิม
ของกรุงเยรูซาเล็มไว

เพื่อหลีกเลี่ยง
ความตึงเครียดมากกวานี้

6 ธันวาคม 2017 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 พระสันตะปาปาไดตรัสวาพระองคทรง “หวงใย

อยางที่สุด” ตอการตัดสินใจของนายโดนัล ทรัมป 

ที่จะยายสถานทูตของเขามายังกรุงเยรูซาเล็ม ตอน

หนึ่งวา “ทุกคนควรจะยึดหลักการใหความเคารพ

ตอสถานะของเมืองนี้ ซึ่งไดสอดคลองกับประเด็น

ทางออกขององคการสหประชาชาติ”  พระสันตะปาปา

ทรงเตือนวากรุงเยรูซาเล็มเปน “เมืองที่มีเอกลักษณ

ความศักดิ์สิทธิ์สําหรับชาวยิว คริสตชนและชาว

มุสลิม ผูใหความเคารพตอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตาม

มุมมองของแตละศาสนา”  ซึ่งทําใหเมืองนี้ไดรับการ

เติบโตไปสูสันติภาพ ทรงเสริมวา “พอสวดภาวนา

ตอพระเจาขอให เอกลักษณของเมืองจะยังคง

เก็บรักษาไวและทําใหม่ันคงเพ่ือผลดีตอแผนดิน

ศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนตะวันออกกลางและทั้งโลกและ 

อาศัยปรีชาญาณและความรอบคอบจะหยุดยั้ง

เร่ืองราวความตึงเครียดอันใหมซึ่งจะเพ่ิมบริบท

ความหวาดกลัวท่ีเคยมีจากความตึงเครียดรุนแรง

หลายๆประการ”

 โดยทางการแลวกรุงเยรูซาเล็มเปนพื้นที่ที่มีการ

พิพาทระหวางประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน อัน

เปนเรื่องที่มีการเจรจากันในระดับนานาชาติ  ดวย

เหตุนี้ประเทศตางๆจึงไมมีการตั้งสถานทูตแก

ประเทศอิสราเอลในที่ตรงนั้น นายโดนัล ทรัมป

ตองการจะเปดสถานทูตที่นั่น ซึ่งทาทีเชนนี้อาจจะ

กอหนุนความชอบธรรมเขาฝงอิสราเอล   เมื่อวานนี้ 

ประธานาธิบดีประเทศปาเลสไตนไดโทรศัพทมายัง

พระสันตะปาปาฟรังซิส ในฐานะที่ทานเปนผูไดรับ

ผลตามมาจากการตัดสินใจครั้งนี้
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พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

ศาสนบร�การครอบครัว
 แผนกฆราวาสและครอบครัว  ในสหพันธ

สภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC)  ไดจัดศึกษาเรื่อง

ขาวดีของครอบครัว  วันที่ 8-12 ตุลาคม ค.ศ. 2017  

ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  โดย

ศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ  ความปติยินดีแหงความรัก

(AL) และการสัมมนาเรื่อง การอภิบาลครอบครัว ของ 

FABC (ธันวาคม ค.ศ. 2016)  มีสมาชิกจาก 9 ประเทศ  

จํานวน 19 คน  จากประเทศไทย คือ พระสังฆราชสิริพงษ 

จรัสศรี  คุณพอเฉลิม  กิจมงคล  และคุณพอภูวนารถ  

แนนหนา

 แนวทางสําหรับศาสนบริการครอบครัวใน

เอเชีย

 การทํางานดานครอบครัว  จําเปนตองมีการ

อบรม  เพ่ือใหทุกคนรูสึกวา  เราไดรับเรียกใหรักครอบครัว

และทะนุถนอมคํ้าชู  ครอบครัวไมใชปญหาแตสําคัญท่ีสุด

กอนอื่นใด ครอบครัวเปนโอกาส (AL 7)

 ครอบครัวในเอเชีย  พบกับการเบียดเบียนศาสนา

ความยากจน  การอพยพ  ความขัดแยงทางการเมือง –

วัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  และความ

เครียด

 ในการทํางานอภิบาลครอบครัว  เราจึงมีแนวทาง

ตอไปนี้

 1. ศาสนบริการครอบครัว คือ ศาสนบริการ

แหงเมตตาธรรม  ดังนั้นจําเปนตองมีการฝกทักษะ

พื้นฐาน  ใหรูจักฟงอยางเห็นใจ (มิใชตัดสิน) รูจักเคารพ

ผูที่มาหาเรา  ไมวาเขาอยูในสถานการณใดๆ (AL 310, 

318, 322)

 2. ศาสนบริกรตองใช “กฎแหงการคอยเปน

คอยไปในงานอภิบาล”  และการแยกแยะดานอภิบาล  

การพบปะครอบครัว ณ สภาพของเขา  และกาวเดิน

ไปกับเขาเพื่อเปดรับพระวรสารดานการแตงงาน (AL 

122, 293, 295)

 3. ศาสนบริกรครอบครัวตองเขาใจเทววิทยา

ดานการแตงงาน  เพื่อแนะนําคูแตงงานดานศีลสมรส 

(AL 71, 73, 120-121)

 4. ศาสนบริกรครอบครัวควรชวยครอบครัวให

ตระหนักแนวทางที่ทําลายชีวิตครอบครัว  และสงเสริม

วัฒนธรรมแหงชีวิต (AL 32-51)

 5. ศาสนบริกรครอบครัวตองตระหนักและ

ยืนยันศักดิ์ศรีของสตรี  สงเสริมความสัมพันธเสมอภาค

ในการแตงงาน  ที่บาน  การตัดสินใจดวยกัน  ความ

รับผิดชอบฐานะผูปกครอง ฯลฯ  เรื่องนี้ควรมีประจักษ

พยานจากเขตวัดดวย (AL 54)

(อานตอหนา 11)
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 6. ศาสนบริกรครอบครัวจําเปนตองสนใจ

ครอบครัวที่ถูกลืม  และตองประสานงานกับหนวยงาน

อื่นๆ ที่เอาใจใสครอบครัว เชน สุขภาพอนามัย  การ

หางาน  และบาน (AL 44)

 7. การแตงงานกับคนตางความเชื่อ  เปนขอ

เท็จจริง  เราตองสนใจอภิบาลครอบครัวลักษณะนี้ (AL 

247, 248)

 - ในสถานการณอันสลับซับซอนบางอยาง  เรา

ควรเขาไปหา

  - ควรตอนรับเขาในวิถีชุมชนวัด (BEC)

 - ถือเปนโอกาสเสวนาและประกาศขาวดี

 - สนใจอบรมความเชื่อแกลูกๆ ในครอบครัวนี้

 8. ศาสนบริกรครอบครัวตองตระหนักถึงเทคโน-

โลยีและใชสื่อสังคม  เพื่อการอภิบาลครอบครัว (FABC 

XI, 37-38)

 9. การรวมมือกันและการประสานงานในเขต

วัดและสังฆมณฑล  กับบุคลากรที่ทํางานชวยครอบครัว  

และผูเชี่ยวชาญ (เชน นักสังคม  แพทย  นักจิตวิทยา

บําบัด ฯลฯ)

 10. มีโครงสรางสําหรับศาสนบริการครอบครัว

ในเขตวัด  และสังฆมณฑลที่ยังไมมีผูรับผิดชอบดานนี้

 11. ศาสนบริกรครอบครัวตองรับการอบรม

ตอเนื่อง  และรูจักดูแลตนเองเพื่อทํางานใหบังเกิดผลดี

ยิ่งขึ้น
 แปลสรุปจาก Guidelines for Family 
Ministry (October 2017)

คําสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646

พระองคประทานกําลังใจในความทุกขยากตางๆ

ของเรา เพราะเราไดรับกําลังใจจากพระเจาแลว

เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกขทั้งมวลได 

(2คร 1:4)

ประกาศแตงตั้งโยกยายพระสงฆสังฆมณฑลเชียงใหม 
คําสั่งสังฆมณฑลเชียงใหม

เรื่อง การแตงตั้งโยกยายพระสงฆเขาดํารงตําแหนงหนาที่
 เนื่องดวยคุณพออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ อธิการเจาคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย ไดเขียนจดหมาย

ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อทําการโยกยายสมาชิกคณะพระมหาไถ ที่ทํางานในสังฆมณฑลเชียงใหม 

จึงใหพระสงฆในคณะฯ ดังมีรายชื่อตอไปนี้ เขาประจําตําแหนงหนาที่ใหม ดังนี้ :

1. คุณพอชาคริต มีคาพิทักษ  ออกจากหนาที่เจาอาวาส วัดนักบุญปาตริก ปาตึง 

     ยายไปเปนชวยงานอภิบาล ที่ Milwaukee, USA. 

     เปนเวลา 3 ป 

2. คุณพอเอกพล ไชยรา   เพ่ิมหนาท่ีรักษาการแทน เปนเจาอาวาสวัดนักบุญปาตริก ปาตึง 

     แตยังคงพํานักที่บานพักพระสงฆ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

     ปาฝาง

3. คุณพอธนาคาร จันทรลือชัย  เขามาชวยงานอภิบาล วัดนักบุญปาตริก ปาตึง 

     ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

     จากนั้นจะยายไปเปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจา-

     นุเคราะห ปาฝาง

4. คุณพอบํารุง  ซื่อแสนงาม  เขาเปนผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญปาตริก ปาตึง

ทั้งนี้ขอใหเขาประจําการภายในวันอาทิตยที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2018

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2018

     พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน   

พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลเชียงใหม

คําพูดเป็นพระพร
“จงสอนและตักเตือนกันดวยปรีชาญาณ” (โคโลสี 3:16)

 เราตางเคยไดรับประสบการณการไดยิน ไดฟง คําพูด

จากคนหลากหลายประเภท คําพูดบางประโยคที่เปนคําพูด
คําเดียวกัน แตตางคนพูดกัน บางครั้งก็ใหความรูสึกที่แตกตาง

กันดวย บางคนมีคําพูดเปนพระพร  พูดสิ่งใดออกมาก็นําพาใหชีวิตตัวเอง และคนรอบขางมีแตความสุข

สดใสทั้งใจและกาย เปนธารน้ําใสไหลเย็นชื่นใจแกคนที่หิวกระหาย ใครๆ ก็อยากอยูเคียงใกล แต...บางคน

กลับมีคําพูดเปนอาวุธ  ใชประหัตประหารกัน ทํารายกันแมแตคนที่คุนเคย ใกลชิด คําพูดที่มาจากสมองและ

ออกมาจากปากมนุษย หากไมไดกลั่นออกมาจากใจ จะขาดความรัก เมตตา และไรคุณคาตอคนรอบขาง

แมแตผูพูดเอง แตคําพูดที่มาจากพระพรของพระจิตเจา จะเปยมดวยปรีชาญาณ  เปยมดวยความรัก แมจะ

เปนคําตําหนิติเตียนก็ไพเราะนาฟง นาปฏิบัติตาม 

 ขาพเจาเคยไดยินคําพูดของใครหลายคนที่ขาพเจาจดจําไวเปนแบบอยาง เขามีคําพูดที่เสริมพลัง

ใหคนที่ไดฟง ดังนั้น พระพรที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ขาพเจาวิงวอนขอจากพระจิตเจาก็คือ พระพรแหง

การพูดดวยปรีชาญาณ  ขาพเจาขอบคุณพอแมของขาพเจาเสมอ ที่ทานใหนามนักบุญที่ไพเราะ นารัก แก

ขาพเจา นักบุญเทเรซาองคนอย กุหลาบสวรรคของพระเยซูเจา ทานก็มีแตคําพูดที่นารักสําหรับคนรอบขาง

เสมอ เทานั้นไมพอ พอและแมของขาพเจาตั้งชื่อขาพเจาวา “ภารดี” ขาพเจาเปดหาความหมายของชื่อนี้จาก

หลายที่ไดความหมายคลายๆ กันวา ถอยคํา  คําพูด เทพแหงการเจรจา ดังนั้น ขาพเจาจึงรูสึกวา ขาพเจาเอง

คงจะก็มีพลังแหงคําพูดเปนพระพรอยูบางแลว เหลือเพียงความไววางใจใหพระนําพาทุกคําพูดของขาพเจาไป

เพื่อเปนพระพรตอคนรอบขางดวยเชนกัน “ทานจะพูดเรื่องใดหรือทํากิจการใด ก็จงพูดจงทําในพระนามของ

พระเยซูองคพระผูเปนเจา” (โคโลสี 3:17)

โดย : น้ําผึ้ง
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พิธีรับโล (ตอจากหนา 1)

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมกับสภาการศึกษา

คาทอลิกแหงประเทศไทย คณะภคินีเซนตปอล เดอ

ชารตร กรมสงเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียน

แหงประเทศไทย ไดจัดพิธีรับโลพระราชทาน รางวัล

“วรรณศิลปอุชเชนี” ขึ้น เพื่อเชิดชูอุชเชนี หรือเออ-

เชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปนแหงชาติ

สาขาวรรณศิลป พุทธศักราช 2536 โดยไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล

รางวัลแกผูไดรับรางวัลชนะเลิศ  โดยมีคุณพลากร

สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เปนประธานพิธี พรอมดวย

คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานคณะกรรมการ

อํานวยการ   ณ หองอโนมาแกรนด ชั้น 3 โรงแรม

อโนมาแกรนด วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

 คุณพิบูลศักดิ์ ละครพล  ศิลปนและนักเขียน 

กลาวความรูสึกถึงอุชเชนี วา “เชาวันนี้ผมตื่นตั้งแตตี 4

เพ่ือเดินทางจากตางจังหวัดมางานน้ี   ตอนอยูบนเคร่ืองบิน

ผมมองออกไปนอกหนาตางเห็นขอบฟาขลิบทอง 

จึงถือวาเปนนิมิตหมายที่ดี เปนปที่เรืองรองสําหรับงาน

ประกวดในครั้งนี้ อุชเชนีเปนบุคคลที่มีคุโณปการตอ

ชีวิตผมมาก  เปนประจําทุกปในชวงใกลเทศกาลคริสตมาส

ผมจะสงการดอวยพรใหอาจารย    บทกวีของอาจารย

อุชเชนีนั้นเปนบทกวีในเชิงอุดมคติ   ที่มีความประทับใจ

ในความเปนมนุษยนิยมอยูเสมอ เปนงานเขียนที่มีพลัง

อาจารยอุชเชนีที่ผมรูจักเปนคนที่มีเมตตามาก ทานมี

จิตใจที่ออนโยน พรอมชวยเหลือเพื่อนมนุษย เหมือน

กับงานของทานที่แมจะเปนงานเชิงอุดมคติแตก็มี

ความจริงแฝงอยู  มีภาพชีวิตใหเห็นอยูดวย”

 จากน้ันมีการเสวนาในหัวขอ “รางวัลวรรณกรรม

วรรณศิลปอุชเชนีกับสังคมไทย”  โดยคุณพออนุชา 

ไชยเดช ผูอํานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

อาจารยเนาวรัตน  พงษไพบูลย และอาจารยชมัยภร 

แสงกระจาง ศิลปนแหงชาติ มีคุณณรงคฤทธิ์  ยง-

จินดารัตน (ปะการัง) เปนผูดําเนินรายการ 

ตอคําถามที่วารูสึกอยางไรกับภาพรวมของการ

ประกวดในครั้งนี้

 อาจารยเนาวรัตน พงษไพบูลย    ประธานคณะ

กรรมการตัดสินประเภทกลอนสุภาพ กลาววา “ใน

ปจจุบันงานวรรณกรรมมักจะถูกจํากัดดวยเทคโนโลยี

ใหม จึงเหมือนกับวาพื้นที่สําหรับงานวรรณกรรมนั้นลด

นอยลง  ดังนั้นเวทีประกวดจึงถือเปนพื้นที่สําคัญสําหรับ

งานวรรณกรรมที่จะแจงเกิดนักเขียนหนาใหม    จึงเปน

ปรากฏการณที่ทําใหคนสงผลงานวรรณกรรมเขามา

ประกวดเปนจํานวนมาก    ซึ่งหลายคนสามารถแจงเกิด

ไดจากเวทีประกวดเหลานี้

 งานของอุชเชนีถือวาเปนวรรณกรรมที่สูงสง

ทานเปนเอกอุกวี ท่ีนักกวีรุนใหมยังไมสามารถสรางสรรค

งานไดเทียบเทา    งานของอุชเชนีจึงถือวาเปนบรรทัดฐาน

ที่นักกวีรุนใหมจะตองทาบเทียบใหได    โดยเฉพาะบท

กวี “ขอบฟาขลิบทอง” บทเดียวนี้ถือวาเปนธงนําแกกวี

ในยุคสมัยนี้ บทกวีของอุชเชนีมีองคประกอบที่สําคัญ

อยู 3 ประการคือ    1. คํากวี    2. โวหารกวี    3. จิต

วิญญาณกวี”

 อาจารยชมัยภร แสงกระจาง    ประธานคณะ

กรรมการตัดสินประเภทความเรียง กลาววา “ในการ

ประกวดประเภทความเรียงนี้ยังเปนของใหมสําหรับ

คนในสังคมบานเรา ท่ีตองทําความเขาใจวา “ความเรียง”

น้ันแตกตางจาก “เรียงความ”  โดยเฉพาะในระดับนักเรียน

น้ันผลงานท่ีสงมาสวนใหญจะเปนเรียงความท้ังหมด

ซึ่งผิดกติกาเนื่องจากครั้งนี้เปนการประกวดความเรียง 

การเขียน “เรียงความ” คือการตั้งหัวขอขึ้นมาแลวหา

เนื้อหามาสนับสนุนหัวขอนั้น  แตการเขียน “ความเรียง”

คือการเขียนเร่ืองในลักษณะการเลาเร่ืองราวท่ีมีประเด็น

ชัดเจน อาจจะมีลักษณะคลายเรื่องสั้นก็ได คือมีตัว

ละครได มีการกระทําได    มีภาพใหเห็นได ฯลฯ    แตที่

สําคัญที่สุดคือตองเขียนดวยภาษาที่งดงาม

 ยกตัวอยางความเรียงท่ีควรจะอานเพ่ือความ

เขาใจนั้น   คือความเรียงเรื่อง “เพียงแคเม็ดทราย” ของ

อุชเชนี    ซึ่งเปนความเรียงที่มีความไพเราะมาก    มี

ความงดงามทางภาษา  และมีแนวคิดในเร่ืองท่ีชัดเจนมาก

เปนงานวรรณกรรมอันงดงามซ่ึงแฝงไวดวยความเห็นใจ

แกเพื่อนมนุษย”

 คุณพออนุชา ไชยเดช ผูอํานวยการ สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย กลาววา “จริงๆ แลวในตอนแรก

ก็ตั้งคําถามกับตัวเองวา    เราเปนองคกรทางศาสนาแลว

มายุงเกี่ยวอะไรกับวรรณกรรม แลวก็ไดใหคําตอบกับ

ตัวเองวา เราทุกคนลวนเปนสวนหนึ่งของสังคม    งาน

วรรณกรรมนั้นสะทอนความเปนมนุษยไดอยางดียิ่ง  

ดังนั้นถามีการประกวดวรรณกรรมแบบนี้มากๆ ก็คงดี 

สังคมไทยก็คงจะดีขึ้นดวย    เพราะวาการจัดประกวด

วรรณกรรมในแตละครั้งนั้นตองมีความรวมมือกัน

หลายฝาย 

 ในการทํางานรวมกันคร้ังนี้เกิดความอัศจรรย

ใจขึ้น เมื่อไดเห็นภาพของนักคิดนักเขียนที่ลุกขึ้น

อภิปรายถึงผลงานเขียนที่สงเขามาประกวด    โดยแตละ

ทานตางใหเหตุผลของตัวเองที่เลือกผลงานชิ้นใด    แต

ก็รับฟงเหตุผลของผูอ่ืนในการเลือกผลงานช้ินอ่ืนดวย  

ถือเปนการระดมสมองดวยเหตุผลที่หนักแนนอยาง

แทจริง”

 จากนั้นเปนการประกาศผลรางวัล การประกวด

วรรณกรรม รางวัล “วรรณศิลปอุชเชนี” หัวขอ “มิ่งมิตร”

ที่กอตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในป 2560  โดยผูที่ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ “ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชน” ไดแก 

บทกลอนชื่อ  “เธออยูบนชิงชาสวรรค”  ของ  สาวิตรี 

ทนเสน  (นามปากกา  “นิตา มาศิริ”) จากจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ไดรับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พรอมโล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี และรางวัลชมเชย 2 รางวัล พรอมใบประกาศ

เกียรติคุณ บทกลอนชื่อ  “มิ่งมิตร”  ของ จุไรรัตน 

แสนใจรักษ (นามปากกา  “วันรวี รุงแสง”) จาก

กรุงเทพมหานคร บทกลอนชื่อ “มิ่งมิตร” ของ นนทพันธ 

หิรัญเรือง จากจังหวัดอุบลราชธานี  ผูที่ไดรับรางวัล

ชนะเลิศ “ประเภทกลอนสุภาพ ระดับนักเรียน”  ไดแก

พิริยภูมิ หงอยกระโทก  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัด

นครราชสีมา บทกวีชื่อ  “รอยหวังกําลังใจ”  ไดรับรางวัล

เงินสด 30,000 บาท พรอมโลพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  รางวัล

ชมเชย 2 รางวัล พรอมใบประกาศเกียรติคุณไดแก

บทกลอนชื่อ  “มิ่งมิตร”  ของณรงคชัย แสงอัคคี  จาก

โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา และบทกลอนชื่อ

“มิ่งมิตร” ของ เมธาวี กานแกว จากโรงเรียน

กระทุมแพววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี  สวน  “ประเภท

ความเรียง ระดับประชาชน”  ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ไดแก ความเรียงชื่อ  “มิ่งมิตร” ของ   วาสนา อุตเมือง-

เพีย (นามปากกา  “ดินนา  วนาดิน”)  จากจังหวัด

นครราชสีมา ไดรับรางวัลเงินสด 30,000 บาท

พรอมโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ความเรียงรางวัลชมเชย 2 รางวัล

ไดแก ความเรียงชื่อ “มิ่งมิตร”  ของ ขนิษฐา วชิรา-

พรพฤฒ  (นามปากกา  “จิตประภัสสร”) จากกรุงเทพ-

มหานคร และความเรียงชื่อ  “จดหมายถึงมิ่งมิตร”  ของ

เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้ จากคนไทย

ในสหรัฐอเมริกา ความเรียงระดับนักเรียน รางวัลชมเชย

2 รางวัล ไดแก ความเรียงชื่อ  “มิ่งมิตร”  ของ 

(อานตอหนา 14)

สาวิตรี  ทนเสน  ผูชนะเลิศ ประเภทกลอนสุภาพ ระดับ

ประชาชน

พิริยภูมิ หงอยกระโทก ผูชนะเลิศ ประเภทกลอนสุภาพ 

ระดับนักเรียน

สถิภรณ คําพานิช ผูอํานวยการสวนปกครองและ

ทัณฑปฏิบัติ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ผูแทนของ 

วาสนา อุตเมืองเพีย ผูชนะเลิศ ประเภทความเรียง 

ระดับประชาชน



ปที่ 42 ฉบับที่ 4 ประจําวันที่ 21-27 มกราคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 14

ณิชาภา บัวสัมฤทธิ์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย จังหวัดเชียงราย  ความเรียงชื่อ  “มิ่งมิตร”

ของ ธัญพรภัส กนกกรมงคล จากโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต กรุงเทพมหานคร

 คุณสถิภรณ คําพานิช ผูอํานวยการสวน

ปกครองและทัณฑปฏิบัติ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 

เปนผูแทนรับพระราชทานโลรางวัลชนะเลิศ แทนผูตองขัง

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และกลาวถึงผูที่ไดรับ

รางวัลและแสดงความรูสึกตอรางวัลที่ไดรับ วา “ในเรื่อง

เลาของคุณวาสนา อุตเมืองเพีย นามปากกา “ดินนา 

วนาดิน” วาสนาเรียนจบเพียงชั้น ป.6 ก็ไดรับโอกาสดีๆ 

จากสังคมภายนอก อาจารยชมัยภรและคณะ เขาไปสอน

ในเรือนจํา กอนที่ดิฉันจะไปทํางานที่นั่น เธอมีชีวิตที่

นาสงสาร ที่เธอติดคุกก็เพราะสามี ในคดียาเสพติด 

ในคําตัดสินของเธอ พบวาเธอตองถูกตัดสินจําคุกตลอด

ชีวิต 

 สิ่งที่เธอพบก็คือ ครอบครัวไมยอมรับ จาก

ญาติที่เคยนับถือกันก็ไมเหลือ เธอเสียใจอยูนานวัน 

จนมีมิ่งมิตรคนหนึ่ง คุณไดแอน เปนชาวออสเตรเลีย 

เขาไปที่นั่น ตอนแรกเธอก็ไดรับจดหมายจากเขา เธอ

เขียนตอบไปตอบมา แตเธอไมคาดหวัง เพราะเธอ

ไมเหลือความรูสึกดีๆ ที่มีอยูอีกเลย เธอบอกวา “น้ํา

หยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอน” เธอบอกวาเหมือน

จอบที่ขุดรากลึกที่ฝงอยูในใจของเธอนั้น มันยากมากที่

เธอดําดิ่งลงไปแบบนั้นก็ลงมา

 จนวันน้ีเขาก็ยังเปนม่ิงมิตรท่ีดีตอกัน คุณไดแอน

เคยไปบานของเธอ วันที่เธอไดรับรางวัลบรรณารักษ 

บอกดิฉันวา “ผอ. คะ เราไดรับรางวัล” คุณวาสนารองไห

 ดิฉันเรียกเธอมาพบ ถามเธอวา เธอจบแคชั้น 

ป.6 ชีวิตเธอตอนนี้ก็ดีขึ้น แลวก็เชื่อในสิ่งที่คุณไดแอน

ใหโอกาสเธอ เธอบอกคําหนึ่งกับดิฉันคือ  คุณไดแอน

บอกวาทําไมยังคบหรือวาติดตอกับเธอ เธอบอกวามี

พิธีรับโล (ตอจากหนา 13)

คําในพระคัมภีรไบเบิ้ล เขียนไววา “จงปฏิบัติตอผูอื่น 

อยางที่ทานปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอทาน” ซึ่งดิฉันเปน

คนนับถือศาสนาพุทธ แตไมไดรังเกียจศาสนาใด ผูตอง

ขังในเรือนจํามีทั้งหมด 3 ศาสนา เขามีโอกาสปฏิบัติ

ศาสนาทุกศาสนาของเขา และในคําพูดนี้ใชไดกับทุก

ศาสนา แลวเขาบอกวา สิ่งที่คุณไดแอนไดใหกับเขาคือ 

เขาไมไดเปนคนที่มีผลประโยชน ที่จะใหใครได คือคน

เราปจจุบันก็มีบางอยางที่คบกันเพราะผลประโยชนนั้น 

 วันที่ดิฉันใหเขาเขียนคํากลาวความรูสึก กอน

ที่จะมารับรางวัลแทน เขาบอกวา “10 ป เขาไมเคยได

มีความรูสึกดีๆ เลย นี่คือรางวัลอันทรงเกียรติมากๆ 

เขาบอกวา ขอบคุณอาจารย ขอบคุณเรือนจํา ขอบคุณ

เจาหนาท่ี ขอบคุณเวทีน้ีท่ีใหโอกาสเขา”  และดิฉันในนาม

ตัวแทนของทัณฑสถาน ขอขอบคุณเชนกัน ขอบคุณ

ทุกทานดวยใจจริง อยางนอยเราก็จะมี “มิ่งมิตร 4.0” 

เพราะทางเรือนจําก็จะกระจายขาวนี้ไปทางเฟซบุก แลว

ก็จะมี “มิ่งมิตร” ตรงนี้ทําใหผูตองขัง 3 แสนกวาคน 

ไดรับรู จะมีโอกาสไดเขียน แลวจะเปนเวทีอีกเวทีหนึ่ง

 เงินรางวัลที่เขาได เขาบอกดิฉันวา “ผอ. คะ 

หนูขอแบงเงินออกเปน 2-3 สวนไดไหม?” ดิฉันบอกวา 

“ไดคะ” “สวนหนึ่งจะเก็บไวใชเอง อีกสวนหนึ่งอยากให

พอแม เพราะพอแมก็แกเฒาแลว”” 

 รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลปอุชเชนี” (Eugénie 

Memorial Literary Awards) เปนรางวัลวรรณกรรม

ที่กอตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในปพุทธศักราช 2560 นี้ โดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมกับสภาการศึกษา

คาทอลิกแหงประเทศไทย คณะภคินีเซนตปอล เดอ 

ชารตร กรมสงเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแหง

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรําลึกถึง “อุชเชนี” 

หรืออาจารยประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปนแหงชาติ 

สาขาวรรณศิลป ผูสรางแรงบันดาลใจใหแกผูที่รักงาน

ทางดานวรรณศิลป เพื่อสืบสาน และพัฒนาการใชภาษา

ไทย รวมถึงการสรางเยาวชนใหสนใจในงานวรรณศิลป

สืบไป 

 หลักเกณฑในการคัดเลือกผู ได รับรางวัล 

คัดสรรและพิจารณาจากผลงานเขียนที่มีเนื้อหา และ

ลักษณะตามเกณฑที่กําหนด โดยมีหัวขอ “มิ่งมิตร” 

ในครั้งนี้มีผลงานเขียนที่สงเขาประกวดจากทั่วประเทศ 

จํานวนทั้งสิ้น 390 ผลงาน คณะกรรมการไดคัดเลือก 

พิจารณาตัดสิน และมอบรางวัลแกผลงานโดดเดน รวม 

11 รางวัล โดยแบงงานเขียนเปน  2  ประเภท ไดแก 

ประเภทกลอนสุภาพ  และประเภทความเรียง ใน 2 

ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับประชาชน พรอมกับ

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโลรางวัลใหแก

ผูไดรับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท เปนที่ซาบซึ้งและ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได

พิธีบวชพระสงฆ (ตอจากหนา 2)

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ  อาภรณรัตน   เปน

ประธาน ที่วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ   อ.แจหม 

จ.ลําปาง มีพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และพี่นอง

สัตบุรุษ มารวมพิธีจํานวนมาก

 สังฆานุกรมาระโก โจงชอส   แกวมา เกิดวันที่

24 กุมภาพันธ ค.ศ. 1982/พ.ศ. 2525 สัตบุรุษ

วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ  แจหม บิดาชื่อนายซุนยง

ฮาม มารดาชื่อเซซีลีอา บัวผัด แกวมา เปนบุตรคนโต

ในจํานวนพี่นอง 2 คน รับศีลลางบาปวันที่ 15 เมษายน

ค.ศ. 1995  ที่วัดแมพระแหงลูรด  ลําปาง โดยคุณพอ

อเล็กซานโดร บอรดีญอง เปนผูโปรดศีลลางบาป

รับศีลกําลังวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1995  ที่วัดแมพระ

แหงลูรด   ลําปาง โดยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย 

ศุระศรางค เปนผูโปรดศีลกําลัง

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานทุง อ.เมือง-

ปาน จ.ลําปาง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนแจหมวิทยา

อ.แจหม จ.ลําปาง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแจหม

วิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง

 ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)   สาขาวิชาพลศึกษา

วิชาเอกพลศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลําปาง

(หรือวิทยาลัยพลศึกษา) อ.เมือง  จ.ลําปาง ปริญญาตรี

คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหา-

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพ-

มหานคร ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน

จ.นครปฐม ปริญญาโท คณะศาสนศาสตร สาขาวิชา

เทวจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม   อ.สามพราน  จ.นครปฐม

กระแสเรียก

 ผูสงเขาบานเณร คุณพอเปโตร เมลอตตอ   

คุณพอบรูโน  โรสซี่

 บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ. 

สามพราน  จ.นครปฐม  ค.ศ. 2006-2007

 บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ   

นครราชสีมา  ค.ศ. 2008

 บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม ค.ศ. 2009-2017

 ไดรับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่   9

สิงหาคม  ค.ศ. 2014 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย

 ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรมวันที่  2  กุมภา-

พันธ   ค.ศ. 2015 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร 

วีระ  อาภรณรัตน

 ไดรับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม

ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

 ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ วันที่  16  ธันวาคม

ค.ศ. 2017 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ

อาภรณรัตน ที่วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ  อ.แจหม

จ.ลําปาง      

 คติพจน “วิญญาณขาพเจาประกาศความย่ิงใหญ

ของพระเจา” (ลก 1:46)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 4 ประจําวันที่ 21-27 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

 วัดนักบุญยอหน บอสโก (วัดดอนบอสโก) 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสารที่ 27 มกราคม 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี เปนประธาน 

เวลา 18.00 น.

 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. 

   วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ํา จ.ระยอง 

ฉลองวัดวันเสารที่ 27 มกราคม เวลา 10.30 น.

         วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ฉลอง

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค

สังฆมณฑลอุดรธานี

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.   

  

 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)

 วัดนักบุญเปาโล พนานิคม จ.เพชรบูรณ

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 28 มกราคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปน

ประธาน

 วัดแมพระเมืองลูรด เพชรบูรณ ฉลองวัด

วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน

 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

 อาสนวิหารแมพระประจักษที่ เมืองลูรด

อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฉลองอาสนวิหารวันเสารที่ 

10 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 วัดแมพระถวายองคในพระวิหาร หนอง-

พลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ฉลองวัดวันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ 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-

ธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ เวลา 10.30 น.

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

 วัดนักบุญคอรเนลิอัส บานไผสีทอง ต.

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดแมพระถือศีลชําระ บานเอือดนอย อ.ศรี-

เมืองใหม จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 3 

กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. คุณพอวิทยา  งามวงศ 

อุปสังฆราช เปนประธาน

 วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บานหนองคู

นอย (บานเหลา)  อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัด

วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟลิป บรรจง ไชยรา เปนประธาน

 วัดนักบุญเปโตร บานโนนเพ็ก อ.ตระการ-

พืชผล จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสารที่ 24 

กุมภาพันธ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง 

ไชยรา เปนประธาน

 วัดนักบุญยอหน บอสโก โคกสะอาด  อ.กุสุ-

มาลย  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 27 มกราคม  

เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญคาเบรียล ปากทวย  อ.ทาอุเทน  

จ.นครพนม  ฉลองวัดวันเสารที่ 27 มกราคม  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู วนา-

สามัคคี  บานอุมจาน  อ.กุสุมาลย  จ.สกลนคร  ฉลองวัด

วันเสารที่ 27 มกราคม  เวลา 10.30 น.

 วัดพระเมตตาแหงพระเยซูเจา โนนคอ  อ.

พรรณานิคม  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 3 กุมภา-

พันธ  เวลา 10.00 น.

 วัดพระจิตเจา โนนหัวชาง กิ่ง อ.ภูพาน  

จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 3 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญปโอท่ี 10 พังขวางเหนือ (หวยทราย)

อ.เมือง จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 3 กุมภาพันธ  

เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา บานนาโพธิ์ อ.

กุสุมาลย  จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ

เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

จันทรเพ็ญ  อ.เตางอย จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 10 กุมภาพันธ  เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระประจักษที่ลูรด น้ําบุน อ.วานร-

นิวาส จ.สกลนคร  ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ  

เวลา 10.00 น.

 วัดพระวิสุทธิวงศ นิรมัย อ.กุสุมาลย  จ.

สกลนคร ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ  เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุงมน  อ.เมือง  จ.สกลนคร

ฉลองวัดวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ  เวลา 10.00 น.
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ที่นี่มีนัด
 ฉลองบานเณรคริสตประจักษ อ.เมือง จ.อุบล-

ราชธานี วันเสารที่ 27 มกราคม 2018 พิธีบูชา

ขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟลิป 

บรรจง ไชยรา เปนประธาน

 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 

 ติดตอสอบถามโรงเรียนดรุณานุเคราะห 

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 / 14 เมษายน 2018 

เวลา 09.00 น. รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ

(วัดนอย) ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลัง

มิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกําลังทางดานรางกาย และ

จิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณ

เปรม โทร. 08-4700-8789

 ชมรมเวชบคุคลคาทอลกิแหงประเทศไทย ขอเชญิ

บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทางการแพทยและ

สาธารณสุข รวมงานสัมมนาหัวขอ “50 ป ชมรม

เวชบุคคลคาทอลิกฯ ประจักษพยานแหงความเชื่อ”

โดยมีพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบญุชู เปนประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ และคุณพอมิเกล กาไรซาบาล

ใหเกียรติเปนองคปาฐกวันเสารท่ี 10 กุมภาพันธ 2018/

2561 เวลา 08.30-12.00 น. ที่หองประชุมใหญ ชั้น 

11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส 

ถนนสาทร กรุงเทพฯ  

  ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ /

วันจันทรที่ 5 มีนาคม / วันพุธที่ 4 เมษายน / วัน

พุธที่ 16 พฤษภาคม / วันเสารที่ 2 มิถุนายน ที่ 

Grand Lord Hotel / วันพุธที่ 4 กรกฎาคม / 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน (วันพฤหัส

บดี - วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่ลาดกระบัง / 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธ

ที่ 5 ธันวาคม

  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ

รวมกับองคกรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด

เขาเงียบ “จิตภาวนาดวยดวงพระทัยพระเยซู” เดือน

ละ 2 ครั้ง  ที่หองประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตยที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

10.00-15.00 น. (วันอาทิตยมิสซาเวลา 09.00 น.)

 23-25 ก.พ. 2018 เขาเงียบที่หัวหิน  

 วันอาทิตย 23-25 ก.พ. 2018 เขาเงียบ

ที่หัวหิน 

 ผูนําเขาเงียบจิตภาวนา  คุณพอสมชัย พิท-

ยาพงศพร คุณพอชีวิน สุวดินทรกูร คุณแมเชลียง  

เวชยันต ซิสเตอรกัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน

 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) สามารถโอน

เงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  ชื่อ

บัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท าแร-หนองแสง เลขที่

บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนย

มิสซังฯ  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  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 วัดมารียสมภพ บานแพน อ.เสนา จ.พระนคร-

ศรีอยุธยา วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ 2018  พิธี

บูชาขอบพระคุณ (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  (ทางวัดมีดอกไมและ

เทียนจําหนาย) 

สังฆมณฑลราชบุรี
 อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก วันเสาร

ที่ 17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น.  

 วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2018 มิสซาอุทิศ

แดผูลวงลับ เวลา 19.00 น. ที่วัดนอยในสุสาน

 (สอบถามโทร. 0-3470-3219 โทรสาร 0-34

70-3298)

 วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี วันเสาร

ที่ 17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 16.00 น.  

สังฆมณฑลนครสวรรค
 วัดพระนามกรเยซู บานแปง จ.สิงหบุรี วันเสารที่ 

17 กุมภาพันธ 2018 เวลา 10.00 น. 

เสกสุสาน
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก  เสียงเยาวชน

ฉบับนี้ พี่ขอแบงปนเรื่องของ “วันเด็กแหงชาติ” สักนิด

นะครับ จากคํากลาวที่วา อนาคตของประเทศชาติ จะ

เปนอยางไรตอไป สวนหนึ่งตองขึ้นอยูกับคุณภาพชีวิต

ของเด็กในประเทศนั้น ๆ วาเปนอยางไร ดังนั้นเราจึง

จําเปนตองใหการพิทักษรักษาคุมครองทางดานกฎหมาย 

ตลอดจนใหความสําคัญแกเด็ก ๆ เพราะถือวา เด็กคือ

มนุษยที่ยังออนอยูทั้งทางรางกายและจิตใจ

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

2525 ไดใหความหมาย ของคําวา “เด็ก” ไวดังนี้

 เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังนอย ยังเล็ก

 เด็กชาย  คือ คํานําเรียกเด็กผูชายที่มีอายุ

ไมเกิน 14 ปบริบูรณ

 เด็กหญิง  คือ คํานําเรียกเด็กผูหญิงที่มีอายุ

ไมเกิน 14 ปบริบูรณ

 เด็กไทยควรนําคุณธรรมจริยธรรมใสจิตใจให

สมบูรณ    “เด็กไทยตองฝกอบรมธรรมจริยาใหสมบูรณ

พรอมในตนเองจักไดเปนคนดีมีคุณ มีประโยชนและ

สามารถรักษาตัวรักษาชาติบานเมือง ใหดํารงอยูดวย

ความเจริญมั่นคงตอไปได” (พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พิมพในหนังสือวันเด็กป พ.ศ. 2534)

 โลกปจจุบันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยุคแหงการ

แขงขันและมีการตอสูดิ้นรนเพื่อความอยูรอดในสังคม 

ทําใหคุณธรรมจริยธรรม อันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของผูคนในสังคมมองแลวเหมือนลดลงไปมาก เยาวชน

รุนใหมเกิดมาทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ทามกลางการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่ง

ความเจริญกาวหนาในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจน

การมีวิถีชีวิตและดําเนินชีวิตประจําวัน การศึกษาและ

วิธีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามจึงเปนสิ่ง

สําคัญในการหลอหลอมขัดเกลาจิตใจของเยาวชนไทย

ใหจิตใจดียิ่งขึ้น เพื่อจะเปนความหวังทางพลังคุณคาใน

ตัวตนอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

อยางยั่งยืน

 คุณธรรม เปนคําสมาสระหวาง คุณ กับ ธรรมะ 

เมื่อนํามารวมกันแลว จึงหมายถึง คุณงามความดีที่

เปนธรรมชาติ กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

เปนแนวความคิดที่ดี เปนตัวบังคับใหประพฤติดี เปน

จริยธรรมที่แยกเปนรายละเอียดแตละประเภท หาก

ประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอแลว ก็จะเปนสภาพ

คุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูนั้น

 จริยธรรม เปนคําสมาสระหวาง จริยะ กับ 

ธรรมะ หมายถึง ความประพฤติที่เปนธรรมชาติ เกิด

จากคุณธรรมในตัวเอง กอใหเกิดความสงบเรียบรอยใน

สังคม รวมสรุปวาคือ ขอควรประพฤติปฏิบัติ

 คุณธรรมจริยธรรม เมื่อนํามารวมกันแลว มี

ความหมายวา คุณงามความดีของบุคคลที่กระทําลงไป

ดวยความมีสํานึกดีในจิตใจ โดยไดยึดถือปฏิบัติจนเปน

ความเคยชินกันมายาวนาน อันเปนลักษณะนิสัยของ

คนดีท่ีพึงประพฤติปฏิบัติจนเปนท่ียอมรับวาเปนสิ่งท่ี

ดีงามถูกตองตามจารีตประเพณีของตนเอง ผูอื่นและ

สังคมโดยรวม  ในสังคมไทยปจจุบันที่กําลังกาวเขาสูยุค

แหงการแขงขันมากขึ้น  ทําใหบางครั้งผูคนเกิดความ

เห็นแกตัว เห็นแกได เห็นแกประโยชนสวนตน จนขาด

ความยับยั้งชั่งใจ กระทําในสิ่งที่ผิด ไมคํานึงถึงคุณธรรม

จริยธรรม นําไปสูหายนะของประเทศชาติ การศึกษา 

การอบรมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติที่

มีคุณคาใหเปนคนดี มีความสมบูรณพรอมทั้งทางจิตใจ

และรางกาย ชวยใหสังคมประเทศชาติสงบรมเย็น

 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือตั้งแตคนในครอบครัว เพื่อน ญาติ

มิตร ครูอาจารย สังคม รวมถึงกระบวนการของประเทศ

ชาติ ผูปกครองตองเปนแบบอยาง ครูอาจารยเปนทั้ง

ตนแบบและคอยชี้นําในสิ่งที่ถูกตอง โรงเรียน วัด บาน

ชวยอบรมปลูกฝง และขัดเกลาจิตใจ ใหเยาวชนสามารถ

พัฒนาจิตใจดานคุณธรรมจริยธรรมไดดวยตนเอง 

สามารถควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยู

ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม  ทั้งใน

สภาพการณปกติและท้ังเมื่อเผชิญกับปญหาหรือความ

ขัดแยง ประเทศชาติเปรียบดังเรือลําใหญ ตองอาศัย

ลูกเรือที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนดี มี

คุณคาในสังคม เพื่อนําพาประเทศชาติสูจุดหมายอัน

มั่นคง เยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติ จึงจําเปน

ตองไดรับการปลูกฝง จากผูใหญทุกระดับไมวาจะเปน

ระดับครอบครัว ตลอดจนสถาบันชาติ ชวยขัดเกลา

จิตใจหลอหลอมใหเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม อันเปน

หลักธรรมสําคัญใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความ

สุข ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาหัว

ดังกลาวขางตน  

คําขวัญวันเด็กปในป พ.ศ. 2561 คือ 

“รูคิด รูเทาทัน สรางสรรคเทคโนโลยี”  

โดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

และกอนจากกันไปขอฝากบทกลอนบทนี้ไวใหอาน และคิดกันสักนิดครับ

เด็กคือผาขาวพราวสดใส   จากดวงใจบริสุทธิ์ผุดผองศรี

จากเด็กนอยเดียงสาไรราคี  จะแตมสีอยางไรใหเขาเปน

ผูใหญคือตัวอยางทางเสริมสง จะประสงคอยางไรทําใหเห็น

บอกใหรูทําใหดูทุกประเด็น  ใชยากเย็นจริงใจใฝพาทํา

ทั้งพอแมและครูตางชูชวย  ผูอํานวยผลใหไมถลํา

ชี้ทางถูกทางดีเปนประจํา  ผูใหญนําถูกทางหางภัยพาล

สื่อสังคมพรอมใจชวยกันเถิด กอใหเกิดทางถูกสูลูกหลาน

สังคมสรางทางดีที่ตองการ  เปรียบดังบานมีรั้วรอบกรอบกั้นภัย

เด็กวันนี้มีผูใหญใสใจรัก  เหมือนดั่งปกปลูกที่อยูอาศัย

อนาคตขางหนาสูหลักชัย  ความเปนไทยสืบสานเนิ่นนานป

เด็กนอยคือผาขาวบริสุทธิ์  งามผองผุดออนวัยใครแตมสี

จากผาขาวสีสันเติมแตงดี  สูวัยที่เติบใหญใจงดงาม

    (ผูเขียน เก็จถะหวา เขียนเมื่อ 10 ปที่แลว)

สุขสันตวันเด็ก...กับนอง ๆ หนู ๆ เด็ก ๆ ทุกคนนะครับ แลวพบกันใหมกับเสียงเยาวชนฉบับหนา สวัสดีครับ
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 แปลกนะในชีวิตสงฆเรายอมผานการเทศน หรือการแบงปนพระวาจา

กันมาไมรูกี่ครั้งตอกี่ครั้ง จะมีครั้งไหนที่เรารูสึกวาจริง ผมไมไดหมายถึง

เรื่องราวในพระคัมภีรเปนเรื่องปรุงแตง แตผมเชื่อวาคนเรามีไมมากครั้งที่จะรูสึก

วา พระคัมภีรพูดกับเราอยางจริงจัง มีพลังพิเศษ ความรูสึกวาขนลุกอาจจะนอย

ไป เพราะมันเหมือนมีลมวาบผานหัวใจเราไป

 “ใครไมมีบาปผิด ก็เอาหินทุมนาง”  แลวผูคนก็คอย ๆ เดินจากไป

เปนฉากตามที่มีพลัง เปนฉากที่เราอาจจะมองวา การลอหลอกพระเยซูเจา

ในครั้งนี้พลาด พระองคกลับยอนศรไดอยางปนหนายาก แตใครจะรูวานี่คือ

บทสอนของการมองโลก การอยูในสังคมเกื้อกูล

 บรรยากาศตนปตอนรับผมเหมือนวันปกติ การหยุดในชวงเวลาไมก่ีวัน

ในปลายป คาบเกี่ยวมาถึงปใหมก็สรางพลังไดไมมากก็นอย การเชิญขามป

ของหนวยงานอิสลามเพื่อสันติฯ หรือนองมุสลิมคนหนึ่งที่ทําหนัง ซึ่งเคยมี

ภาพยนตรใหคณะกรรมการรางวัล Catholic Media Awards ไดรวมพิจารณา

กัน อยากใหผมไดมีโอกาสชมภาพยนตรที่ถูกสรางขึ้นใหม โดยสอดแทรก

คําสอนของศาสนาอิสลาม ในชื่อเรื่องยาว ๆ “อาดัม จันทรแยก โลกแตก ญิน” 

ผมไปตามคําเชิญ แรก ๆ ก็รูสึกแปลก ๆ แตเมื่อตั้งหลักไดวา กําลังเขามา

ในพื้นที่ของพี่นองมุสลิมก็มีแตความตั้งใจวา จะเรียนรูและทําใหดีที่สุด

 มีผูใหญ  2-3 คนมาตอนรับผม วันนั้นจริงๆ แลวควรจะมีผูติดตาม

ไปรวมในบรรยากาศแบบนี้บาง แตก็ติดงาน ติดภาระตาง ๆ กัน เรื่องแบบนี้

ผมลุยเองไดสบายมาก นอกจากความรูที่ไดและมิตรภาพแลว เรายังเพิ่งทราบ

วาพี่นองมุสลิมในมุมงานสื่อสารสังคม หรือเราจะเรียกวางานสื่อสารมวลชน

ก็ไมผิด

 พี่นองมุสลิมที่เปน  1 ใน 7 ของผูดูแลสถานีโทรทัศนในแบบมุสลิม

เลาใหผมฟงวา จริง ๆ เขามีชองทีวี แมไมไดอยูในแพลตฟอรมใหญ แตก็มี

พื้นที่ ก็ทํารายการ ชาวมุสลิมละเอียดตอเรื่องราวในแบบนี้ เพราะถูกมองวาเปน

ความบันเทิง ก็เลยตองจัดวาง ตรวจสอบใหเหมาะสม อาจารยเลาใหผมฟงถึง

การพยายามที่จะเผยแพรและเขาถึงคนรุนใหมโดยใชสื่อ ไมใชเรื่องงาย และพูด

ถึงการสรางภาพยนตรที่ตองมีการตรวจสอบ มีจุดละเอียดออนเทาที่ผมรับฟงดู

ก็เยอะมาก แตก็เขาใจภาพยนตรในแบบมุสลิมมากขึ้น อาจารยเลาวา เรื่องของ

ศาสดานี่เราจะไมใชตัวแสดง เพราะคําสอนศาสนา เรื่องการจํากัดพระเปนเจา 

ดังนั้นจะมาเปนเสียงหรือคําสอนในแบบอื่น ๆ หรือจะสังเกตวาในภาพยนตร

ตัวละครมักไมมีเพศหญิง นี่ก็เปนคําสอนในแบบมุสลิมอีก เรื่องวิญญาณ ที่

มุสลิมจะเรียกวา “ญิน” ฟงดูก็คลายผีปศาจในแบบของเรา เปนวิญญาณไมดี 

ที่ไมควรไปของเกี่ยว แปลงรางได มาหลอกเรา เปาหมายก็คือนํามนุษยไปอยู

กับมันใหมากที่สุด หรือวันสิ้นโลก วันแหงไฟ ฯลฯ ผมฟงเรื่องราวเหลานั้น

ดวยความมหัศจรรยใจ พลางคิดในใจวา ปนี้ชวงนักศึกษาแสงธรรมที่มาเขา

คอรส สื่อสารมวลชน ในชวงมาดูงาน คงไดพามาเรียนรูที่นี่เหมือนกัน มันทําให

เราเขาใจถึงความหลากหลาย ความพยายาม และหลักคิดคําสอนที่โยงใยไป

ทุก ๆ การกระทําของผูเชื่อ

 ภาพยนตรเรื่อง “อาดัม จันทรแยก โลกแตก ญิน” เปนเรื่องที่มี

พล็อตนาสนใจ หนังเปดเรื่องดวยภาพมุมแปลก และเรื่องราวของฝรั่งพูดไทย

ชัดอยาง “อาดัม” เขาซื้อเครื่องชวยหายใจใหลูกและกําลังกลับบานเพื่อไปหาลูก

แตระหวางทางนั้น ความจําดีไดทําใหเขารับผูรวมทางขึ้นมา แตผูรวมทาง

เหลานั้นไมใชคนดี พวกเขาเหลานั้นเปนนักฆา มีความบาและเพี้ยนในระดับ

ที่ฆาคนได เรื่องดําเนินตอไปในการเอาตัวรอดของอาดัม ในฐานะผูกํากับ 

นักส่ือสารมวลชนท่ีทํางานสงผลเปนดาบสองคม เขาตองเลาเร่ืองพล็อตประหลาด ๆ

ที่นักฆาจะไมฆาเขา เปนเกมที่สาหัส หนังไมไดทําใหเราอึดอัดมากนัก แต

สวนตัวกลับประหลาดใจกับพล็อตที่อาดัมเลาไดอยางบรรลัยโลก อาดัมตั้งชื่อ

เรื่องเหลานั้นเปนตัวเลขที่คาดเดาพอไดวา เปนหลักคําสอนในคัมภีรอัลกุรอาน

ของอิสลาม รายละเอียดกวานี้ ความนาสนใจ และการแกะรอยปริศนาที่

ภาพยนตรไดทิ้งเอาไวระหวางเวลาที่จองอยูที่จอเซลลูลอยด ตองไปแกะรอยกัน 

“อยาคิดวาภาพยนตรอิงคําสอนศาสนาไมนาสนใจ อยาคิดวาคุณธรรมเปนเรื่อง

ที่ขายไมได” เปนประเด็นหลัก ๆ ที่ผมไดใหสัมภาษณสื่อของเขาไว

 ขากลับผมใสเพลงในชุด “บันทึกเพลงดี  30 ป สีสันอะวอรดส”  รวม

บทเพลงที่ไดรับรางวัลสีสันอะวอรดส 100 เพลงในรอบ 30 ป ในหนังสือประกอบ

ซีดีชุดนี้ไดเลาถึงที่มาที่ไป การกําเนิดของนิตยสารที่ชื่อสีสัน และการจัดรางวัลนี้

ขึ้นมา ผมติดตามอานมาตั้งแตเลมตนๆ จําไดวาผมอานตามคุณพอพงศเทพ

ประมวลพรอม หลังจากนั้นก็เตลิด คนพบเรียนรู งานศิลปะตาง ๆ จาก

นิตยสารประหลาดเลมนี้ คุณทิวา สาระจูฑะ เปนบรรณาธิการ ผมเพลิดเพลิน

ไปกับบทเพลงที่ไดรางวัลเหลานั้น ไมไดรูสึกวากลับไปสูโลกดึกดําบรรพ แตรูสึก

วา เรามีเพลงดี ๆ มากมาย ทั้งเนื้อหา การเรียบเรียง ภาษาที่ไพเราะ ฯลฯ 

ผมเชื่อวา การเสพงานดีๆ ทางศิลปะ มันชวยจรรโลงชีวิตจริง ๆ ผมถายภาพ

กลองซีดีชุดนี้ แลวสงไปใหคุณปะการัง บอกวาปนี้ขอไปงานสีสันอะวอรดส 

ฝากบอกนาทิวาดวยนะ แกตอบกลับมาพรอมกับความมั่นใจวา “งานจัด

ประมาณเดือนพฤษภาคม ปนี้เราไปกัน”

 ตนปเริ่มแลว ชวงโลง ๆ แบบนี้ผมบอกกับเจาหนาที่สํานักงานสื่อ

วา เราจะจัดประชุมมาราธอน  5 วันรวด ทบทวนงานทั้งหมด และจัดใหลงตัว

ที่สุด เรียนรูจากบทเรียนเกาๆ ที่ผานมา ชวยกันทําปนี้ใหดีที่สุด ขอคําแนะนํา 

กําลังใจ และคําภาวนาดวยนะครับ

 เราทุกคนลวนตองออกเดินทาง ขอใหตลอดเสนทางเราไดเก็บเกี่ยว

ความสวยงามระหวางทาง ขอใหเสนชัยเปนเปาหมายที่เราทุกคนจะไปถึง

บรรณาธิการบริหาร

เราทุกคนลวนออกเดินทาง  
(ตอนจบ)
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“แถลงข่าวสมโภช วดัประยรุฯ 190 ปี” วนัจนัทร์ที ่8 มกราคม 2018 

ที่เขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  จัดแถลงข่าว

งานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 190 ปี สืบสานมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรม ศาสตร์และศิลป์ถิ่นธนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธี มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์  

รองเลขาธกิารสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว 

ก่อนร่วมงานได้เข้าพบท่านพระพรมบัณฑิต เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการ 

ท�ากิจกรรมร่วมกัน

 ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อ�านวยการเขตธนบุรี นาย 

บุญเลิศ นาถพินิจ  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)  

พ.ศ. 2539  พระพศิษิฏ์  วหิารการ  ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร

 ส�าหรับงานจะจัดขึน้วันท่ี 12-14 มกราคม 2018 เวลา 17.00-22.00 น. 

ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วย “ผ้าขาวม้าไทย” 

สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 

“ศาสนิกสัมพันธ์ช่วยผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดบึงกาฬ”  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์มอบ 

เคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ศาสนิกชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดบึงกาฬ วันอังคาร

ที่ 19 ธันวาคม 2017 คณะศาสนิกสัมพันธ์เดินทางถึงหอประชุมโรงเรียนบ้าน 

โป่งเปือย  นายกรกต  ธำารงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าว

ต้อนรับคณะศาสนิกสัมพันธ์ นายสำารวย นักการเรียน ผู้อ�านวยการกอง 

ศาสนูปถัมภ์ ประธานในพิธี และผู้น�าศาสนาทั้ง 5 ศาสนา กล่าวพบปะกับ 

ศาสนิกชน  โดยคุณพ่อบัวทอง  บุญทอด เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส และ 

นางสาววรินทร  เหมะ เป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศาสนิกชน โดยมีศาสนิกชนมาร่วมจ�านวน 

450 คน

คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม เป็นประธานสมโภชพระคริสตสมภพ ที่บ้าน 

ปางริมกรณ์ จ.เชียงราย กับพี่น้องคริสตชนเผ่าอาข่า เผ่าเมี้ยน จากเขตแพร่ธรรม 

น้�าตกขุนกรณ์ ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน วันที่ 25 ธันวาคม 2017
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 41 ยิงความสุขขึ้นฟ้า
	 ยิงความสุขขึ้นฟ้า	แล้ว...เราจะเหลือความสุขเก็บไว้ที่ไหน

	 ถ้าความสุข	 เหมือนแสงสีสวยงามสดใส	และผ่านเราไปครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า...เราจะเหลืออะไร

	 ความสุขอยู่กับวันข้ามปี	ผู้คนพร้อมหน้าพร้อมตา	ส่งเสียงสรวลเส

เฮฮา	 เราจะมีวันแบบนี้กันคนละกี่วัน...เราจะเหลือวันแห่งความสุขกันเพียง 

กี่วัน

	 ยิงความสุขขึ้นฟ้า	แต่มีความสุขในใจเต็มเปี่ยม

	 รู้และเข้าใจดีถึงโมงยามของชีวิต

	 สุขและทุกข์ล้วนอยู่ที่ใจ

	 สุขจึงไม่หายไปในพริบตา	

	 ทุกข์จึงไม่สามารถทำาอะไรเราได้

	 เพราะสุขไม่ได้อยู่กับเราถาวร

	 ทุกข์ก็เช่นกัน

	 “พระ”	 ต่างหากที่อยู่กับเราตลอดไป	 ถ้าเราไม่ส่งคืนพระองค์ออก

ไปจากชีวิตเราเสียก่อน

“ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวัด 

พระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018

“ฉลองวัดพระมารดามารีอา บ้านโคกสี” วันเสาร์ที่	6	มกราคม	
2018 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดพระมารดามารีอา	 บ้านโคกสี	 ต.ขุนทอง	 อ.บัวใหญ่	 จ.นครราชสีมา	 

ปัจจุบันมีคุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล	 เป็นเจ้าอาวาส	 มีสัตบุรุษจำานวน	 6	

ครอบครัว	


