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วัดเซนต์หลุยส์ สาทร พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม

พิธีล้างเท้าอัครสาวก วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ พระอัครสังฆราชจำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

วัดนักบุญเปโตร คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ  บางแค คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน วัดนักบุญลูกา บางขาม คุณพ่อสุรเดช กิจเจริญ

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี 

อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี พระสังฆราชบรรจง ไชยรา
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอวยพร
แดชาวกรุงโรมและชาวโลก “Urbi et Orbi”

“พระเยซูคือพระคร�สตเจา 
พระบิดาทรงทําใหพระองคกลับคืนชีพข�้นมา

พระองคทรงประทับอยูทามกลางพวกเราตลอดไป”
วันอาทิตยที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2018

จากหนามุขกลางของมหาว�หารนักบุญเปโตร

พี่นองชายหญิงที่รักทั้งหลาย  สุขสันตวันปสกา!

พระเยซูเสด็จกลับเปนขึ้นมาจากความตายแลว!

 สาสนนี้กองกังวานไปทั่วโลกพรอมกับเสียงขับรองอัลเลลูยา: พระเยซูคือ

พระคริสตเจา  พระบิดาทรงทําใหพระองคกลับคืนชีพขึ้นมา  พระองคทรงประทับ

อยูทามกลางพวกเราตลอดไป

 พระเยซูคริสตทรงทํานายถึงการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของ

พระองคดวยภาพของเมล็ดขาวสาลี  พระองคตรัสวา “ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดิน

และตายไป มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียวเทานั้น แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผล

มากมาย” (ยน 12:24)   และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซู พระองคคือเมล็ดขาวสาลี

ที่พระเจาทรงหวานลงในดิน ไดตายไปเพราะถูกสังหารดวยบาปของโลก พระองค

ทรงประทับอยูในคูหาฝงศพสองวัน แตความตายของพระองคมีความรักของพระเจา

ในพลังอํานาจทุกประการซึ่งปรากฏออกมาวันที่สาม เปนวันที่เราทําการเฉลิมฉลอง

กันวันนี้ ซึ่งเปนวันปสกาของพระคริสตเจาพระเจาของเรา 

 เราคริสตชนเชื่อและทราบวาการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระ

คริสตเจาเปนความหวังแทจริงของโลก เปนความหวังซึ่งเราจะไมมีวันผิดหวัง เปน

พลังแหงเมล็ดขาวสาลี เปนพลังแหงความรักนั้นที่ถอมตนลงมาและยอมมอบตนเอง

จนถึงที่สุด ดังนั้นจึงฟนฟูโลกขึ้นมาใหม  พลังนี้ยังคงบังเกิดผลตอไปทุกวันนี้บน

แผนดินแหงประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยพฤติกรรมแหงความอยุติธรรมและการ

ใชความรุนแรง  ทําใหเกิดผลแหงความหวังและศักดิ์ศรี ณ ที่ซึ่งมีผูลี้ภัยและผูอพยพ

ยายถิ่น (บอยครั้งถูกปฏิเสธโดยวัฒนธรรมที่ชอบทิ้งชอบขวางของทุกวันนี้) ผูตก

เปนเหยื่อของยาเสพติด การคามนุษย และการตกเปนทาสรวมยุคสมัยของเรา

ในรูปแบบตางๆ

 วันนี้เราวิงวอนผลแหงสันติสุขมายังทั่วโลกเร่ิมจากดินแดนท่ีเรารักและ

ตองทนทุกขทรมานมาชานานในประเทศซีเรีย ซึ่งประชาชนหมดอาลัยตายอยาก

เพราะสงครามที่ดูเหมือนจะไมมีวันสิ้นสุด  ขอใหความสวางแหงการกลับคืนพระ

ชนมชีพของพระคริสตเจาวันปสกาปนี้จงไดสองสวางใหกับมโนธรรมผูนําการเมือง

และการทหารทุกคนเพื่อที่จะไดเลิกรบกันเสียที เพื่อใหกฎหมายมนุษยธรรมจะไดรับ

การเคารพ และความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจะไดเขาไปถึงซึ่งบรรดาพี่นองชาย

หญิงของเราผูที่กําลังเดือดรอนมีความตองการเปนอยางยิ่ง ในขณะเดียวกันก็สราง

หลักประกันใหผูพลัดถิ่นจะไดกลับบานกลับชองอยางปลอดภัย

 เราวอนขอผลแหงการคืนดีกันสําหรับแผนดินศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงทุกวันนี้กําลัง

ประสบกับบาดแผลแหงความขัดแยงกันอยางรุนแรงโดยไมเวนแมแตคนท่ีไมสามารถ

ปกปองตนเองได  สําหรับประเทศเยเมนและประเทศในตะวันออกกลางทั้งหมดเพื่อ

ที่การเสวนาและการใหความเคารพซึ่งกันและกันจะไดมีชัยเหนือการแตกแยกและ

การใชความรุนแรง  ขอใหบรรดาพี่นองชายหญิงในพระคริสตเจาของเราซึ่งบอยครั้ง

ตองประสบกับความอยุติธรรมและการเบียดเบียนจงไดเปนประจักษพยานโดดเดน

ของพระเยซูคริสตเจาผูทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพและขอใหชัยชนะของความดี

เหนือความชั่วรายดวยเทอญ

 วันน้ีเราวอนขอผลแหงความหวังสําหรับผูซ่ึงแสวงหาชีวิตท่ีดีกวา โดยเฉพาะ

ในภูมิภาคแถบแอฟริกาที่ไดรับผลกระทบจากความหิวโหย ความขัดแยงอันเรื้อรัง 

และการกอการราย  ขอใหสันติสุขของพระผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพจงไดเยียวยา

บาดแผลในประเทศซูดานใต และทรงเปดหัวใจพวกเขาสูการเสวนาและความเขาใจ

ซึ่งกันและกัน ขอใหเราจงอยาไดลืมผูที่ตกเปนเหยื่อของความขัดแยงโดยเฉพาะ

เด็กๆ ขอใหจงอยาไดขาดซึ่งความเอื้ออาทรกับผูที่ถูกบังคับใหตองทิ้งบานเกิด

เมืองนอนของตนและขาดสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต

 เราวอนขอผลแหงการเสวนาสําหรับประเทศเกาหลี (เหนือ) เพ่ือการอภิปราย

ที่กําลังดําเนินอยูในขณะนี้จะไดสรางความสมานฉันทและสันติสุขในภูมิภาค  ขอให

ผูท่ีรับผิดชอบโดยตรงกระทําการดวยปรีชาญาณและไตรตรองเพื่อสงเสริมความดี

ของประชาชนชาวเกาหลีและสรางความสัมพันธที่ไววางใจกันภายในชุมชนสากล

 เรายังวอนผลแหงสันติสุขสําหรับประเทศยูเครน เพื่อใหมีมาตรการสงเสริม

ความสมานฉันทจะไดเปนรูปเปนรางและเอื้อตอความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

ซึ่งประชาชนมีความตองการ

 เรายังวอนขอผลแหงความบรรเทาสําหรับประชาชนชาวเวเนซูเอลา ในลาติน

อเมริกาซึ่งบรรดาพระสังฆราชของพวกเขาเขียนไว ความรูสึกแบบกําลัง “ดําเนิน

ชีวิตอยูในตางแดน ภายในประเทศตนเอง”  โดยอาศัยอํานาจแหงการเสด็จกลับคืน

พระชนมชีพของพระคริสตเจา ขอใหประเทศนี้พบกับหนทางที่ยุติธรรม สันติธรรม 

และที่มีความเปนมนุษย ในการแกปญหาวิกฤตการเมืองและดานมนุษยธรรมโดยเร็ว  

ขอใหการตอนรับและความชวยเหลือจงอยาไดขาดมือสําหรับลูกหลานที่ถูกบังคับ

ใหตองละทิ้งบานเกิดเมืองนอนของตนไป

 ขอใหพระคริสตเจาผูทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพไดโปรดนําผลแหง

ชีวิตใหมมาสูเด็กเหลานั้นซึ่งเพราะผลของสงคราม และความหิวตองเติบโตขึ้นโดย

ปราศจากความหวัง ขาดการศึกษา ขาดสุขภาพอนามัย รวมถึงคนชราซึ่งถูกทอดทิ้ง

ดวยวัฒนธรรมที่เห็นแกตัว และการกําจัด “ผูที่ไมสรางประโยชน”

 เรายังวิงวอนขอผลแหงปรีชาญาณสําหรับผู ท่ีมีความรับผิดชอบทาง

การเมืองในโลก เพื่อที่พวกเขาจะไดใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของมนุษยเสมอ อุทิศ

ตนเองอยางแข็งขันเพื่อการรับใชความดีสวนรวม รวมทั้งสรางหลักประกันใหมีการ

พัฒนาและความปลอดภัยสําหรับประชาชนของตนเอง

พี่นองชายหญิงที่รัก

 พระวาจาที่บรรดาสตรีไดยิน ณ คูหาฝงศพยังพูดกับเราดวย “ทําไมทาน

มองหาผูเปนในหมูผูตายเลา พระองคมิไดประทับอยูที่นี่ พระองคทรงกลับคืน

พระชนมชีพแลว” (ลก 24:5-6) ความตาย ความสันโดษ และความกลัวไมใช

เปนเพียงคําพูดสุดทาย แตยังมีอีกคําหนึ่งที่เหนือกวา ซึ่งมีแตพระเจาเทานั้นที่จะ

พูดคํานี้ได นั่นคือคําพูดแหงการกลับคืนชีพ (เทียบ John Paul II, Conclusion 

of the Way of the Cross, 18 April 2003) โดยอาศัยอํานาจแหงความรักของ

พระเจาจะตอง “ขับไลความออนแอใหพนไป ชําระลางความผิด ฟนฟูความบริสุทธิ์

ใหผูที่กระทําผิด ขับไลความเกลียดชังออกไป ใหมีแตความชื่นชมยินดีแกผูที่

เศราโศก สงเสริมความสมานฉันท และกดผูมีอํานาจใหต่ําลง” (Easter Proclama-

tion)

 สุขสันตวันปสกาแกทุกคน!

(มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต – เก็บคําปราศรัยและการภาวนานี้

มาฝากเพื่อการไตรตรอง) 
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
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 สมเด็จพระสันตะปาปาชาวอารเจนตินาเสด็จ

ยังบานพักของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ

เบเนดิกต ที่ 16 โอกาสเทศกาลปสกา  เพื่อภาวนา

รวมกันโอกาสพระเยซูเจาทรงกลับฟนคืนพระชนมชีพ

ในวันอาทิตยที่ 1  เมษายน  2018

 เทศกาลสมโภชปสกาเปนเวลาพิเศษแหงความ

ชื่นชมยินดีเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เสด็จ

เยี่ยมและอํานวยพรแดสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ

เบเนดิกต ที่ 16 ผูอยูในสมณสมัยปกครองกอนพระองค   

รายงานขาวจากสันตะสํานัก  สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรั งซิสชาวอาร เจนติตาไดทรงเยือนสมเด็จพระ

สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16  ณ บานพัก

สวนพระองคภายในสวนวาติกัน เมื่อบายวันอังคารที่ 

27 มีนาคม เพื่อประทานพรโอกาสสมโภชปสกา

 คุณวีณา โกวิทวานิชย

 พระอัครสังฆราชแบรนารดิโต ออซา ผู

สังเกตการณถาวรประจําสันตะสํานักประจําองคการ

สหประชาชาติ  กลาววา “ความทาทายตอการบริโภค

น้ําสะอาด ไมเปนเพียงเรื่องของดานเทคนิค เศรษฐกิจ

การเมือง และสังคมเทาน้ัน  แตยังเปนเร่ืองของจริยธรรม

เชนกัน”

 “สันตะสํานักไดเนนยํ้าความสําคัญของคุณภาพ

ของน้ําสะอาดใหมีเพียงพอเพื่อคนยากจนซ่ึงเปนปญหา

สําคัญอยางยิ่ง   ทุกๆ วัน น้ําที่ไมสะอาดสงผลกระทบ

ตอชีวิตมนุษย และยังเปนสื่อนําเชื้อโรคใหกระจาย  ทั้งนี้

ยังรวมถึงน้ําที่ปนเปอนสารเคมีอีกดวย”

 แถลงการณของสันตะสํานัก ถึงความหวงใย

ในเรื่องน้ําบริโภคที่สะอาดซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2018 ระหวางการประชุมเจาหนาที่ระดับสูง  

ในหัวขอ “ทศวรรษของการรณรงคในระดับชาติ  เพื่อ

รวมมือพัฒนาแหลงน้ําที่ยั่งยืน”  ณ ที่ประชุมองคการ

สหประชาชาติในมลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 พระอัครสังฆราชแบรนารดิโต เนนความสําคัญ

ของน้ําสะอาดเพื่อคนยากจน  เนื่องจากการบริโภคน้ําที่

สันตะสํานักสนับสนุนการบริโภคน้ําสะอาดเพื่อประชากรโลก
 

ไมบริสุทธิ์สงผลถึงชีวิต  และยังเปนแหลงแพรกระจาย

เชื้อโรค   โดยอางอิงพระดํารัสสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสวา  “ขาพเจาเนนย้ําความสําคัญของการบริโภค

น้ําที่สะอาดโดยเฉพาะสําหรับผูยากไร อันเปนสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานแกมนุษยทุกคน  ดวยเหตุนี้จําเปน

ตองเพิ่มงบประมาณเพื่อใหมีน้ําสะอาดและถูกตองตาม

หลักอนามัย  ทั้งนี้ยังเปนความจําเปนที่ควรใชน้ําอยาง

มีคุณคา  ลดการใชน้ําที่ไมจําเปนและไมเหมาะสม ดวย

การปลุกจิตสํานึกและใหความรูเกี่ยวกับการใชน้ําอยาง

มีคุณภาพ”

 พระอัครสั งฆราชแบรนาร ดิ โตไดอ าง อิง

ตัวอยางโครงการซึ่งสันตะสํานักไดใหการสนับสนุน

การเขาถึงน้ําสะอาดเพื่อการบริโภคแกคนยากจน 

ในสมณสมัยปกครองของนักบุญยอหน ปอล ที่ 2  

พระสันตะปาปา ทรงกอตั้งโครงการ “มูลนิธิเพื่อซาเฮล”

(Sahel)    ชุมชนที่ไมมีน้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยแกการ

บริโภค ใหความรูแกบุคลากรในการใชน้ําอยางประหยัด

ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา และพัฒนาการใชน้ําเพื่อการเกษตร

อยางถูกวิธี  ทั้งยังเปนการสงเสริมความรวมแรงรวมใจ

และความสามัคคีปรองดอง ของคนในชุมชน อันเปน

ผลพลอยไดจากการสนับสนุนแหลงน้ําในชุมชน

 ดังน้ัน การใชนํ้าของประชากรโลกจึงเปนประเด็น

ที่ทาทาย  จําเปนอยางยิ่งที่ควรปลุกจิตสํานึกใหผูใช

บริโภคน้ําอยางเหมาะสมในบริบท ไมเพียงเฉพาะทาง

เทคนิค  เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แตยังรวมถึง

ดานจริยธรรมดวย  ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงเรียกวา “การเปลี่ยนแปลงดานนิเวศวิทยา”  คือ

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอมนุษยและสัตว  เขา

สูวัฒนธรรมของการดูแลรักษาและการรวมมือรวมใจ

ของประชากรโลกในการใชน้ําอยางมีคุณภาพ

 (*ซาเฮล  ดินแดนเขตรอยตอบริเวณกึ่งทะเล

ทราย บริเวณทะเลทรายซาฮารา ที่แบงทวีปแอฟริกา

เปนเหนือและใต  ตั้งแตมหาสมุทรแอตแลนติกไปจน

ทะเลแดง ซาเฮลเปนภาษาอาหรับ แปลวา ชายหาด  

มีพื้นที่ครอบคลุมประเทศเซเนกัล ทางใตของประเทศ

มอริเตเนีย ประเทศมาลี และประเทศบูรกินาฟาโซ...

บ.ก.)

 คุณวีณา โกวิทวานิชย

สมเด็จพระสันตะปาปา

สรรพสินคา Winter Cherry  ในชุมชน  Kemerovo  

ภาวนาเพื่อเด็กๆ 
 วันที่  26  มีนาคม  ค.ศ. 2018   ผานทาง 

พระคารดินัลปเอโตร  ปาโรลิน  เลขาธิการรัฐวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส งสาสน

แสดงความเสียพระทัยแกผูประสบเคราะหกรรม

ในเหตุการณไฟไหมหางสรรพสินคาในประเทศรัสเซีย 

ซึ่งมีผูเสียชีวิตกวา 64  คน  

 “สม เด็ จพระสันตะปาปาฟรั ง ซิ สทรง

เสียพระทัยอย างยิ่ ง เมื่ อทราบข าวไฟไหมห าง

พระองคทรงภาวนาแกผูไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณนี้   

โดยเฉพาะเด็กๆ  รวมถึงเจาหนาท่ี

ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น ก า ร ค น ห า

ผู ป ร ะสบ เหตุ ที่ ยั ง สูญหาย  

พระองคทรงวิงวอนพระเปนเจา

เ พ่ื อ ป ร ะ ท านพ ร ะพ ร แห ง

สันติสุขและความบรรเทาใจ”

 คุณวีณา โกวิท-

วานิชย

 27  มีนาคม  2018
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ตอนที่ 197

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

(อานตอหนา 14)

26 มีนาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 สัปดาหศักดิ์สิทธิ์เริ่มตนในกรุงโรมแลว ในวันอาทิตย

แหใบลานที่ถวายโดยพระสันตะปาปา   พระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงนําขบวนแหที่ระลึกถึงการเขากรุงเยรูซาเล็ม

อย างสง าของพระเยซู เจ ากอนจะรับทนทรมาน  

ในบทเทศนพระสันตะปาปาทรงอธิบายวา  ความชื่นชม

ยินดีที่มาถึงในประสบการณของพระคริสตเจานั้นไมใช

ทุกคนอยากจะรับ ตอนหนึ่งวา 

 “เปนความยินดีที่ไมอาจจะรับไดสําหรับผูท่ี

ไมอดทนตอความเจ็บปวด การทรมานและรับความ

ทุกขทน หลายๆ คนเหลานี้จะคิดวา ‘ดูพวกคนทน

ทายาดพวกนี้สิ’ เปนความชื่นชมยินดีที่ไมอาจแบกรับ

ไวไดสําหรับคนท่ีลืมไปแลววาพวกเขาไดรับโอกาส

ที่หยิบยื่นมาใหมากมาย”

 พระสันตะปาปายังตรัสวาทรรศนะเชนนี้ทําใหผูคน

รูสึกวาเปนคนชอบธรรมและอยูในสถานะเหนือกวา

ผูอื่น เสียงรองมาจากพยานเท็จ ตอนหนึ่งวา

 “ แ ล ะ มี เ สี ย งต ะ โกนมาจ ากผู ที่ ไ ม ต อ ง

หวาดหวั่นในเสียงที่รองตะโกน ‘เอามันไปตรึงกางเขน!’

ไมใชเสียงรองที่เปนไปตามธรรมชาติแตเปนเสียงที่รวม

อารมณไปกับฝูงชน ซึ่งมีอาวุธและดูหมิ่นเหยียดหยาม 

ปายสีและปลุกเราพวกพยานเท็จ เปนเสียงรองของ

ผูบิดเบือนความเปนจริงและปรุงแตงสรางเรื่องจากท่ี

คิดเอาเอง โดยปราศจากการรับรูเร่ืองราวดีงามของผูอ่ืน”

 ในวันอาทิตยแหใบลาน เปนธรรมเนียมที่จะฉลองวัน

เยาวชนโลก ดังนั้นจึงมีเยาวชนมากมายในจัตุรัสที่มา

รวมในพิธีและอยูประชุมเตรียมสมัชชาของพวกเขา 

บรรดาเยาวชนจึงข้ึนมาถวายเอกสารสรุปผลการประชุม

พระสันตะปาปาทรงหยอกลอเยาวชนในวันอาทิตยแหใบลาน :    
ลูกนึกไมออกหรอกวาจะมีคนหนุมสาวที่ไมถายภาพเซลฟดวยหรือ

ตลอดสัปดาหที่ผานมาในกรุงโรม

 พระสันตะปาปามิไดทรงใหความใกลชิดขนาดนี้แก

เยาวชนเสมอไป พวกเขาจึงถือโอกาสถายภาพเซลฟ

เพื่อสงตอเพื่อนๆ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยินดี

ตอบรับชวงเวลานารักครั้งนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับ

ฝูงชนวา

 “พวกลูกเห็นแลวนะ วาทุกวันนี้ ลูกคิดไมออก

เลยวาจะมีคนหนุมสาวที่ไมถายภาพเซลฟอยูอีกหรือ”

29 มีนาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

“กราบเทาพระคุณเจา พวกเราทัณฑสถานเรยีนาเชลี ปลาบปลื้ม

เปนลนพนขอบพระคุณสําหรับของขวัญการเสด็จเยือนนี้ ขอขอบ-

พระคุณคะ”

 พระสันตะปาปาฟรังซิสไดรับการตอนรับทักทายจากผูอํานวยการ

ทัณฑสถาน

 พระสันตะปาปาทรงขอเยาวชนจงอยาเงียบเสียงและ

อยาปลอยใหใครถูกปดปากเงียบเสียง พระองคทรงให

กําลังใจแกพวกเขาเตรียมงานเยาวชนโลกตอไปที่จะจัด

ขึ้นในประเทศปานามา ในป ค.ศ. 2019

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงลางเทานักโทษ 12 คน : 
พระเยซูเจาทรงประทานพระฉบับแบบวาเราตองปฏิบัติตอผูอื่นอยางไร



ปที่ 42 ฉบับที่ 18 ประจําวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 6

บทอธิษฐานภาวนา

งานรวมญาติที่ไมคาดคิด
“ผูที่ดํารงอยูในเรา และเราดํารงอยูในเขาก็ยอมเกิดผลมาก”  

(ยอหน 15:5)

 เปนการรวมตัวกันของพี่นองท่ีคอนขางไมเหมือนครอบครัวอ่ืนๆ 

เมื่อพี่นองทั้ง 6 คน มารวมสังสรรคกันที่อายุพวกเขาเริ่มตั้งแต 26 ถึง 43 ป 

พวกเขาแตละคนมีความแตกตางกัน ซึ่งดูแลวไมเหมือนเปนพี่นองกัน สิ่งที่

เขามีเหมือนกัน แมของเขาชื่อโจแอน

 สําหรับลิซาลูกคนโต เธอเกิดเมื่อโจแอนอายุ 17 ป เธอถูกทิ้งไว

ที่สถานสงเคราะหเด็กตั้งแตเกิด แมวาโจแอนจะมาเยี่ยมเธอสม่ําเสมอ จนมี

สามีภรรยาคูหนึ่งรับลิซาไปอุปการะเลี้ยงดู จนเมื่อลิซาไดพบโจแอนอีกครั้ง

เมื่อตอนที่เธออายุได 20 ป แลวพบวาเธอมีพี่นองตางพออีก 5 คน และ

แตละคนก็ประสบสถานการณเดียวกับเธอ คือไมไดอยูกับแมผูใหกําเนิด

แมแตคนเดียว เพราะโจแอนเธอติดยาเสพติดไมสามารถเลี้ยงดูลูกของเธอได

 อยางไรก็ตามโจแอนภูมิใจในตัวของลูกๆ ของเธอทั้ง 6 คน ที่

เปนคนดีกันทุกคน เธอรักลูกของเธอทุกคนแมจะไมไดพบหนากับลูกบางคน

เลย เธอรอคอยที่เธอจะไดพบลูกของเธอพรอมกันสักวันหนึ่ง

 ลิซาไดกลาวบรรยายวา “แมของพวกเราไดเสียชีวิตลง 3 ปใหหลัง

เม่ือเธอไดพบหนากับลูกของเธอคร้ังแรก และพวกเรามีงานเล้ียงของครอบครัว

กัน มันชางเปนเวลาที่แสนสั้น ในครั้งนั้นพวกเราแตละคนดูเหมือนจะเปน

คนแปลกหนากัน แตพวกเรายังมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ พวกเรามีแม และรูวา

แมรักพวกเรา เพียงเทานั้นมันก็ดีพอสําหรับพวกเราแลว”

 

 พระเจาทรงรักพวกเราทุกคน ผานทางความรักของพระเยซูเจาที่มีตอ

พวกเรา พวกเราเกี่ยวของกัน ดังกิ่งกานของเถาองุน แมวาเราจะแตกตางกัน 

พระองคไดทรงนําพวกเรามาเปนหนึ่งเดียวกัน และเปนสวนหนึ่งของตนองุน

ที่ยิ่งใหญกวา เปนเสมือนการมองขามความแตกตางไปสูการเปลี่ยนแปลงที่

เปนหนึ่งเดียวกัน ขอพระองคโปรดทรงนําพวกลูกใหมีความเปนหนึ่งเดียวกัน

ในความรักของพระองคผูทรงกลับคืนพระชนมชีพดวยเทอญ อาแมน

ราฟาแอล

.....อยากลัวเลย พวกเธอมาหา

พระเยซูเจา  ชาวนาซาเร็ธที่ถูก

ตรึงหรือ?  พระองคเสด็จกลับ

เปนขึ้นมาแลว  ไมอยูที่นี่ดอก  

......เธอจงไปบอกพวกสาวก 

....วาพระองคกําลังคอยอยู...... 

(เทียบ มก 16:6-7)

  

 .....จะไดบรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผูตายดวย  ขาพเจา

ยังไมบรรลุเปาหมาย หรือยังทําไมสําเร็จ  ขาพเจายังมุงหนาวิ่งตอไปเพื่อ

จะชวงชิงรางวัลใหไดดังท่ีพระคริสตเยซูทรงชวงชิงขาพเจาไวไดแลว  พ่ีนอง

ทั้งหลาย ขาพเจาไมคิดวาขาพเจาชนะแลว  ขาพเจาทําเพียงอยางเดียว

คือ ลืมสิ่งที่อยูเบื้องหลัง  มุงสูเบื้องหนาอยางสุดกําลัง  ขาพเจากําลังวิ่ง

เขาสูเสนชัยไปหารางวัลที่พระเจาทรงเรียกจากสวรรคใหขาพเจาเขาไปรับ

ในพระคริสตเยซู  (ฟป 3:11-14)

พระเยซูกลับเปนข�้นมา
 การกลับเปนข้ึนมาขององคพระเยซูคริสตเจา  เปนการฟนฟู  เปล่ียนแปลง

กาย (transformed the fl esh)  และนับแตเวลานั้นมา  แมธรณี (โลกมนุษย)  

ก็ใหกําเนิดลูกยุคใหม นั้นคือ ลูกๆ แหงการฟนฟูการเปลี่ยนแปลง (trans-

formed children)….. การกลับคืนชีพของพระองคเปนการกลับคืนชีพของ

มนุษยทุกคน

 แตยังมีประการหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่ง  สําหรับเหตุการณนี้ที่จะเปนจริง 

(ซึ่งเราไมสามารถที่จะละเลยไดเลย)  เพื่อความเปนสิริมงคลของการเปนอยูของ

การมีชีวิตของเรา นั่นคือ.-

 -  พระองคจะตอง  ‘กลับคืนชีพ’  จาก  ‘คูหา’  ในจิตใจของเรา

 -  พระองคจะตองฟนคืนชีพจากแกนความเปนอยูของเรา และ ณ ท่ีน่ัน 

พระองคเปนทั้งพลัง และคําสัญญาของเรา..... พระองคอยูที่นั่น  แตยังมีบางสิ่ง

บางอยางที่เราจําตองทํา ตองปฏิบัติ ตองตัดสินใจกอน

 -  พระองคยังอยูที่นั่น  แตยังเปนเวลาแหงวันเสารศักดิ์สิทธิ์  และมัน

จะยังเปนวันเสารศักดิ์สิทธิ์ไปเรื่อยๆ จนกวาจะถึงวันสุดทายของเราบนโลกนี้  

และวันนั้นก็จะเปนวันปสกาแหงจักรวาล (cosmic Easter) ของเราเอง

 -  การกลับเปนขึ้นมาใหมนี้  เกิดขึ้นภายใตอิสรภาพแหงความเชื่อ

ของเรา  เปนเหตุการณแหงความเชื่อที่ทรงชีวิตที่ดึงดูดเราสูปรากฏการณ

อันยิ่งใหญ  ที่ความจริงของโลกถูกฟนฟู  ถูกแปลงสภาพสูความเปนสิริมงคล

อันเปนการเกิดใหมที่นายินดีที่ไดเริ่มแลวดวยการกลับคืนชีพขององคพระเยซู

คริสตเจา (เมื่อสองพันปกอน)

 (จากบทความหัวขอ   EASTER   

โดย คุณพอคารล ราหเนอร เอส.เจ. 

ในหนังสือ  Modern Spirituality:  an Anthology Template 

Publishers, Illinois; 1985)

 เพราะเหตุนี้ ทุกวันของเราจึงยังเปนวันเสารศักดิ์สิทธิ์:

 ……และมันจะยังเปนวันเสารศักด์ิสิทธ์ิไปเร่ือยๆ จนกวาจะถึงวันสุดทาย

ของเราบนโลกนี้ และวันนั้นก็จะเปนวันปสกาแหงจักรวาล (Cosmic Easter)  

ของเราเอง......

 อยูที่ตัวเราเองที่จะ  “พูด และ กระทํา” (จากคําฮีบรู DABAR ซึ่ง

แปลวา พลังอํานาจที่มิใชพูดอยางเดียว แตกระทําดวย)  เพื่อองคพระเยซู

คริสตเจาจะได  “กลับเปนขึ้นมา”  จาก  “คูหา”  ในจิตใจของเรา  ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของเราทุกวัน

 และเราจะกระทําอยางไร?
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เพื่อความเหมาะสมกับงานอภิบาลและเปนไปตามขอกําหนดของ

อัครสังฆมณฑลฯ ขอประกาศแตงต้ังเปล่ียนแปลงหนาท่ีพระสงฆในอัครสังฆมณฑล

ทาแร-หนองแสง ดังนี้

เขตกลาง

หัวหนาเขต    คุณพอวรวิทย  เวียรชัย

รองหัวหนาเขต  คุณพอสุรวุฒิ  สมงาม

1. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร

 คุณพอสุรศักดิ์  พงษพิศ  เจาอาวาส

 คุณพอรณฤทธิ์  เดนไชยรัตน ผูชวยเจาอาวาส

 คุณพอขวัญชัย  นาอุดม  ผูชวยเจาอาวาส

2. วัดนักบุญกาทารีนา ทุงมนและกลุมคริสตชน นาเพียงใหม

 คุณพอสุรวุฒิ  สมงาม  เจาอาวาส

3. วัดนักบุญยอหนบอสโก โคกสะอาดและกลุมคริสตชนนาหวา

  คุณพอเดน  ชวยสุข    เจาอาวาส

4. วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์  และกลุมคริสตชนกุสุมาลย

 คุณพอวิมานใจ  นาแวน    เจาอาวาส

5. วัดแมพระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบท นาโพธิ์นอย

    วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี กะแต

 คุณพอวีรชัย  อุตะมะชะ  เจาอาวาส

6. วัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทรเพ็ญ

    วัดนักบุญยอแซฟ หวยหวด

 คุณพอสุดใจ  แสนพลออน  เจาอาวาส

 คุณพอศิริชัย  พุดษา  ผูชวยเจาอาวาส

7. วัดนักบุญยอแซฟ โคกกลาง

 คุณพอคัมภศรณ  กาแกว  เจาอาวาส

8. วัดดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งฯ สกลนคร

 คุณพอวิรัช  นารินรักษ  เจาอาวาส

9.   วัดนักบุญปโอที่ 10 พังขวางเหนือ

      วัดแมพระประจักษที่เมืองลูรด ดงมะไฟ

           คุณพอญาณารณพ  มหัตกุล เจาอาวาส

10. วัดแมพระที่พึ่งคริสตชน ปาหวาน

          คุณพอสุพล  ยงบรรทม  เจาอาวาส และจิตตาธิการโรงเรียนนิรมล

วิทยาปาหวาน

11.  วัดแมพระองคอุปถัมภ ดอนเชียงคูณ

           คุณพอสมบัติ  มังทะ   เจาอาวาส

12. วัดแมพระราชินีแหงสากลโลก ดอนเชียงบาน

           อยูในความดูแลของคณะสงฆประจําบานเณรฟาติมา ทาแร

13. วัดนักบุญมารการิตาอาลากอก หนองบัวทอง

          คุณพอสมพงษ  ตรีวาอุดม  เจาอาวาส

          คุณพอรภัสสิทธิ์  ทองคํา  ผูชวยเจาอาวาส และจิตตาธิการอาราม

กาปูชิน ทาแร

          คุณพอขวัญชัย  เกษแกว  ผูชวยเจาอาวาส

14. วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค โคกแกว

       อยูในความดูแลของคณะสงฆคณะภราดานอยกาปูชิน 

15.  วัดแมพระราชินีแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์ จอมแจง

         คุณพอวรวิทย  เวียรชัย    เจาอาวาส

16. วัดแมพระภูเขาคารแมล ปาพนาวัลย

       วัดนักบุญเทเรซา วนาสามัคคี

 คุณพอกรไกร  พิลาจันทร  เจาอาวาส

ประกาศอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
แตงตั้งโยกยายพระสงฆเขาดํารงตําแหนงหนาที่ประจําป 2018

เขตตะวันออก

หัวหนาเขต    คุณพอเฉลิมศิลป  จันลา

รองหัวหนาเขต  คุณพอสุกิจ  นารินรักษ

1. รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง

          คุณพอสุกิจ  นารินรักษ     เจาอาวาส

2. วัดนักบุญยอแซฟ คําเกิ้ม และชุมชนคริสตชน ทาคอ

        คุณพอเฉลิมศิลป  จันลา   เจาอาวาส

3. วัดนักบุญลอเรนซ ภูคํา

    วัดนักบุญอากาทา หนองกระตาย

 คุณพอวรเมธ  มาหนู   เจาอาวาส

4. วัดบุญราศีทั้ง 7 ดอนถอน

    วัดนักบุญเปโตร ศรีสงคราม

 คุณพออติชาติ  ธรรมวงค   เจาอาวาส

5. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน- เทพพนม

    วัดนักบุญเทเรซา โคกกอง

    วัดแมพระแหงภูเขาคารแมล หนองหญาไซ

 คุณพอชัยวัฒน  นําสุย   เจาอาวาส

6. วัดแมพระแหงกวาดาลูเป สุขเจริญ

    วัดแมพระที่พึ่ง กุรุคุ

    วัดพระชนนีพระเจา โคกสงา

 คุณพอวันทยา  ศิริปะกะ   เจาอาวาส

7. วัดนักบุญอันดรูว หนองแซง

    วัดนักบุญยอหน มารีย เวียนเนย วังมวง

    วัดนักบุญเปาโล นกเหาะ

 คุณพอศรชัย  แสนสุริวงศ   เจาอาวาส

8. วัดพระวิสุทธิวงศ นิรมัย

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร โชคอํานวย

    วัดนักบุญมีคาแอล คําสวาง

 คุณพอธัญญา  ศรีออน   เจาอาวาส

 คุณพอกฤษฎา  วองไว   ผูชวยเจาอาวาส

9. วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล เชียงยืน

     วัดเทวดาคาเบรียล ปากทวย

 คุณพอพรทวี  โสรินทร   เจาอาวาส

10. วัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม

 คุณพอจีระศักดิ์  อุนหลา   เจาอาวาส

11. วัดแมพระเหรียญอัศจรรย พรสวรรค

      วัดนอยแมพระเสด็จเยี่ยมฯ โนนสวาท

      วัดนักบุญอันนา บานแพง

  คุณพอประสิทธิ์  เครือตาแกว   เจาอาวาส

เขตตะวันตก 

หัวหนาเขต   คุณพอสมยศ  พาพรหมฤทธิ์

รองหัวหนาเขต คุณพอขวัญ  ถิ่นวัลย

1. วัดพระคริสตราชา ชางมิ่ง

    วัดแมพระเหรียญอัศจรรย ดงคําโพธิ์

 คุณพอธีระยุทธ  อนุโรจน   เจาอาวาส

 คุณพอณัฐพงษ  แสนสุริวงศ  ผูชวยเจาอาวาส

2. วัดนักบุญอันตน นาทัน

    วัดพระนามพระเยซู นาคํา

 คุณพอสุริยัน  วองไว   เจาอาวาส

3. วัดแมพระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว

    วัดนอยนักบุญเทเรซา พังโคน

  คุณพอนิเวศน  อินธิเสน   เ จาอาวาส  และจิตตาธิการ
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โรงเรียนมารียพิทักษ พังโคน

4. วัดแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดอนมวย

    วัดพระเมตตาแหงพระเยซูเจา โนนคอ

 คุณพอขวัญ  ถิ่นวัลย   เจาอาวาส

5. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู

 คุณพอธนกฤต  นามโยธา   เจาอาวาส   

6. วัดพระคริสตราชา นาจาร

 คุณพอชํานาญ  บัวขันธ   เจาอาวาส

7. วัดแมพระประจักษที่ลูรด น้ําบุน

    วัดนักบุญเปาโล ดงอีดอย

 คุณพออดิพงษ  แสนสุริวงศ  เจาอาวาส

8. วัดพระคริสตประจักษ นาบัว

 คุณพอทวีชัย  ศรีวรกุล   เจาอาวาส

9.วัดพระนามพระเยซู โพนสวาง

      คุณพอเทพณรงค  พุดษา   เจาอาวาส

      และจิตตาธิการ โรงเรียนมารียพิทักษ สวางแดนนดิน

10. วัดแมพระมหาการุณย หนองบก

      วัดอัครเทวดามีคาแอล หวยหินลาด

      วัดคาทอลิกหนองแสง – ดงอีบาง

   คุณพอสมยศ พาพรหมฤทธิ์  เจาอาวาส

11. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

      วัดมารตีทั้ง 7 แหงประเทศไทย กุดจอกนอย

      วัดแมพระนิรมล โนนสวรรค

 คุณพอสุรพงศ  นาแวน   เจาอาวาส

 คุณพอฉลอง  แกวอาศา    ผูชวยเจาอาวาส

เขตใต

หัวหนาเขต   คุณพอวีระพงค  โพธิมล

รองหัวหนาเขต คุณพอธีรพงษ  นาแวน

1.วัดพระแมมารีย กาฬสินธุ และกลุมคริสตชนยางตลาด/เขื่อนลําปาว

  คุณพอชัยวิชิต  บรรเทา   เจาอาวาส

2. สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน

   วัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย แกงกะเบา

   วัดแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดงหมู

   วัดนักบุญยอหนอัครสาวก นาตะแบง

 คุณพอวีระเดช ใจเสรี   เจาอาวาส

 คุณพอเจริญโชค  สันดี   ผูชวยเจาอาวาส

3. วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร

    วัดนักบุญเอ็ดเวิรด ดอนตาล

 คุณพอดนัย  พิลาจันทร   เจาอาวาส

4.  วัดนักบุญอันตน คําบง

      วัดพระคริสตสมภพ หนองลําดวน

      วัดดวงหทัยนิรมลฯ หนองหลี่

  คุณพอธีรพงษ  นาแวน   เจาอาวาส

5. วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ หนองหางและกลุมคริสตชน อ.สมเด็จ

 คุณพอโด บา ฮวาง   เจาอาวาส

 คุณพอเล ชิ เทย    ผูชวยเจาอาวาส

6. วัดพระจิตเจา โนนหัวชาง

    กลุมคริสตชนบานบอเดือนหา / เกาเดื่อ / กุดบาก / ลาดกะเฌอ

 คุณพอวัลลภ  จันทรดวง   เจาอาวาส

โรงเรียน/หนวยงาน

1. โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร

 คุณพอวิรัช  นารินรักษ   ผูจัดการโรงเรียน

2. โรงเรียนเซนตยอแซฟกาฬสินธุ

 คุณพอวีระพงค  โพธิมล   ผูจัดการโรงเรียน

3.โรงเรียนเซนตยอแซฟมุกดาหาร

  คุณพอวิโรจน  โพธิ์สวาง   ผูจัดการโรงเรียน

4. โรงเรียนเซนตยอแซฟนาแก

  คุณพอวัฒนา  สอนนุชาติ   ผูจัดการโรงเรียน

5. โรงเรียนเซนตยอแซฟกุฉินารายณ

 คุณพอพงศศิระ  คําศรี   ผูจัดการโรงเรียน

(อานตอหนา 13)
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(อานตอหนา 11)

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน

การประชุมเร�่องการไลปศาจ
Doug Stanglin, วารสาร USA Today, 23 กุมภาพันธ 

ค.ศ. 2018

 สํานักวาติกันหวังจะพัฒนาเกี่ยวกับการตอสู

การถูกปศาจครอบงํา (Demon possessions) จึงจัด

ประชุมนานาชาติในเดือนเมษายนนี้  เรื่องการเพิ่ม 3 ขั้น

ในการชวยบริการพระสงฆที่ รับผิดชอบไลปศาจ

ในอิตาลี

 พระศาสนจักรตื่นตัวในการเสริมทักษะแก

บรรดาผูมีหนาที่ขับไลปศาจ  และพระศาสนจักรกังวลใจ

เกี่ยวกับบรรดาพระสงฆท่ีไมสมัครใจอีกตอไปที่จะ

เรียนรูเทคนิคตางๆ เพิ่มขึ้น

 การประชุมวันที่ 21-24 กุมภาพันธ ค.ศ. 

2018  ที่ซิชิลี (ภาคใตของอิตาลี) มีการแบงปนเกี่ยวกับ

นิกายและการบูชาซาตานในสมัยปจจุบัน

 คุณพอเบนินโก  ปาลิลลา (Friar Beningo 

Palilla) ผูจัดการประชุมคนหนึ่ง กลาววา มีถึง 

500,000 กรณี เกี่ยวกับการขับไลปศาจแตละป

ในประเทศอิตาลี  มีประชาชนเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้น

ท่ีหันไปสนใจหมอดูและการอานไพยิปซี (Tarot readers)  

การทําเชนนี้เปนการ “เปดประตูใหปศาจมาครอบงํา”

 มีหลายกรณีที่ไมไดเกี่ยวของกับผีเขา  แตเปน

ปญหาทางจิตวิญญาณ หรือ ทางจิตวิทยา  เราก็ตอง

พิจารณาสืบสวน  จึงตองมีการปรับปรุงการฝกอบรม

 “เราพระสงฆบอยมากไมรู วิธีการวาจะทํา

อยางไรตอหนากรณีที่เกิดขึ้น  เวลาเตรียมพระสงฆ (ใน

บานเณร) มิไดมีการพูดคุยกันถึงเรื่องเหลานี้  พระสงฆ

บางองคจึงตองศึกษาดวยตนเอง  แนนอนก็จะทําผิดพลาด

ได  เราตองมีชวงฝกปฏิบัติโดยผูที่เปนมืออาชีพดีกวา  

แมพระสังฆราชแตงตั้งพระสงฆองคหนึ่งใหเปนผูขับไล

ปศาจ  ก็ไมพอ  ผูมาทําหนาที่ใหมๆ ควรทํางานเคียงคู

กับผูชํานาญในสนาม”

 ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก  

มาตรา 1172  มีกลาวถึงการไลผี  แตผูขับไลปศาจตอง

ไดรับอนุญาตพิเศษจากพระสังฆราชทองถิ่น

 4 ปมาแลวที่สํานักวาติกันไดสนับสนุน  

สมาคมนานาชาติของนักไลปศาจ (International 

Association of Exorcists) ซึ่งไดกอตั้งใน ค.ศ. 
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ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.00-15.30 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

คําสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)

นํ้าผึ้งปาแท
จากชาวบานคริสตชน

บนดอยภาคเหนือ

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

จําหนายที่โรงพิมพอัสสัมชัญ
 โทร. 0-2268-1646

เตรียมพบกับ

รายการ 

“พระเจา

สถิต

กับ

เรา”
ทางสถานี

โทรทัศน

ผานดาวเทียม 

เร็วๆ นี้

และยังสามารถ

รับชมผานทาง  

www.

catholic.or.th 

หรือ

Youtube : 

รายการพระเจา

สถิตกับเรา

1990  และมีใบอนุญาตรับรองสมาชิกประมาณ 200 

คน จาก 6 ทวีป

 วิทยากรคือ พระคารดินัลอันเยโล  อมาโต  

กลาวนําถึงการถวายตนแดพระนางมารีย  ตอสูกับ

อาณาจักรซาตาน  คุณพอเชซาเร  ทรูกวี (ศิษยเอกของ

คุณพอกาเบรียล  อามอท) “...สัตบุรุษหลายคนไมเชื่อ

วาปศาจมีอยูจริง... มีพระสงฆไมกี่คนที่ไดรับแตงตั้ง

ขับไลปศาจ และสงฆหนุมไมศึกษาขอคําสอน  และฝก

ภาวนาปลดปลอยวิญญาณ”

 คุณพอปาลิลลา กลาววา การพบปะกันนี้มี

เปาหมาย “เพื่อไตรตรอง  และประสานงานกันในหัวขอ

ที่บอยๆ ไมมีใครพูดถึงและมีการโตแยงกัน”

 ที่กรุงโรม  มีคอรส (ปที่ 13) การอบรมหนึ่ง

สัปดาหในวันที่ 16-21 เมษายน เรื่องการไลผีและการ

ภาวนาปลดปลอย  ที่สถาบันคาทอลิกชื่อ Pontifi cal 

Athenaeum Regina Apostolorum

พระสังฆราช วีระ  อาภรณรัตน  แปล

3 เมษายน ค.ศ. 2018

การรูจักหยุดเพ�่อขอบพระคุณพระเจา
กอนและหลังอาหาร
ขาพเจาขอเสนอใหหันกลับมา
สูความเคยชินอันงดงามนี้
และกระทําดวยความลึกซึ้ง
แมเปนชวงเวลาที่สั้นมาก
แตก็เปนการเตือนวา
ชีว�ตของเราตองข�้นอยูกับพระเจา 
พระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ขอสรรเสร�ญองคพระผูเปนเจา
Laudato Si’ ขอ 227

ติดตามชมรายการโทรทัศน
แสงธรรม

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
วันอังคารเวนอังคาร 

เวลา 04.30-05.00 น. 
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หนึ่งภาพเกา...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค (kamsornway.blogspot.com)

1

ละครพีเรียด เรื่องดัง “บุพเพสันนิวาส” เปนละคร

ยอนยุคที่ประยุกตเรื่องราวอดีต และผูกเรื่องกับปจจุบัน

อยางลงตัว ... บทละครมีหลายมุมที่เกี่ยวกับชาวตางชาติ 

ตาม .. บุพเพสันนิวาส (1)  
อันเนื่องมาจากชาวกร�กคนหนึ่ง 
กับชาวกร�กในสมัยพระเยซูเจา 

และปรัชญาเร�่องเมล็ดขาว 

ไมวาจะเปน ฝรั่งเศส ฮอลลันดา จีน ญี่ปุน 

โปรตุเกส และก็มีกรีกดวย ... ดูเหมือนจะมีชาวกรีก

คนหนึ่งท่ีไดรับความไววางพระราชหฤทัยอยางมากจน

แตงตั้งใหเจาพระยาวิไชเยนทร ทําหนาที่บริหารดาน

บัญชีการเงินการคลัง .... ชาวกรีกคนน้ันช่ือคอนสแตนติน

ฟอลคอล ... ชีวิตของเขาคอนขางโดดเดน ในยุคนั้น 

ในความโดดเดน ก็อาจมีทั้งมุมที่สงเสริมชีวิต และมุมที่

ทําลายชีวิตเขา ในความทะเยอทะยาน ในอํานาจหนาที่

และทะนงตนจนทําใหคนอื่นไมพอใจ .... ฟอลคอน 

แตงงานกับทาวทองกีบมา หรือ มาเรีย กีมาร มีบิดา

เปนลูกครึ่งอินเดีย-ญี่ปุน ชื่อฟารุค มารดาเปนชาวญี่ปุน

ชื่ออูรซูลา ยามาดา มาเรีย กีมาร  ทาวทองกีบมา 

เจาตําหรับอาหารหวานตางๆ ไมวาจะเปน ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง ฯลฯ ... ชีวิตของฟอลคอล มี

ความเปนกรีกคอนขางสูง คือการเปนนักแสวงโชค 

นักเดินทางคนหาความหมายของการมีอยูของชีวิต 

การประยุกตใชปรัชญากับสังคมอยุธยาท่ีดูจะลาหลังกับ

สังคมยุโรป ปรัชญาแหงการปรับตัวเพื่อใหเขากับชีวิต

จึงเปนวิสัยของกรีกที่เขายึดมาเปนกรอบคิดของเขา ...

ฟอลคอล มีบทบาทจริงๆ แมในเวลาที่ทานเขาเฝาเพื่อ

ถวายพระราชสาสนของกษัตริยฝรั่งเศส ใหพระนารายณ

มหาราช ทานก็อยูในภาพประวัติศาสตรนั้น ทาที

ในการคุกเขา และรองเรียกใหคนอื่นๆ ทําตาม เปนภาพ

ที่เรามองเห็น ... นี่เปนวิสัยที่ชาวกรีกสามารถเรียนรู

วัฒนธรรมของของชนชาติไดอยางแยบยล ....แมวาชีวิต

ของฟอลคอลจะมีมุมที่ดี แตอีกมุมหนึ่งเขาเองตกมา

ตายในความทะเยอทะยาน ในความหลงใหลเงินทอง 

และบางทีการสนิทสนมกับผูนํา อาจชวยชีวิตของเขา

ไดเฉพาะเวลาที่ผูนํายังอยู แตเมื่อผูนํา (พระนารายณ

สวรรคต) ทานเองก็ตองจบชีวิตในสมัยสมเด็จพระเพท

ราชา  ...   

2

ชาวกรีกในสมัยพระเยซูเจา ชาวกรีกเปนนักแสวงหา 

นักแสวงโชค ในความอยากเขาใจความเปนไปของชีวิต 

จึงเปนรูปแบบที่มองเห็นไดของชาวกรีก ... ชาวกรีก

กลุมหนึ่งอยากรูเรื่องราวแหงความจริงของชีวิต อยาก

เห็นพระเยซูเจา ... พระเยซูเจาตอบชาวกรีกกลุมนั้น

เปนปรัชญา ตามความถนัดที่ชาวกรีกแสวงหา เปน

ปรัชญาแหงการอุทิศตน มอบชีวิต “ถาเมล็ดขาวไมได

ตกลงในดินและตายไป มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียว

เทานั้น แตถามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย 

ผูที่รักชีวิตของตนยอมจะเสียชีวิตนั้น สวนผูที่พรอม

จะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ยอมจะรักษาชีวิตนั้น

ไวสําหรับชีวิตนิรันดร” 

3

“ขาว” จึงเปน “ปรัชญา” ที่พระเยซูเจาบอกเลากับ

ชาวกรีกกลุมนั้น ... ขาวตาย 3 ครั้ง ... ครั้งแรก

เวลาที่เราหวานลงบนดิน ขาวจะเนาเปอย และเติบโต 

แตกยอด ออกรวง ..... ครั้งที่สอง เมื่อถูกเกี่ยว โดน

เคียวเฉือนเพื่อเก็บผลผลิต พรอมเพื่อสี ขัด .... ครั้งที่

สาม คือเมื่อเรากินขาวนั้น และใหชีวิตตางๆ เติบโต ... 

ความตายตอตนเองเปนการตายเพื่อใหชีวิต ... เปนการ

ตายเพื่อคนอื่น ตายเพื่อใหคนอื่นเติบโต .... การทํา

อะไรเพื่อคนอื่น แมวาจะไมมีใครมองเห็น ก็ไมเปนไร ... 

4

บางทีคนเรารูจัก แตไมรูใจ รูใจ แตก็ไมเขาใจ ... ชีวิต

ท่ีทําอะไรเพ่ือคนอื่นเปนชีวิตท่ีเปยมไปดวยความสุข 

... แมคนอื่นจะสายหนา ปฏิเสธ ไมเห็นดวย อาจมอง

แปลกๆ แตสิ่งที่ทําไปในภายหลังเขาคงเขาใจ เขาอาจจะ

เขาใจ เผื่อเขาจะเขาใจ ... แตรางวัลของเราไมใชในโลกนี้ 

รางวัลของเราอยูที่อาณาจักรสวรรคครับ      

6. โรงเรียนเซนตยอแซฟศรีสงคราม

 คุณพออติชาติ  ธรรมวงค  ผูจัดการโรงเรียน

7. โรงเรียนเซนตยอแซฟยานนาวา

 คุณพอสุรชาติ  มุลสุทธิ  ผูจัดการโรงเรียน

8. โรงเรียนสันตยานันทนครพนม

คุณพอทินกร  เหลือหลาย  ผูจัดการโรงเรียน

9. บานเณรฟาติมา ทาแร

 คุณพอสมรชัย  กระแสสิงห  อธิการบานเณร 

 คุณพอปริญญา   เสมอพิทักษ ผูชวยอธิการฯ

คุณพออาทิตย  วองไว  ผูชวยอธิการฯ

10.  บานซีเมออน

 คุณพอบันลือ  เกียรติธาตรี  ดูแลชุมชนโนนสําราญ จิตตาธิการ

ซิสเตอรคณะออกัสติเนียน สงศีลทาแร

กําลังศึกษาตอ

ประเทศอิตาลี

 คุณพอสลัน วองไว

 คุณพอเมธาสิทธิ์  นามละคร

คุณพอฉัตรชัย  นิลเขต

ประเทศฟลิปปนส

 คุณพอภัคพล  มหัตกุล

 คุณพอศรายุทธ  คําภูแสน

ชวยงานสังฆมณฑลอื่น

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 คุณพอลิขิต เหลือหลาย

สังฆมณฑลเชียงใหม

 คุณพอสุริยา  ผันพลี

บานเณรใหญแสงธรรม

 คุณพอพิริยะ ไชยมุกดาสกุล

(อานตอหนา 15)

ประกาศอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง (ตอจากหนา 8)
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ประกาศก (ตอจากหนา 5)

16 มีนาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 หนวยงานสามเณราลัยแหงเมืองบารเซโลนาทราบดี

ถึงความสําคัญของการอบรมจึงไดออกโครงการ

เสริมสรางการตระหนักรูในวงกวางวาบรรดาสามเณร

ดําเนินชีวิตอยางไรในแตละวัน    คารลอส บอสช  เจาหนาที่

หนวยงานสามเณราลัยแหงเมืองบารเซโลนา เลาวา

 “ดวยการริเริ่มโครงการนี้ เราพยายามเผยแผ

ในวงกวางถึงความสุขและความเปนธรรมชาติเชนไร

ในการดําเนินชีวิตของเรา หลายครั้งผูคนไมตระหนัก

ถึงสิ่งนี้ พรอมโครงการนี้เรายังเผยแผความสดชื่น

ในแตละวันที่เกิดขึ้นในบานเณร ความสุขที่เราไดรับ

ขณะเปนสามเณรผูตอบ ‘รับ’ ตอพระเจานั้นเปนความ

ชื่นชมใหญหลวงของเรา”

 วิดีโอนําเสนอทําใหรูสึกแปลกใจมากที่ไดเห็นกิจกรรม

ประจําวันเชน ซักเสื้อผา หรือเลนกีฬา วิดีโอยังมีการ

เชื้อเชิญคนหนุมเขามามีสวนในบานเณรในยุคสมัยใหม

นี้ดวย

 ตามตัวเลขสถิติประจําปของสันตะสํานัก ทั่วโลกมี

พระสังฆราช 5,304 องค พระสงฆ 415,656 องค 

เรยีนาเชลี

 พระสันตะปาปาทรงเลือกคุกในกรุงโรมเพื่อถวายพิธี

มิสซาระลึกถึงพิธีอาหารค่ํามื้อสุดทายของพระเยซูเจา 

ซึ่งประกอบดวยพิธีลางเทา พระองคทรงเลือกแงมุมที่

จะอธิบายความหมายของการกระทําอันนี้วา

 “ณ ประตูทางเขาบานจะมีทาสที่คอยลางเทา 

มันเปนงานของพวกทาส แตก็เปนการรับใช การรับใช

โดยทาส พระเยซูเจาทรงปรารถนาจะรับใชเยี่ยงนี้เพื่อ

มอบพระฉบับแบบวาเราตองรับใชซึ่งกันและกัน”

 พระองคยังทรงบอกพวกเขาวาการกระทําของพระ

เยซูเจาที่มีตอบรรดาศิษย พวกเขาก็จะไดรับเชนกัน

ระหวางพิธีในสัปดาหศักดิ์สิทธิ์นี้ ตอนหนึ่งวา

 “เครื่องหมายนี้แสดงวาพระเยซูเจาทรงรับใช

เราอยูในทุกวันนี้ ในทัณฑสถานเรยีนาเชลีนี้ ที่พระองค

ทรงเลือกเอา 12 คนในหมูพวกทาน เหมือนเปน

อัครสาวก 12 คนของพระองค เพื่อทรงลางเทาพวกเขา”

 อันดับตอมาพระสันตะปาปาทรงถือผาเช็ดเทาในมือ 

โนมพระองคลงต่ําเพ่ือทําพิธีลางเทาอันเปนทาทีเดียว

กับคนรับใชทํา ไมใชใหใครมารับใชพระองค ในวันแหง

ความรักฉันพี่นอง พระสันตะปาปาทรงลางเทาชายทั้ง

12 คน 8 คนเปนคาทอลิก 2 คนเปนชาวมุสลิม 

ออรโธดอกซและพุทธศาสนิกชนอยางละ 1 คน

 นี่ไมใชครั้งแรกที่พระสันตะปาปาทรงลางเทานักโทษ

ในวันแหงความรักฉันพ่ีนอง ในสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิคร้ังแรก

แหงสมณสมัยของพระองค ป ค.ศ. 2013 พระสัน-

ตะปาปาทรงทําพิธีเชนนี้ที่ทัณฑสถานเยาวชนกาซา 

เด มารโม ในป ค.ศ. 2015 ทรงถวายพิธีมิสซาและ

ลางเทาในคุกที่เรบบีเบีย ปที่แลวพระสันตะบิดรทรงเปน

ประธานพิธีเดียวกันนี้ที่คุกปาลีอาโน

บานเณรเมืองบารเซโลนา เริ่มโครงการใหมเสนอชีวิตสามเณรแตละวัน

สังฆานุกร 45,255 องค อยางไรก็ตามจํานวนสามเณร

ในทวีปยุโรปลดลง 9.7 เปอรเซ็นตในปที่แลว ในขณะ

ที่จํานวนเพิ่มขึ้นในทวีปแอฟริกา เอเชีย และลาติน

อเมริกา

 คารลอส บอสช  เลาตอวา   “กระแสเรียกการ

เปนพระสงฆมิไดเสื่อมถอยเพราะพระเจายังทรงเรียก

คนหนุมอยูในทุกวันนี้ พระองคยังทรงเรียกพวกเขา

ใหออกไปเปนประจักษพยานความรักของพระองคอยู

ท่ัวโลก ใหพวกเขาสามารถผานชวงเวลาในรอยบาดแผล

นับไมถวนของดวงพระทัยและในที่สุดมอบชีวิตใหกับ

โลกทั้งมวล”

 วันฉลองนักบุญโยเซฟเปนวันดีของครอบครัวชาว

คาทอลิก และบานเณรแหงบารเซโลนาไดเชิญทุกคน

ใหเขามารูจักพวกเขาผานทางโครงการนี้

“เราเปนผลงานของพระเจาถูกสรางมาในพระคริสตเยซู

เพ่ือใหประกอบกิจการดี ซ่ึงพระเจาทรงกําหนดไวลวงหนา

ใหเราปฏิบัติ” (เอเฟซัส 2:10)

 ขาพเจาเปนผลงานของพระเจา ถูกสรางมาใน

พระคริสตเยซูเพื่อใหประกอบกิจการดี ซึ่งพระเจาทรง

กําหนดไวลวงหนาใหขาพเจาปฏิบัติ อาจารยสมัยมัธยม

ปลายของขาพเจาทานหนึ่งเปนคริสเตียน เธอมักเรียก

ขาพเจาเขาไปพูดคุยเรื่องราวความรักของพระเจา เธอ

สอนใหขาพเจาแทนชื่อของตัวเองในถอยคําพระวาจา

ที่พระเจาตรัสกับขาพเจาผานทางพระคัมภีร นั่นก็เปน

อีกประสบการณหนึ่งที่ทําใหขาพเจารูสึกวา ขาพเจา

เปนสวนหน่ึงของคําสอนของพระเจาที่มีตอขาพเจา

หลายครั้งที่คริสตชนมองวาพระวาจาในพระคัมภีร มี

ระยะหางระหวางจิตวิญญาณของเรากับพระวาจานั้น

พระเจาอยูหางไกลชีวิตเรา เหมือนที่ความดีก็อยูหางไกล

กับผลตอบแทนที่ควรจะไดรับใหคุมคาของความดีที่

ถูกกระทําลงไป

 ทุกๆ ครั้งที่ขาพเจาพยายามดึงตัวเองใหหลุด

พนจากแรงดึงดูดของบาปราย ขาพเจาก็สัมผัสไดถึง

ความใกลชิดกับพระเจาที่เพิ่มมากขึ้น แตทุกความ

พยายามไมใชเรื่องงายๆ เลยสําหรับขาพเจา ความ

พยายามที่จะปฏิบัติกิจการดี ละเวนกิจการชั่วเหลานั้น

จะมีแรงความรู สึกอยากเอาชนะของมารรายเขามา

แทรกแซงเสมอ ขาพเจาเปนมนุษยท่ีออนแอ ไมมีเร่ียวแรง

กําลังใดๆ ไปยื้อสูกับมารรายได แตขาพเจารูเพียงวา 

ตราบเทาที่ขาพเจายังมีพระวาจาทรงชีวิตนําทางและ

มีบรรยากาศแหงพระพรรอบตัว 

 ขาพเจาจะไมพลาดพลั้งหลงทางจนหาหนทาง

กลับมาไมไดแนนอน เพราะพระวาจาทรงชีวิตจะเปน

แสงสวางใหขาพเจาแมในวันที่มืดมัวก็ตาม “ทุกคน

ที่ทําความชั่วยอมเกลียดความสวาง และไมเขาใกล

ความสวาง เกรงวาการกระทําของตนจะปรากฏชัดแจง” 

(ยอหน 3:20)

 ตั้งแตสื่อเทคโนโลยีเจริญรุดหนาแบบกาว

กระโดด ขาวสารตางๆ หรือแมแตพฤติกรรมตางๆ 

ของมนุษย ถูกสื่อสารออกสูสาธารณชนแบบไรขอบเขต

จํากัด มีการแบล็คเมล  ฟองรองสิทธิสวนบุคคลในสื่อ

โซเชียลมากมาย บางคนทําผิดจริงแตก็สามารถฟองรอง

ผูนําความผิดของตนออกมาประจานได ความเจริญ

กาวหนาเชนนี้จะวาดีก็ดีตรงที่ทําใหมนุษยพึงระมัด

ระวังพฤติกรรมของตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น จะวาไมดีก็

ไมดีตรงที่วามนุษยกลายเปนผูพิพากษามนุษยดวยกัน

ซึ่งหาไดมีความเที่ยงธรรมจริงแทไปเสียทั้งหมดดีไมดี

กลับทําใหเขาเสียชื่อเสียงเสียผูเสียคนเสียอนาคตไปอีก

ดวย อยางไรก็ตาม คนที่ปฏิบัติกิจการดียอมไมตอง

เกรงกลัวสิ่งใด แมใครจะพยายามดึงเราเขาไปในที่มืดมิด

เราก็จะรอดพน เพราะคุณความดีของเราเปนประดุจ

แสงสวางที่จะคุมกันภัยใหเรา 

เราเปนผลงานของพระเจา
...............................................................โดย: น้ําผึ้ง
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 วัดนักบุญมารโก 

ปทุมธานี ฉลองวัดวันเสาร

ที่ 28 เมษายน เวลา 

10.00 น. คุณพอเปโตร 

อูรบานี (PIME) เปน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน กรุงเทพ-

มหานคร ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกําลัง  วันอังคารที่  

1  พฤษภาคม  เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ

สังวาลย ศุระศรางค พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑล

เชียงใหม เปนประธาน (ฉลองภายใน วันจันทรที่ 30 

เมษายน เวลา 19.00 น. คุณพอเดชา อาภรณรัตน 

เปนประธาน) 

 วัดนอยปลายนา (ชุมชนเดิมคริสตชน

บานแพน) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองแมพระ

วันเสารที่ 5 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. (ติดตอ

สอบถามเสนทาง โทร. 08-6744-0625 คุณครูสมพร 

โทร. 08-1726-1042 คุณรังสรรค)

 วัดแมพระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช เปนประธาน 

เวลา 19.00 น. พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช เปนประธาน 

 (มิสซาตรีวารฉลองวัด เวลา 09.00 น.  วัน

อาทิตยที่ 22 เมษายน คุณพอธีระ กิจบํารุง เปน

ประธาน วันอาทิตยที่ 29 เมษายน คุณพอสานิจ สถะ-

วีระวงส เปนประธาน วันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 

คุณพอสํารวย กิจสําเร็จ เปนประธาน)

 วัดพระแมสกลสงเคราะห (บางบัวทอง) 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค อ.สามพราน 

จ.นครปฐม  ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

วันเพ�่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ป อุดมศานต 

นิตยสารคาทอลิกไทย 
กาวตอไปดวยใจรําลึกคุณ”

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พ�ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนว�หารอัสสัมชัญ

และโรงเร�ยนอัสสัมชัญ บางรัก

ติดตอกองบรรณาธิการ
อุดมสาร อุดมศานต

สงขาว ภาพขาว บทความ
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

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

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

เวลา 10.00 น.

 วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา 

ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปน

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ทาใหม ฉลองวัด

วันเสารที่ 28 เมษายน เวลา 10.30 น.  

 

 วัดพระเยซูเจากลับคืนชีพ โรงเรียนมารีย

อุปถัมภ ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสารที่ 

21 เมษายน เวลา 10.30 น.  พระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปนประธาน

 

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี-

ธรรมราช ฉลองวัดวันเสารที่ 26 พฤษภาคม เวลา

10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

เปนประธาน

 วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ รอนพิบูลย จ.

นครศรีธรรมราช ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญโทมัส ปาละอู ฉลองวัดวันเสารที่ 

16 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันตน ทาแซะ ฉลองวัดวันเสารที่ 

23 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจา ระนอง ฉลองวัด

วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง ฉลองวัดวันเสารที่ 30 

มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดพระหฤทัย ทุงลุง ฉลองวัดวันเสารที่ 7 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

“ทานเชื่อเพราะไดเห็นเรา 

ผูที่เชื่อ แมไมไดเห็น ก็เปนสุข”  

(ยอหน 20:29)

 วัดแมพระฟาติมา บานแสงอรุณ จ.ประจวบ-

คีรีขันธ ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

 คุณพอวัชรินทร  ตนปรึกษา

ชวยงานมิสซังตางประเทศ

คุณพอหัตถชัย  วงศมาแสน

พระสงฆเกษียณพักประจําที่สํานักมิสซังฯ

 คุณพอนรินทร  ศิริวิริยานันท

 คุณพอกมล เสมอพิทักษ

 คุณพอสําราญ  วงศเสงี่ยม

พักรักษาตัว

 คุณพอประสงค เดนไชยรัตน  พักที่บานเณรฟาติมา ทาแร 

 คุณพอทวีศิลป พงศพิศ   พักที่บาน

พระสงฆพักภารกิจ

คุณพอสมเกียรติ  พลจางวาง

หนาที่อื่นๆ

 1. พระสงฆประจําสํานักมิสซังฯ อภิบาลผูปวยที่โรงพยาบาล 

คุณพอไพศาล  วองไว  อธิการบาน

คุณพอประยูร  พงษพิศ  

 คุณพอวีรพงษ  มังกาย  จิตตาภิบาลผูปวยในโรงพยาบาล

 2. ทีมแพรธรรม

คุณพอพนม  ลือประสิทธิ์ 

 

 ทั้งนี้ ใหพระสงฆเขารับหนาที่ใหมภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

 ประกาศ ณ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง วันที่  29 มีนาคม 

ค.ศ. 2018

 โอกาสเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ และรื้อฟนคําปฏิญาณคณะสงฆ  อัครสังฆ-

มณฑลทาแร-หนองแสง

พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร

ประมุขอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

 

ประกาศอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง (ตอจากหนา 13)



ปที่ 42 ฉบับที่ 18 ประจําวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 16

ที่นี่มีนัด
 คณะซิสเตอรกลาริส กาปูชิน พนม ขอเชิญรวม

ขอบพระคุณพระเจาโอกาสครบ 30 ปแหงการเปด

อารามแมพระแหงปวงเทวา และหิรัญสมโภชแหงการ

ปฏิญาณตนของซิสเตอรมาเรีย ฟรังซิสกา พิลัย-

พันธ นักพรรษา ซิสเตอรมาเรีย เกียรา บังอร 

ชาภิรมย พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล วันเสารที่ 21 เมษายน 

2018 เวลา 10.00 น. ที่อารามแมพระแหงปวงเทวา 

พนม จ.สุราษฎรธานี 

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยที่ 22 เมษายน 2018 โดย

คุณพอเอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตยที่ 27 

พฤษภาคม โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร เวลา 

13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย ชั้น 2 วัดเซนตหลุยส ถนน

สาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 08-1490-9371

 สังฆมณฑลราชบุรี คณะอนุกรรมการคาทอลิก

เพื่อผูสูงอายุ ขอเชิญรวมงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิก

ระดับชาติ ครั้งที่ 13  “กิจเมตตา ศิษยพระคริสต 

ชีวิตจิตผูสูงวัย” ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนก-

แขวก จ.สมุทรสงคราม วันที่ 27-28 เมษายน 2018 

 คณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมัน  ประเทศไทย ขอ

เชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจา โอกาสฉลอง   60  ป

แหงการปฏิญาณชีวิตนักบวชของซิสเตอรมาลินี  

กอหะสุวรรณ   และ 50 ปแหงการปฏิญาณชีวิตนักบวช

ของซิสเตอรบุญสม นฤมิตรจิตสกุล ซิสเตอร

พวงเพชร  ฮวดศิริ ซิสเตอรวันทนา  สาทิสสะรัต

และซิสเตอรรัชนี ดีสุดจิต  วันเสารที่ 12   พฤษภาคม 

2018   เวลา 10.00 น.  ที่อาคารอนุสรณ  80  ป    

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม โดยพระ

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร  วีระ   อาภรณรัตน  เปน

ประธาน

 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

12 พฤษภาคม / 9 มิถุนายน 2018 เวลา 09.00 น. 

รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ

ผูสูงอายุรวมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ (วัดนอย) ซ.รวมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อ

พละกําลังทางดานรางกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน 

โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-

8789

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 16 พฤษภาคม / วันเสารที่ 

2 มิถุนายน ที่ Grand Lord Hotel / วันพุธที่ 4 

กรกฎาคม / วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน

(วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย) เขาเงียบประจําปที่

ลาดกระบัง / วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 ธันวาคม ตารางนี้อาจ

มีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ

ชัย โทร. 08-4105-8585

 คณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย ขอเชิญรวม

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆใหม ฉลอง

ครบรอบการปฏิญาณตนเปนนักบวชของคุณพอ

แอนโทนี ศิริชัย เลากอบกุล, C.Ss.R. (50 ป) 

คุณพอเจมส ธนู กระทอง, C.Ss.R. (50 ป) คุณพอ

ออกัสติน เดวิดเจียง เกษสุรินทร, C.Ss.R. (25 ป)

และฉลอง 25 ป แหงการบวชเปนพระสงฆของคุณพอ

ไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. โดยพระสังฆราช

ฟลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เปนประธาน วันเสาร

ที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญ

โทมัส อไควนัส มีนบุรี

 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี จัด

ฉลองนักบุญคามิลโล เด แลลลิส องคอุปถัมภผูปวย

หิรัญสมโภช 25 ป ชีวิตนักบวช คุณพอเอกชัย  ผล-

วารินทร โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ  จรัสศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  เปนประธาน วันเสารที่  14 

กรกฎาคม 2018  เวลา 10.30 น. ที่ศูนยสงเคราะห

คามิลเลียน โคกวัด (รวมบริจาคงานฉลอง อาหารและ

สิ่งของ) ติดตอธุรการโทร. 08-5276-4086

 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) ท่ีบานโคก-

สะอาด 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 มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง เลขที่

บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนย

มิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

 มูลนิธิเซนตมารติน (วัดพระแมมหาการุณย)

รับสมัคร เจาหนาที่ดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหนง  

คุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุ 20-40 ป 2. สามารถ

ขับรถได มีใบขับขี่  3. วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป 

คือผูแทนองคพระคริสต
 คณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย
ขอเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆของสังฆานุกรยอหน 

กอเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R. โดยพระสังฆราชฟลิป 

บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เปนประธาน วันเสารที่ 

26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญ

โทมัส อไควนัส มีนบุรี

4. สามารถพักอาศัยที่มูลนิธิได

 สนใจติดตอ คุณพอเปาโล โทร. 09-0112-

5657 เริ่มงาน 1 พฤษภาคม 2018 เปนตนไป

 ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-

2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 ติดตอแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ

อุดมศานต สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810  

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิร�สุทธิ์ 
พรอมกับพระอัครสังฆราชหลุยส 

จําเนียร  สันติสุขนิรันดร 
และพระสังฆราชยอหน บอสโก 

ปญญา  กฤษเจร�ญ 
ในนามของกรรมาธิการฝายธรรมทูต

และการศึกษาคาทอลิก 
มีความเห็นพรองตองกัน

จะทํางานจิตอาสา 
ตามรอยเทาพอหลวง 

โครงการชวยชาวนาขายขาว 
ดังนั้น จึงขอประกาศรับอาสาสมัคร

ชวยขายขาวเปนการดวน 
ติดตอสอบถามเพ�่มเติมไดที่
1.   สํานักมิสซังโคราช โทร. 0-4425-6268  
E-mail: diokorat@hotmail.com
2.   ทางโรงเรียน ขอใหติดตอคุณพอเดชา  
อาภรณรัตน  โทร. 0-2681-3840-4

ระลึกถึงทานในคําภาวนา
คุณพอยออากิม สงา จันทรสมศักดิ์

พระสงฆสังฆมณฑลจันทบุรี 

เกิดวันที่ 3 มีนาคม 1931

รับศีลบวชเปนพระสงฆ 24 กุมภาพันธ 1959

พักผอนในพระเจา 21 มีนาคม 2018

คุณพอดาเนียล วีระชัย บุญประสม 

พระสงฆสังฆมณฑลอุบลราชธานี

เกิดวันที่ 8 มกราคม 1955

รับศีลบวชเปนพระสงฆ 5 พฤษภาคม 1983

พักผอนในพระเจา 23 มีนาคม 2018
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีนอง ๆ เยาวชนทุกคนครับ เสียงเยาวชน

ฉบับนี้ พี่ขอแบงปน สิ่งที่ไดจากการอานสาสนของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชนโลกในโอกาส

วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33 ซึ่งพระองคทรงเขียนไว 

ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018 ในหัวขอ 

“มารีย อยากลัวเลย ทานเปนผูที่พระเจาโปรดปราน” 

(ลก 1:30)  ถอดความและเรียบเรียงเปนภาษาไทย

โดย มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต ซึ่งไดนํามาลง

ในอุดมสาร หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห 

ฉบับที่ 15 หนา 13, 14, 17 ครับ นอง ๆ สามารถ

ติดตามอานไดนะครับ หรือจะเขาไปในเว็บไซตของ

แผนกเยาวชน http://youth.cbct.net และสามารถ

ดาวนโหลดมาอานไดเชนกันครับ

 หลังจากท่ีไดอานสาสนของพระสันตะปาปา

จบแลว ก็เกิดแรงบันดาลใจหลายอยางมากมายตามมา

ครับ คําพูดแรกที่ยังดังกองอยูก็คือ “จงอยากลัวเลย” 

เหมือนคําปลอบใจที่ไดรับจากพระเจา ขณะที่มีความ

สงสัยและความกลัวอยูในใจ พระสันตะปาปาเชิญชวน

ใหเรามองลึก ๆ เขาไปในตนเองแลว “ตั้งชื่อ” ความ

กลัวของเรา  ถามตัวเองวา อะไรทําใหฉันผิดหวัง อะไร

ทําใหฉันกลัวมากที่สุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแหงชีวิต? 

อะไรเปนอุปสรรคที่กีดกันไมใหฉันกาวหนา?  เหตุใด 

ฉันจึงไมกลาที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญที่ฉันจะตอง

ตัดสินใจ?  จงอยากลัวที่จะเผชิญหนากับความกลัวดวย

ความซื่อสัตย ที่จะทราบความกลัวดังกลาววามันคือ

อะไร แลวจัดการกับมันใหเรียบรอย 

 นองๆ ครับ หลายครั้งพระเจาทรงเรียกชื่อเรา 

การถูกเรียกชื่อเปนเครื่องหมายแหงศักดิ์ศรีอันย่ิงใหญ

ของเราในสายพระเนตรของพระเจาและเปนเคร่ืองหมาย

แหงความรักของพระองคตอเรา  พวกเราทุกคนมีตัวตน

มีคุณคา ในสายพระเนตรของพระ เราสมควรที่จะไดรับ

ความเคารพและความรัก เพราะพระเจาทรงเอ็นดูเรา 

และเรียกชื่อของเรา  

 จากการที่ทูตสวรรคกลาวแกแมพระวา “มารีย 

อยากลัวเลย ทานเปนผูที่พระเจาโปรดปราน” ทูต

สวรรคชวยใหเราเขาใจวาพระหรรษทานของพระเจานั้น

มีอยูอยางตอเนื่อง ไมใชเปนอะไรที่ผานมาแลวก็ผานไป 

เพราะเหตุนี้เราจึงไมตองกลัววาจะไมมีพระหรรษทาน  

แมในอนาคตพระหรรษทานของพระเจาจะมีอยูเสมอ

เพ่ือปกปกรักษาเรา โดยเฉพาะอยางย่ิงในยามท่ีเราถูกผจญ

และอยูในความมืด

 และที่สุด พระสันตะปาปาขอเชิญชวนเรา 

เยาวชนทุกคน อีกครั้งหนึ่งใหมองไปยังความรักของ

พระนางมารีย อันเปนความรักที่คอยดูแลเอาใจใส มี

พลังและเปนรูปธรรม เปยมดวยความกลาหาญ และมุง

ไปยังการทําตนเปนของขวัญอยางสิ้นเชิง  หากเรายอม

ใหแบบฉบับของพระนางมารียสัมผัสใจเราอยางแทจริง 

เราก็จะเจริญชีวิตโดยอัตโนมัติ ซึ่งความรักนั้นจะเอื้อ

ใหเรารักพระเจาเหนือสิ่งใดและเหนือตัวเราเอง จะทําให

เรารักทุกคนที่เราดําเนินชีวิตประจําวันรวมกัน และเรา

จะรักผูที่ดูเหมือนวาจะยากที่จะรัก  นี่เปนความรักแหง

การรับใชและการอุทิศตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอคน

ออนแอและยากจน นี่เปนความรักที่เปลี่ยนใบหนาของ

เราและทําใหเราเปยมลนดวยความชื่นชมยินดี

 พระเยซูคริสตเจา  พระศาสนจักร และโลก 

กําลังรอคําตอบของพวกเราตอกระแสเรียกเฉพาะที่เรา

แตละคนไดรับในชีวิตนี้  เนื่องจากวันเยาวชนสากลที่

ประเทศปานามากําลังใกลเขามา พระสันตะปาปาขอ

เชิญชวนพวกเราเยาวชนใหเตรียมตัวไปชุมนุมกันดวย

ความชื่นชมยินดีและดวยความกระตือรือรน สําหรับผูที่

ตองการไปรวมในการผจญภัยอันยิ่งใหญนี้  วันเยาวชน

สากลเปนวันของบุคคลที่มีความกลา ไมใชสําหรับคน

ที่มัวแตแสวงหาความสบายหรือคนที่ถอยหลังทุกครั้ง

เมื่อเผชิญความทุกขยากลําบาก เธอกลารับการทาทาย

นี้หรือไม? 

สุดทายครับ พี่ขอประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

งานวันเยาวชนโลก ค.ศ. 2019 ณ ประเทศปานามา 

สักเล็กนอย เยาวชนที่สนใจและเขารวมในโครงการจะ

เดินทางระหวางวันจันทรที่ 14 – วันพุธที่ 30 มกราคม 

ค.ศ. 2019 เพื่อเขารวม Mission Week กอน 

เพื่อน ๆ เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมและสงใบสมัครภายในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้

ครับ

นอง ๆ เยาวชนครับ นี่เปนสิ่งที่พี่ไดรับจาก

การอานสาสนพระสันตะปาปาถึงพวกเราเยาวชนครับ 

“อยากลัวเลย” พรอมกับแมพระ เราภาวนาขอใหเรา

กลาหาญพอที่จะตอบรับการเชิญชวน การทาทาย และ

เสียงเรียกท่ีพระเจาทรงมีตอเรา เปดใจเราใหกวางและเช่ือ

อยางเขมแข็งในพระเจาผูทรงเรียกเรา นอง ๆ ละครับ 

อานสาสนนี้แลวเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาบางไหม 

มีสิ่งทาทายเกิดขึ้น และเรากลารับการทาทายนี้หรือไม

ครับ แลวพบกันใหมกับเสียงเยาวชนฉบับหนา สวัสดี

ครับ
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 หลังจากการประชุมซิกนิสโลกที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ไดมี
การเลือกตั้งบอรดของซิกนิสเอเชียใหม หลังจากวันนั้นผมก็มีหนาที่รับใชพระ
ศาสนจักรเขามาอีก 1 อยาง เปนมิชชั่นที่ไมนึกไมฝน ยังจําความรูสึกเมื่อ
ไดรับเลือกในคะแนนเฉียดฉิว หรือบรรยากาศอึนๆ ในวันนั้น แตวันนี้อีก ไมเกิน
100 ชั่วโมง ผมคงตองนั่งอยูในหองประชุมที่มีนักสื่อสารมวลชนคาทอลิกจาก
ทั่วโลก และวินาทีนั้นคือการรายงานภาพรวมของงานสื่อเปนตนกิจกรรมของ
ซิกนิสในภาคพื้นเอเชีย ผมแอบเอารายงานมาใหทานผูอานลองอานกันครับ        
 สิ่งที่ขอใหเตรียมตอบคําถามในรายงานของภาคพื้นทวีปตาง ๆ
 รายงานของซิกนิสเอเชีย
•  อะไรคือความสําเร็จ 3 ประการในปที่ผานๆ มา (What are your three 
main achievements over the past year)
 1. การพยายามสรางระบบเพื่อใหเกิดความชัดเจน โปรงใส ติดตาม 
และตรวจสอบได อาทิ  SIGNIS Asia Constitution (ขอกําหนดของซิกนิส
เอเชีย),  Guidebook of SIGNIS Asia Accounting (คูมือการทําบัญชีของ
ซิกนิสเอเชีย)
 2. การเนนกิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งการสรางคนรุนใหม และ
การพัฒนาผูที่มีความสามารถอยูแลว ใหพัฒนางานของตนเองตอไปอีก อาทิ 
VJ (young Journalist) หรือการสัมมนานักขาวในระดับเอเชีย ที่จัดที่ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อป  2017  กิจกรรม  SAMA Awards  หรือการรวมตัวกันของ
นักสื่อสารมวลชนที่ทําเรื่อง Media Education กับการจัดทําหนังสือคูมือ ทั้ง
ในสวนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือเอเชียใต
 3. การพยายามสรางการรับรูระหวางกัน ผานทาง  SIGNIS Asia 
FOCUS (สารของซิกนิสเอเชียราย 4 เดือน)  ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดการรับรู
ขาวสารขอมูลแลว ยังเปนการบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนเหมือนดัชนี
ทางประวัติศาสตร
• อะไรคือสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําตามความสําคัญในปหนา (What are your main
priorities for the next year(s)?
 1. การพัฒนาตอไปในภาคปฏิบัติของระบบที่ไดถูกวางไว    ใหสามารถ
เกิดการปฏิบัติไดจริง เผยแพรและทําความเขาใจกับสมาชิกมากขึ้น ในโอกาส
ที่มีการประชุมหรือมีกิจกรรมในระดับตาง ๆ
 2. เชิญชวนใหประเทศในเอเชีย ที่ยังไมไดเปนสมาชิกทําความรูจัก รับรู 
ถาสนใจก็จะไดเชิญชวนเขามาเปนสมาชิกในโอกาสตอไป ประเทศกลุมเปาหมายนี้
ไดแก  สปป. ลาว ประเทศบรูไน หรือจีน เปนตน
 3. การพยายามทําให  SIGNIS  เปนที่รูจักรับรูมากขึ้น โดยผานทาง 
กิจกรรมและโครงการประชาสัมพันธตาง ๆ
• องคกรภาคีอ่ืน ๆ  ในภูมิภาคท่ีซิกนิสเอเชียรวมงานกันอยู (What partnerships 
do you have with other organizations (Church/NGO/Govt) in the 
region?
 องคกรในพระศาสนจักร เชน  สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ดาน
สื่อสารสังคม
 ศูนยวิจัยของเอเชียที่ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
 คาริตัสเอเชีย (Caritas Asia) ที่เคยมาสัมมนางานสื่อที่ประเทศไทย
 สํานักขาวยูแคน (UCAN) ที่มีสํานักงานอยูในประเทศไทย
 สถาบันการศึกษาตางๆ ในเอเชีย อาทิ ซานโตโทมัส (Santo Thomas)
ประเทศฟลิปปนส
 Radio Veritas    ที่มีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศฟลิปปนส
 องคกร  NGO    คณะกรรมการสวนหนึ่งของ  SIGNIS Asia  มาจาก
หนวยงานในลักษณะนี้อยูแลว จึงสามารถดึงมารวมงานในโอกาสที่เหมาะสม
 องคกรภาครัฐ คาดวามีในระดับประเทศสมาชิกตาง ๆ ขอมูลในสวนนี้
คงตองทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจในโอกาสตอไป

ไปรายงานไกลในตางแดน 
ตอนที่ 1 ภารกิจรายงานในนามทวีปเอเชีย

• งานในระยะสั้นที่ทําทันที (What are your immediate short term 
plans for the region?) (eg. update data of members)
 1. ทําขอมูลใหเปนปจจุบัน ไมวาจะเปนประเทศสมาชิก บอรดใหมของ
ประเทศนั้น ๆ เชน อินโดนีเซีย    อินเดีย สมาชิกหรือการจัดการของสาขางาน
(Desk) องคกรอื่น ๆ ที่พึ่งพา หรือเก่ียวของ
 2. ใชเวทีของการประชุม  SIGNIS Asia Assembly 2018  เพื่อทํา
ความเขาใจกับประเทศสมาชิกในทุกๆ    เร่ือง หรือแผนระยะยาวของการขับเคล่ือน
ไปรวมกันทั้งในระดับทวีป และความรวมมือกับในระดับโลก
• งานอะไรที่เปนจุดแข็งของภูมิภาคของคุณ (On which desks the region is 
strong and that other regions can learn?
 Media Education    มีการรวมตัวกันทําหลักสูตร แสดงออกถึงการมี
บุคลากรท่ีมีความสามารถดานน้ีพอสมควร และมีเอกสารใหติดตาม มีการทํางาน
อยางเปนระบบมาอยางตอเนื่องมานานแลว จนเกิดเปนคูมือภาษาอังกฤษและ
กําลังจัดแปลเปนภาษาทองถิ่นตาง ๆ
 Radio เน่ืองจากมีสถานีวิทยุของพระศาสนจักรในระดับเอเชียคือ Radio 
Veritas  รองรับ เราจึงมีทั้งบุคลากรและประสบการณของคนเหลานี้  เปนตน
ชวงเปลี่ยนผานระบบของวิทยุ ไปสูดิจิทัล  Radio Veritas  เอง ก็อยูใน
กระบวนการเปลี่ยนผานดวย ซึ่งเราสามารถใชประสบการณในชวงเวลาเหลานี้ 
เรียนรูและพัฒนาไปไดอีก
  Journalist งานในสวนนี้มีทั้ง 2 ระดับ คือนักขาวระดับมืออาชีพ กับ 
นักขาวในระดับเยาวชน ซึ่งมีกิจกรรม การรวมกลุม และการประสานงานอยู
สม่ําเสมอ เชน กําลังจะจัดสําหรับเยาวชนในเดือนมิถุนายนที่ประเทศอินเดีย
•  งานอะไรที่ตองการความชวยเหลือจากสวนกลาง (On which desks the 
region is in need of help to develop and support?
 Cinema  มีการจัดวางแผน 5 ป และกําลังถูกสานตอ แตถามองแบบ
แยกประเทศอาจพบวา ภาพยนตรเอเชียมีความนาสนใจ อาทิ งานที่ฮองกง 
ญี่ปุน อินเดีย ศรีลังกา หรือประเทศไทย หรือแมกระทั่งภาพยนตรเกาหลีที่สงผล
ไปทั่วโลก แตถามองในภาพรวมของทวีป อาจจะยังขาดการจัดการความรวมมือ
ท่ีดี กําลังศึกษาความเปนได ขอความรวมมือจากผูมีประสบการณและคําแนะนํา
ตอไป
 TV  จริงๆ แลวมีคนที่ทํางานดานนี้พอสมควร แตการประสานความ
รวมมือ คงตองทบทวนกันอีกครั้ง เปนตนหลังจากการสิ้นใจของคุณพอเจอรี่ 
ที่มีบทบาทสําคัญใน TV Desk of SIGNIS Asia
 สวน  Digital  เปนนองใหมของงาน รอรูปแบบจากสวนกลาง และ
ความชัดเจนในการขับเคลื่อนไปของงานดานนี้ในระดับเอเชีย
 และในป  2021 ที่ประเทศเกาหลีไดเสนอตนเปนเจาภาพ ในสวนของ
บอรดเองก็ไดพยายามหาวิธีที่จะรวมมือชวยกัน ทั้งในแงบุคลากร คําแนะนํา
จากประเทศไทย ท่ีเคยรับเปนเจาภาพ คาดวาก็จะเปนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ี  SIGNIS 
Asia ใหความสนใจและพรอมที่จะรวมมือในทุกรูปแบบ”
 ยาวหนอยนะครับ ผมสรุปการรายงานในวันนั้นดวยคําที่วา เอเชีย อาจ
เปนทวีปที่มีความหลากหลาย และพื้นที่กวางใหญไพศาล รวมทั้งอาจจะไมได
มีศาสนาคริสตเปนศาสนาหลักของประเทศตาง ๆ แตเราก็มั่นใจวา โดยอาศัย
การสื่อสารที่ดี และคุณคาพระวรสาร สันติสุข และความรักที่สื่อผานสื่อคาทอลิก 
หรือองคกรซิกนิส หรือบรรดาสมาชิกเหลานี้ จะสรางความเขาใจที่ถูกตอง และ
การอยูรวมกันไดอยางสันติในความหลากหลายนี้ (unity in diversity)
 ครั้งหนา ผมจะบันทึกสดที่กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยี่ยม สถานที่
ประชุมคณะกรรมการกลาง กลับมาใหทานผูอานไดติดตามกันนะครับ ตอนนี้ 
จาก 100 ชั่วโมงกอนการเดินทาง เหลือไมถึงละครับ...

 บรรณาธิการบริหาร
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วันศุกร์ศักดิ์ิสิทธิ์ที่ 30 มีนาคม 2018

วัดยูดาห์ธัสเดอัส บ้านปางเบาะ วัดแม่พระฟาติมา เมืองพลวัดนักบุญเปโตร สามพราน

วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วัดเซนต์หลุยส์  สาทรอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

วัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 
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