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พระวาจาของพระเจา : ขาแตพระเจา โปรดเมตตาขาพเจาตามความรักมั่นคง

ของพระองคเถิด โปรดทรงลบลางการลวงละเมิดของขาพเจา เพราะพระกรุณา

ของพระองค (สดด 51:1) 

      หลานพิณพิณถูกคุณตาดุและทําโทษ จึงไปนั่งกมหนารองไหอยูพักใหญ 

คุณตาก็ไมสนใจ ทําเปนกมหนาอานหนังสือ แตก็แอบชําเลืองดูอยู เมื่อพิณพิณหยุด

รองไหก็คอย ๆ ลุกขึ้นเดินมาอยูหนาคุณตา แลวโอบกอดคอคุณตา พรอมกับจูบ

แกมทั้งขางขวา ขางซาย หนาผาก และจมูก เทานั้นเองคุณตาก็หายโกรธเปนปลิดทิ้ง 

โอบกอดหลานไวและพูดเบา ๆ วา พิณพิณไมดื้อนะคะ พิณพิณเปนเด็กดี นารัก

นะคะ พิณพิณยังพูดไมได เขาพยักหนาและกอดคุณตาไวแนน แลวเราตาหลาน

ก็สนุกกับการเลนของเลนดวยกัน พฤติกรรมของพิณพิณทําใหผมนึกถึงเรื่องสอนใจ

ที่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล นํามาเลาวา ครั้งหนึ่ง หลังจากที่

เด็กนอยคนหนึ่งไดยินเรื่องของยูดาส เขาพูดอยางจริงใจดวยภูมิปญญาแบบเด็ก ๆ 

วา “ยูดาสทําผิดที่เขาเลือกตนมะเดื่อสําหรับผูกคอตาย” ครูคําสอนถามเขาวา “แลว

เขาควรเลือกตนอะไรละ?” เด็กนอยตอบวา “เขาควรแขวนตนเองรอบคอของ

พระเยซูเจา” เด็กคนนี้พูดถูก ถายูดาสกอดคอของพระเยซูเจาไวและวอนขออภัย 

เขาจะไดรับการยกยองในวันนี้ไมนอยไปกวาที่นักบุญเปโตรไดรับ

      วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2018 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี-

ดารุณศีล นําการรําพึงภาวนาพระวาจาของพระเจากับกลุมเล็กซีโอ ดีวีนา ซึ่งจัด

เปนประจําทุกเดือน ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ ถนนกรุงเทพกรีฑา กทม. พระคุณเจา

นําเรื่องคูขนานของการที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจา และออกไปรองไหอยางขมขื่น กับ

การที่ยูดาสขายพระเยซูเจา และออกไปแขวนคอตาย วาทั้งสองเรื่องเปนบทเรียน

คูขนานที่เกือบจะเหมือนกัน แต “ทําไม” จึงจบลงแบบตรงขามกันอยางสิ้นเชิง

 เรื่องของเปโตร เปโตรซึ่งพระเยซูเจาทรงเลือกและรับไวเปนศิษย ไดกินอยู

กับพระองคตลอดเวลาเกือบสามป ไดรับความไววางใจตั้งใหเปน “ศิลา” ที่ตั้งของ

พระศาสนจักรของพระองค (มธ 16:18) เปโตรไดสัมผัสและรับความรักอันเปยม

ดวยความเมตตาจากพระอาจารยเฉกเชนศิษยทุกคน ไดพูดคุย ไดฟงคําเทศนสอน 

ไดเปนพยานรูเห็นเหตุการณ และกิจการตาง ๆ ที่พระเยซูเจาทรงกระทํา ทั้งกิจการ

ปกติธรรมดา และการอัศจรรยมากมาย ทําใหทานประกาศวา พระเยซูเจาเปนพระ

คริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต (มธ 16:16) เปโตรไดยืนยันอยางหนักแนน

วา พรอมที่จะสละชีวิตเพื่อพระอาจารย (ยน 13:37) และเขาก็ไดทําตามคํายืนยัน 

ดวยการออกมาปกปองพระอาจารยของเขาทันทีที่ถูกกลุมที่มากับยูดาสจับกุม เขา

ชักดาบออกมาฟนผูรับใชคนหนึ่งของมหาสมณะถูกใบหูขางขวาขาด (ยน 18:10) 

เปนเปโตรคนเดียวกันนี้เอง และในคืนเดียวกันนี้ดวย ที่ปฏิเสธวา ไมไดเปนศิษยของ

พระเยซูเจา (ยน 18:25) ทั้งสาบานวา “ฉันไมเคยรูจักคนนั้นเลย” (มธ 26:72) 

 เราไดเห็นความรักที่พระเยซูเจาทรงมีตอเปโตร พระองคไดเตือนเปโตร

ใหรูตัวลวงหนาแลววา “คืนนี้กอนไกจะขันสองครั้ง ทานจะปฏิเสธเราสามครั้ง” (มก 

14:30) แตเสียงไกขันครั้งแรกไมทําใหเปโตรรูสึกตัว (มก14:68 เชิงอรรถ i.) เพราะเขา

คิดถึงแตความปลอดภัยของตนเอง สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง

อธิบายวา เปโตรอางวาไมรูจักพระเยซูเจา ก็เพื่อจะมีที่ใกล ๆ  กองไฟในลานดานนอก

ของบานมหาสมณะ เพื่อติดตามใหทันเหตุการณที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจา (พระเยซูเจา

แหงนาซาเร็ธ เลม 2 หนา 124) เปโตรจึงโกหกซ้ําเปนครั้งที่สองและครั้งที่สาม

วา “ขาพเจาไมรูจักคนที่ทานกําลังพูดถึง” ทันใดนั้นไกก็ขันเปนครั้งที่สอง เปโตร

จึงระลึกถึงคําที่พระเยซูเจาตรัสไวแกตน (มก 14:71-72) สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16 อธิบายวา เสียงไกขันเปนเครื่องหมายวากลางคืนจบแลว เสียงไกขัน

หมายถึงกลางคืนทางจิตใจที่เปโตรไดจมลึกอยูนั้นจบสิ้นแลว เสียงไกขันเปนสัญญาณ

วาวันใหมเริ่มแลวสําหรับเปโตร (เรื่องเดียวกัน หนา 292) 

      นักบุญลูกาใหรายละเอียดถึงความรักที่พระเยซูเจาทรงมีตอเปโตรไวอยาง

ชัดเจนวา ขณะที่เปโตรกําลังพูดปฏิเสธพระเยซูเจา ยังไมทันขาดคําไกก็ขัน องค

พระผูเปนเจาทรงเหลียวมามองเปโตร เปโตรจึงระลึกถึงพระวาจาขององคพระผูเปน-

เจาที่ตรัสกับเขาวา “วันนี้กอนไกขัน ทานจะปฏิเสธเราสามครั้ง” (ลก 22:60-61) 

หมายความวา เปนเพราะสายตาของพระเยซูเจาที่เหลียวมามองเปโตร ทําใหเขาระลึก

ถึงพระวาจาของพระอาจารย เขาจึงออกไปขางนอก รองไหอยางขมขื่น (ลก 22:62) 

เพราะการเหลียวมามองของพระเยซูเจา มิใชเปนเพียงการเตือนความทรงจําเทานั้น 

แตเหนืออื่นใด เปนเครื่องหมายของความรักที่เปยมดวยความเมตตา สายตาของ

พระเยซูเจา เปนสายตาที่มองมาดวยมิตรภาพผูกพันที่มั่นคงแตออนโยน ใหอภัย

จนหมดสิ้น ทั้งเปนสายตาที่มิไดเพียงเหลียวมามองเทานั้น แตเปนสายตาที่ใหพลัง 

ใหกําลังใจ ใหความสวาง ใหความเขาใจ ความอบอุน และความหวังสําหรับคนบาป

ทุกคน เมื่อเปโตรหันไปหาพระอาจารย  และไดสบประสานกับสายตาคูนี้ เขาจึงรูตัว 

สํานึกผิด กลับใจและขออภัยโทษสําหรับความผิดหนักนี้อยางมุงมั่นมาก เขาเชื่อมั่น

ในความรักของพระอาจารยจึงไดรองไหอยางขมขื่น นักบุญยอหน คริสซอสโตม ชี้

ใหเราเห็นวา พระวรสารมิไดเพียงบอกวาเปโตร “รองไห” เทานั้น แตบันทึกไววาเขา 

“รองไหอยางขมขื่น” (มธ 26:75 ; ลก 22:62) คืออยางมุงมั่นมาก 

      เรื่องของยูดาส ยูดาสเปนศิษยคนหนึ่งในจํานวนสิบสองคนที่พระเยซูเจา

ทรงเลือก และทรงรับไวเปนศิษยดวยพระองคเอง (ยน 6:70-71) ไดอยูรวม

ในครอบครัวใหมของพระองค ไดกินอยูกับพระองคตลอดเวลาเกือบสามปเหมือน

ศิษยคนอื่น ๆ ไดรับความไววางใจตั้งใหเปนผูถือถุงเงิน เพื่อการจับจายใชสอยของ

ครอบครัวใหมนี้ (ยน 13:29) เขาไดสัมผัสและรับความรักอันเปยมดวยความเมตตา

จากพระอาจารยเฉกเชนศิษยคนอื่น ไดพูดคุย ไดฟงคําเทศนสอน ไดรูเห็นเหตุการณ

และกิจการมากมายที่พระเยซูเจาทรงกระทํา ทั้งกิจการปกติธรรมดาและการอัศจรรย

ตาง ๆ ยูดาสไดรับมอบอํานาจจากพระเยซูเจาเหมือนเปโตรและศิษยทุกคนใหออก

ไปประกาศวา อาณาจักรสวรรคใกลเขามาแลว ใหขับไลปศาจ รักษาโรคและความ

เจ็บไขทุกชนิดได (มธ 10:1-8) และยูดาสก็คงตองอยูในเรือลํานั้น ที่เห็นพระเยซูเจา

ทรงดําเนินอยูบนทะเล ทั้งไดเห็นเปโตรเดินบนทะเลเมื่อพระเยซูเจาทรงอนุญาต เห็น

พระเยซูเจายื่นมือชวยเปโตรเมื่อเขาเริ่มจม และเมื่อพระเยซูเจาขึ้นบนเรือพรอมกับ

เปโตรลมก็สงบ คนที่อยูในเรือ คือบรรดาศิษยซึ่งหมายถึงยูดาสดวยที่เขามากราบ

นมัสการพระเยซูเจาทูลวา “พระองคเปนพระบุตรของพระเจาอยางแทจริง” (มธ 

14:22-33) ยูดาสผูซึ่งไดรวมนั่งโตะและกินอาหารพรอมกับพระเยซูเจา (มก 14:18) 

ไดจ้ิมอาหารในชามเดียวกันกับพระเยซูเจา และเรียกพระเยซูเจาวาพระอาจารย (เทียบ 

มธ 26:23, 25) คนนี้แหละที่ไดทรยศตอพระอาจารยของตนเอง

 แลวเราก็ไดเห็นความรัก ความหวงใยผูกพันที่พระเยซูเจาทรงมีตอยูดาส 

จนทําใหพระองคตองรูสึกหวั่นไหวพระทัย (ยน 13:21) พระองคไดเตือนยูดาสให

รูตัวลวงหนาอยางชัดเจนไวกอนแลววา ในบรรดาศิษยสิบสองคนนี้ คนหนึ่งจะทรยศ

ตอพระองค และเมื่อยูดาสถามพระองควา “เปนขาพเจาหรือพระอาจารย” พระองค

ตรัสตอบวา “ใชแลว” (มธ 26:20-25) แตคําเตือนของพระเยซูเจา ไมทําใหยูดาส

รูสึกตัว เพราะเขาโลภในทรัพยสินเงินทองเพื่อตนเอง เขาเปนขโมย เขายักยอกเงิน

ในถุงที่เขาไดรับมอบใหเปนผูดูแล และจัดการ (ยน 12:6) จิตใจของเขาจึงจมลึกอยู

ในความมืดของเวลากลางคืน (ยน 13:30) ยิ่งกวานั้น เราพบวาความรักของพระเยซู

(อานตอหนา 6)

โดย  : ผศ. อารมณ  พูลโภคผล

เด็กคนนี้พ�ดถูก



ปที่ 42 ฉบับที่ 21 ประจําวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 4

120 ป การเริ่มพันธกิจ (ตอจากหนา 1)

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค  คุณพอ

วุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช วันอังคารที่ 24 

เมษายน 2018 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ใน

ชวงเชา ภายในโรงพยาบาลเซนตหลุยส จัดบรรยาย 

“ประวัติการเริ่มพันธกิจของคณะในประเทศไทย” 

โดยแมรมีเรียม กิจเจริญ จากนั้น เปนวจนพิธีกรรม

เปดปฉลอง โดยคุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ 

 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2018 คือการ

มาถึงของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และเริ่มงาน

ที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส วันนี้เมื่อ 120 ปที่แลว 

คณะเซอรทั้ง 7 ทาน ออกเดินทางจากไซงอน (โฮจิมินห

ซิตี้) เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1898 / พ.ศ. 2441 

เพ่ือมาทํางานที่โรงพยาบาลแหงใหมของมิสซังสยาม 

ตามจดหมายเชิญของพระคุณเจาหลุยส เวย 

 คณะเซอรมาถึงที่ทาเรือของบริษัทอีสเอเชียติก 

(ทาเรือโอเรียนเต็ล) จากนั้นไดเขาคํานับพระคุณเจา และ

เริ่มตนของพวกทานทันที ที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส ที่

เริ่มกอสรางเมื่อป ค.ศ. 1896 / พ.ศ. 2439 

 วันนี้คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ไดจัด

พิธีระลึกถึงเหตุการณดังกลาวที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนเกียรติแกบรรพชนผูวาง

รากฐานของเรา และเปนผูเสียสละ เดินทางจากภาค

ตะวันออกไกล เพื่อมาทํางานยังแผนดินสยามซึ่งเปน

แผนดินที่เปนอิสระ จากประเทศฝรั่งเศส จึงถือเปน

ความทาทายใหมของคณะเซอรในการทํางานอีกดวย

 จากจดหมายเชิญของพระคุณเจา พระสังฆราช

ฌอง หลุยส เวย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1895 

ขอใหภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร เขามาทํางานรักษา

พยาบาลที่ประเทศสยาม คณะเซอร 7 ทาน เดินทาง

ออกจากไซงอน มาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 

ค.ศ. 1898 

 พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กลาวใน

บทเทศนวา “ในจดหมายของทานนักบุญเปาโลถึงชาว

โคโลสี บอกไววา “ทานเปนผูที่พระเจาทรงเลือกสรร 

เปนผูศักดิ์สิทธิ์และเปนที่รักของพระองค” ทานนักบุญ

เปาโล คงมิไดหมายถึงชาวโคโลสีผูมีความเช่ือในพระเจา

เทานั้น แตพูดสําหรับคริสตชนทั่วโลก และพูดกับ

พวกเรา โดยเฉพาะสมาชิกคณะเซนตปอล เดอ ชารตร 

แหงประเทศไทย “ทานเปนผูที่พระเจาทรงเลือกสรร” 

ไมมีใครปฏิเสธได เพราะสถานภาพของวันนี้ที่เราเปน 

เปนเพราะพระเปนเจาทรงรัก ทรงเมตตา และทรงให

เรามีชีวิตอยู ทรงเรียกเราตามพระวรสารที่บอกใหเรา

ติดตามพระองค พระองคอยูที่ไหน เราอยูที่นั่น เมื่อ

เปนเชนนี้ ผูซึ่งพระองคทรงเลือกสรรนั้น พระองคทรง

มุงหมายใหผูน้ัน “เปนผูศักด์ิสิทธ์ิ” แลวจะเปนผูศักด์ิสิทธ์ิ

ไดอยางไร นอกจากจะตองมีชีวิตรวมจิตตารมณเดียว

กับพระองคพระเยซูคริสตเจา ซึ่งไดเสด็จลงมาบังเกิด

ในโลกนี้ เพื่อรับใชพระเจา และรับใชปวงชน จงภูมิใจ

เถิดสําหรับคําของทานนักบุญเปาโลที่มีสําหรับเรา

ทุกคน “และเปนที่รักของพระองค” เราคงปฏิเสธไมได

เลยวา ชีวิตของเราตั้งแตเกิดมาจนถึงวันนี้ โอกาส 120 

ปนี้ นอกจากเรามารวมขอบพระคุณและเรามามอบ

ทุกสิ่งทุกอยางในพระหัตถของพระเปนเจา และเรามา

ขอพรจากพระผูเปนเจา เพื่อใหพันธกิจของคณะเซนต-

ปอล เดอ ชารตร ดํารงตอไป และใหทุกอยางเจริญ

กาวหนาเปนไปตามน้ําพระทัย”

 คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ใน

ประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปในวันนี้ เพื่อ

ระลึกถึงพระคุณของคณะเซอรรุนแรกในดินแดนสยาม 

และฟนฟูจิตตารมณเมื่อแรกเริ่ม ในการดูแลเด็กๆ ผู

สูงอายุ ผูที่ขาดสมรรถภาพ ผูที่ถูกเบียดเบียนขมเหง 

ผูท่ีทนทุกข และผูตองการความชวยเหลือ ซ่ึงในปจจุบัน

มีรูปแบบที่แตกตางไปจากอดีต เปนปแหงการกระตุน

เตือนวา พันธกิจแหงเมตตาธรรมที่ดําเนินมาในอดีต

นั้น จะยังคงดําเนินตอไป ในอนาคต 

 ถายภาพโดย : คุณนิพัทธ  สิริพรรณยศ
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ตอนที่ 200

ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

4 เมษายน 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 รมหลากสีจํานวนมากมายปกคลุมจัตุรัสนักบุญเปโตร

เชาวันพุธ ทามกลางสายฝน ผูแสวงบุญตางก็ไมหวั่น

และแสดงความรูสึกอบอุนตอพระสันตะปาปาแบบ

ทุกครั้งเมื่อเขาเฝาเสมอมา   พระสันตะปาปาทรงสอน

คําสอนตอเนื่องในหัวขอเรื่องพิธีมิสซา แตกอนเริ่มตน

พระองคทรงสงความปรารถนาดีพิเศษโอกาสปสกา 

ตอนหนึ่งวา

 “พอขอพวกเราไดสงความสุขโอกาสสมโภช

ปสกาแกพระอัครสังฆราชแหงกรุงโรม พระสันตะปาปา

เบเนดิกตที่รักยิ่งของพวกเรา ผูซึ่งกําลังเห็นเราทาง

โทรทัศนที่ทานดูอยู แดพระสันตะปาปาเบเนดิกต เรา

ขอสงความสุขสมโภชปสกา แฮปปอิสเตอร!  (เสียง

ปรบมือดังกอง)

 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายการอวยพรท่ีพระสงฆ

มอบใหกอนจบพิธีมิสซา ความคิดแรก ทานเตือนเรา

วาการไปรวมพิธีมิสซามิใชภาระหนาที่  การรับศีลมหา-

สนิทเพื่อชวยเราใหมีชีวิตดีขึ้น ดังนั้นพระสันตะบิดรจึง

ทรงแนะนําใหอยาไดกระทําบางอยาง ตอนหนึ่งวา “ถา

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสงความปรารถนาดี
โอกาสฉลองปสกาแดพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 

และแกผูแสวงบุญ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร

เราออกจากวัดแลวกลับไปนินทา ‘ดูคนโนนสิ..ดูคนนี้สิ’ 

ดวยลิ้นที่อยูไมสุข พิธีมิสซาก็ไมหยั่งลึกลงในจิตใจของ

เรา ทําไม? เพราะฉันไมสามารถเปนประจักษพยาน

ในการดําเนินชีวิตคริสตชนได ทุกครั้งที่ออกจากพิธี

มิสซา ฉันจะตองดีขึ้นกวาตอนเดินเขาไป”

 ย่ิงกวาน้ันพระสันตะปาปายังทรงอธิบายตอวาพิธีมิสซา

มิไดจบทันทีที่เราเดินออกจากวัด เพราะศีลมหาสนิท

ที่เรารับนั้นทําใหเราเปนชายหญิงแหงศีลมหาสนิท

 “พอหมายถึงวาใหองคพระเยซูเจาทรงกระทํา

การงานตางๆ ในชีวิตเรา ความคิดของพระองคกลาย

เปนความคิดของเรา ความรูสึกของพระองคกลายเปน

ความรูสึกของเรา การเลือกของพระองคเปนการเลือก

ของเรา นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ กระทําแบบพระคริสตเจา

ทรงกระทํา นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชน”

 พระสันตะปาปายังทรงเตือนวาผลดีของพิธีมิสซาจะ

ตองสะทอนออกมาในชีวิตประจําวัน พระองคตรัสวา

การดําเนินชีวิตอยางดีในศีลมหาสนิททําใหการเปน

ประจักษพยานชีวิตคริสตชนที่เชื่อถือได ทําใหอยูหาง

จากบาปและทําใหเรามองคนอื่นเปนเพื่อนพี่นอง

 “การมีสวนรวมในศีลมหาสนิทผูกมัดเราเขา

กับผูอ่ืน โดยเฉพาะคนยากจน สอนเราใหออกจากพระกาย

ของพระคริสตเจาเขาไปสูพี่นองชายหญิงในผูที่พระองค

ทรงหวังวาเราจะจดจําพระองคไดในพวกเขาเหลานั้น

เพราะเราไดรับใชพระองค ไดถวายพระเกียรติแดพระองค

และไดรักพระองค

 กอนจะทรงจาก พระสันตะบิดรตรัสถึงดอกไมที่นํามา

ประดับจัตุรัส และแสดงความรูสึกปรารถนาใหเทศกาล

ปสกาสงผลอุดมสมบูรณในกิจการดีแหงความเช่ือของ

ชีวิตคริสตชนทุกคน

18 เมษายน 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 กอนจะทรงรวมการเขาเฝาทั่วไปประจําสัปดาห พระ

สันตะปาปาทรงพบกับทอม อีแวนส นาน 20 นาที 

เขาเปนบิดาของอัลฟ หนูนอยวัย 23 เดือนในประเทศ

อังกฤษผูติดเชื้อสายพันธุใหมที่รักษาไมได   สองสามวัน

กอน ระบบตุลาการแหงประเทศอังกฤษปฏิเสธคํารอง

ขอของทอมและภรรยาที่จะเคลื่อนยายเด็กไปยัง

โรงพยาบาลบัมบีโนเยซูของวาติกัน แพทยในประเทศ

อังกฤษกลาววาไมมีทางรักษา และตองการถอดเครื่อง

ชวยเหลือตางๆ เพ่ือย้ือชีวิตหนูนอยเอาไว   ทอม อีแวนส 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับบิดาของอัลฟ อีแวนส : 
ผูเดียวที่ทรงถือกําชีวิตเราไวไดคือองคพระผูเปนเจา

บิดาของหนูนอย อัลฟ อีแวนส ทูลพระสันตะปาปา

ฟรังซิสวา

 “ผมอยากจะขอบคุณพระองคอยางมากที่

กรุณาใหผมมาอยูท่ีนี่ในวันนี้และมีโอกาสเพ่ือจะเลา

แบงปนความทุกขทรมานซึ่งผมกับครอบครัวตอง

ฝาฟน และผมสามารถพูดแทนอัลฟไดไหม? ผมคิดวา

ได  และผมสามารถบอกความจริงกับครอบครัวเกี่ยวกับ

ชีวิตไดไหม วาชีวิตไมอาจตัดสินไดจากวิชาการแพทย 

แตไดรับการตัดสินใจจากพระเจาและผูทรงชีวิต”

 พระสันตะปาปาฟรังซิสประทานสายประคําแกพวก

เขา : แกทอม ภรรยาและลูกชายของเขาดวย ในตอน

ทายพระสันตะปาปาตรัสกับครอบครัวเขาวา

 “พอรูสึกซาบซึ้งจากความกลาหาญกําลังใจ

ของลูก”

 ตอมาในการเขาเฝาทั่วไปประจําสัปดาห พระสันตะ-

ปาปาทรงขอใหทุกคนภาวนาใหอัลฟและวินเซนต 

แลมเบิรต ซึ่งเรื่องราวของทั้งสองกลายเปนสัญลักษณ

ตอสูเพื่อตอตานการการุณยฆาตในประเทศฝรั่งเศส 

ตอนหนึ่งวา

  “พอขอพูดซ้ําและยืนยันเขมแข็งวาผู เดียว

ที่ทรงเปนผูถือกําชีวิตตั้งแตแรกเริ่มจนถึงการจบสิ้น

ของธรรมชาติคือองคพระผูเปนเจาและหนาที่ของเราคือ

ทําทุกวิถีทางที่จะรักษาชีวิตตอไป”

 พระสันตะปาปาไดเรียกรองในตอนทายของการเขาเฝา

ทั่วไปประจําสัปดาห และทรงขอใหทุกคนหยุดสงบเงียบ

สักครูเพื่อภาวนาเพื่อเราจะรูจักเคารพตอชีวิต

 “ใหเราใครครวญในความเงียบและภาวนาเพื่อการ

เคารพตอชีวิตทุกๆคน โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองทั้งสอง

ของเรา ใหเราภาวนาในความสงบ” (...มีความสงบอยาง

ทรงพลังทั่วจัตุรัสนักบุญเปโตร....)

 นี่ไมใชครั้งแรกที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงหนุนใจ

แกพอแมของอัลฟ อีแวนส พระองคทรงแสดงความ

เห็นใจครั้งแรกทางทวิตเตอร ตอมาระหวางการภาวนา

บทเรยีนาเชลีในวันอาทิตย และสุดทายที่เขาเฝาทั่วไป

ประจําสัปดาหครั้งนี้

(อานตอหนา 17)
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บทอธิษฐานภาวนา

ภาษาของคูชีวิต
“แลวทําไมเราแตละคนจึงไดยินเขาพูดภาษาทองถิ่นของเรา” 

(กิจการ 2:8)

เขาและเธอตางพบกันในงานวันเลี้ยงรุ นของการศึกษาผูใหญของ

มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เขาเปนชาวอิหรานและเธอเปนชาวไอริชที่เติบโตอยูที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา แมทั้งสองจะมีความแตกตางกันทางดานเชื้อชาติ ภาษา

และวัฒนธรรม หรือแมกระทั่งอาชีพและหนาท่ีการงาน แตเขาทั้งสองก็

ตกหลุมรักกันและมีพยานรักดวยกันถึง 4 คน

ครั้งหนึ่งเขาพยายามจะพูดสื่อสารกับเธอ และบอกวาเธอ “ซวย” แต

แทที่จริงอยากจะพูดชมเธอวา “สวย” แตดวยสําเนียงและความไมสันทัด

ในภาษาของเขาจึงทําใหพูดไมชัด และเธอก็เขาใจวาเขารักเธอ

ในวัฒนธรรมของชาวมุสลิมผูชายและผูหญิงจะหลีกเลี่ยงการพูดคุย

และมองหนากัน ทําใหบางครั้งเธอรูสึกวาสามีของเธอจะพูดกับเธอแตไมยอม

สบตากันเลย แตนั่นก็ไมทําใหเขาแสดงออกวาไมรักเธอเลย

การใชชีวิตอยูรวมกันไมใชเปนเพียงการสรางความเขาใจตอกันและ

กันอยางเดียวเพื่อใหชีวิตคูนั้นอยูรอดไปได แตจะเรียนรูอยูเสมอท่ีจะคนหา

สิ่งที่ซุกซอนและถอดรหัสความสัมพันธของกันและกันอยูตลอดเวลา

การเรียนรู กันในชีวิตแตงงานคือกระบวนการเรียนรูท่ีไมมีสิ้นสุด 

บางครั้งจะตองใชความเพียรพยายามและความอดทนตอกัน เปนการใหและ

การรับเอาความแตกตางของอุปนิสัย ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกันอยู

เสมอ จึงทําใหชีวิตคูนั้นยืนยาวและมีความรักมั่นคงตลอดไป

 ขาแตพระจิตเจา โปรดทรงใหลูกสามารถกาวขามความแตกตางทาง

ดานภาษา วัฒนธรรม และทัศน คติของพวกลูกแตละคน เพื่อสรางความ

เปนหนึง่เดยีวกนัในความรักของพระองคบนโลกนี ้ โปรดทรงประทานแสงสวาง

เพื่อใหลูกไดเปดใจรับสิ่งที่ดีงามจากเพื่อนพี่นอง และเห็นความสําคัญในการ

สรางความสมัพันธท่ีดตีอกนัอยูเสมอ ทัง้น้ีอาศยัพระบารมพีระครสิตเจา พระเจา

ของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน

เจาที่ทรงมีตอยูดาสนั้นยิ่งใหญมาก พระองคทรงทํากับยูดาสมากกวาการเหลียวมา

มอง แตยอมใหยูดาสถึงกับไดจูบพระองค (มธ 26:49 ; มก 14:45) แตการจูบก็มิได

ทําใหยูดาสรูสึกตัว เขาจึงไมไดยินคําเตือนที่ออนโยนมาก ๆ พรอมกับเรียกชื่อเขา

ดวยความรักผูกพันวา “ยูดาส ทานใชการจุมพิตเพื่อทรยศบุตรแหงมนุษยหรือ” (ลก 

22:48) เขาจึงยิ่งจมลึกอยูในความมืด และที่สุดเขาก็หมดกําลังใจ หมดความหวัง 

ไมรับรูแสงสวางของความรักอันเปยมดวยความเมตตาของพระอาจารย แมเขาจะเสียใจ

และพูดวา ขาพเจาทําบาปที่ไดทรยศตอผูบริสุทธิ์ แมเขาจะไมตองการเงินทองนั้นอีก 

เขาก็หมดหวังจนตองไปแขวนคอตาย (มธ 27:3-5) การทรยศของยูดาส เปนการ

ทรยศตอสายสัมพันธของความรักที่พระเยซูเจาทรงมอบใหยูดาส สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 กลาววา เรื่องนาเศราหลังการทรยศของยูดาสคือ การที่เขา

ไมสามารถเชื่อตอไปวาตนจะไดรับการอภัยได ความสํานึกผิดกลายเปนความสิ้นหวัง

บัดนี้เขาเห็นแตตนเองและความมืดของตนเทานั้น เขาแลไมเห็นแสงสวางของพระ

เยซูเจาที่อาจสองแสงใหเขาเอาชนะความมืดไดอีกตอไป เขาแสดงความสํานึกผิด

อยางไมถูกตอง รูปแบบที่ไมอาจรับความหวังได รูปแบบที่เห็นแตความมืดของตน 

รูปแบบที่คอยทําลายและไมมีทางจะถูกตองได ความรูสึกผิดอยางถูกตองมีลักษณะ

นี้คือ มีความหวังอยางมั่นใจที่เกิดจากความเชื่อในอํานาจที่เหนือกวาของความสวาง

ที่มารับธรรมชาติมนุษยในองคพระเยซูเจา (เรื่องเดียวกัน หนา 120) 

      พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ไดนําเรื่องคูขนานทํานองนี้

ในพระคัมภีร มาใหเรารําพึงภาวนาอีก คือเรื่องกาอินฆาอาแบลและสิ้นหวัง คิดวาบาป

ของเขาหนักเกินกวาจะไดรับการอภัย (ปฐก 4:13) คูกับเรื่องดาวิดฆาอูรียาห แลว

สํานึกผิด กลับมาวอนขอพระเมตตาดวยความเชื่อความไววางใจในความรักมั่นคง

ของพระองควา “ขาแตพระเจา โปรดเมตตาขาพเจาตามความรักมั่นคงของพระองค

เถิด โปรดทรงลบลางการลวงละเมิดของขาพเจา เพราะพระกรุณาของพระองค” (สดด 

51:1) เหตุการณเชนเดียวกันบนเขากัลวารีโอ ที่มีโจรสองคนถูกตรึงกางเขน ทั้งสอง

คนทําบาปที่หนักพอ ๆ กัน และเปนอาชญากรเหมือนกัน แตคนหนึ่งสาปแชงและ

ดูหมิ่นพระเยซูเจา เขาตายอยางสิ้นหวัง สวนอีกคนหนึ่งรองวา “ขาแตพระเยซู โปรด

ระลึกถึงขาพเจาดวย เมื่อพระองคจะเสด็จสูพระอาณาจักรของพระองค และเขาก็

ไดยินพระเยซูเจาทรงตอบเขาทันทีวา วันนี้ทานจะอยูกับเราในสวรรค (ลก 23:42-

43) บทเรียนคูขนานท่ีเกือบจะเหมือนกันแตจบลงแบบตรงขามกันของเปโตรกับยูดาส 

เปนเพราะเปโตรเชื่อและไวใจในความรักอันเปยมดวยความเมตตาของพระเยซูเจา แต

ยูดาสไมเชื่อและไมไวใจในความรักจนถึงที่สุดของพระเยซูเจา เปโตรไมสิ้นหวัง เขา

กลับมาหาพระอาจารย แตยูดาสหมดหวังไปจมอยูในความมืดของตนเอง 

 ดังนั้น แมเราจะออนแอมากเพียงใด แมจะเคยตกในบาปมากเพียงใด หรือ

เคยจมลึกอยูในบาปมานานเพียงใด บางคนอาจมีอุปสรรคในชีวิตทําใหยังรับพระเยซู-

เจาในศีลมหาสนิทไมได และแมเราจะมีปญหา มีความทุกขยากลําบากหนักหนา

เพียงใด ขอเราหันสายตามาหาพระเยซูเจาที่ถูกตรึงบนไมกางเขน ใหเรามาอยูตอหนา

พระองค โอบกอดคอพระองคไว และฟงพระวาจารักของพระองคที่ตรัสกับเราเปน

รายบุคคลวา “แมบาปของทานเปนสีแดงเหมือนผาสีเลือดหมู ก็จะขาวอยางหิมะ แม

บาปของทานจะเปนสีแดงเหมือนผาสีแดงเขม ก็จะขาวเหมือนขนแกะ (อสย 1:18) 

ไมกางเขนของพระเยซูเจา แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา บาปเปนเรื่องหนักมากก็จริง 

แตความรักยิ่งใหญของพระเจา ก็พรอมเสมอที่จะใหอภัย (คําอธิบาย เพลงสดุดี 130)   

เด็กคนนี้พูดถูก (ตอจากหนา 3)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 21 ประจําวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2018 หนา 7

เพื่อที่จะเขาใจพระเยซูคริสตเจาจําเปนท่ีเราจะตอง

เปดใจตอนรับพระองคดวยความกลาหาญและมอง

ไปขางหนา 

 สถานีวิทยุวาติกันรายงานวา  “สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสทรงเนนย้ําในเรื่องนี้ระหวางพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ณ วัดนอยซางตามารธา  ทรงเชิญชวน

ผูรวมพิธีใหตรึกตรองความศรัทธาของตนตอพระเยซู

คริสตเจา”

 พระองคทรงยกตัวอยางบทอานประจําวันตาม

พระวรสารของนักบุญมาระโกเรื่องพระเยซูเจาทรงรักษา

ชายพิการชาวคาเปอรนาอุมใหหาย  พระองคตรัสวา  

“ความศรัทธาไมอาจซื้อขายได  เพราะเปนพระพรจาก

พระเปนเจาเพื่อชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา”  

 จําเปนตองเปดใจของเรา
 การท่ีจะเขาใจพระเยซูคริสตเจาอยางถองแท  

เราไมอาจ “ปดหัวใจ” ของเรา  แต “จําเปนอยางยิ่งที่จะ

ตองดําเนินชีวิตเปนผูใหอภัยและออนนอมถอมตน”

 เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนของความศรัทธาที่

แทจริง  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกตัวอยางชาวคา-

เปอรนาอุมที่พรอมจะทําทุกสิ่งเพื่อใหไดใกลชิดพระเยซู

เจามากยิ่งขึ้น   โดยฟนฝาอุปสรรคทั้งสิ้นที่ขวางกั้น   

พวกเขามีความเชื่อมั่นในพระเยซูเจาและการเยียวยา

รักษาโรคของพระองค  ชาวเมืองจํานวนมากตางพากัน

มาหอมลอมพระองคและรอคอยอยูบริ เวณบานที่

พระองคประทับอยูเพื่อเยียวยารักษา  พระองคยังทรง

เตือนพวกเขาใหเปดหลังคาบานที่พระเยซูเจาประทับ

เพื่อหยอนคนพิการเขาไปทางหลังคาบาน

 จําเปนตองกลาหาญ 
 พรอมหัวใจที่มองไปขางหนา
 “พวกเขาเหลานั้นมีความเชื่อ”  สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาตรัส  “เปนความเชื่อเดียวกับสตรีที่อยูทามกลาง

ฝูงชนเชื่อวาหากเธอเพียงไดสัมผัสพระภูษาของ

พระเยซูเจาขณะพระองคทรงดําเนินไปยังบานของไยรัส  

เธอก็จะไดรับการเยียวยารักษาเชนเดียวกัน”   สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงตั้งขอสังเกตวาเปนความเชื่อ

เดียวกับนายรอยที่ปรารถนาใหคนรับใชของตนไดรับ

การรักษาใหหาย

ความศรัทธาในพระเยซูคร�สตเจา 
 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งขอสังเกตวา 

“หัวใจของความศรัทธา คือ  ความเชื่อที่เขมแข็ง ความ

กลาหาญ  และการมองไปขางหนาเสมอ”

 ผูปดใจของตนไมอาจเขาใจพระเยซูเจาได
 สมเด็จพระสันตะปาปาในสังกัดคณะเยสุอิต 

ตรัสวา  “ในพระวรสารเรื่องชายพิการ  พระเยซูเจาทรง

กาวล้ําไปอีกหนึ่งกาว  พระองคไมเพียงทรงรักษาใหหาย

จากโรค  แตทรงใหอภัยในบาปผิดอีกดวย”

 “ยังมีผูท่ีแมจะปดดวงใจของตน  แตก็ยังยอมรับ

วาพระเยซูเจาทรงเยียวยารักษาโรค  การใหอภัยบาปผิด

มีความยิ่งใหญกวาอีกเพราะองคพระผูเปนเจาเพียง

ผูเดียวที่ทรงสามารถยกบาปทั้งมวลได”

 “พระเยซูเจาเทานั้นท่ีทรงทราบวาพวกเขา

กําลังคิดอะไรอยู”  พระองคมิไดตรัสวา “เราคือพระ-

เปนเจา”  พระองคไมไดตรัสเชนนั้น   “เหตุใดพวกทาน

จึงคิดถึงเรื่องเหลานี้?”  เพราะทานรูวาบุตรแหงมนุษย

ทรงมีอํานาจ  และสิ่งนี้เองทําใหพระองคทรงเปนบุคคล

พิเศษ  สามารถที่จะอภัยบาปได  ตรัสวา “จงลุกขึ้น  

แบกแครเดินไปเถิด”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งขอสังเกตวา  

ณ ที่นี้ “พระเยซูเจาทรงเริ่มตรัสสิ่งที่ทําใหประชาชน

ทอแทใจ  อัครสาวกบางคนซึ่งติดตามพระองคพูดวา  

ภาษาที่พระองคตรัสชางเขาใจยาก  โดยเฉพาะเมื่อตรัส

ถึงการรับพระกายของพระองคเพื่อทรงไถมนุษยให

รอดพน”  

 ทุกคนสงสัยในคํากลาวนี้  แตทานเปนศิษย

ที่เลือกจะยังอยูกับพระองค หรือจะละทิ้งพระองคไป?   

พระองคทรงเรียกรองใหผูที่ยังอยู ณ ที่นั้น ใหไตรตรอง

วาพระเยซูเจาทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาจริง

หรือ?

 เมื่อพระเยซูเจาทรงแสดงพระฤทธานุภาพ

ยิ่งใหญกวาการเปนมนุษย  “ทรงใหอภัยบาป  ทรง

ประทานชีวิต ทรงสรางมนุษยชาติ  ซึ่งแมแตบรรดา

อัครสาวกของพระองคยังสงสัย และมีบางคนที่เดินจาก

พระองคไป”  พระเยซูเจาทรงถามคนกลุมเล็กๆ วา 

“พวกทานตองการจากเราไปเชนกันหรือไม?”

 “ความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา  เราทั้งหลาย

ตางมีความเชื่อในพระองคอยางไร?  ทานเชื่อหรือไม

วาพระเยซูคริสตเจาทรงเปนพระเจา  พระบุตรแหงพระ-

เปนเจา?  และความเชื่อเชนนี้ไดชวยเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของเราหรือไม?  ความเชื่อของเราชวยใหปนี้เปนปแหง

พระหรรษทานเริ่มจากจิตใจเรา  เปนปแหงการใหอภัย  

ปแหงการชิดสนิทกับพระเปนเจาหรือไม?

 ไมมีใครสมควรจะไดรับความเชื่อ
 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเนนยํ้าวา  “ความเช่ือ

เปนพระพร  ไมมีผูใดสมควรไดรับความเช่ือ  หรือสามารถ

จะซื้อความเชื่อได  ดังนั้น  เราจําเปนตองถอมตนลง  

เปนทุกขถึงบาปที่ไดกระทํา และสวดภาวนาวา  “ขาแต

พระเปนเจา  โปรดประทานอภัยแกลูกผูเปนคนบาป  

พระองคทรงเปนพระผูทรงเปนเจา  พระองคสามารถ

ยกบาปของลูกได”  

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาวอนขอ

พระเปนเจา “โปรดทรงชวยลูกทั้งหลายใหเติบโตใน

ความเชื่อดวยเถิด  พระเจาขา”   และทรงเสริมวา  “จง

แสวงหาพระเยซูเจาเพื่อวาพวกเขาจะไดยินพระสุรเสียง

ของพระองค  ดวยเหตุที่พระองคทรงอํานาจ”

 พระองคตรัสเสริมวา “พวกเขาติดตามพระองค

เพราะพระองคทรงเยียวยารักษาประชาชน  เพราะพระองค

ทรงทําอัศจรรย  ที่สุด คนเหลานี้เมื่อไดเห็นสิ่งนี้ ก็

เดินจากไป พวกเขารูสึกประหลาดใจ และสรรเสริญ

พระเปนเจา” 

 จงสรรเสร�ญพระเปนเจา     
 “จงสรรเสริญพระเปนเจา  เพ่ือยืนยันวาพระเยซู-

คริสตเจาทรงเปนพระเปนเจา  พระองคสถิตอยูในชีวิต

ของฉัน  และพระองคทรงถูกสงมาเพื่ออภัยบาปของฉัน  

ขอพระองคทรงไดรับการสรรเสริญ”   

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสวา  องคพระจิตเจา

ทรงประทานความรูสึกเชนนี้และความสามารถที่จะ

แสดงความรูสึกเชนนี้ออกมา  เพื่อวาเราจะสามารถพูด

วา  “พระองคทรงเปนพระเปนเจาแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน”

 สมเด็จพระสันตะปาปากลาวสรุปวา  “ใหเรา

ภาวนาวอนขอพระเปนเจาเพื่อที่เราจะเติบโตในความ

เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสตเจา  องคพระผูทรงเปนเจา

ผูใหอภัยแกเรา  ผูประทานปแหงพระพรนี้แกเรา  และ

ความเชื่อศรัทธานี้เองที่นําเราสูการสรรเสริญพระองค”

 คุณวีณา โกวิทวานิชย 

 เมื่อวันอาทิตยที่ผานมา  สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนสุเหราชาวยิวที่ตั้งอยูในกรุงโรม  

ทรงเปนพระสันตะปาปาองคที่สามที่เสด็จเยือนสุเหรา

เพื่อเปนเครื่องหมายแหงสัมพันธภาพระหวางคริสตชน

คาทอลิกและศาสนิกชาวยิวที่มีตอเนื่องยาวนาน

 ผูนําชาวยิวที่ เปนสมาชิกของสุเหราแหงนี้

หลายคนไดกลาวตอนรับสมเด็จพระสันตะปาปา  และ

พระองคไดตรัสตอบ กอนจะกลาวทักทายสมาชิกสําคัญๆ

หลายคน รวมถึงผูที่รอดชีวิตจากการฆาลางเผาพันธุ

ชาวยิวจํานวนมากที่ยังมีชีวิตอยู

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกลาวระลึก

ถึงเหตุการณเศราโศกของการฆาลางเผาพันธุ และทรง

เคารพศพชาวยิวกวาสองพันคนที่ถูกกองทหารนาซี

เยอรมันในกรุงโรมเนรเทศในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1943

 พระองคตรัสวา “ขอใหอดีตเปนบทเรียนสําหรับ

ปจจุบันและอนาคต  การฆาลางเผาพันธุเตือนใจเราวา

ความกลาหาญเปนความจําเปนอยางยิ่งเพื่อปกปอง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสันติภาพ”

 การเสด็จเยือนครั้งนี้เพ่ือสานตอสัมพันธภาพ

ที่ดีซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง

เยือนในเดือนมกราคม 2010  และนักบุญยอหน ปอล 

ที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนรับไบเอลีโอ  โทอัฟ 

ใน ค.ศ. 1986 ตามลําดับ 

 คุณวีณา โกวิทวานิชย

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

ขอสรรเสร�ญองคพระผูเปนเจา
Laudato Si’ ขอ 227

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ
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เปดประตู
 สูแสงธรรม
คายคําสอนภาคฤดูรอน

ซึ่งตอบสนองตอแผนงานอภิบาลสังฆมณฑล โดยให

เด็กคําสอนไดเรียนรูและเขาใจถึงการเปนศิษยของ

พระคริสต โดยตองเจริญชีวิตเปนประจักษพยานแหง

ความเชื่อทามกลางสังคมในยุคปจจุบัน พรอมจะเรียน

รูจักพระเจาและมีประสบการณดานความเช่ือรวมกัน 

ซึ่งคายฯ จัดขึ้นโดยใชชุมชนเปนสนามงานคําสอน เด็ก

คําสอนจะเรียนรูและซึมซับบรรยากาศความเช่ือ

ความศรัทธาของสัตบุรุษในชุมชน  ใหสัตบุรุษไดมีสวน

ชวยสนับสนุนและเปนแบบอยางใหแกเด็กคําสอน  และ

ใหเด็กๆไดเปนสวนหนึ่งของการมีสวนรวม โดยเฉพาะ

ในชวงระหวางสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเห็นเปนรูปแบบ

ของชีวิตหมูคณะคริสตชน(Koinonia) ตามท่ีพระเยซูเจา

สังฆมณฑลนครราชสีมา
 ชวงเวลาปดภาคเรียนพวกเราสามเณรใหญ

สังฆมณฑลนครราชสีมาไดมีโอกาสกลับมาชวยงาน

คายคําสอนภาคฤดูรอนของสังฆมณฑลซ่ึงจัดขึ้น

ทุกป ในแตละปจะมีเด็กคําสอนจากหมูบานตางๆ ใน

สังฆมณฑลมารวมเขาคายในคร้ังน้ี โดยจัดข้ึนท่ีวัดแมพระ

คนกลางแจกจายพระหรรษทาน บานโคกปราสาท ซึ่ง

ใชเวลาในการจัดคาย 2 สัปดาห และเมื่อจบคายแลว

เด็กที่มาเรียนคําสอนบางคนจะได รับศีลศักด์ิสิทธิ์

โดยมีพระคุณเจายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เปน

ผู โปรดศีลกําลังและศีลมหาสนิทครั้ งแรกแก เด็ก

คําสอน และมีเด็กบางคนมาเรียนเพื่อเตรียมความพรอม

ในปหนา ปนี้มีเด็กคําสอนทั้งสิ้น 135 คน ครูคําสอน

จํานวน 7 คน พี่เลี้ยงจํานวน 7 คน บราเดอร 7 คน 

(สังฆมณฑลนครราชสีมา 4 คน คณะเซนตคาเบรียล 

3 คน) โดยมีคุณพอเปรมปรี วาปโส (เจาอาวาสวัด

แมพระคนกลางแจกจายพระหรรษทาน บานโคกปราสาท-

ปราสาทพร) เปนจิตตาภิบาล 

 คายฯ ในครั้งนี้ใชหัวขอวา “ศิษยพระคริสต” 

เด็กๆ จะไดนําความรูและสิ่งที่ไดรับไปดําเนินชีวิตให

เกิดผลตอไป 

พระอาจารยได

มอบไว ให เปน

แบบอยาง

ฉะนั้ น

น อก จ า ก เ ด็ ก

คํ า ส อ น จ ะ ไ ด

เ รี ย น รู จ า ก ใน

หอง เรี ยนแล ว 

ยั ง จ ะ ไ ด เ ห็ น

บ ร ร ย า ก า ศ

ความเชื่อของ

ชุมชนที่ นี่ เพื่ อ

เมื่อจบคายฯ ไป
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ศูนยบรรเทาใจทางโทรศัพท

โรงพยาบาลเซนตเมร�่ นครราชสีมา

“สุข หร�อทุกข ใหเราเปนเพ��อนคุณ”

ใหคําปร�กษาฟร�

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

ติดตามชมรายการโทรทัศน

Power of Love
(พลังรัก สรางพลังคุณ)

วันอาทิตย เวลา 15.30-16.00 น.
ทางชอง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ติดตามชมรายการโทรทัศน
แสงธรรม

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
วันอังคารเวนอังคาร 

04.30-05.00 น. ชอง 9 MCOT

แกไขขอมูลปฏิทินคาทอลิก 
2019 / 2562 

ขณะนี้กองบรรณาธิการ แผนกการพิมพ
คาทอลิก กําลังปรับแกไขขอมูล ชื่อ ที่อยู 
ใหเปนปจจุบัน วัด หนวยงาน องคกรใด 
มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลรบกวนแจงไดที่ 
E-mail: udomsarn@cbct.net
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2018
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(อานตอหนา 14)

ชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิก (ตอจากหนา 1)

วันที่ 28 เมษายน 2018 ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด 

บางนกแขวก มอบใบพรพระสันตะปาปา และใบ

ประกาศเกียรติคุณแกผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

และลูกกตัญูตอบุพการี จํานวน 34 คน จาก

ทั่วประเทศ จัดโดยคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อ

ผูสูงอายุ ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม แผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหสังคมไทย 

ตระหนักถึงคุณคา ศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ รวมทั้ง

ใหลูกหลานไดแสดงถึงความกตัญู รูหนาที่ และ

ปฏิบัติตอผูสูงอายุ ในดานสุขภาพกายและดานจิตใจ

 การจัดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติ

ครั้งนี้ มีจิตตาภิบาล แกนนําผูสูงอายุ และคริสตชนจาก 

10 สังฆมณฑล รวมงานประมาณ 2,000 คน 

 บรรยากาศภายในงานประกอบดวยการตรวจ

สุขภาพ การแสดงบนเวที พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธี

มอบใบพรพระสันตะปาปา และใบประกาศเกียรติคุณ

แดผูทําประโยชนใหแกพระศาสนจักร ผูสูงอายุคาทอลิก

ตัวอยาง และลูกกตัญูตอบุพการี งานชุมนุมผูสูงอายุ

คาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจําป ค.ศ. 2018 ซึ่ง

สังฆมณฑลราชบุรี ไดเปนเจาภาพ จัดขึ้นที่อาสนวิหาร

แมพระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม ระหวาง

วันที่ 27-28 เมษายน 2018

 สําหรับกิจกรรมที่สําคัญนั้น ในคืนวันที่ 27 

เมษายน บรรดาผูสูงอายุที่เดินทางมาจากสังฆมณฑล

ตางๆ ทั่วประเทศ ทั้ง 10 สังฆมณฑล มารวมชุมนุม

รวมใจเปนหนึ่งเดียวกัน มีการแสดงจินตลีลา “บุพเพ-

สันนิวาส ระบําดอกบัว ราชบุรี” ที่จะถายทอดศิลป-

วัฒนธรรม ออกมาในรูปแบบของการแสดงได โดยมี

พระวาจาเปนแกนกลางของการแสดง นอกจากนั้นคืน

วันท่ี 27 ทางสังฆมณฑลราชบุรี ไดนําเสนอประวัติศาสตร

แหงความเชื่อของสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งเริ่มตนมากวา 

100 ป ณ สถานที่แหงนี้ ความเชื่อของกลุมคริสตชน

ไดเจริญเติบโตขึ้น ทั้งโดยอาศัยมิชชันนารี จากคณะ

มิสซังตางประเทศ และจากคณะซาเลเซียน ที่เริ่มเขามา

ในประเทศไทย 

 นอกจากนั้นสังฆมณฑลราชบุรี ยังเปนสถานที่

สําคัญในการฝกอบรมสามเณร มีคณะผูใหญหลายทาน

ที่ไดรับการอบรมจากบานเณรบางนกแขวกแหงนี้ ไดแก

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบูญชู และพระสังฆราช

อีกหลายองค รวมถึงบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-

บํารุง และบุญราศีฟลิป สีฟอง ถือวาแผนดินนี้ เปน

แผนดินที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนแผนดินแหงความเชื่อ 

 วันที่ 28 มีพิธีเปดงานอยางเปนทางการ โดย

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประธานคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 พระคุณเจาปญญา ใหสัมภาษณวา “ผูสูงวัย

เปนบุคคลที่มีความสําคัญ ผูสูงวัยมีบทบาทสําคัญใน

ประวัติศาสตรแหงความรอด แมกระทั่งพระแมมารียเอง 

บิดามารดาของพระแมมารียก็เปนผูสูงวัย เพราะฉะนั้น 

ผูสูงวัยจึงเปนบุคคลที่พระเจาโปรดปราน และคําสอน

ของพระศาสนจักร ไมวาพระสันตะปาปาองคใดก็ตาม 

ก็ใหความสําคัญกับผูสูงวัยดวยกันทั้งนั้น จนกระทั่ง

บอกวา “สังคมใดที่ไมเคารพ ปู ยา ตา ยาย หรือผูสูงวัย

นั้น เปนสังคมที่ไรซึ่งอนาคต” ในสวนตัวของพอ พอ

สูญเสียทั้งบิดา-มารดา เพราะฉะนั้นพอมองวาผูสูงวัย 

ก็คือบิดามารดาของพอ วันนี้พอจึงมีความชื่นชมยินดี

เปนพิเศษ ที่มีผูสูงวัยจากสังฆมณฑลตางๆ ในประเทศ

ไทยมาชุมนุมกัน พอหวังเปนอยางยิ่งวา กิจการอภิบาล

ผูสูงวัย โดยผูสูงวัย เพื่อผูสูงวัย จะไดเจริญกาวหนา 

มั่นคง ยิ่งๆ ขึ้น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกๆ คน 

ในความสําเร็จของการชุมนุมในวันนี้”

 พระคุณเจาสิริพงษ กลาววา “นับเปนสิ่งที่

นาชื่นชมยินดี ที่ปนี้มีผูสูงอายุจากสังฆมณฑลตางๆ มา

รวมงานชุมนุมจํานวนมาก ปจจุบันผูสูงอายุไมไดกลาย

เปนผูที่ตองรับการอภิบาลแลว แตผูสูงอายุกลับกลาย

เปนผูอภิบาลรวมกับบรรดาพระสงฆ นักบวช และ

รวมกันเปนกลุม เปนชมรม ถือวาเปนการบรรลุวัตถุ-

ประสงคของงานอภิบาลผูสูงอายุ ที่ทางคณะกรรมการ

ระดับชาติไดจัดขึ้น การจับกลุมมีพลัง การรวมตัวกัน

มีพลังท่ีจะทําใหงานอภิบาลในกลุมดูแลกันอยางทั่วถึง 

และเปนการเสริมสรางชีวิตทั้งฝายกาย และฝายจิตดวย

ขอใหบรรลุในสิ่งที่เราตั้งไว การทํากิจเมตตา การเปน

ศิษยพระคริสต การที่จะมีชีวิตจิตที่มั่นคงเขมแข็ง และ

ของชีวิตผูสูงวัยทั้งหลาย ขอใหผูสูงอายุไดรับความสุข 

ไดรับกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ดี ในฐานะที่เปนศิษย

พระคริสตตอๆ ไป”

 คุณพอวิโรจน นันทจินดา ประธานคณะ

อนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ กลาววา “เราพยายาม

ผลักดันเน้ืองานของผูสูงอายุใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน

ข้ึน โดยเรามีแผนงานของผูสูงอายุท่ีชัดเจน ท่ีเปนตนแบบ

ของงานผูสูงอายุในประเทศไทย แลวกระจายไปสูสังฆ-

มณฑลตางๆ ที่ทํางานลอกับทางสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย เพื่องานของผูสูงอายุจะได

เจริญกาวหนา และเชนเดียวกันแตละสังฆมณฑลนั้น

มีบทบาทหนาที่ในการเชิญชวน แนะนํา และพยายาม

ท่ีจะใหเกิดความมุงมั่นในเนื้องานของผูสูงอายุใหเจริญ

กาวหนาตอไป อยางไรก็ตามการดําเนินงานน้ีตองอาศัย

ความสัมพันธระหวางสังฆมณฑล โดยผานทางคุณพอ 

จิตตาภิบาลงานผูสูงอายุแตละสังฆมณฑลผลักดันให

กลับสูคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล 

เพื่อจะไดใหแผนงานเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น และเมื่อ

สังฆมณฑลมีความกาวหนา มีความตอเนื่อง พยายาม

ที่จะลงสูระดับวัด และพยายามที่จะผลักดันใหแตละวัด

มีการพบปะ การประชุม ปรึกษาหารือกันในการจัด

กิจกรรมอยางตอเนื่อง ตามพระประสงคของสมเด็จ

พระสันตะปาปา ที่ทรงพยายามใหเราแตละคน มีความ

สัมพันธกับเพื่อนพี่นองเรา โดยเฉพาะกับพี่นองที่ยากไร 

ยากจน ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงท่ีไมมีใครดูแลเอาใจใส 

สมเด็จพระสันตะปาปาพยายามช้ีบทบาทถึงพวกเรา

ทุกคน ซึ่งเปนผูแทนงานผูสูงอายุ ถือวาเราเปนจิตอาสา 

งานของพระศาสนจักรใหพยายาม ท่ีจะออกไป

เยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใสพวกเขาเหลานั้น โดยการมอบ

ความรักของพระเจา ประกาศขาวดีในรูปแบบใหม ให

พวกเขาไดเขาใจถึงชีวิต และพันธกิจขององคพระเยซูเจา 

แสดงตนเปนศิษยพระคริสตอยางแทจริง จึงขอใหความ

สัมพันธน้ีคงอยูกับเพ่ือนพ่ีนองพวกเราทุกๆ คน โดยเฉพาะ

ผูใหญในพระศาสนจักร และคณะอนุกรรมการคาทอลิก

เพื่อผูสูงอายุเอง ก็พยายามที่จะรวมเปนหนึ่งเดียวกับ

งานของพระศาสนจักรทั้ง 10 สังฆมณฑล” 

 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู สู งอายุ    

มอบใบพรพระสันตะปาปาและใบประกาศเกียรติคุณ 

เปนพิเศษแกนายยอหน บอสโก ธัญญา ศิโรรัตน-

ธัญโชค อายุ 53 ป วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม 

ผูทําคุณประโยชนแกพระศาสนจักร  

 ผูไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนผูสูงอายุ

คาทอลิกตัวอยาง  ประจําป 2018/2561 จํานวน 17 

คน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 นางโรซา สุวณี พิชัยศรีสวัสดิ์ อายุ 75 ป

วัดเซนตร็อค ทาไข  เขต 4

 นางอากาทา เฉลียว เกตุพันธ อายุ 96 ป 

วัดนักบุญอันเดร บางภาษี  เขต 5

 นางสาวอันนา รัตนา เที่ยงงามดี อายุ 71 ป 

วัดมารียสมภพ บานแพน  เขต 6

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 

 นายเปาโล บรรฑิต พรมบุตร อายุ 70 ป

วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล เชียงยืน

 นางอันนา มารีกา ผันพลี อายุ 60 ป วัด

นักบุญยอแซฟ ดอนทอย

 นางสาวเทเรซา หนูพวง พึ่งพา อายุ 65 ป 

วัดนักบุญกาทารีนา ทุงมน

สังฆมณฑลเชียงใหม 

 นางเทเรซา หมอเอ สุขสวัสดิ์  อายุ 60 ป 

วัดนักบุญเปาโล หวยตอง
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สังฆมณฑลนครสวรรค 

 นายยอแซฟ แอน วิไลพันธุ อายุ 89 ป 

วัดพระนามกรเยซู  สิงหบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี 

 นางคาทารีนา สุภี อิ่มรุงเรือง อายุ 83 ป

วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

 นายยอแซฟ ไพศาล แสงเทียน อายุ 91 ป 

วัดนักบุญมารการีตา บางตาล

 นางเทเรซา เลิศวิไล ทองอําไพ อายุ 68 ป

วัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี

 นางอักแนส จํานงค  กังกง  อายุ 76 ป วัด

พระคริสตหฤทัย วัดเพลง

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 

 นายโยเซฟ หลุยส วิบูลย วณิชยาพณิชย 

อายุ 91 ป อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี 

 นายยอแซฟ สมศักดิ์  พงศศิริพัฒน อายุ 69 

ป วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา 

 นางโรซา ประภัสสร ทองอดิศัย อายุ 71 ป

วัดแมพระคนกลางแจกจายพระหรรษทาน  โคกปราสาท-

ปราสาทพร

สังฆมณฑลอุดรธานี 

 นางมารีอา มักดาเลนา บัวลอย อินนอก 

อายุ  63  ป วัดพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ

บานโนนสมบูรณ ขอนแกน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

 นายเปโตร จรูญ ถาวร อายุ 79 ป  วัดอัคร-

เทวดาราฟาแอล บานบุงไหม

 ผูไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนลูกกตัญู

ตอบุพการี  ประจําป  2018/2561 จํานวน 17 คน 

 

ชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิก (ตอจากหนา 13)

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 นางสาวฟโลมีนา ดวงพร  กระทอง อายุ 64 

ป วัดอัครเทวดาราฟาแอล สมุทรปราการ เขต 1

 นายยอแซฟ วีระชัย ศรีนภาวรรณ อายุ  56 

ป วัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น เขต 2

 นางสาวเทเรซา ปฐวี แกวขจร อายุ 53 ป  

วัดซางตาครูส กุฎีจีน เขต 3

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 

 นางกาทารีนา อรอุมา พัฒนภูทอง อายุ  40 

ป วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล เชียงยืน

 นางแบนาแดท ยุวดี  ซอลเตอร อายุ 34 

ป วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

 นางสาวเทเรซา ดวงกมล ชาญเจริญ อายุ 

29 ป อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทาแร

สังฆมณฑลเชียงใหม 

 นายยอแซฟ รณชัย เกษตรสุขใจ อายุ 45 ป 

วัดนักบุญเปาโล หวยตอง

สังฆมณฑลนครสวรรค 

 นางมารีอา อรทัย ลาภานันต อายุ 64 ป 

วัดพระนามกรเยซู  สิงหบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี 

 นางสาวปอา อังสณา  ยงคกมล  อายุ 50 ป 

วัดนักบุญมารการีตา บางตาล

 นางสาวมารีอา ปรียานุช   ทองคํา  อายุ 44 

ป วัดนักบุญยอหนบอสโก ราชบุรี

 นางอันนา สนธนี เปยมศิริ อายุ 58 ป

อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก

 ซิสเตอรมารีอา มัสซาแรลโล พวงทิพย   

ผลประดิษฐ อายุ  52 ป วัดแมพระสายประคํา หลักหา

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

 นางมารีอา ทิพยา เพ็ชรพราว อายุ 54 ป 

วัดแมพระองคอุปถัมภ พนม สุราษฎรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี 

 นางเทเรซา ลาวัลย  พัฒนธรรมานันต อายุ 

51 ป วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

สังฆมณฑลนครราชสีมา 

 นางสาวโรซา ชนันธร โสภาลี อายุ 43 ป

วัดแมพระคนกลางแจกจายพระหรรษทาน โคกปราสาท- 

ปราสาทพร

สังฆมณฑลอุดรธานี 

 นางเทเรซา สุขศิริ อินธิเสน อายุ 52 ป 

วัดนักบุญเยรารด  ขอนแกน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

 นายเปโตร เฉลิมพล เกิดสวัสดิ์ อายุ 35 ป 

วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บานหนองคูนอย

 นอกจากนั้นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

ผูสูงอายุ ไดมอบรางวัลใหกับ “ชมรมผูสูงอายุตัวอยาง”

ประจําป ค.ศ. 2018 ชมรมผูสูงอายุสามารถที่จะทํา

ประโยชนใหกับสมาชิกชมรมไดเปนอยางดี มีการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ

อารมณ สังคม สติปญญา และจิตวิญญาณ ซึ่งถือวา

เปนเร่ืองท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสังคมไทยท่ีจะกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบในอีกไมกี่ปขางหนานี้ ถือวา

คาทอลิกไดใหความสําคัญกับนโยบายของรัฐบาล รวม

ถึงการใหความสําคัญกับพระวาจาของพระเจา ในฐานะ

ที่เราทุกคนเปนพี่นองกัน และผูสูงอายุนั้นเปนบุคคลที่

สําคัญ เปนเสาหลักของพระศาสนจักรในดานความเชื่อ

 ชมรมผูสูงอายุตัวอยาง ประจําป ค.ศ. 2018 

รางวัลชนะเลิศดีเดน ไดแก ชมรมผูสูงอายุวัดเซนตร็อค 

ทาไข จ.ฉะเชิงเทรา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชมรม

ผูสูงอายุบานโคกปราสาท-ปราสาทพร วัดแมพระ

คนกลางแจกจายพระหรรษทาน ปะคํา บุรีรัมย สังฆ-

มณฑลนครราชสีมา 

 รองชนะเลิศอันดับ 1  ไดแก สโมสรผูสูงอายุ 

เซนตหลุยส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 สําหรับงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติ 

ครั้งที่ 14/2019 สังฆมณฑลสุราษฎรธานี เปนเจาภาพ 
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 วั ด แ ม พ ร ะ

องคอุปถัมภ กรุงเทพ-

กรีฑา ฉลองวัดวันพฤหัส-

บดีที่ 24 พฤษภาคม เวลา 

19.00 น. พระสังฆราช

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปนประธาน

 วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

พระสงฆบวชครบ 25 ป ของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เปนประธาน

 วัดเซนตแอนโทนี ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด

วันเสารที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระคารดินัล

ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เปน

ประธาน (รานคาติดตอ คุณวีระวัฒน ศรีจํารัส โทร. 

08-9159-3659)

 วัดแมพระกุหลาบทิพย  ลาดพราว 124 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม  

เวลา 17.00 น. พระสงฆบวชครบ 25 ป ของอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนประธาน

 วัดนักบุญอันนา ทาจีน จ.สมุทรสาคร 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

(ทานที่มาจากกรุงเทพฯ เลยสี่แยกมหาชัยแลวใหชิดซาย

ดูปายไปทาฉลอม ขามแมน้ําทาจีน 100 เมตร เลี้ยว

ซายตรงไป 3 กิโลเมตร ทานที่มาจากแมกลอง 

จ.สมุทรสงคราม กลับรถใตสะพานแมน้ําทาจีน  เลี้ยว

ซายตรงไป 3 กิโลเมตร)

 วัดแมพระองคอุปถัมภ เฉวง สมุย 

จ.สุราษฎรธานี เสกและเปดวัดใหม วันพฤหัสบดีที่ 

24 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล 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. 

 วัดแมพระฟาติมา บานแสงอรุณ จ.ประจวบ-

คีรีขันธ ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

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

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แกงคอย จ.

สระบุรี ฉลองวัดวันเสารที่ 26 พฤษภาคม เวลา 

10.30 น. พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุข-

นิรันดร เปนประธาน (สอบถามรายละเอียด คุณพอ

ชวินทร เสงี่ยมแกว โทร. 08-7573-7415)

 วัดนักบุญเปโตร ทาซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสารที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน (สอบถาม

รายละเอียด คุณพอกุลบุตร ตรีมรรคา โทร. 08-

1829-5994)

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค ถวาย

อาสนวิหาร วันเสารที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปน

ประธาน 

 วัดแมพระเปนที่พึ่ง ทาหวา จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปน

ประธาน

 วัดพระเมตตา ไทรงาม ฉลองวัดวันอาทิตย

ที่ 3 มิถุนายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอหน 

บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปนประธาน

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดําเนิน-

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา 

กฤษเจริญ เปนประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปน

ประธาน

 วัดแมพระนิจจานุเคราะห ทุงเขาหลวง 

ฉลองวัดวันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปน

ประธาน

 วัดนักบุญเบเนดิกต โปงยอ ฉลองวัด

วันเสารที่ 14 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปนประธาน

 วัดพระจิตเจา บานทัพ ฉลองวัดวันเสารที่ 19 

พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแมพระที่พึ่งแหงปวงชน ดงแหลมโขด 

ฉลองวัดวันเสารที่ 26 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง ฉลองวัด

วันเสารที่ 2 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา 

ฉลองวัดวันเสารที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดเซนตปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสารที่ 23 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเบเนดิกต เขาฉกรรจ ฉลองวัด

วันเสารที่  7 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญอันนา สระไมแดง ฉลองวัดวันเสาร

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญโยเซฟกรรมกร บานชัยพร อ.เมือง

จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสารที่ 19 พฤษภาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปน

ประธาน 

 วัดนักบุญยอหนอัครสาวก บานโปรงเย็น 

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสารที่ 

26 พฤษภาคม  เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดดวงหทัยนิรมลแมพระ อ.ทาบอ จ.หนอง-

คาย  ฉลองวัดวันเสารที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนม บาน

โนนสมบูรณ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน ฉลองวัด

วันเสารที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก อ.ศรี-

เชียงใหม จ.ขอนแกน ฉลองวัดวันเสารที่ 30 มิถุนายน

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เปนประธาน

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาป จ.อุดรธานี 

ฉลองวัดวันเสารที่ 21 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เปนประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองหาง อ.บัว-

ลาย จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 9 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เปนประธาน

 วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก อ.หวยแถลง 

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสารที่ 16 มิถุนายน เวลา 

10.30  น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน

 วัดพระกุมารเยซู บานโปงนคร อ.หนองบัว-

ระเหว จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสารที่ 23 มิถุนายน เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เปน

ประธาน
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ที่นี่มีนัด
 ขอเชิญรวมเรียนรูแนวทางพันธกิจดานศาสน-

สัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ   หลักสูตร

พ้ืนฐาน   วันเสาร เวลา 09.00-12.00 น. ท่ีหองประชุม

ชั้น 2  อาคารคาทอลิกแพรธรรม  บางรัก ติดตอ

สอบถาม สํารองที่นั่งดวน ที่แผนกศาสนสัมพันธ  

ฝายงานธรรมทูตฯ โทร. 0-2681-3835 / 08-4332-

0836  หรือ E-mail: ird_ecum@catholic.or.th

 2) วันเสารที่ 19 พฤษภาคม หัวขอ “ศาสน-

สัมพันธกับงานแพรธรรม” โดยคุณพอสมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร   

 3) วันเสารที่ 26 พฤษภาคม หัวขอ  “350 ป  

การประกาศขาวดี และมิติดานศาสนสัมพันธ”  โดย  

อาจารยพุฒิพงศ  พุฒตาลศรี  

 4) วันเสารที่ 2 มิถุนายน หัวขอ “ศาสน-

สัมพันธดวยชีวิต  มุมมองดานสังคม”  โดยคุณพอ 

ยอดชาย   เล็กประเสริฐ 

 5) วันเสารที่ 9 มิถุนายน หัวขอ  “คริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ” ระหวางคริสตชนตางนิกาย โดย                                                

คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร   

 6) วันเสารที่ 16 มิถุนายน หัวขอ “วิถีปฏิบัติ

ของศาสนิกชนตางความเชื่อที่คริสตชนควรทราบ”

โดยคุณพอดาเนียล  มาซซา  และคุณพอสมเกียรติ 

บุญอนันตบุตร   

 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

 คณะนักบวชคามิลเลียนแขวงประเทศไทย มี

ความยินดีขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส

บวชสังฆานุกรของบราเดอรเปาโล ศุภกร ขันธรักษา

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เปน

ประธาน วันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2018 เวลา 

10.00 น. ที่วัดนอยนักบุญคลารา บานผูสูงอายุ

ราชสีมา จ.นครราชสีมา

 กลุมฆราวาสแพรธรรม ขอเชิญรวมแบงปน

พระวาจา วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม โดยคุณพอ

สมเกียรติ ตรีนิกร / วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน / 

วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม โดยคุณพอเอกมัย 

เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย ชั้น 2 

วัดเซนตหลุยส ถนนสาทร สนใจติดตอคุณจอน โทร. 

08-1490-9371

 ภคินีคณะคารเมไลท แหงกรุงเทพฯ ขอเชิญ

รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 25 ปชีวิตสงฆ ของ

คุณพอเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ คุณพอ

ยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล คุณพอเปโตร ธีร-

พล กอบวิทยากุล คุณพอเปโตร เชษฐา ไชยเดช 

คุณพอยอหน บัปติสต สมเกียรติ ตรีนิกร คุณพอ

เปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 

2018 (วันวิสาขบูชา) เวลา 10.00 น. ที่อารามคารแมล 

สีลม กรุงเทพฯ 

 ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวขอ “ฟนฟู

ชีวิตในพระจิต” วันเสารที่ 2 มิถุนายน ที่ Grand

Lord Hotel / วันพุธที่ 4 กรกฎาคม / วันพุธที่ 8

สิงหาคม / *6-9 กันยายน (วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย) 

เขาเงียบประจําปที่ลาดกระบัง / วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 ธันวาคม 

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศชัย โทร. 08-4105-8585

 คณะพระหฤทัยฯ โดยฝายอภิบาลและประกาศ

ขาวดี  ขอเชิญสัตบุรุษผูศรัทธาตอพระหฤทัยฯ ทุกทาน 

รวมสัมมนาฟนฟูจิตใจเพื่อเตรียมฉลองพระหฤทัยฯ วัน

เสารที่ 2 มิถุนายน 2018 เริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 

07.30 น. เปนตนไป ที่หองประชุมอาราม  สํารองที่นั่ง

ไดที่ฝายอภิบาลและประกาศขาวดี โทร. 09-8258-

7649, 08-1685-2826, 08-9699-8055

 ขอเชิญรวมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจา วันศุกร

ที่ 8 มิถุนายน 2018 ที่วัดนอยอารามฯ คลองเตย  พิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. โดยพระคารดินัล

ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เปนประธาน

 สถานสงเคราะหเด็กบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ 

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ภายใตโครงการ “Run For 

Hope” ครั้งที่ 1 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อนํารายไดมา

ใชในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ รวมถึงการสงเสริม

สุขภาพผานการออกกําลังกาย วันอาทิตยที่ 10  มิถุนายน

2018 ตั้งแตเวลา 05.30 น. เปนตนไป ที่สวนหลวง 

ร.9 สามารถสมัครวิ่งไดที่ http://www.berving.com 

หรือบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ โทร. 0-2360-7852, 

09-2708-0708 Line ID: @camillianhome

 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ ขอเชิญ

รวมเฝาศีลมหาสนิท แบงปนพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพอวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. 

9 มิถุนายน / 14 กรกฎาคม 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

 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

คือผูแทนองคพระคริสต
 สังฆมณฑลราชบุรี ขอเชิญรวมพิธีบวช

พระสงฆของสังฆานุกรวาเลนติโน ปฏิคม วิริยะ-

สมบัติ และสังฆานุกรยอหน บัปติสต กฤษฎา 

ลิ้มเฉลิม โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา 

กฤษเจริญ เปนประธาน วันเสารที่ 19 พฤษภาคม 

2018 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด 

บางนกแขวก 

 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

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) สามารถ

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกทาแร-หนองแสง 

เลขที่บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติม

ไดที่ศูนยมิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

 ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-

2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

 ติดตอแผนกทะเบียนสมาชิก อุดมสารและ

อุดมศานต สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก 

เปล่ียนท่ีอยู โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810   
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2 เมษายน 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 นักหนังสือพิมพชาวอิตาเลียน ฟาบิโอ มารเชเส 

ราโกนา ไดเลือกวิธีที่นาสนใจเพื่อวิเคราะหวาพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสทรงเปลี่ยนแปลงพระศาสนจักรอยางไร 

ในหนังสือของเขา “All of Francis’ Men” (เหลา

พระคารดินัลของพระสันตะปาปาฟรังซิส) มารเชเส

พิจารณาผูรวมงานหลักๆ ของพระสันตะปาปา พระ

คารดินัลที่พระองคทรงแตงตั้งเลือกมา พระคารดินัล

เหลานี้สลักเสลาใบหนาของพระศาสนจักร เพราะ

พวกเขาก็จะเปนผูเลือกพระสันตะปาปาองคตอไป    

ฟาบิโอ มารเชเส ราโกนา เลาวา   “มันยิ่งกวาการมาทํางาน

รวมกัน มากยิ่งกวาพระศาสนจักรสากลจักรวาล  มันจะ

ไมใชกรุงโรมเปนศูนยกลางอีกตอไปแลว มันเริ่มตน

ประกาศก (ตอจากหนา 5)

18 เมษายน 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 ดูเหมือนนี่จะเปนการเขาเฝาที่มีคนมากที่สุดของป 

ทามกลางอากาศที่แปรปรวนแตจัตุรัสนักบุญเปโตร

เต็มไปดวยความชื่นชมยินดี   ในการตรัสทักทายกับ

หนังสือประวัติบรรดาพระคารดินัลของพระสันตะปาปาฟรังซิสทําใหเห็นใบหนาของการปฏิรูปวัฒนธรรม 

พระคารดินัลออสการ อันแดรส โรดิเกวซ มาราดิอากา 

(พระอัครสังฆราชแหงเตกุชิกัลปา หรือฮอนดูรัส)

ฟาบิโอ มารเชเส ราโกนา “ผูเขียนหนังสือ “All of 

Francis’ Men” 
ในแวดวงเร่ืองราวเหลานี้คือพระคารดินัลท่ีพระองค

ทรงเลือกมาแตงตั้ง – จากประเทศตองกา นิวซีแลนด 

ปาปวนิวกินี เฮติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยแอฟริกา

กลาง...พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนําอาณาบริเวณ

ชายขอบมาอยูในศูนยกลางของพระศาสนจักรและ

คริสตศาสนา

 หนังสือไดนําเสนอในกรุงโรมโดยผูรวมงานของพระ

สันตะปาปา 2 ทาน คือ พระคารดินัลออสการ อันแดรส 

โรดริเกวซ มาราดิอากา และอีกทานหนึ่งอดีตประธาน

สํานักเลขาธิการสื่อสารสังคม คุณพอดาริโอ วิกาโน

 พระคารดินัลออสการ อันแดรส โรดิเกวซ 

มาราดิอากา พระอัครสังฆราชแหงเตกุชิกัลปา หรือ 

ฮอนดูรัส พูดถึงหนังสือวา

 “ความคิดของฟาบิโอท่ีเขียนหนังสือเลมนี้

เกี่ยวกับบรรดาพระคารดินัลท่ีไดรับแตงตั้งจากพระ

สันตะปาปาฟรังซิสนาสนใจ เปนประเด็นไมซ้ําใคร”

 หนังสือบรรจุบทสนทนาแบบมิตรภาพซึ่งเปดเผย

อยางชัดเจนในแงมุมตางๆ ของพระคารดินัลใหม ดังเชน

พระอัครสังฆราชแหงมาดริดกําลังอยูที่โตะเครื่องดื่ม

เมื่อทราบขาวเปนพระคารดินัล พระคารดินัลโทบิน พบ

ขาวในทวิตเตอร มีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ที่เปลงแสง

อนาคตของพระศาสนจักรใหเราไดเห็น

พระสันตะปาปาฟรังซิส : จงสอนเด็กๆ
ใหทําเครื่องหมายสําคัญมหากางเขนใหถูกตอง

ค ร อ บ ค รั ว

แ ล ะ บ ร ร ด า

เด็กๆ พระสัน-

ตะปาปาทรง

ลงจากรถขับ

เคลื่อนเขาไป

ใกลๆเพื่อฟง

วงออรเคสตรา

อั น สั ม ผั ส ใ จ

วงนี้

 ระหวางการ

บุคคล ตอนหนึ่งวา

 “ชื่อเปนตัวระบุความเปนคนๆ นั้น พระเจา

ทรงเรียกเราดวยชื่อของเรา แตมันไมไดจบตรงแคพิธี

ตรงนั้นแมจะผานไปเปนปๆ พระเจาก็ยังทรงเรียกเรา

ดวยชื่อของเรา ดังนั้นแตละวันเรายิ่งตองแสดงตัวให

เหมือนพระบุตรของพระองคคือพระเยซูเจาใหมากยิ่ง

ขึ้น”

 เครื่องหมายสําคัญมหากางเขนถูกทําบนตัวทารกหรือ

ผูใหญเปนครั้งแรกที่รับศีลลางบาป พระสันตะปาปา

ตรัสวาการทําสําคัญมหากางเขนนี้ระบุวาแตละคนเปน

คริสตชนและไมสามารถจะทํา เค ร่ืองหมาย น้ีดั่ ง

เครื่องจักรอัตโนมัติ ตอนหนึ่งวา

  “หลายๆ คร้ัง พอเห็นเด็กๆ ทําสําคัญมหากางเขน

แบบน้ี จงทําใหเด็กๆดูและสอนเขาทําสําคัญมหากางเขน

อยางถูกตองตั้งแตเขาเปนเด็ก ถาเขาเรียนรูตั้งแตเด็ก

เขาจะทําอยางถูกตองเมื่อเขาโตขึ้น”

 กอนจบ พระองคทรงสงสาสนไปยังการประชุม 

ธนาคารโลกท่ีจะมีข้ึนในฤดูใบไมผลิน้ีท่ีกรุงวอชิงตัน 

พระสันตะบิดรทรงแสดงความหวังวาการประชุม

ดังกลาวจะสงเสริมเศรษฐกิจแกประเทศท่ีเสียเปรียบ

และสนับสนุนการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตแกพวกเขา

เขาเฝาทั่วไป พระสันตะปาปาตรัสเกี่ยวกับศีลลางบาป

พระองคทรงอธิบายถึงการกระทําตางๆ พิธีกรรมและ

คําพูดเพื่อจะเขาใจในศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการปลุกเรา

ตื่นขึ้น “ในกระแสเรียกมีชีวิตดังคริสตชน” ในแตละ
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 ใจผมอยากจะเลาเรื่องไปรายงานไกลในตางแดนตอนที่ 4 ซึ่งจะวาดวย

เมืองลูเวน เมืองการศึกษาของประเทศเบลเยี่ยม ในชวงการประชุมเราไปรวม

งานฉลองครบ 90 ป ขององคกรซิกนิส ในชวงเย็น แตในชวงเชาทางผูจัดงาน 

จัดใหเราไดไปทัศนศึกษาโดยรอบของเมืองและแวะตึกเก็บเอกสาร แตการเดินทาง

จัดกิจกรรม “พาออเจา ไปฟงเรื่องเลาประวัติศาสตร(คาทอลิก)” ที่ผานมา 

ทําใหผมนึกถึงแฟนประจํา นักอานคาทอลิก หรือผูที่ติดตามขาวสารขอมูล

จะพลาดของดีซึ่งทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจัดทําพิเศษสมช่ือหนังสือ

(บานแรก ฉบับพิเศษ) มีอะไรในเลมตอง

อานนี่เลย

คํานํา บานแรก ฉบับพ�เศษ  
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 
ปฐมบทแหงคาทอลิกไทย 

บานแรกที่ไมเคยถูกลบเลือนไป

 ผมหยุดมองภาพเขียนที่มีคุณคา

ทางประวัติศาสตร ณ พิพิธภัณฑแหงหน่ึง 

ดูเหมือนเปนภาพธรรมดาภาพหนึ่ง แต

มันสามารถทําใหชายคนหน่ึง น่ังลงไมเดิน

ไปไหนอีกตอไป ไดแตจองมองไปที่ภาพ

นั้น พรอมกับสะอื้นในลําคอเบา ๆ เขา

นั่งลง ลุกขึ้น เหมือนมีอะไรในใจ    ผม

เชื่อวามีเรื่องเลาขางหลังภาพมากมาย 

วันเวลาท่ีภาพนี้เดินทางผานการรังสรรค

ของจิตรกร ความคิดอาน การเก็บสะสม 

การจัดวาง และความคิดท่ีฝากไวเบ้ืองหลัง 

ประวัติศาสตรมีคุณคาไมใชเพราะคน

ใหคุณคามัน มันมีคุณคาของมันในตัว 

ถนนที่เราเดิน สถานที่เราอยูกิน ใชชีวิต 

ลวนแลวแตผานเรื่องราวมาต้ังมากมาย 

จะมีสถานที่สักกี่แหงบนโลกใบนี้ ที่ไมเคย

ถูกลบเลือนไปเลยในความทรงจําของเรา

 หนังสือ “บานแรก” จัดทําขึ้นครั้งแรกโอกาสฉลอง 350 ป ตนกําเนิด 

ชุมชนแหงความเชื่อของคาทอลิกในประเทศไทย (ค.ศ.  1666-2016)  และ

ฉลอง 125 ป วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา หลังปจจุบัน (ค.ศ. 1891-2016) เมื่อ 

2 ปที่แลว ผานทางความคิดริเริ่มของคุณพอเจาอาวาสในสมัยนั้นคือบาทหลวง

ทวีศักดิ์   กิจเจริญ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เปนฟนเฟองเล็ก ๆ รวม

ขับเคลื่อน และทําใหความคิดตั้งตนนั้นเปนจริง กาลเปลี่ยนเวลาผันไป แต

ความตั้งใจนั้นกลับสามารถแตกตอออกผลได เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย ประกาศเฉลิมฉลอง 350 ป แหงการกอตั้งมิสซังสยาม ซึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 จะมีพื้นที่ไหนบนสยามประเทศนี้

ที่ทําใหเราหวนระลึกไดจากครานั้น จนถึงเพลานี้ ถาไมใชที่นี่ อยุธยา คายนักบุญ

ยอแซฟ บานแรกของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 มีหนังสือมากมายบันทึกประวัติศาสตรและเร่ืองราวของอาณาจักร

อยุธยา แตหนังสือเลมเล็กเหมาะมือนี้ บันทึกอยุธยาไวใหเปดแงมมองถึงมุม

ของคาทอลิก เพ่ือทําใหบานแรกสมบูรณข้ึนมากไปกวาตัววัด เราจึงเพ่ิมเร่ืองราว

ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนคําวามิสซังสยามในอดีต การแบงมิสซัง หมูบาน

โปรตุเกส การกอสรางในพื้นที่ที่เรียกวาบานปลาเห็ด หรือทําไมมิชชันนารี

บานแรก ฉบับพิเศษ
ตองพิเศษจริง ๆ ไมไดมาเพียงคั่นรายการ                

ในสมัยนั้นถึงเลือกชื่อนักบุญยอแซฟ ประวัติพระสังฆราชในสมัยอยุธยา ประวัติ

พระสันตะปาปาที่ริเริ่มความสัมพันธในชวงนั้น หรือบุคคลอยางฟอลคอน ทาว

ทองกีบมา หรือโกษาปาน โกษาเหล็ก ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ กระชับไดใจความ 

ในโจทยที่วา “บานแรก” ฉบับพิเศษ

 งานทุกงานลวนใสความตั้งใจลงไป ขอขอบคุณเจาของความคิดแรก

ของการมาของหนังสือเลมนี้ บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ นักประวัติศาสตร

คาทอลิก นักเขียนที่ลงเรื่องราวของทุกทานไว ณ ที่นี้ เปนตน พระสังฆราช

วีระ อาภรณรัตน บาทหลวงสุรชัย ชุม-

ศรีพันธุ อาจารยพุฒิพงศ พุฒตาลศรี 

รวมทั้งคุณวัชรี กิจสวัสดิ์ หัวหนากอง

บรรณาธิการอุดมสาร/อุดมศานต ผูประสาน

สิบทิศ รวบรวมเรื่องราว แกไขถอยคํา

พิสูจนอักษร จนไดงานออกมาดังที่ปรากฏ 

และทุกทานที่ชวยใหความตั้งใจนี้สําเร็จ 

ม าก ไปกว า นั้ น คื อ คนต น เ รื่ อ ง ขอ ง

ประวัติศาสตรพระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา อาจ

เปลี่ยนไปตามกาลเวลา หินที่ซอนทับ จน

อาจไมเหลือรองรอยเดิมท่ีปรากฏในสักวัน

หนึ่ง ผมอาจจะไดกลับมาที่นี่อีกสักกี่ครั้ง 

หรือไมไดกลับมาอีก ที่นี่ยังคงเปนที่เดิม ที่

คนมักจะพูดวา ยังเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติม

คือความผูกพัน ในชีวิตเราจะสรางบาน

ไดสักกี่หลัง เราจะลืมบานหลังแรกของเรา

ไดอยางไร เราไมสามารถลืมราก ลืมชีวิต

ที่กําเนิดและสงตอในคําวา พระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย เกิดขึ้นที่นี่ได

หรอกครับ

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช

ผูอํานวยการ 

                                       สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 ครั้งหนาเริ่มเดาใจตัวเองไมออกแลววา จะเลาเรื่องไปรายงานไกล

ในตางแดนตอ หรือเลาเรื่องกิจกรรมเชิงประวัติศาสตรเพื่อรวมเรียงรอยชีวิต

คริสตชนในโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ป แหงการกอตั้งมิสซังสยามกันดี ใหสายลม

พัดพาหัวใจและความคิดไปนะครับ แลวรอติดตามกัน

บรรณาธิการบริหาร

บานแรก ฉบับพิเศษ
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วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  

โกวทิวาณชิ เปน็ประธานพิธบูีชาขอบพระคณุฉลองพระเยซูเจา้นายชมุพาบาลท่ีดี

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา พิธีโปรดศีลกำาลัง และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  

เขต 5 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม  

ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลกำาลัง  

เขต 3 ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  

โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลกำาลัง เขต 2 ท่ีวัด

พระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 ชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญลูกาบางขาม จัด 

พิธีรดน้ำาดำาหัวผู้สูงวัยและมอบของให้กับผู้สูงวัยในตำาบลบางพึ่ง จำานวน 9  

หมู่บ้าน โดยมีพระอาจารย์อานนท์ เจ้าอาวาสวัดบางพึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมพิธี 

วันนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในพิธีมีการรดน้ำา

ขอพรผู้สูงอายุ มอบของใช้ที่จำาเป็น พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

วนัพฤหสับดท่ีี 19 เมษายน 2018 วนัไหลสงกรานต์เมอืงพทัยา มลูนธิคุิณพอ่เรย ์

ตระหนักถึงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ได้จัดให้มีการรดน้ำา 

ดำาหัว ผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โอกาสวันสงกรานต์ 

โดยจัดขึ้นทุกๆ ปี เพ่ือให้เด็กและคนพิการในมูลนิธิได้รู้จักส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งได้รับพรจากผู้ใหญ่ก่อนจะได้เล่น

น้ำาสงกรานต์อย่างสนุกสนานกันวันอังคารที่ 
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 21 ประจำาวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2018หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 55 บุญราศีโรเมโร วินาทีที่จดจ�าตลอดกาล

	 ผมเคยชมภาพยนตร์เรื่องโรเมโร	 (Romero)	 มานานละ	 และ 

ก็คิดว่า	 เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคุณพ่อท่านหน่ึงท่ีเสียสละ	 และถูกฆาตกรรม

โดยการยิงในขณะถวายมิสซา

	 เมื่อเติบโตและเรียนรู้	 ชื่อของ	 Romero	 ก็ไม่เพียงแต่ภาพยนตร์ท่ี 

น่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้น	 เพราะ	 Romero	 มีชีวิตจริงในประวัติศาสตร์ของ

เอลซัลวาดอร์	ของสารบบบุญราศี

	 เมื่อมาทำางานในสนามสื่อ	 แรงบันดาลใจจากงานสื่อที่ได้รับจากท่าน

ไม่ใช่ภาพในภาพยนตร์เท่านั้น	 แต่งานเขียน	 บทเทศน์	 บทบันทึก	 ฯลฯ	 ท่าน 

ไม่เพียงแต่สร้างงานสื่อ	 แต่ท่านสร้างมันด้วยชีวิต	 และยืนยันความจริงด้วย 

ความตาย	 ความตายของท่านกำาลังส่งเสียง	 ด้วยกระบวนการการแต่งต้ังเป็น

นักบุญในไม่ช้า

วันเสาร์ที่	21	เมษายน	2018	ณ	โรงละครเเห่งชาติ	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	เป็นประธาน	“พิธี 

ทางศาสนามหามงคล	5	ศาสนา	 เนื่องในมหกรรมวัฒนธรรม	ใต้ร่มพระบารมี	236	ปี	กรุงรัตนโกสินทร์”	 โดยมีผู้นำาทางศาสนา	ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม	ผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สื่อมวลชน	ประชาชน	ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา	เข้าร่วมพิธี		ในส่วนพิธีทางศาสนาคริสต์	คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก  เลขาธิการ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์		เป็นประธานพิธี

“พิธีศีลล้างบาปคริสตชนใหม่” พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่	 เป็นประธานพิธีเอฟฟาธา	 และ

โปรดศีลล้างบาปให้กับคริสตชนใหม่รุ่นที่	 1/2018	 จำานวน	 14	 คน	 ที่ได้ผ่าน 

การเลือกสรร	 และเรียนคำาสอนโดยคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ เจ้าอาวาส 

อาสนวิหารพระหฤทัย	เชียงใหม่	เมื่อวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่	31	มีนาคม	2018

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองภายใน วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ 

หลังมิสซามีการแห่พระรูปนักบุญยอแซฟรอบวัด


