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วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ฉลอง 120 ปี แห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและ 

พันธกิจ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม และบรรดาพระสังฆราช  

ที่หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และต้อนรับแมร์มารีย์  

กอแรตตี ลี มหาธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร หลังพิธีบูชา

ขอบพระคุณ มีการมอบรางวัล Be All to All โดยแมร์มารีย์ กอแรตตี ลี  

มหาธกิาริณ ีคณะภคนีิเซนตป์อล เดอ ชารต์ร ให้กบัเจ้าหนา้ทีท่ีไ่ด้รบัคดัเลอืก

จากองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลต้นแบบ

ฉลอง 120 ปี แห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักบวช ฆราวาส
กรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คาริตสัไทยแลนด์) ภายใต้สภาพระสงัฆราชคาทอลกิ

แห่งประเทศไทย โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา (อ่านต่อหน้า 4)

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระคริสตหฤทัย จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 24 

มิถุนายน 2018



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 30 ประจำาวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2018 หน้า 3

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่ง 

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงสถาปนาสังฆมณฑล

เชียงราย ตามข้อเสนอของสภาพระสังฆราชคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2018 

ประกอบด้วยพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร ่

จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และอ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง 

ทั้งนี้ และทรงแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

อปุสงัฆราชแห่งอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ขึน้เป็นประมขุ 

สังฆมณฑลเชียงรายองค์แรกอีกด้วยและมีพิธีฉลอง

การสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย พิธีบวชพระสังฆราช 

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเปิดเตรียมฉลอง 350 ปี  

มิสซังสยาม วันที่ 7 กรกฎาคม 2018 ณ หอประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธี วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 

2018 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มี 

สัตบุุรุษจากภาคกลางกว่า 3,000 คน จากภาคเหนือ

และชนเผ่าต่างๆ กว่า 7,000 คน เข้าร่วมพิธี

 สมณธรรมนูญแต่งตั้งสังฆมณฑลเชียงราย

(Petitum est nuper) สังฆมณฑลเชียงรายได้รับแต่งตั้ง 

เป็นสังฆมณฑลใหม่ในประเทศไทย ฟรังซิส พระสังฆราช 

ผู ้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อเป็นที่จดจ�าไว้

ตลอดไป

          เมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้ขอร้องให้แบ่งสังฆมณฑล

เชียงใหม่ในประเทศไทย และจัดตั้งเป็นสังฆมณฑลใหม่  

เพือ่จดัการดูแลงานประกาศข่าวดทีีน่ัน่ได้อย่างเหมาะสม 

ยิ่งขึ้น สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนได ้

พิจารณาเรือ่งราวต่าง ๆ  อย่างจรงิจงั และขอความเหน็ชอบ 

จากทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับค�าขอร้องนี้เพื่อผลประโยชน ์

ทางวิญญาณแล้ว ได้ลงความเห็นว่าควรอนุมัติตามค�า 

ขอร้องนี ้เพราะฉะนัน้ เราในฐานะผูส้บืต�าแหน่งของนักบุญ 

เปโตรและบิดาสากล ขอรับรองข้อเสนอ และใช้อ�านาจ

สูงสุดของบรรดาอัครสาวก ก�าหนดดังต่อไปนี้ เราขอ

แยกพื้นที่ด้านตะวันออกของสังฆมณฑลเชียงใหม่  และ

จัดตั้งสังฆมณฑลเชียงราย เป็นสังฆมณฑลใหม่ เป็น 

ปริสังฆมณฑลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และขึ้นกับ

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน เราก�าหนด

อาณาเขตของสังฆมณฑลใหม่นี้ตามอาณาเขตทาง

ราชการของจังหวัด “เชียงราย”  “แพร่” “น่าน” “พะเยา” 

และ “อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง”  นอกจากนั้น เรายังสั่ง 

ให้ส�านักพระสังฆราชตั้งอยู่ในจังหวัด “เชียงราย” และให้

โบสถ์ที่นั่น ซึ่งถวายแด่พระเจ้าเป็นเกียรติแก่การสมภพ 

ของพระนางมารีย์พรหมจารี เลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็น 

“อาสนวหิาร” ส่วนเร่ืองอืน่ๆ น้ันให้ปฏิบัตติามข้อก�าหนด 

กฎหมายของพระศาสนจักร ภารกิจต่างๆ ที่เราก�าหนด

ไว้นี้ ท่านภราดรที่เคารพ พอล ชาง อิน-นัม พระอัคร-

สังฆราชเกียรตินามแห่งอามันซีอา และพระสมณทูต 

ในประเทศไทย จะเป็นผูจั้ดการปฏิบัตใิห้ส�าเรจ็  เมือ่จัดการ 

ส�าเร็จแล้ว ฯพณฯ จะต้องร่างเอกสารและส่งต้นฉบับ 

มาให้สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูป่วงชน ในท่ีสดุ 

เราประสงค์ให้สมณธรรมนูญฉบับนี้ของเรามีผลบังคับ 

ใช้ตลอดไป ข้อก�าหนดใดๆ ที่ขัดกับเอกสารฉบับนี้ 

ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

 ให้ ณ กรุงโรม จากส�านักนักบุญเปโตร วันที่ 

“จงแบกกางเขน...” (ต่อจากหน้า 1)
25 เดือน เมษายน วันฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์

พระวรสาร ปี ค.ศ. 2018 เป็นปีที่ 6 ในสมณสมัยของเรา

 ทัศไนย์ คมกฤส แปลจากต้นฉบับภาษาละติน

บ้านอับราฮัม สามพราน – วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2018.

 สารตราแต่งตั้งพระสังฆราชวุฒิเลิศ ฟรังซิส 

พระสังฆราช ผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอส่ง

ความปรารถนาดีและพระพรพระสันตะปาปา ถึงบุตร

ที่รักของเรา ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสงฆ์และ 

อุปสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ได้รับเลือก

เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงราย ที่ตั้งขึ้นใหม่ 

 เนื่องจากว่าจ�าเป็นต้องแต่งตั้งประมุของค์แรก 

ของสังฆมณฑลเชียงราย ซึ่งวันนี้เราเพ่ิงจัดตั้งขึ้นใน 

ประเทศไทยตามสมณธรรมนญู “Petitum est nuper” ให้

เป็นปริสังฆมณฑลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราจึง

ได้ฟังความเห็นของสมณกระทรวงประกาศพระวรสาร 

สู่ปวงชนและเห็นว่าท่าน ลูกที่รัก มีคุณสมบัติที่จ�าเป็น

และมีความเชี่ยวชาญในพันธกิจของพระศาสนจักร 

เหมาะสมท่ีจะปกครองสงัฆมณฑลนี ้ดงันัน้ อาศยัอ�านาจ 

สงูสดุของผูส้บืต�าแหน่งจากบรรดาอคัรสาวก เราจงึแต่งตัง้ 

ท่านให้เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงราย 

พร้อมกับสิทธิและหน้าท่ีทุกประการของต�าแหน่งนี้ 

เราอนุญาตให้ท่านรับการบวชเป็นพระสังฆราชได้ 

นอกกรุงโรม จากพระสังฆราชคาทอลิกองค์ใดไม่ว่า โดย 

ปฏิบัติตามจารีตของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ แต่ก่อนพิธีบวช 

ท่านจะต้องประกาศแสดงความเช่ือคาทอลิก และสาบาน 

ตนแสดงความซ่ือสัตย ์ต ่อเราและผู ้สืบต�าแหน ่ง 

พระสันตะปาปาต่อจากเรา ตามท่ีประมวลกฎหมาย

พระศาสนจักรก�าหนดไว้ นอกจากนี้ เรายังสั่งให้ท่าน

แจ้งสารแต่งตั้งฉบับนี้แก่คณะสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษ

ของท่านได้รับทราบด้วย เราขอเตือนเขาเหล่านี้ทุกคน 

ให้เต็มใจต้อนรับท่านและร่วมมือกับท่านอย่างใกล้ชิด 

ตลอดไป ในที่สุด ลูกที่รัก ท่านจงเอาใจใส่อภิบาล

บรรดาสัตบุรุษท่ีท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล เพ่ือเขา 

เหล่านี้จะได้เจริญเติบโตขึ้นทุกวันในคุณธรรมแบบ 

คริสตชน และด�าเนินชีวิตดังบุตรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร 

ขอให้พระพรของพระจิตเจ้าพระผู้บรรเทาสถิตอยู่กับ

ท่านและกลุ ่มคริสตชนกลุ ่มใหม่ของพระศาสนจักร

สงัฆมณฑลเชียงรายท่ีรักย่ิงของเรา โดยมพีระนางพรหม- 

จารีมารีย์คอยปกป้องคุ้มครองตลอดไป

 ให้ ณ กรุงโรม จากส�านักนักบุญเปโตร วันที่ 

25 เดือน เมษายน วันฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์

พระวรสาร ปี ค.ศ. 2018 เป็นปีที่ 6 ในสมณสมัยของเรา

 (ลงพระนาม) ฟรังซิส พระสันตะปาปา

 ทัศไนย์ คมกฤส แปลจากต้นฉบับภาษาละติน

บ้านอับราอัม – สามพราน  -  วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018.

 พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอ�าเภอ เชียงราย 

ในฐานะผู้แทนฝ่ายศาสนา กล่าวแสดงความยินดี ความ

ว่า “อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์จงัหวดัเชยีงราย มคีวาม

ยินดีและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้เป็นสังฆราช  

เชียงราย พร้อมด้วยเสียสละ ดูแล เอาใจใส่ พระสงฆ์ 

ทั้งหลาย และคณะที่มาร่วมหลายประเทศ เช่น ประเทศ 

ลาว มาเลเซีย ที่มาร่วมในครั้งนี้นั้น อาตมามีความยินดี 

เป็นอย่างยิง่ ท่ีท่านท้ังหลายได้มีความรัก มีความผูกพัน 

ในด้านการเสียสละ เอื้ออาทรแก่กันและกัน ให้เกียรติ 

แก่กันและกัน ให้มีความรัก คนเรานั้นถ้ามีความรัก ความ 

สันติสุขก็จะเกิดข้ึนกับหมู่คณะของประเทศ ถ้าตราบใด 

มคีวามรกั ความสันติภาพของโลกก็จะเกิดขึ้น โลกก็จะ 

อยู่อย่างสันติสุขเหมือนในวันนี้ท่ีท่านทั้งหลายได้มา 

ฉลองเฉลิม มีความยนิดีแสดงออกเพ่ือศรัทธา อาศยั 

พระเจ้าผูใ้ห้ก�าเนดิให้ชีวิต ให้เรานั้นอยู่ดีมีสุข ประสบ 

ความส�าเร็จ คิดอันใด ท�าอันใด สิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรม 

และกฎหมาย และสังคม สิ่งส�าเร็จก็จะเกิดขึ้นกับหมู่คณะ 

ความสันติของโลกก็จะเกิดขึ้นได้”

 พระคาร์ดนิลัมีชัย กล่าวแสดงความยนิดคีวามว่า 

“มาร่วมในพิธีโอกาสนี้ มีความประทับใจมาก เพราะ 

พิธียาวแล้ว พี่น้องก็ยังนั่งด้วยความสงบ ประทับใจใน 

ความอดทนของพี่น้อง ประทับใจทีไ่ด้รับการต้อนรับจาก 

ทกุส่วนทุกฝ่าย ของสังฆมณฑลเชียงรายนี้ ได้เห็น 

พี่น้องชาติพันธุ์ แต่งตัวสวยงาม เป็นความงามที่หลาก 

หลายที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้แก่เรามนุษยชาติและ 

สิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น นั่นคือ ทุกคนเป็น 

ประชากรของพระเจ้า เป็นลกูของพระบดิาเจ้า ซึง่พระองค์ 

ทรงรักและเมตตา สังฆมณฑลเชียงรายซึ่งประกอบด้วย 

ชนเผ่าทั้งหลาย ต่างร่วมเป็นหนึ่ง เพื่อจะปฏิบัติตน 

ด�าเนินชีวิตเป็นลูกของพระเจ้าขอแสดงความยินดีและ 

ทีป่ระทบัใจเห็นน�้าใจความตั้งใจดีมาร่วมพธิ ีเพือ่วอนขอ 

พระพรของพระเป็นเจ้าส�าหรบัพระคุณเจ้าท่าน ส�าหรับ

งานของสังฆมณฑลนี้ และประชากรที่นี่ ได้เห็นผู้แทน 

ศาสนา มาร่วมกับพวกเราเป็นเครื่องหมายถึงอนาคต ว่า 

ศาสนาทั้งหลาย ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใคร ไม่เป็นพษิ 

เป็นภัยต่อสังคมและไม่เป็นพิษต่อประเทศชาติ เพราะ

ฉะนั้น จงมั่นใจเถิดว่างานศาสนาคริสต์ คาทอลิก 

ในประเทศไทยจะพร้อมใจกันพัฒนาประเทศ จะร่วมมือ 

กันด�าเนินงาน เพื่อความรัก ความสุข ความสงบ ให้

เกิดข้ึนในสังคมของเรา เราภูมิใจท่ีวันนี้เป็นวันฉลอง

การสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย อันดับที่ 11 และ

โดยผ่านทางพระศาสนจักร และพระสังฆราชท่านใหม่ 

เชิญให้เราเป็นผู้อภิเษกให้ เท่ากับว่า เราเป็นผู้ให้ก�าเนิด 

บุคคลแรกที่ส�าคัญของสังฆมณฑลเชียงรายนี้ เพราะ

ฉะนั้น เราภูมิใจที่เรามีลูกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นพระสังฆราช

ชื่อว่า วุฒิเลิศ และเรามั่นใจว่า ในชีวิตการเป็นสงัฆราช

ของเรา เราคงจะไม่มีโอกาสเป็นผู้บวชพระสงัฆราช ไม่มี

อีกแล้วส�าหรับเรา แต่ส�าหรับพระศาสนจักรจะมีต่อไป 

จึงขอเป็นก�าลังใจแก่พระคุณเจ้า เราถือว่าพระคุณเจ้า 

เป็นลูกของเราแล้ว เป็นลูกคนหัวปีด้วย”

 พระคุณเจ้าวุฒเิลศิ กล่าวขอบคณุ ความว่า “ช่วง 

2 เดือนที่ผ่านมามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่า ‘จ�าไว้ว่า 

ต�าแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ มาพร้อมกับหน้าที่และความ 

รับผิดชอบ ไม่ได้มาพร้อมกับอ�านาจที่ใช้โดยไม่รู้บันยะ- 

บันยัง’ ค�าพูดกินใจและลกึเข้าไปในหวัใจ เรายิง่มหีน้าที่  

เรายิง่มยีศถาบรรดาศักดิ์ เรายิ่งต้องรับใช้ ‘ยศถาบรรดา 

ศักดิ์ ต�าแหน่งหน้าที่มีไว้เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่มีไว้เพื่อเรา’ ”

 จากนั้นพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

กล่าวเปิด “ปีเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” 

 ขอขอบคุณ ช่างภาพจิตอาสาที่ร่วมบันทึก

ภาพในครั้งนี้
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โครงการพัฒนาศักยภาพ (ต่อจากหน้า 2)

ร่วมมือกับมูลนิธิแบ่งปันชีวิต (Sharing for Life 

Foundation) ภายใต้คณะนักบวชคามิลเลียนแห่ง 

ประเทศไทย โดยคุณพ่อปิยศักดิ์ ว่องไว ร่วมมือกัน 

จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

นักบวช ฆราวาส ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 

เร่ือง “นโยบายการคุ้มครองเด็ก” (Child Protection 

Policy) ระหว่างวันอังคารที่ 29 ถึงวันพฤหัสบดีที่  

31 พฤษภาคม 2018 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน 

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 การอบรมดงักลา่ว ไดร้บัเกยีรตจิากมงซนิญอร ์ 

ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย มาให้การบรรยายถึงนโยบาย

ในเรื่อง Child safeguard & Child Protection  

Policy ของพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยท่านได้แยกแยะ

ให้เข้าใจว่า 

 Child safeguard เป็นการท�างานแบบเชิงรุก 

คือ      

 1. หาวิธีคุ้มครองดูแล และไม่จ�ากัดอยู่เพียงแค่

ภัยในปัจจุบันเท่านั้น  

 2. ต้องท�างานอย่างเข้มแข็ง และต้องตอบสนอง 

ต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง   

 3. เป็นการด�าเนินการที่รวมถึง the 3 Rs  

 ** การรับรู้ (Recognizing)

 ** การตอบสนอง (Responding to)

 ** การรายงานต่อกรณีล่วงละเมิด (Report-

ing to)      

 Child Protection Policy เป็นการท�างาน 

แบบตั้งรับ การด�าเนินการ Protection นี้มุ่งไปที่  3 Rs 

 1. การรับรู้อย่างดีเก่ียวกับการล่วงละเมิด (Rec-

ognizing abuse)    

 2. ตอบสนองต่อการล่วงละเมิด (Responding  

to abuse)    

 3. รายงานต่อการล่วงละเมิด (Reporting to  

abuse)      

 คุณพ่อได้สรุปสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยค�าว่า  

“การคุ้มครอง (พิทักษ์) คือการสร้างบรรยากาศทุกรูปแบบ 

ทุกองค์กรสถาบัน เพื่อให้มีความปลอดภัย ส�าหรับเด็ก 

และผู้ที่ท�างานกับเด็ก/ผู้เยาว์”

 เหตุท่ีเราต้อง “คุ้มครอง (พิทักษ์) เด็กและผู้เยาว์” 

เนื่องด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง คือ

 จากพระวรสาร : การคุ้มครองดูแลเด็ก/ผู้เยาว์

เป็นการเจริญชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมส�าหรับคริสตชน

ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปและการเป็นสมาชิกของ 

พระศาสนจักร      ทุกคนต้องช่วยกันคุ้มครองประกัน             ความ 

ปลอดภัยและความผาสุกของเด็ก/ผู้เยาว์ “ซึ่งพระเยซ ู

คริสตเจ้า บอกเราว่า เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของ 

พวกเขา (มธ 19:14)”

 จากกฎหมาย และกฎบัตร 

 • กฎบัตรสหประชาชาติเรื่องสิทธิเด็ก (ค.ศ. 

1989)     

 • กฎหมายของประเทศเรื่องการคุ้มครองเด็ก 

และกฎหมายอื่นๆ   

 • นโยบายเน้นความปลอดภัยของเด็กต้องมา 

อันดับแรก แนวทางของสันตะส�านัก แนวทางของสหพันธ์ 

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) คู่มือการอภิบาล

ของสภาพระสังฆราชฯ

 • Pontifical Commission for the Pro-

tection of Minors โดยเข้าถึงได้จาก http://www.

protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/

en.html                         

 นอกจากนี้ท่านยังได้ให้แนวทางในการปฏิบัติ 

ความรอบคอบในการด�าเนินการ ฯลฯ

 จากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือของการอบรมอีก 

3 วัน ได้รับเกียรติจากอาจารย์วาสนา  เก้านพรัตน์ 

ผู้อ�านวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นวิทยากร 

โดยในบ่ายของวันแรก อาจารย์ได้ใช้กระบวนการ เพื่อ        

ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้แบ่งกลุ่มแบ่งปัน 

ประสบการณ์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เคยพบ และให้แต่ละ 

กลุ่ม เลือกเพียงกลุ่มละหนึ่งกรณีศึกษาเพื่อออกมาน�า 

เสนอรายงานแบ่งปันในกลุ่มใหญ่ จากนั้นทางวิทยากร 

ได้ให้ความรู้ในเรื่อง “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” โดยได้ 

สรุปเจตนารมณ์ของอนุสัญญา ใน 3 แนวความคิดพ้ืนฐาน 

คือ

 • ค�านึงถึงว่า เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงต้องการพิทักษ์และการดูแล

เป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายที่ 

เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด

 • ยอมรับว่า เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้ 

อย่างกลมกลืนและเต็มท่ี เด็กควรจะเติบโตในส่ิงแวดล้อม

ของครอบครัว ในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก 

และความเข้าใจ

 • เชื่อว่า ครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพื้นฐาน

ของสังคมและเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส�าหรับ 

การเจริญเติบโตและการอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคน 

โดยเฉพาะเด็ก

 วิทยากรยังได้สรุปหมวดหมู่ของอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 1. สิทธิที่จะอยู่รอด (Survival Rights)

 2. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง (Protection 

Rights)

 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Development 

Rights)

 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม  (Participation Rights) 

 ในวันที่ 2 ของการอบรมเริ่มต้นด้วยพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ประธานในพิธีโดยคุณพ่อปิยศักดิ์ ว่องไว 

ประธานมูลนิธิแบ่งปันชีวิต (Sharing for Life Foun-

dation) ซึ่งได้เน้นการท�างานของเครือข่าย ปกป้อง

คุ้มครองเด็ก ต้องอาศัยการน�าของพระ เพื่อเราจะได้

ท�างานเพื่อความดีของเด็ก คุณพ่อยังได้เน้นว่า เรามา

เพื่อรับใช้ มิใช่มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้

 การอบรมด�าเนินการต่อโดยวิทยากรได้ให้

ความรู้ความเข้าใจใน “แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการ

เลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่�า” ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่จัด 

สร้างขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกัน

จัดท�าขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ 

บริการเด็กได้ตามมาตรฐานขั้นต่�า และสอดส่องติดตาม

ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยก่ออันตรายต่างๆ ตาม พรบ. 

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อให้สามารถค้นพบเด็กที่

ต้องรับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่าง

รวดเร็วและทั่วถึง (ส�าหรับผู้สนใจ แบบคัดกรองดังกล่าว 

สามารถโหลดได้ โดยค้นหา “แบบคัดกรอง”)  นอกจาก

ที่กล่าวมาแล้ว วิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การคุม้ครองเดก็ตาม “พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 

2546” โดยได้ยกตัวอย่างกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาม

หนังสือต่าง ๆ เป็นกรณีศึกษา แต่อย่างไรก็ดีวิทยากร

ได้ให้ข้อคิดเรื่องของการใช้ภาพในสื่อต่าง ๆ หลายกรณี

กลับเป็นการละเมิด เหยื่อ เด็ก ผู้เยาว์ ฉะนั้นผู้เกี่ยวข้อง

ควรได้ระวังป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหาย  

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 จากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ 

สร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน  

องค์ความรู้ และแนวการปฏิบัติต่อกันต่อไป ยังมีอีก 

หลายหน่วยงานและผู้ที่ต้องการที่จะรับการอบรม  

หลายท่านไม่สามารถเข้าร่วมในการอบรมครั้งแรก 

ของกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ร่วมกับ  

มูลนิธิแบ่งปันชีวิต ดังนั้น ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมการ 

อบรมครั้งต่อไปสามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่/องค์กร/เบอร์โทร 

ไว้ล่วงหน้า เพื่อเมื่อมีผู้แสดงความจ�านงพอสมควร ทาง 

ผู้ จั ดจะได้ แจ้ ง ให้ผู้ ที่ แสดงความจ� านงรับทราบ 

ในโอกาสต่อไป
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

19 มิถุนายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก หรือ “ซีโนด” 

ในเดือนตุลาคม หัวข้อ “คนหนุ่มสาว  ความเชื่อและ

วิจารณญาณในกระแสเรียก” เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว

หลังจากการเตรียมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  จุดมุ่งหมาย 

ของการประชุมซีโนดครั้งนี้เป็นการน�าเอาเยาวชนมา

มิใช่เพียงแค่เป็นหัวข้อการสัมมนาเท่านั้นแต่ให้เขามา 

มีส่วนออกเสียงเล่าความคิดของพวกเขา เรื่องนี้เห็นชัด

ได้ในการจัดประชุมเยาวชน 300 คนในกรุงโรมก่อน

ประชุมซีโนดครั้งนี้

 พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเสริ เลขาธิการ

การประชุมสัมมนาพระสังฆราชทั่วโลก 2018 เกริ่นว่า   

“คนหนุ่มสาวต้องการอะไรในพระศาสนจักร? พวกเขา

ต้องการความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เปิดกว้าง ต้อนรับและ 

ไว้วางใจได้ นี่เป็นข้อเรียกร้องของพวกเขาที่เสนอเข้ามา

ในช่วงสองสามปีนี้”

l เป็นการเพิ่มเติมการมีส่วนในพันธกิจของพวกเขา 

เพื่อพระศาสนจักร บรรดาเยาวชนยังได้เตรียมเอกสาร

สรุปผลการประชุมของพวกเขาเพื่อบอกกับพระ

ศาสนจักรว่าใครและอะไรที่พวกเขาต้องการให้อยู่ 

เคียงข้าง   พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเสริ เล่าต่อว่า 

การประชุมซีโนดที่จะมาถึง : พระคาร์ดินัลบัลดิสเสริ
เผยว่าบรรดาคนหนุ่มสาวต้องการอะไรในพระศาสนจักร

“คุณรู้ไหมว่าบรรดาคนหนุ่มสาวเรียกหาใคร? พ่อ แม่

ของพวกเขา น่าสนใจมาก เป็นบิดามารดาของพวกเขา  

เรารู้ว่าครอบครัวก�าลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต การ

แตกแยก ค�าถามคุกรุ่นภายในใจ...แต่ในแบบส�ารวจของเรา

เราถามว่าใครที่พวกเขาต้องการให้อยู่ใกล้ชิด ค�าตอบ

คือบิดามารดา ล�าดับต่อมาคือครู และผู้ให้การศึกษา

อบรม และสุดท้าย พระศาสนจักร”

l พระคาร์ดินัลบัลดิสเสริ กล่าวว่าท่านต้องการเข้าถึง

บรรดาบิดามารดาเป็นพิเศษและบรรดาผู้ให้การศึกษา

อบรม เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อพวกเขาจะได้น�าไป 

ช่วยเหลือคนรุ่นต่อไปในอนาคตได้ การประชุมซีโนด

ครั้งนี้จะพูดคุยกันว่าจะท�าสิ่งนี้ได้อย่างไรผ่านทาง 

พระศาสนจักร    ท่านยังกล่าวว่าจะไม่ใช่การจ�ากัดแต่เฉพาะ 

ส�านักวาติกันท่ีจะรับผิดชอบช่วยเหลือเยาวชนแต่ยัง

ต้องอาศัยความช่วยเหลือมหาศาลจากสถาบันต่างๆ

ในพระศาสนจักร เช่น โรงเรียนและหลักสูตรการสอน 

ค�าสอนที่มีอยู่ทั่วโลก

 พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเสริ สรุปว่า “เรา 

สามารถให้ความช่วยเหลือพิเศษในฐานะเป็นพระ

ศาสนจักรเพราะเรามีสถาบันในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็น

สถาบันเกี่ยวกับครอบครัว สมาคม คณะกิจการฆราวาส

หรือการเตรียมเพื่อการแต่งงานและมีครอบครัว ในขณะ

เดียวกันเรายังมีสถาบันการศึกษาท่ีใหญ่มาก  ระดับประถม 

ระดับมัธยม อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วโลก ใน

พระศาสนจักรเรามีเยาวชน 60 ล้านคนที่อยู่ในความ

ดูแลเอาใจใส่จากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก”

l เพื่อการสนับสนุนเหล่านี้จะเกิดผล ท่านยืนยันว่าจะ 

รับฟังบรรดาเยาวชน  ความปรารถนาของพวกเขา ค�าถาม 

และสิ่งที่พวกเขาสนใจ ท่านกล่าวว่าเมื่อคนหนุ่มสาวได้

เรียนรู้ความจริง เขาหรือเธอก็จะแบ่งปันเรื่องเหล่านั้น

แก่ผู้อื่นและมันจะเพิ่มพูนทบทวี ดังนั้นอะไรที่จะเริ่มกัน

ในการประชุมซีโนดของพระสังฆราชในเดือนตุลาคมนี้

สามารถที่จะกระจายข่าวสารเพื่อการศึกษาและสามารถ

ก่อผลไปถึงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม

29 มิถุนายน 2018  (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระคาร์ดินัลลีโอโพลโด เบรเนส เดินทางมายัง 

กรุงโรมเพื่ออธิบายแด่พระสันตะปาปาเป็นการส่วนตัว 

ถึงความรุนแรงที่ปะทุขึ้นมาต้ังแต่ เดือนเมษายน

ปกคลุมบรรยากาศประเทศนิคารากัว รัฐบาล และ 

กองทหารได้ใช้ความอดกล้ันอย่างย่ิงยวดในการ

ประท้วงอย่างสงบของประชาชน อันเนื่องมาจากเรื่อง

การประกาศแก้ไขปรับปรุงเงินบ�านาญพลเมือง         

 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงให้ความสนใจ

พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเสริ 

พระคาร์ดินัลเบรเนส พูดถึงความรุนแรงในประเทศนิคารากัว : 

นี่เป็นช่วงเวลายากลำาบากยิ่งกว่าสงคราม

ต่อสถานการณ์เป็นพิเศษและประชาชนชาวนิคารากัว 

ก็รู้สึกได้   พระคาร์ดินัลลีโอโพลโด เบรเนส พระอัคร-

สังฆราชแห่งมานากัว ประเทศนิคารากัว เล่าว่า   “เรารู้สึก 

ได้ถึงพละก�าลังของพระสันตะปาปาและประชาชนก็ 

รับรู้ได้ โดยเฉพาะชาวคาทอลิกแต่พ่ออยากกล่าวว่า

แม้แต่คนเหล่านั้นไม่ว่าชายหรือหญิงผู้มีน้�าใจดีอย่าง

ที่ได้รับเรียกมาเป็น คนเหล่านั้นที่ไม่ได้มีความเชื่อ

คาทอลิกแต่ก็ยังได้ยินเสียงของพระสันตะปาปาและรู้สึก

ได้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับชาวนิคารากัวในช่วง

เวลาแห่งทุกข์ทรมานนี้”

l พระศาสนจักรประเทศนิคารากัวพยายามจะเป็นคนกลาง 

เพื่อท�าให้สถานการณ์สงบลงแต่ก็ยังมีบางอย่างมากกว่า

นั้น ในวันที่ 21 มิถุนายน ในเมืองมาสายา บรรดา 

พระสังฆราชชาวนิคารากัวน�าโดยพระคาร์ดินัลเบรเนส

ได้ท�าให้รอดพ้นการสังหารหมู่จากเจ้าหน้าที่โดยเดิน

ฝ่าแผงแนวกั้นพร้อมกับยกรัศมีอวยพรศีลมหาสนิท     

พระคาร์ดินัลลีโอโพลโด เบรเนส เล่าว่า

 “พวกเขาบอกพ่อว่ามีขบวนรถบรรทุกที่เต็ม

ไปด้วยทหารและต�ารวจปราบจลาจลและกลุ่มพลเรือน

เดินทางมาเพื่อโจมตีเมืองมาสายา พ่อจึงจัดให้มีการ

สวดภาวนาในชั่วโมงแรกโดยเชื้อเชิญให้พระสงฆ์ทุกคน

มาร่วมใจสมทบกับพ่อ ประชาชนรู้สึกได้ถึงความเป็นหน่ึง

เดียวกันเป็นสิ่งงดงามมากเพราะพวกเขาคุกเข่าลงบน

ถนนและชูมือขึ้นร้องว่า “ช่วยเราด้วย ช่วยให้รอดพ้น

ด้วย” “นั่นเป็นสิ่งที่พ่อประทับใจอย่างมาก”

l ความรุนแรงที่เกิดท�าให้มีผู้เสียชีวิตราว 300 คน 

พระคาร์ดินัลลีโอโพลโด เบรเนส

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

ช่วงเวลาแห่งการเป็นประกาศก

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังค�าพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน

แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง” (มาระโก 6:20)

ในการเทศนาเมื่ออาทิตย์ก่อนที่มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จะถูกลอบสังหาร

ในปี พ.ศ. 2511 ท่านได้กล่าวถ้อยค�าเหล่านี้ไว้ที่อาสนวิหารแห่งชาติของ 

กรุงวอชิงตันว่า

“คนขี้ขลาดมักจะถามค�าถามว่า จะมีความปลอดภัยหรือไม่

คนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ มักจะถามค�าถามว่า นี่เป็นเรื่องการเมือง

หรือไม่

คนหยิ่งจองหองจะมาพร้อมกับถามค�าถามว่า นี่จะเป็นเรื่องที่โด่งดัง

หรือไม่ 

แต่ คนมมีโนธรรม จะคอยถามค�าถามอยูเ่สมอว่า ส่ิงนีถ้กูต้องหรอืไม่

ในชีวิตของเราจะมีบางครั้งที่เราต้องยืนอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัย ไม่สนใจ

ในเรื่องที่เป็นการเมือง หรือเป็นที่นิยมชมชอบ แต่เราต้องท�าสิ่งนั้นเพราะว่า

มโนธรรมบอกว่าถูกต้อง”

ที่มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ก�าลังพูดถึงช่วงเวลาของการเป็นประกาศก สิ่ง

ส�าคัญท่ีสุดของประกาศกคือการประกาศความจริงเกี่ยวกับความยุติธรรมและ

สันติสุขของพระเจ้า โดยรู้ดีว่าจะเกิดผลที่ตามมากับตนเองจากการประกาศ

ความจริงนั้นออกไปก็ตาม

 ข้าแต่พระเจ้าผูท้รงสรรพานภุาพ โปรดประทานความเข้มแข็งแก่พวกลกู

เพ่ือเป็นประจักษ์พยานในการสร้างสันติสุขและความยุติธรรมของพระองค์ 

ในโลกนี้ ด้วยความเรียบง่าย  ความเอื้ออาทร และการให้ความช่วยเหลือแก่

เพื่อนพี่น้อง แม้ในบางเวลาพวกลูกจะเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการทดลอง โปรด

ให้พวกลกูมคีวามกล้าหาญ และสามารถมองโลกในด้านดไีด้ด้วยเทอญ อาแมน

เริ่มจากท่าที
 สามร้อยห้าสิบปี
 ช่วงเวลายาวนานแห่งพระพร
 ข่าวดีของพระเจ้าในดินแดนสยาม
 ในความเป็นจริงแล้ว
 พระเจ้าทรงมาอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
 ทุกพื้นที่ในโลกนี้คือพระอาณาจักร
 ทุกแห่งในโลกนี้คือที่ประทับ
 ทุกความดีในโลกนี้คือพระเมตตา
 ทุกความรักในโลกนี้คือพระองค์ผู้ทรงเป็นความรัก
 ทุกคนในโลกนี้คือลูกของพระองค์
 แต่ละคนสามารถพูดได้เต็มปากเต็มค�า

อย่างที่ประกาศกอิสยาห์ยืนยัน
“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้า
ก่อนที่ข้าพเจ้าเกิด
ทรงขานชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา”
เพราะไม่มีชีวิตใดเกิดมาโดยบังเอิญ
นั่นคือข่าวดีอันยิ่งใหญ่
เป็นข่าวดีตั้งแต่แรกเริ่มของทุกชีวิต
อย่างที่นักบุญยอห์นปอลที่สองทรงยืนยัน
“พระวรสารแห่งชีวิต”...ชีวิตคือข่าวดี
เป็นแก่นแห่งค�าสอนของพระเยซูเจ้า
ทรงมาเพื่อประกาศข่าวดี
ข่าวดี...พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา
ทุกคนสามารถเรียกพระองค์ “พ่อจ๋า” ได้ทุกค�า
ข่าวดี...มนุษย์เป็นลูกสุดที่รักของพระเจ้า
ทรงรักทรงทะนุถนอมทรงเมตตาทรงให้อภัย
ข่าวดี...มนุษย์ไม่ใช่เพื่อนร่วมโลก
แต่เป็นพี่เป็นน้องเพราะมีพ่อเดียวกัน
ข่าวดี...ชีวิตคนไม่จบลงกับความตาย
แต่ต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด
เหล่านี้คือข่าวดี...แม้ไม่เคยรู้ไม่เคยมีใครบอก
คุณค่าทุกอย่างคุณค่าแต่ละอย่างในตัวมนุษย์
เป็นคุณค่าไม่ใช่เมื่อรู้เมื่อมีใครบอก
แต่ทรงคุณค่ามาตั้งแต่แรกเริ่มชีวิต
ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดานั้นแหละ
ซึ่งต่อมาค่อยเรียนรู้ค่อยรู้จักค่อยคุ้นเคย
ฉันใดก็ฉันนั้น
ข่าวดีของพระเจ้าไปถึงทุกแห่ง
ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นข่าวดีด้วยซ้ำา
กระทั่งมีผู้ประกาศให้เห็นเป็นข่าวดี
เหมือนในช่วงของการค้นหาแผ่นดินใหม่
มีการพูดกันว่าโคลัมบัสค้นพบอเมริกา
แต่ในความเป็นจริงแล้ว
เป็นอเมริกาต่างหากที่ค้นพบโคลัมบัส
เพราะอเมริกามีอยู่ที่นั่นนานแสนนานแล้ว
ส่วนโคลัมบัสเพิ่งเดินทางไปถึง
ฉันใดก็ฉันนั้น
ข่าวดีของพระเจ้าอยู่ในแดนสยามตั้งแต่แรก
ก่อนที่ธรรมทูตชุดแรกจะมาถึง
แม้การพูดในท�านองว่า
“ธรรมทูตน�าข่าวดีมาประกาศ”
ในความเป็นจริงแล้วธรรมทูตไม่ได้ “น�า” ข่าวดีมา
แต่มาชี้บอกให้ทุกคนรู้ว่ามีข่าวดีเป็นข่าวดี
พร้อมอธิบายว่าใครคือผู้ประทานข่าวดี
อีกทั้งเสนอวิธีที่ท�าให้ข่าวดีนี้เป็นข่าวดีแท้จริง
ทั้งส�าหรับตนเองทั้งส�าหรับผู้อื่น...
นั่นน่าจะเป็นท่าทีแรกแห่งสมโภช...สามร้อยห้าสิบปี  
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วันที่ 3  พฤษภาคม  ค.ศ.  2018   สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นประธานการประชุม

เจ้าหน้าที่โรมัน คูเรีย  พระองค์ทรงขอให้คณะพระ

สังฆราชชาวเยอรมัน  ลงมติ “เป็นเอกฉันท์” ในการ

แก้ปัญหาคู่สมรสคาทอลิกที่แต่งงานกับคริสตชน 

โปรเตสแตนท์  สันตะส�านักรายงานว่า  การประชุม

คร้ังนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหากรณีการแต่งงาน 

ของคริสตชนกับผู้มีความเชื่อแตกต่าง   

“ระหว่างวันที่ 19-22  กุมภาพันธ์ 2018  

ในการประชุมคณะพระสังฆราชชาวเยอรมันเกี่ยวกับ

การอภิบาลในหัวข้อ  “ขอให้คู่สมรสคริสตชนต่างนิกาย 

ที่แต่งงานกัน จงก้าวเดินไปพร้อมกับพระเยซูคริสต- 

เจ้าในหนทางแห่งเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในศีลมหาสนิท”  สมาชิกกว่าสองในสามที่เข้าร่วม

ประชุมให้การรับรองมติที่ประชุม  นอกนั้นยังมีการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพระสังฆราช

สังฆมณฑล และพระสังฆราชที่รับผิดชอบดูแลสมณ-

กระทรวงเพ่ือความเช่ือ  สมณสภาเพ่ือส่งเสริมเอกภาพ 

คริสตชน และสมณสภาตีความเน้ือหาอย่างเป็นทางการ 

โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจากสันตะส�านักร่วม

ประชุมตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

พิธีสมรสระหว่างคริสตชนและผู้เชื่อศรัทธาต่างศาสนา
ฟรังซิส    

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครั้ งนี้  

กระท�าเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  ณ ส�านักงาน

ใหญ่ของสมณสภาเพ่ือความเช่ือ  ร่วมกับคณะพระสังฆราช 

ชาวเยอรมัน ได้แก่ พระคาร์ดินัลเรนฮาร์ด  มาร์ก พระ

อัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลมิวนิคและไฟรซิ่ง และ

ประธานคณะพระสังฆราชชาวเยอรมัน  นอกนั้นยังม ี

พระคาร์ดินัลเรย์เนอร์ มาเรีย โวลกี้ พระอัครสังฆราช

แห่งโคโลญ  มงซินญอร์เฟลิกซ์  เจนน์  พระสังฆราช

แห่งสังฆมณฑลมุนสเตอร์ มงซินญอร์คาร์ล  เฮนซ์  ไวส- 

แมนน์  พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสไปร์  และประธาน 

คณะกรรมาธิการสภาพระสังฆราชแห่งเยอรมนี  มงซิน- 

ญอร์รูดอลฟ โวเดอร์   โฮลเซอร์  พระสังฆราชแห่ง 

สังฆมณฑลเรเกนส์เบิร์ก และรองประธานคณะกรรมา- 

ธิการเพื่อความเชื่อประจ�าสภาพระสังฆราชแห่ง

เยอรมนี มงซินญอร์เกอร์ฮาร์ด  เฟ-อิจ  พระสังฆราช

แห่งสังฆมณฑลมัจเดอบูร์ก และประธานคณะกรรมา- 

ธิการ  การเสวนาเพื่อความปรองดองระหว่างศาสนา

ประจ�าสภาพระสังฆราชแห่งเยอรมนี และคุณพ่อฮานส์  

แลนเจนดอร์เฟอร์  สังกัดคณะเยสุอิต ท�าหน้าที่เลขา- 

ธิการสภาพระสังฆราชเยอรมนี

 ผู้แทนจากสันตะส�านัก ได้แก่  พระอัคร-

สังฆราชหลุยส์ เอฟ ลาดาเรีย  คณะเยสุอิต   ประธาน          

สมณกระทรวงเพื่อความเชื่อ  พระคาร์ดินัลเคิร์ต  ค๊อค   

ประธานสมณสภาเพ่ือส่งเสริมเอกภาพคริสตชน 

มงซินญอร์มาร์คัส  กราวลิช  คณะซาเลเซียน  รอง

เลขาธิการสมณสภาเพื่อการตีความเอกสาร  และ                   

คุณพ่อเฮอร์แมนน์  จีส-สเลอร์  ผู้จัดการส�านักงาน

สมณกระทรวงเพื่อความเชื่อ

 เนื้อหาของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง

เป็นภาษาเยอรมัน มงซินญอร์ลาดาเรีย  ได้แถลงว่า 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพอพระทัยและ 

เห็นคุณค่าของการประชุมเสวนาเพื่อความปรองดอง 

จัดโดยคณะพระสังฆราชชาวเยอรมันเพื่อ ร่วม 

แก้ปัญหาในความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร 

ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ที่แตกต่าง เช่น ปัญหาเรื่องความเชื่อ และการ 

อภิบาลคริสตชน  สาระส�าคัญของพระศาสนจักรสากล 

และมติด้านกฎหมาย  มงซินญอร์ลาดาเรียจะถวาย 

รายงานสมเด็จพระสันตะปาปาในรายละเอียดของ

เนื้อหาที่มีการปรับเปลี่ยน  บรรยากาศในการประชุม

ครั้งนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพและภราดรภาพเป็นที่น่า

ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง
(อ่านต่อหน้า 11)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่บรรดาศาสนิกชนผู้เชื่อศรัทธา ที่มาเฝ้าพระองค์  ณ จัตุรัส 

หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร  ตรงกับวันอาทิตย์สมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์น ผู้ท�าพิธีล้าง    พระองค์ทรงชี้ 

ให้เห็นถึงความส�าคัญของพ่อแม่ตรัสว่า  “บิดามารดาเป็นผู้ร่วมงานของพระเป็นเจ้าในการให้ก�าเนิดบุตร  สิ่งนี้เป็น 

พันธกิจที่ประเสริฐยิ่งของมนุษย์ในการท�าให้ครอบครัวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต”

 สมเด็จพระสันตะปาปาสังกัดคณะเยสุอิต ทรงย้�าเตือนว่า  “การบังเกิดมาของนักบุญยอห์น ผู้ท�าพิธีล้าง   

ให้ความกระจ่างถึงความส�าคัญของชีวิตของพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิด ได้แก่นางเอลิซาเบธ และเศคาริยาห์  ท่านทั้งสอง 

ไม่เคยคิดและไม่เชื่อว่าด้วยวัยที่ชราเขาไม่อาจจะให้ก�าเนิดบุตรได้ตามที่อัครทูตสวรรค์น�าข่าวนี้แจ้งให้ทราบ”   

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “สามีภรรยาผู้สูงวัยทั้งสองเคยคิดใฝ่ฝันอยากมีบุตรและยังได้เตรียมตัว 

รอคอยการบังเกิดมาของลูก   แต่เมื่อถึงวัยชราก็ไม่เคยคิดจะมีบุตรอีก  ทั้งยังเลิกล้มความคิดที่จะสามารถให้ก�าเนิด 

บุตร ขณะเดียวกันก็รู้สึกอับอาย และผิดหวัง”

พ่อแม่เป็นผู้ร่วมงานของพระเป็นเจ้า  

“ส�าหรับพระเป็นเจ้า  พระองค์ไม่ทรงดลบันดาล 

ให้เป็นไปตามเหตุผลสมควรและความสามารถของ

มนุษย์  เราจ�าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจและเงียบสงบ

รอคอยธรรมล้�าลึกของพระเป็นเจ้า  และไตร่ตรองผลงาน 

สร้างของพระองค์ด้วยความเงียบสงบและถ่อมตน  ซึ่ง

พระเป็นเจ้าได้ทรงเผยแสดงแก่เรามนุษย์ผ่านทาง

ประวัติศาสตร์ ซึ่งบ่อยครั้งเกินความคาดหมายของเรา”

เม่ือนางเอลิซาเบธให้ก�าเนิดบุตรชาย   เศคาริยาห์ 

และภรรยาเป่ียมด้วยความช่ืนชมยินดี  ท้ังสองต่างเช่ือม่ัน 

ว่า  “ส�าหรับพระเป็นเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ”   สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนผู้ เชื่อศรัทธาให้จดจ�า

ประสบการณ์ความช่ืนชมยินดีของการให้ก�าเนิดบุตร

อย่างน่าอัศจรรย์ใจ  พิศวงใจ  ตื่นเต้น แปลกใจ และ 

เ ป่ี ยมด้ วยส� านึ กแห่ งการ รู้ พ ระคุณพระ เ ป็น เ จ้ า

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะน�าผู้เชื่อศรัทธาให้ต้ัง

ค�าถามแก่ตนเองว่า  “ความเชื่อของฉันเป็นอย่างไร?”   

“ เ ป็นความเช่ือ ท่ีเ ป่ียมด้วยความยินดีหรือไ ม่?”                 

“หรือเป็นเพียงความเชื่อที่ ไม่ เคยเปลี่ยนแปลง?” 

เป็นความเชื่อที่ “เรียบง่าย”  พ่อเองรู้สึกพิศวงเมื่อได้ 

สมัผสักบัผลงานสรรพสิง่สรา้งของพระเปน็เจา้  เมือ่ไดย้นิ 

เกี่ยวกับการประกาศข่าวดี  หรือประวัติของท่านนักบุญ 

หรือแม้เมื่อพ่อได้พบกับคนดีๆ มากมาย  พ่อได้สัมผัส

ถึงพระหรรษทานภายในจิตใจหรือ?  หรือจิตใจของพ่อ

มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด?  พ่อสามารถรู้สึกได้ถึง

ความบรรเทาใจจากองค์พระจิตเจ้า? หรือพ่ออยู่ใกล้ชิด

กับพระองค์?”   

“พ่อขอให้เราแต่ละคน  ตั้งค�าถามตัวเราเองใน

การไตร่ตรองมโนธรรมของเราในแต่ละวัน     ความเชื่อ 

ศรัทธาของเราเป็นอย่างไร?   เราชื่นชมยินดีในองค์พระ

เป็นเจ้าหรือไม่?  ดวงใจของเราเปิดต้อนรับอัศจรรย์ของ

พระเป็นเจ้าหรือไม่?”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงน�าการ

ภาวนาด้วยการเชิญชวนผู้เชื่อศรัทธาให้วิงวอนขอความ

ช่วยเหลือจากพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  เพื่อเราจะ 

เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็เป็นภาพลักษณ์ของพระ 

เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นท่อธารแห่งชีวิต

“พระแม่มารีย์  พระมารดาของพระเป็นเจ้าและ

แม่ของเราทั้งหลาย เพื่อเราจะได้เข้าใจว่า  การบังเกิด

ของทารกในครรภ์มารดา  พ่อแม่ต่างมีส่วนเป็นผู้ร่วมมือ 

ของพระเป็นเจ้า  ในพันธกิจประเสริฐท่ีท�าให้แต่ละครอบครัว 

ได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต  ขอได้ตระหนักใน

ความจริงประการนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ความพิศวง

ในอัศจรรย์ และความส�านึกในพระคุณของพระเป็นเจ้า 

ทุกๆ ครั้งที่ทารกคนหนึ่งได้เกิดมาเสมอ”
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คุณสุรีย์ ตันติิอลงการ อุทิศให้

  มารีอา มักดาเลนา                          200 บาท

  ฟรังซิสเซเวียร์ นคร ชุ่มศรีพันธุ์           200 บาท

  มารีอา สุภาภรณ์ เจียมฝัน                 200 บาท              

คุณสกุลชัย หทัยนิรมล                       200 บาท

คุณวัลลา ผังลักษณ์ 

  อุทิศแด่วิญญาณในไฟช�าระ                200 บาท

คุณบุญติ๊ด หล่อปิ่นมณี                    3,400 บาท

คุณเพ็ญศรี บุญเจือ                        5,000 บาท

คุณโอภาส สังข์มณีวงศ์                      200 บาท

คุณหมอประสิทธิ์ - คุณลัดดา จันทราทิพย์ 

                                              2,000 บาท

    อุทิศแด่มารีอา เทเรซา สิทธิดา จันทราทิพย์

คุณเกศนี เหลืองสร้อยทอง               5,000  บาท

คุณวิลาสินี ศุภลักษณ์ อุทิศให้

  เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ์ ครบ 37 ปี   200 บาท

  เปโตร มะลิ อันนา สาหร่าย                200 บาท

  ยอห์น บัปติสตา เต็กคิม  

  อักแนส เช็ง แซ่ลี้                           200 บาท

  

  

 สำาหรับท่านท่ีประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 
เช็คส่ังจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ 
ธนาคารทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 
186-2-01976-5 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้ว
กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยโทร. 0-2681-3900 ต่อ 
1801 โทรสาร 0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จ
รับเงินให้ท่านด้วยความขอบพระคุณ)

  อนาดีอุส จิตรกวี 

  ครอบครัวมาลี นวลศรี ยุชัยสิทธิกุล      200 บาท 

  ญาติพี่น้องในไฟช�าระ

  วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง                  200 บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

  อุทิศให้วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงและผู้มีพระคุณ

                                            5,000 บาท

คุณฉวีวรรณ สวัสดี                         200 บาท 

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศให้

  โยเซฟ ฮั่วเม้ง 

  มารีอา แพรศรี โยเซฟ รักษ์            3,000 บาท

คุณพิชญ์รัตน์ แสงเดช อุทิศให้

  วิญญาณยอแซฟ สวัสดิ์ โก่งศร           200 บาท

  มารีอา บุญช่วย โก่งศร                   200 บาท

  ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ                       200 บาท

  วิญญาณในไฟช�าระ                       100 บาท
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

(อ่านต่อหน้า 11)

การให้สิ่งดีที่สุดของท่านเอง
 วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2018  สมณสภาเพื่อ

ฆราวาส  ครอบครัวและชีวิต  ได้พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ 

“ทัศนคติคริสตชนเกี่ยวกับกีฬาและมนุษย์”  โดยมีจุด

มุ่งหมายเพื่อการสร้างกีฬาแท้จริงยิ่งขึ้นส�าหรับมนุษย์  

ผู้ใดสนใจดูฉบับเต็มได้ที่ www.laityfamilylife.va  

เนื้อหาสุรปได้ดังนี้

 การสนใจกีฬาไม่ใช่เรื่องใหม่ในพระศาสนจักร  

เราสนใจทุกกิจกรรมที่ให้บุคคลเป็นศูนย์กลาง  ชื่อของ

เอกสารจึงเผยแสดงสาระและเหตุผลความสนใจของ

พระศาสนจักรที่อุทิศตนต่อการกีฬา   เอกลักษณ์ของ 

มนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณ  จึงจ�าเป็น

ต้องมีกิจกรรมท้ังหมด  รวมท้ังการกีฬา  เพ่ือฝึกคุณธรรม 

และคุณลักษณะที่ดี  เพื่อส่งเสริมชีวิตและไม่ให้ตกเป็น

เหยื่อ  อยู่ในอันตรายที่ท�าลายกิจกรรมใดๆ ของเรา

มนุษย์

 ความคิดแรก คือ การให้สิ่งดีที่สุดของท่าน

เอง  ดังท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้อ้างหลายคร้ัง

ในสุนทรพจน์ของพระองค์  เชิญบรรดาเยาวชนเป็น

พิเศษ “อย่าพอใจกับจับสลาก” ในชีวิต การกีฬา 

มีฐานบนคุณค่าแห่งการอุทิศตน  แห่งการเสียสละบน

ความคิดท่ีจะก้าวข้ามข้อจ�ากัดของตนด้วยการท�างาน

หนัก (ขยันฝึกซ้อม)  เพื่อชัยชนะโดยไม่โกง  และเหนือ

อื่นใดในเวลาเดียวกัน  ด้วยการเรียนรู้จักพบกับความ

พ่ายแพ้  โดยไม่ท้อใจ

 ในเอกสารนี้เสนอองค์ประกอบของการกีฬา 

5 ประการ  แม้มิได้รวมทุกด้าน  แต่เราตั้งใจน�าเสนอ

แบบคริสตชน  ส�าหรับผู้เล่นกีฬา  ผู้ชม  ช่างเทคนิค  

กรรมการ  ผู้ฝึกซ้อม  ครอบครัว  พระสงฆ์  และชุมชน

เขตวัด

บทที่ 1 อธิ บ ายถึ ง เหตุ ผลที่

พระศาสนจักรสนใจ

การกีฬา และจ�าเป็น

ต้องอภิบาลการกีฬา

ว่ามีความสัมพันธ์กับ 

3 เสาหลัก คือ  ความ

พยายามทางร่างกาย

ส� า ห รั บ นั ก กี ฬ า ใ ห้

สามารถแสดงออกด้วยตนเอง  คุณลักษณะทาง 

ศีลธรรมที่ต้องส่งเสริมการอุทิศตน  และความ

ปรารถนาสันติภาพ  ภราดรภาพ  และความ

เป็นปึกแผ่นที่การกีฬาต้องช่วยสนับสนุน

บทที่ 2 ลักษณะเฉพาะของกีฬา ในฐานะปรากฏการณ์

ในกระแสสังคม  กีฬาเป็นปรากฏการณ์สากล  

สม่�าเสมออย่างหนึ่งและที่เข้ากันได้กับเกือบ

ทุกวัฒนธรรม

บทที่ 3 ความหมายของการกีฬาส�าหรับทุกคน  มีผล

ต่อร่างกาย  จิตใจ  วิเคราะห์คุณลักษณะที่มี

กับกีฬา เช่น การเสียสละ  ความรับผิดชอบ  

การเคารพกติกา  การเล่นเป็นทีม  ความยินดี  

ความกล้า  ความสามัคคี  ความสัมพันธ์ลงรอย 

กัน

บทที่ 4 การท้าทาย  ให้ปรารถนาที่จะแบ่งปันโดยอาศัย
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พิธีบวชพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมก่อร่างสร้างสังฆมณฑลเชียงราย
+ ด้วยค�าภาวนามากมาย    + ด้วยค�าแนะน�าต่างๆ อย่างดียิ่ง   + ด้วยปัจจัยและสิ่งของที่มอบให้ด้วยความเต็มใจ 

สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิด “ก�าลังใจ” กับพวกเรา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส แห่งสังฆมณฑลเชียงราย ที่จะพากัน 
ก้าวเดินต่อไป ด้วยความเชื่อม่ันในพระพรและพระเมตตา ท่ีพระองค์จะเป็นผู้น�าของเราในการเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต 
ประกาศข่าวดีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ด้วยความเคารพรักทุกท่านในพระแม่มารีย์ 
                 สังฆมณฑลเชียงราย
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กีฬา  เพื่อส่งเสริมคุณค่าแท้  ที่ช่วยนักกีฬารักษามรดก

ของบรรพบุรุษที่ต้องเผชิญกับอันตรายหลาย

ประการ  ที่กีฬาสมัยใหม่ต้องเผชิญบ่อยๆ  

เช่น การใช้ยาโดป  การทุจริตคอรัปชั่น  และ

แฟนกีฬารุนแรงดุเดือด

บทที่ 5 สุดท้าย  บทบาทของพระศาสนจักร  ในฐานะ

ผู้สนับสนุนส�าคัญในวิถีทางสร้างมนุษย์ให้มี

เมตตากรุณาโดยอาศัยการกีฬา  ที่บ้าน  ใน

ครอบครัว  ที่โรงเรียน  ที่โรงยิม  ในชุมชน

เขตวัด  มีสถานที่หลายแห่งซึ่งการอภิบาลการ

กีฬาช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่ดี  และคุณธรรม

ที่บ่งบอกว่าเป็นนักกีฬาที่ดี  ประชาชนที่ดีและ

คริสตชนที่ดี

 แปลจาก L’Osservatore Romano ฉบับ

ภาษาอังกฤษ เล่มที่ 23 (8 มิถุนายน ค.ศ. 

2018) หน้า 9.

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

พิธีสมรส (ต่อจากหน้า 7)

เป็นทุกข์ถึงบาปเสมอๆ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเตือนจิตใจ

ผู้แสวงบุญชาวอาหรับ  ให้ด�าเนินชีวิตเป็นทุกข์ถึงบาป  

มิใช่เพียงเมื่อรับศีลล้างบาปเท่านั้น  แต่ควรเป็นสามัญ 

ส�านึกตลอดชีวิตคริสตชน

การเป็นทุกข์ถึงบาป และความตั้งใจที่จะไม่ท�า

สิ่งที่ผิดตามการล่อลวงของปีศาจ  เป็นกิจการที่ไม่ใช่

ยึดปฏิบัติเพียงชั่วคราวระหว่างรับศีลล้างบาป  แต่เป็น

ข้อก�าหนดที่พระศาสนจักรยึดมั่นว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ 

บรรดาคริสตชนพึงยึดปฏิบัติตลอดชีวิต

สมเด็จพระสันตะปาปาเชิญชวนคริสตชน

ชาวอาหรับ โดยเฉพาะผู้ที่มาเฝ้าพระองค์ ณ ลานหน้า 

มหาวิหารนักบุญเปโตร ในการพบประชาชนประจ�าวัน

พุธ  เดือนพฤษภาคม   

หลังจากที่พระองค์ทรงอธิบายข้อค�าสอน 

เกีย่วกบัศลีลา้งบาป    พระองค์ตรสัวา่  “ขา้พเจ้าขอตอ้นรบั 

ผู้แสวงบุญชาวอาหรับ เป็นพิเศษผู้ที่เดินทางมาจาก

ประเทศในตะวันออกกลาง”   

“พี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน   โปรดระลึกเสมอ 

ว่า  การเป็นทุกข์ถึงบาป และความตั้งใจที่จะละทิ้งสิ่งชั่ว

ร้าย  และปีศาจ  ซึ่งเป็นข้อค�าสอนของพระศาสนจักร  

เป็นกิจการที่มิใช่ยึดปฏิบัติเป็นการชั่วคราว  เฉพาะใน

พิธีศีลล้างบาปเท่านั้น  แต่เป็นข้อพึงปฏิบัติตามค�ามั่น

ตลอดชีวิตคริสตชน   ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพร 

แด่ทุกท่าน”  

 

พระดำารัสพระสันตะปาปาประจำาวันพุธ    

“พี่น้องชายหญิงที่รักในพระเป็นเจ้า  ค�าสอน 

ประจ�าสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องของศีลล้างบาปต่อจาก 

สัปดาห์ก่อน  การรับศีลล้างบาป การปฏิเสธปีศาจและ

กิจการของปีศาจ  และการประกาศความเชื่อ   ขณะยืน

อยู่เบื้องหน้าอ่างล้างบาป  พระสงฆ์น�าสวดภาวนาขอให้

น้�าเสกเป็นบ่อเกิดของชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า  

และยังเป็นน้�าที่ช�าระล้างบาปทั้งมวลผ่านพระหรรษทาน

ขององค์พระจิตเจ้า    พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างในแม่น้�า

จอร์แดน และพระโลหิตที่ไหลจากสีข้างของพระองค์

จากไม้กางเขน ให้เราภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้า เพื่อ

ผู้ท่ีรับศีลล้างบาปจะได้รับความรอดพ้นผ่านธรรมล้�าลึก

ของการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของ

พระเยซูคริสตเจ้า  ศีลล้างบาปเป็นเครื่องหมายส�าคัญที่ 

เรายืนยันว่าจะด�าเนินชีวิตตามธรรมล้�าลึกของชีวิตใหม่

ซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร  เราได้ปฏิเสธปีศาจและการกระท�า

ของปีศาจ และประกาศจะด�าเนินชีวิตตามความเชื่อ

ของพระศาสนจักรในองค์พระตรีเอกภาพ  ทุกครั้งที่เรา

จุ่มน้�าเสกและท�าเครื่องหมายส�าคัญมหากางเขน    ด้วย

ความกตัญญูรู้คุณให้เราระลึกถึงพระหรรษทานท่ีเรา 

ได้รับในวันที่เรารับศีลล้างบาป  และภาวนาวอนขอพระ 

หรรษทานท่ีจะมีความอุตสาหะพากเพียรในความ

พยายามที่จะปฏิบัติตนด�าเนินชีวิตให้ใกล้ชิดพระเยซู 

คริสตเจ้าองค์พระผู้ไถ่ของเรายิ่งวันยิ่งทวีมากขึ้น”  

“ข้าพเจ้ากล่าวทักทายผู้แสวงบุญท่ีสื่อสาร

ด้วยภาษาอังกฤษ และผู้มาเยือนที่อยู่ ณ ลานหน้า 

มหาวิหารนักบุญเปโตรแห่งนี้ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมา

จากประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศอินเดีย ประเทศ 

ไทย  ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา  ข้าพเจ้า

ขอชื่นชมองค์กรคาทอลิกเพื่อสังคมสงเคราะห์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลืองานฟื้นฟู

พระศาสนจักรในเปอร์โต  ริโก   ด้วยความชื่นชมยินดี

ของการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า   

ข้าพเจ้าวอนขอพระเมตตาจากพระบิดาเจ้าแก่ท่านและ

ครอบครัว  ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแก่ท่าน

ทุกคน”

 เปอร์โต  ริโก  (Puerto  Rico)  เป็น

เครือรัฐของสหรัฐอเมริกา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ

สาธารณรัฐโดมินิกัน  ในภูมิภาคแคริบเบียนตะวันออก

เฉียงเหนือ   เปอร์โต  ริโก  เป็นดินแดนที่เล็กที่สุดของ

เกรตเตอร์แอนทิลลีส  การเดินทางเข้าเปอร์โต  ริโก   

ต้องใช้วีซ่าของสหรัฐอเมริกา  เพราะถือเป็นดินแดนของ 

สหรัฐอเมริกา  แม้จะไม่ถือว่าเป็นรัฐหนึ่งก็ตาม

“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี  เรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา”

(ยอห์น 10:14)

รวมทั้งทารก บาดเจ็บราวหนึ่งพันคนและพูดกันถึง 

บุคคล ท่ีสูญหายแต่ก็ ยั ง ไม่มี ร ายงานจ� านวน 

อย่างเป็นทางการ   พระคาร์ดินัลลีโอโพลโด เบรเนส  

เสริมว่า “บรรดาแม่ผู้สูญเสียเหล่านี้หวาดผวาตลอด 

ไป ทุกข์ทรมานเมื่อหวนคิดถึงลูกที่สูญเสียไป ต่อ 

จากพวกที่เป็นแม่ก็บรรดาสามีของพวกเธอ และก็ 

พวกเด็กๆ อื่นๆ เพื่อนบ้าน...ความตายของสมาชิก 

ในครอบครัวไม่เพียงแต่ท�าร้ายผู้ เป็นแม่แต่กับ 

สภาพแวดล้อมทุกอย่าง พร้อมการตายของผู้เสียชีวิต

กว่า 300 คนนั้นได้ท�าร้ายทั้งประเทศ”

l พระคาร์ดินัลอธิบายว่าทุกเช้าและค่�า ท่านจะ 

โทรศัพท์ถามบรรดาพระสงฆ์ถึงสถานการณ์ด้วย 

หวังว่าจะไม่มีใครต้องตกเป็นเหย่ืออีก  พระคาร์ดินัล 

ลีโอโพลโด เบรเนส สรุปว่า “เราได้เห็นในสงคราม

สองครั้งที่เรามี ซึ่งสูญเสียชีวิตไป 50,000 คน เป็น

สงครามท่ีประชาชนติดอาวุธกลุ่มหน่ึงต่อสู้กับ 

กลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่ง   แต่ครั้งนี้กลับเป็นกลุ่ม

ติดอาวุธมีต่อประชาชนมือเปล่าไม่มีปืนท่ีเดินอยู่

ในถนนหรือต่อผู้ที่หลบอยู่หลังแผงกั้นถนน หรือ

มีแค่ก้อนซีเมนต์ในมือ ดังนั้นนี่เป็นเรื่องน่ากลัว 

ยิ่งกว่าสงคราม”

l พระคาร์ดินัลเบรเนสเตือนว่าในสถานการณ์วิกฤต

นี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเสวนา ในหนทางที่พระ

ศาสนจักรพยายามจะเข้ามีส่วนร่วมเพราะความรัก

ต่อประชาชนชาวนิคารากัว

พระคาร์ดินัล (ต่อจากหน้า 5)

(อ่านต่อหน้า 14)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

หมายเหตุแห่งการเฉลิมฉลอง ....
การสถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์ ครบ 50 ปี

บทนำา ...

 เรายังจ�าเรื่องราวเมื่อ 25 ปีที่แล้วกันได้ เรา

เฉลิมฉลองการสถาปนาเป็นสังฆมณฑลครบ 25 ปี เรามี

พระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ในเวลานั้น ...ที่ยังอยู่กับเรา 2 องค์  

และเราฉลองท่านครบ 25 ปีแห่งสังฆภาพ... แต่ถ้า

ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เราหลงเหลือข้อมูล

อะไรบ้าง ... 50 ปีที่แล้ว ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ได้รับการสถาปนาเป็นสังฆมณฑลอย่างเป็นทางการ 

และแยกออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แม้ว่าเรื่อง 

วันจะไม่ส�าคัญเท่ากับสิ่งที่หลงเหลืออยู่ หรือไม่ส�าคัญ 

เท่ากับสิ่งเกิดขึ้นใหม่ใน 50 ปี ... แต่วันไหนกันแน่ 

ที่เป็นวันสถาปนาสังฆมณฑลของเรา ... บางทีการเป็น 

ลูกสังฆมณฑลนครสวรรค์ หรือการเป็นคนในสังฆมณ- 

ฑลฯ การรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านของตนเอง ความเป็น

พี่เป็นน้องในสังฆมณฑล ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ เป็นเหตุผล 

ของการเฉลิมฉลองสังฆมณฑลของเรา เพื่อความเป็น 

หนึ่งเดียวกัน และเพื่อศึกษา “ความรัก” ของพระเจ้า 

ผ่านอุดมการณ์ของแต่ละยุคสมัย

1. เรื่อง “วันแห่งการกำาเนิดสังฆมณฑล”

 ในหนังสืออนุสรณ์ 100 ปีอาสนวิหารนักบุญ

อันนา และ 25 ปีสังฆมณฑล (เล่มสีเขียว) บันทึกไว้ว่า  

“วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1967 เป็นวันสถาปนา

สังฆมณฑลนครสวรรค์” ... ซึ่งในหนังสือต่างๆ ของ

สังฆมณฑลนครสวรรค์ก็คัดลอกวันน้ีเข้ามาในหนังสือ

เล่มอื่นๆ ของสังฆมณฑล ไม่ว่าหนังสืออนุสรณ์ พระ

สังฆราชเกรียงศักดิ์ หรือเล่มล่าสุด หนังสืออนุสรณ์  

พระสังฆราชพิบูลย์ (เล่มสีเหลือง หน้าปกเป็นรูป

ครอบครัวสงฆ์) ก็ยังบันทึกวันนี้ว่าเป็นวันที่สังฆมณฑล

ถูกสถาปนา ... ผมเองก็เคยเชื่อเช่นนั้น ... จนวันที่

อยากหาเอกสารต้นฉบับมายืนยัน ... ก็กลับพบว่ามีวัน

ที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาสังฆมณฑลอยู่ 3 

วัน ...

 1. วันที่ประกาศที่กรุงโรม ในเอกสาร ที่

ขึ้นต้นว่า “Distractis nonnuliis territoriis a 

Sede Bangkokensi, novo quaedam diocesis  

Nakhornsavanensis nomine”   เป็นเอกสารที่บอก 

ถึงการแบ่งสังฆมณฑลใหม่ ที่แยกออกจากอัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลใหม่นี้ชื่อว่า “สังฆ- 

มณฑลนครสวรรค์” มีทั้งหมด 12 จังหวัด (ไม่รวม 

อุตรดิตถ์) โดยมีวัดนักบุญอันนา เป็นอาสนวิหาร ...

เอกสารนี้ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1967

 2. วันอภิเษกพระสังฆราชมิแชล ลังเยร์ ... 

สารสาสน์ ในหน้าที่เป็นข่าวในประเทศ ฉบับที่ลงวันที่  

1-15 พฤษภาคม 1967 กล่าวถึงการอภิเษกพระสังฆราช 

องค์ใหม่ เพือ่ปกครองในสงัฆมณฑลใหม่คอื “นครสวรรค์” 

เนื้อหาในข่าวมีดังนี้ “อภิเษกพระสังฆราชลังเยร์ และ

สถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์ ... งานอภิเษกพระ

สังฆราชมิแชล ลังเยร์ ที่โบสถ์อัสสัมชัญ พระนคร เมื่อ

วันที่ 13 เมษายนนี้ ได้ด�าเนินไปตามปกติทุกประการ 

เริ่มพิธีเวลา 16.30  น. ด้วยขบวนพระสงฆ์ คณะพระ

สังฆราชแห่พระสังฆราชใหม่เข้าวัด แล้วคุณพ่อดาเนียล 

อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อ่านสมณสาร 

ตราต้ังเป็นภาษาละติน คุณพ่อสังวาลย์ เลขานุการ 

พระอัครสังฆราชกรุงเทพฯ อ่านค�าแปลเป็นภาษาไทย 

... การอภิเษกด�าเนินไปพระอัครสังฆราชยวง ประธาน 

ในพิธ ีปกมอืเหนอืศรีษะผู้รับอภเิษก เป็นการมอบอ�านาจ

ซึ่งได้รับต่อๆ มาจากอัครสาวก ต่อไปเป็นการเจิมศีรษะ

มือ เสกและมอบไม้เท้า แหวน ตลอดจนหนังสือพระ 

วรสาร ครั้นถึงภาคถวายของมิสซา พระสังฆราชทั้ง 

8 องค์ถวายสหบูชามิสซาพร้อมกัน ตอนปลายมิสซา

เป็นพิธีเสกและมอบหมวกสูงกับถุงมือ ต่อจากนั้นพระ 

สังฆราชใหม่ขึ้นนั่งบนอาสน์ ... ขับร้องเพลงเตเดอุม  

พระสังฆราชใหม่อวยพรอย่างสง่าเป็นคร้ังแรก พิธิอีภเิษก

ใช้ภาษาไทยเป็นส่วนมากยังความซาบซึ้งแก่ผู ้ร ่วม

พิธี....” พิธีอภิเษกวันที่ 13 เมษายน 1967 ที่วัด 

อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

 3. วันที่สถาปนาสังฆมณฑล ... ในหนังสือ

สารสาสน์  ฉบบัเดียวกนัยงับนัทกึวันทีพ่ระสงัฆราชมแิชล 

ลังเยร์ มาที่นครสวรรค์ และถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนา

สังฆมณฑล ... ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 1967 ....

 “ครั้นถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม มีพิธีสถาปนา

สังฆมณฑลนครสวรรค์อย่างเป็นทางการ วันนั้นมีคณะ

สงฆ์และสัตบุรุษจากหลายแห่งมาร่วมพิธี จากอัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ มี ฯพณฯ อัครสังฆราชยวง คุณพ่อ

ดาเนียล คุณพ่อสังวาลย์ คุณพ่อเลออง เจ้าคณะแขวง

มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส คุณพ่อเลขานุการ 

สมณทูต คุณพ่อแวร์นิแอร์ และคุณพ่อเสวียง ผู้เคยเป็น

เจ้าวัดปากน�้าโพ คุณพ่อโกเชต์ เจ้าวัดบ้านนา ในเขต 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และดูแลสัตบุรุษในจังหวัด

สระบรุ ี ซึง่บัดนีอ้ยูใ่นเขตสงัฆมณฑลนครสวรรค์ คณุพ่อ 

ตาปี คุณพ่อโรเชอโร คุณพ่อกูตังด์ ปลัดวัดเซนต์หลุยส์ 

คุณพ่อคมทวน คุณพ่อฮั่วเซี้ยง (พระคาร์ดินัลมีชัย) 

อธิการบ้านเณรสามพราน ซึ่งปลีกตัวมาร่วมแสดงความ 

ยนิดไีด้ช่ัวเวลาอนัน้อย แล้วรีบกลับ สตับรุุษวัดเซนต์หลยุส์

และวัดอื่นๆ รวมกันเป็นรถใหญ่ 5 คัน และรถส่วนตัว 

อีกหลายคัน คณะสงฆ์ในสังฆมณฑลใหม่มาร่วมฉลอง

ทกุองค์ นอกจากคณุพ่อแวร์ดแิอร์ท่ีต้องเฝ้าวดัทีแ่ม่สอด  

และคุณพ่อฮาซที่ไปพักผ่อนในฝรั่งเศส สัตบุรุษในสังฆ- 

มณฑลใหม่ ก็พากันมาหลายคันรถด้วยกัน 

 เริ่มพิธีด้วยการเชิญพระสังฆราชมิแชล ลังเยร์

จากสำานักพระสังฆราชท่ีอยู่ใกล้ตลาดแห่ด้วยขบวน

รถยนต์ มายังบ้านคุณพ่อเจ้าวัด ...  09.15 น. ถวาย

มิสซา ณ ปะร�าซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราว (ณ ที่ซึ่งครั้งหนึ่ง

เคยเป็นที่ตั้งของวัดนักบุญอันนา) โดยพระอัครสังฆราช 

ยวง นิตโย ร่วมกับพระสังฆราชลังเยร์ และพระสงฆ์ 

ทุกองค์ในสังฆมณฑลนครสวรรค์ บางตอนพระสงฆ์ 

ผู้ร่วมถวายมิสซาขับร้องพร้อมกันอย่างน่าฟัง จบมิสซา 

แล้ว พระอัครสังฆราชยวง เป็นประธานในการสถาปนา

พระสังฆราชเป็นผู้ปกครองสังฆมณฑลนครสวรรค์

อย่างเป็นทางการ พระอัครสังฆราชอ่านสมณสารตราต้ัง 

ของพระสันตะปาปา แล้วจึงเชิญพระสังฆราชลังเยร์ ขึ้น 

นั่งบัลลังก์ ต่อจากนั้นคณะสงฆ์ นักบวชชาย หญิง  

ผู้แทนสัตบุรุษ และคณะวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลเข้ามา 

แสดงคารวะภักดี ที่สุดพระสังฆราชใหม่อวยพรในนาม 

ของพระสันตะปาปาแก่ทุกคน 

 ครึ่งชั่วโมงต่อมา เป็นการแสดงรำาของนักเรียน

แห่งหนึ่งในนครสวรรค์ ต้อนรับพระสังฆราช... ตอนเที่ยง 

รับประทานอาหารพร้อมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร-

สวรรค์พร้อมกับผู้ช่วย ได้มาร่วมพิธีตั้งแต่ต้นจนจบ

ทั้งๆ ที่อากาศร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนก็ยินดีอยู่เป็นเกียรติ 

เป็นกำาลังใจแก่พระสังฆราชใหม่ และสังฆมณฑลใหม่ ...”

  ท้ายสุดยังบันทึกเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับสถิติ

ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ “มีอาณาบริเวณกว้าง 12 

จังหวัด       คริสตชนเพียง 3 พันกว่าคน แต่อาศัยพระสงฆ์

ธรรมทูต 9 องค์ ที่มีน้�าใจเด็ดเดี่ยว เสียสละ ร้อนรนเพื่อ

พระเป็นเจ้า และอาศัยค�าภาวนาสนับสนุนของบรรดา 
(อ่านต่อหน้า 14)
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รายงานโดย โรบิน โกเมซ (วาติกันนิวส์)

l พิธีสุดท้ายแห่งการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา 

ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 

21 มิถุนายน พระสันตะปาปาฟรังซิสแสดงความขอบใจ

ต่อผู้จัดงานทุกคนและโอกาสที่พระองค์เสด็จเข้าร่วม 

1 วันของการประชุมครบ 70 ปี สภาคริสตจักรโลก 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความขอบใจตอนท้ายการเสด็จเยือนกรุงเจนีวา
ประกาศก (ต่อจากหน้า 11)

l ณ พิธีมิสซาตามแบบจารีตคาทอลิก ที่ศูนย์ประชุม 

ปาเล็กซ์โป กรุงเจนีวา พระสันตะปาปาตรัสขอบใจ

พระสังฆราชชาร์ลส์ โมเรรอด แห่งเมืองโลซาน เจนีวา 

และฟรีบูรก์ ผู้เป็นประธานสภาพระสังฆราชแห่งสวิส    

พระสันตะบิดรทรงขอบใจท่านและชุมชนในสังฆมณฑล  

โลซาน-เจนีวา-ฟรีบูรก์ที่ให้การต้อนรับ ตระเตรียมงาน

ประชุมและเฉพาะอย่างยิ่งได้สวดภาวนาซึ่งพระองค์

ทรงขอให้สวดต่อเนื่องต่อไป พระองค์ตรัสว่าจะสวด 

ภาวนาเพื่อพระเจ้าจะประทับอยู่กับเขาใน “ทุกย่างก้าว 

เฉพาะอย่าง ย่ิง ในการเดินทางแห่งค ริสตศาสน- 

จักรสัมพันธ์”

l พระสันตะปาปายังได้แสดงความขอบใจต่อประเทศ 

สวิสและพระสังฆราชทุกองค์ที่อยู่ที่นั่นและบรรดา

สัตบุรุษที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ด้วย    พระองค์ได้ตรัสขอบใจ

ประชาชนพลเมืองกรุงเจนีวา ซึ่งพระองค์ทรงอ้างถึง

พระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 5 ก็เคยเสด็จมาที่นี่เมื่อ 600 ปี

ก่อน  พระสันตะปาปาให้ข้อสังเกตว่าปัจจุบันกรุงเจนีวา 

ท�าหน้าท่ีรับใช้เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานส�าคัญต่างๆ 

จากทั่วโลก รวมทั้ง “องค์กรเพื่อผู้ใช้แรงงานระดับชาติ”  

(ILO)   ซึ่งได้ฉลองการก่อตั้ง 100 ปีในปีนี้

l สุดท้าย พระสันตะปาปาทรงขอบใจสหพันธ์รัฐบาล 

แห่งสวิส ส�าหรับการเชื้อเชิญอันมีไมตรีจิตและความ 

ช่วยเหลือที่ ไม่ เคยขาดอีกทั้ งความร่วมมือต่างๆ

พ่ีน้อง ....หวังว่าสังฆมณฑลใหม่จะเจริญเติบโตในเร็ววัน”

 สรุปแล้วเราเลือกนิยามวันใดเป็นวันสถาปนา 

สังฆมณฑล ... 

 วันที่ประกาศที่กรุงโรม ...     

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1967

 วันที่อภิเษกพระสังฆราชลังเยร์ ที่วัดอัสสัมชัญ 

... วันที่ 13 เมษายน 1967

 วันที่สถาปนาและขึ้นรับต�าแหน่งที่ปะร�าพิธ ี

ในพื้นที่วัดนักบุญอันนา ... วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 

1967

2. แล้ววันที่ 25 กุมภาพันธ์ มาจากที่ไหน

 เมื่อพิจารณาเรื่องวันท่ีเชื่อมโยงกับสังฆมณฑล

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13) ของเราแล้ว ... วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1967 ไม่ตรงกับ

วันใดเลย ... แต่จากประกาศของพระอัครสังฆราช 

ยวง นิตโย ที่ลงหนังสือสารสาสน์ เรื่อง “พระสังฆราช

ใหม่ สังฆมณฑลใหม่” มีข้อความบันทึกว่า “ข้าพเจ้ามี

ความยินดีมาก จะแจ้งให้พี่น้องทั้งหลายทราบข่าวใหญ่ 

ข่าวส�าคัญ และข่าวน่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง คือ สมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรด 

ให้สมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ ประกาศพระราช- 

โองการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1967  สถาปนาแต่งตั้ง 

พระสังฆราชใหม่ ขึ้นปกครองสังฆมณฑลใหม่ ที่แยก 

ออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลใหม่นี้ 

มีนามว่า สังฆมณฑลนครสวรรค์ และพระสังฆราชใหม่ 

คือ คุณพ่อมิแชล ลังเยร์ ....”

 นี่เป็นที่มาของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่เราเชื่อ 

ว่าเป็นวันสถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์

3. เหล่านี้เป็นเหตุการณ์สำาคัญของสังฆมณฑล

 ... เรื่องวันอาจไม่ส�าคัญเท่ากับ มีอะไรเจริญ 

ก้าวหน้าใน 50 ปีที่ผ่านมา ... ไม่ใช่วัตถุ แต่เป็นจิตใจ ... 

 สิ่งนี้ส�าคัญกว่าจริงๆ

4. “หวังว่าสังฆมณฑลใหม่จะเจริญเติบโตในเร็ววัน”

 ผมชอบค�าสุดท้ายท่ีบันทึกไว้ในสารสาสน์ 

ฉบับที่บันทึกเรื่องราวในการสถาปนาสังฆมณฑล

นครสวรรค์ ชอบค�านี้ “หวังว่าสังฆมณฑลใหม่จะเจริญ 

เติบโตในเร็ววัน” จากวันนั้นถึงวันนี้ 50  ปีผ่านมาเรามี 

อะไรที่เจริญก้าวหน้า .. ช่วงเวลาที่เราลูกสังฆมณฑล 

นครสวรรค์ จะได้พิจารณาร่วมกัน ..

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร อุดมศานต์

ส่งข่าว ภาพข่าว บทความ
วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด

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

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
อ่านอุดมสาร ออนไลน์ คลิก

Facebook : อุดมสารแฟนคลับ

“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี  เรารู้จักแกะของเรา 
และแกะของเราก็รู้จักเรา”

(ยอห์น 10:14)
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 วัด บ้านเซเวีย ร์   

อ นุ ส า ว รี ย์ ชั ย สม ร ภู มิ  

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. คุณพ่อ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

มิเกล กาไรซาบาล เป็นประธาน

 วัดนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

บางแค กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่  28  

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  

สมเกียรติ  ตรีนิกร  อุปสังฆราช เป็นประธาน

 วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28  กรกฎาคม เวลา 10.30 น.  

คุณพ่อเปโตร บัญชา ศรีประมงค์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

(ท่านที่มาจากกรุงเทพฯ เลยสี่แยกมหาชัยแล้วให้ชิดซ้าย 

ดูป้ายไปท่าฉลอม ข้ามแม่น้ำาท่าจีน 100 เมตร เลี้ยว

ซ้ายตรงไป 3 กิโลเมตร ท่านที่มาจากแม่กลอง 

จ.สมุทรสงคราม กลับรถใต้สะพานแม่น้ำาท่าจีน  เลี้ยว

ซ้ายตรงไป 3 กิโลเมตร)

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

(ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 19.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็น

ประธาน)

 วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุ-

พรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา  

10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็น

ประธาน

 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ สังวาลย์  ศุระศรางค์ เป็นประธาน

 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (วัดปากลัด) 

จ.สมุทรปราการ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ที่บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. (สอบถามโทร. 0-3544-0330)

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 กันยายน เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (เชิญชวนทุกท่านแต่งชุดไทย

ร่วมถวายเกียรติการฉลองแม่พระบังเกิด และลงนาม 

รับของที่ระลึกได้ที่กองอำานวยการ มิสซาเตรียมจิตใจ

ก่อนฉลองแม่พระบังเกิด วันศุกร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

18.00 น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน

ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า โทร. 08-1726-1042 คุณ

รังสรรค์)

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (ตรีวาร

เตรียมจิตใจ วันที่ 18-20 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. /  

วันโมทนาคุณ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. 

พิธีบูชาขอบพระคุณแห่แม่พระ เผาจดหมาย เสกพืชผล

และรับพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์)

 วัดนักบุญอันนา เกาะสมุย ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น จ. 

ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญออกุสตินและนักบุญมอนิกา  สุไหง 

โกลก ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล พุดหง ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอันดรูว์ ยะลา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์- 

ธานี ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน เวลา 

10.00 น.   

  

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ สุวรรณ 

สมโภชสังฆมณฑลนครสวรรค์ และถวายอาสนวิหาร 

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน 

อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ. 

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน เวลา 

10.00 น.

 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ. 

ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน เวลา  

10.00 น.

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วย-

กระบอก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

4 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

8 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 10.30 น.

  

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก อ.ศรี- 

เชียงใหม่ จ.หนองคาย ฉลองวัดวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 

 วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระ-

วงศ์ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ ฉลอง 50 ปี 

วัด วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วั ด แ ม่ พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค์  

จ.มหาสารคาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วั ด แ ม่ พ ร ะ รั บ เ กี ย ร ติ ย ก ขึ้ น ส ว ร ร ค์  

จ.อำานาจเจริญ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญมอนิกา อ.เมือง จ.น่าน ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และพระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงราย
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คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ ศิร- 

วิชย์ มารีย์พัฒนกิจ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 21 

กรกฎาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดอารักข-

เทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี

k คณะเยสุอิตแห่งประเทศไทย ขอ

เชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรชาร์ลส์  

นพรัตน์ เรือนกูล, SJ โดยพระสังฆราชยอแซฟ  

วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 

2018 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระ 

บังเกิด เชียงราย

k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร วันฉลอง บุราณ 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

อุดรธานี

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม โดย 

คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล / วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 

โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ตึก

วันทามารีย์ ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจ

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] กลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (Montfortian As-

sociates) ขอเชิญชวนอดีตภราดาผู้ฝึกหัด และยุวนิส   

ได้มาร่วมฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  

องค์อุปถัมภ์ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล และ 

ประชุมสังสรรค์ประจ�าปีโดยพร้อมเพรียงกัน วันอาทิตย์

ที่ 22 กรกฎาคม 2018 เวลา 13.30 น. ที่อาคาร

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 ยืนยัน 

เข้าร่วมงาน ได้ที่คุณจรูญ แก้วมีค่า โทร. 08-1614-

6461 หรือ คุณอนุสรณ์ อานามนารถ โทร. 08-

1627-8813

] คณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 50 ปี แห่งชีวิตสงฆ์  

คุณพ่อวาเลนติโน โซซิโอ ฉลอง 25 ปี แห่งชีวิตสงฆ์  

ของคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ สมงาม และคุณพ่อ 

ซีโมน บัญชา กิจประเสริฐ โดยพระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 28 

กรกฎาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอห์น 

บอสโก กรุงเทพฯ 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

11 สิงหาคม / 8 กันยายน 2018 เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อพละก�าลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-

1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู”  เดือนละ 2 คร้ัง  ท่ีห้องประชุมอาราม 

พระหฤทัยฯ คลองเตย  วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตย์ 

ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-15.00 น.  (พิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา 09.00 น.)

 พฤหัสบดี :  16 ส.ค. / 20 ก.ย. / 25 ต.ค. / 

15 พ.ย. / 20 ธ.ค. / 17 ม.ค. /  22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน  

 อาทิตย์    : 19 ส.ค. / 16 ก.ย. / 21 ต.ค. / 

18 พ.ย. / 16 ธ.ค. / 20 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน

 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ

จิตภาวนา เวลา 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ เข้า

ฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพื่อรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 วันที่  26-30 พ.ย. 2018  เข้าเงียบ 5 วัน 

ส�าหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา นาน 2 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์

ภาวนาทาบอร์  โดยคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร  

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649

] ตาราง Lectio Divina ค.ศ. 2018 หัวข้อ “ฟื้นฟู 

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน  

(วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์) เข้าเงียบประจ�าปีท่ีลาดกระบัง /  

วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 

5 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถาม

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง ราชบุรี 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญ

คลารา ผู้สถาปนาคณะ โอกาส 25 ปี ชีวิตนักบวช  

ซิสเตอร์มารีอา เกียรา (มณีรัตน์ ทศพรพงศ์) 

สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก วันอาทิตย์ที่ 12 

สิงหาคม 2018 เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ที่ 

วัดน้อยของอารามกลาริส บ้านโป่ง ราชบุรี 

] ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 

ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสนวิหารอัครเทวดา 

ราฟาเอล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 

2018 เวลา 19.00 น. มิสซาโมทนาคุณแม่พระแห่โคม

เทิดเกียรติแม่พระ เวลา 20.30 น. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 

 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 เวลา  

09.30 น. การแสดงเตรียมจิตใจ เวลา 10.00 น. มิสซา

เปิดปีเฉลิมฉลอง เวลา 13.00 น. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์

] โคเออร์ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล 

ท�าบุญลุ้นโชค 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น 

ค่าอาหารให้แก่ ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง อ. 

พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และโครงการสงเคราะห์คนชราและ

คนพิการ จ.สระแก้ว เริ่มจ�าหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ และ

จะท�าการจับรางวัล ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย ในวันที่ 22 ตุลาคม 2018 ร่วมท�าบุญ 

ด้วยการซื้อบัตรราคาใบละ 30 บาท ท่านสามารถลุ้นรับ

รางวัลต่างๆ มากมายมูลค่าของรางวัลกว่า 300,000 

บาท (สอบถาม 0-2681-3900 ต่อ 1606-1609 วัน

และเวลาท�าการ)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

ประชุมชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 

โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ 

ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 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 นววงศ์ wacharan@gmail.

com, 08-9117-9100 

] ประกาศรับสมัครงาน 1. เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ใน

โครงการประกาศข่าวดี จ�านวน 2 ต�าแหน่ง คุณสมบัติ  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40   ปี นับถือศาสนาคริสต์  

นิกายโรมันคาทอลิก  (ถ้ามีความรู้เร่ืองค�าสอนจะพิจารณา

เป็นพิเศษ) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6  

หรือ ปวช. ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง 

ในโครงการบ้านแห่งความหวังจ�านวน 2 ต�าแหน่ง  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี ถ้าสามารถขับรถยนต์ 

ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิ ม.6 หรือ 

ปวช. ขึ้นไป ต้องพักอาศัยที่บ้านพักของเด็กได้ โดย

มูลนิธิฯ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1. ทดลองงาน  

เป็นเวลา 120 วัน (4 เดือน) ระหว่างทดลองงาน  

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 1.1 เงินเดือน  (ตามวุฒิ 

การศึกษา)  โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงข้ันต่�าในจังหวัดนนทบุรี   

1.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% ของ 

เงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5%  2. บรรจุเป็น 

พนักงานประจ�า จะได้รับค่าตอบแทน ดงันี้ 2.1 เงินเดือน 

(ตามวุฒิการศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าใน 

จังหวัดนนทบุรี  2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย 

ลูกจ้างจ่าย 5% ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้  

5% 2.3 สวัสดิการเงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5%  

ของเงินเดือน และมูลนิธิฯ (วัดพระแม่มหาการุณย์) จ่าย 

สมทบให้อีก 5%  2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพ 

และการศึกษาบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี 

สวัสดิการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ในโครงการ 

ประกาศข่าวดี มีสวัสดิการเพิ่ม คือ สวัสดิการค่าเช่า

บ้าน   เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งดูแลเด็ก ในโครงการบ้านแห่ง 

ความหวัง มีสวัสดิการเพิ่ม คือ 1. ค่าท�างานล่วงเวลา

เหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท 2. มี ส วั ส ดิ ก า ร 

อาหาร ให้ในเวลาท�างาน  3. มีสวัสดิการที่พักให้ (อยู่ใน 

บ้านพักของเด็ก) สอบถาม โทร. 0-25835-924 หรือ 

ติดต่อ คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  เบอร์ 09-0112-

5657 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : stmartinfoun-

dation.th@gmail.com
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Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ)

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ เยาวชนที่รัก เวลา

ผ่านไปถึงครึ่งปีแล้วนะครับ ขณะนี้พี่ก�าลังท�าจุลสาร 

เพื่อ (น) เยาว์ ฉบับเดือนมิถุนายนอยู่ครับ หน้าปกของ

จุลสารฯ ฉบับนี้ พี่ได้ขึ้นหัวข้อไว้ว่า “Don’t Quit half-

way through” เพราะรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปไวจริง ๆ 

ครับ เราเดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับ เราก�าลังรู้สึก

เหนื่อยหรือท้อแท้กันบ้างไหมครับ วันนี้พี่ขอส่งก�าลังใจ

ให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคน อย่าเพิ่งยอมแพ้หรือท้อถอย

นะครับ เพราะเราเดินทางมาได้ตั้งครึ่งทางแล้ว และอีก

สักหน่อยเราก็จะถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจไว้ 

ท้อแต่ไม่ถอย!  7 คติ ข้อคิดดีๆ เก็บไว้เตือนใจ 

ในวันที่เหนื่อย ท้อให้ข้ามผ่าน แล้วยืนขึ้นอีกครั้ง

 1. แค่เริ่มลงมือทำา ความฝันก็ใกล้เป็นจริง

แล้ว “ไม่มีความส�าเร็จใด ที่ได้มาโดยไม่พยายาม” หาก

คุณมีความฝัน ลองลงมือท�า แล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้

ยากเกินความสามารถของคุณเลย  วิธีจัดการกับความ

ฝัน คือ การท�ามันให้เป็นจริง

 2. จงภูมิใจท่ีได้ทำามัน ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด 

แต่ขอให้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนในการพัฒนา

ตนเองต่อไป อย่าจมกับความผิดพลาดจนลืมหาทาง

แก้ไขความผิด มิเช่นนั้นชีวิตคุณจะไม่พบกับความถูก

ต้อง คนที่ไม่เคยท�าผิด คือ คนที่ไม่ได้ท�าอะไรเลย

 3. อย่าให้ทรายเม็ดเล็กๆ มาขัดขวางความ

ฝันอันยิ่งใหญ่ ไม่มีความฝันของใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใคร  

แต่การที่ความฝันจะยิ่งใหญ่กว่ากัน คือ การท�ามันออก

มาให้เป็นจริง เมื่อคุณท�ามันส�าเร็จ มันจะเป็นตัวบอก

ว่าความฝันที่เคยวาดไว้ มันยิ่งใหญ่เกินคาดจริงๆ สิ่ง

ที่ท�าให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงนั้น หาใช่ภูผาที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่เบื้องหน้าไม่ หากแต่เป็นทรายเม็ด 

เล็ก ๆ เม็ดหนึ่ง ในรองเท้าของเราเอง

 4. อย่าวิ่งหนีปัญหา จงเชื่อในตัวคุณเอง 

เมื่อได้เริ่มเดินทาง ทุกคนย่อมต้องพบเจอกับอุปสรรค

ระหว่างที่จะเดินไปถึงจุดหมาย สิ่งนี้คือเครื่องทดสอบ

ความอดทนของเรา ถ้าเราวิ่งหนีมันเราก็จะไม่มีวันถึง

จุดหมาย หากคุณก้าวเดินต่อไป แม้หนทางจะไม่ราบรื่น  

สักวันคุณจะไปถึงจุดหมายอย่างแน่นอน และขอให้เชื่อ

เถิดว่า มันคุ้มค่ากับความพยายามจริงๆ เมื่อคุณเห็น

การมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายาม 

อดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆ

ท่ีคุณเผชิญอยู่ และเช่ือใจในตัวเองว่าสองมือของคุณ

สามารถท�าให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้ 

 5. อย่ายอมแพ้ง่ายๆ ทุกคนเกิดมามีทุน 

เท่ากัน คือ ไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิด ทุกอย่างในโลกล้วน

แล้วแต่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลา

ที่มีนั้นคุ้มค่าแค่ไหน อย่าท้อหากเพิ่งรู้ว่าต้องท�า คิด 

เสียว่าดีแล้วที่เรารู้ แล้วรีบท�ามันให้เร็วที่สุด หากคุณ

โดนให้แก้งาน ก็แปลว่าเขาเห็นศักยภาพคุณมากกว่า

ที่คุณมองเห็นตัวเอง  คุณยังดีได้กว่านี้ คุณยังเก่งได้

กว่านี้ อย่ายอมแพ้ง่ายๆ สิ

 6. ไม่มีอุปสรรคใดสู้ความพยายามได้ ไม่มี

ใครพยายามแล้วไม่ส�าเร็จ มีแต่คนที่พยายามไม่มากพอ 

ที่จะประสบความส�าเร็จ พระมหาชนกยังต้องใช้เวลาใน

การว่ายน้�า เอดิสันยังต้องทดลองเป็นร้อยๆ ครั้ง นับ

ประสาอะไรกับเรา ไม่มีทางที่จะพยายามเพียงเล็กน้อย

แล้วจะประสบความส�าเร็จได้ในทันที ไม่มีภูเขาลูกใด 

สูงกว่าพระอาทิตย์ข้ึน  ไม่มีอุปสรรคใดสู้ความพยายาม 

ของคนได้

 7. คุณใช้ชีวิตได้เพียงครั้งเดียว ชีวิตเรา

เปรียบเสมือนการเล่นเกม เมื่อเราเกิด คือ เราได้เริ่มเกม

แล้ว จะแพ้หรือชนะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เป็นผู้ด�าเนินเกม 

หากรู้วิธีจัดการกับอุปสรรคระหว่างทางไปถึงเส้นชัย  

เราก็จะพบกับความส�าเร็จในชีวิตจริง คุณสามารถใช้

ชีวิตได้เพียงแค่คร้ังเดียว แต่ถ้าคุณใช้มันอย่างถูกต้อง

ครั้งเดียวก็เพียงพอ

 “เราท้อได้ แต่อย่าถอย เราล้มได้ แต่ต้อง

ลุก”   ทุกปัญหาในชีวิตมีทางออกเสมอ หากคุณก�าลัง

ประสบกับปัญหา จงตั้งสติต่อสู้กับมัน ถ้าไม่ไหวให้ถอย

ออกมาก้าวหน่ึง ตั้งสติให้มั่น แล้วคิดหาทางเอาชนะ

มัน จากนั้นพุ่งชนให้มันออกไปจากหนทางที่เราจะก้าว

เดินไป อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ยืนอยู่กับที่ สู้ๆ ครับ เรา

เชื่อว่าคุณท�าได้ !!!!  (ที่มา https://spiceee.net/th/

articles/30684?ref=linetoday)

 น้อง ๆ เยาวชนครับ เหลืออีก 6 เดือนเท่านั้น

ครับ ปี 2018 ก็จะผ่านไป เหมือนหลาย ๆ  ปีที่ได้ผ่านไป

แล้ว มีอะไรที่เราอยากจะท�าให้ส�าเร็จบ้างไหมครับ และ

เราได้เริ่มต้นแล้วหรือยัง  ถ้าเราเริ่มแล้ว แต่ยังไม่ส�าเร็จ 

ก�าลังรู้สึกท้ออยู่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ พี่ขอส่งก�าลังใจให้ 

เต็ม ๆ เลยครับ “อย่าเพิ่งท้อนะครับ...เรายังเหลืออีก

ครึ่งทาง” อย่าให้ปีนี้ผ่านไปโดยที่เรายังไม่ได้ท�าอะไรเลย 

นะครับ แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดี

ครับ

อ่านอุดมสาร อุดมศานต์ ออนไลน์ 
คลิก เฟซบุ๊ก อุดมสารแฟนคลับ

เว็บไซต์ www.udomsarn.com

หน้า 17
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 การประชุมคณะกรรมการอำานวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2018 เพิ่งจบไป ผมเพิ่งประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์ 

คาทอลิกสร้างสรรค์ไปเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา มองย้อนไปข้างหน้า ยังมีการประชุม

อีกหลายนัด ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการเตรียมงานสำาหรับการประชุมในระดับเอเชีย 

(SIGNIS Asia Assembly) ที่สื่อมวลชนคาทอลิกไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง 

กลางเดือนสิงหาคม และในวันถัดไปของการประชุมคณะกรรมการคัดสรรของ

การมอบรางวัล Catholic Media Awards 2018 ไม่นับการประชุมในแบบ 

สไกป์กับทีมหัวกะทิของงาน Digital Desk ในระดับ SIGNIS World ฯลฯ 

เมื่อการประชุมที่ว่าเหล่านั้นสิ้นสุด ก็ถึงเวลาเข็นกระเป๋ามุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย 

เพื่อไปทำารายการ Power of Love in Malaysia ประเทศที่ 6 ในโครงการ 

งานสื่อคาทอลิกในประเทศอาเซียน การประชุมเป็นเรื่องทั้งจำาเป็นและใช้เวลา 

แต่ก่อนการประชุมก็ต้องใช้พลังงานไม่ต่างกัน โลกสอนเราว่า อย่าคิดว่าเราอยู่

คนเดียว ความสำาเร็จมีหลายคนที่อยู่ข้าง ๆ และอยู่ข้างหลังคอยผลักดันเรา

 ช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราโดนโจมตีด้วยความสุขกันแบบล้นทะลัก 

ความสขุบางประการเป็นความสขุจากการรอคอย ความสขุบางประการเป็นความสขุ 

จากความหวัง ความปรารถนาที่เป็นจริง ในมุมศาสนาเรามีเรื่องราวดี ๆ จากการ

ได้มาซ่ึงสังฆมณฑลใหม่ และในขณะเดียวกันเราก็มีการบวชพระสังฆราชใหม ่

ด้วย ผมอยู่ในกระบวนการตระเตรียมเหมือนกัน เห็นเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วย

กลีบกุหลาบ ความยากง่ายของเนื้องาน การประสานงาน การไม่พอเรื่อง 

คนทำางาน แต่ท่ีสุดเมื่อถึงวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ผู้คนร่วมหมื่นก็หลั่งไหลเข้ามาที่บริเวณงาน พระสังฆราช 15 ท่าน จาก

ประเทศไทย และเพื่อนบ้านก็มาร่วมยินดีกับเรา บรรดานักบวชชายหญิง จำานวน

มาก คนภูเขาก็ลงมาชื่นชมพระสังฆราชใหม่ของเขา บริษัททัวร์ต่าง ๆ วัดที่ 

พระสังฆราชใหม่ของเราเคยร่วมงาน หรือไม่เคยไม่ใช่เรื่องสำาคัญ มีคนกระซิบว่า

คนในวันนั้นประมาณ 10,000 กว่าคน นักร้องเสียงไพเราะ อาหารอร่อยแม้จะ 

ไม่พอ เพราะกะเกณฑ์ไปน้อยกว่านี้ แต่ก็อิ่มใจ อิ่มบุญ สถานที่ต่าง ๆ แม้จะ 

ไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐาน แต่ก็เข้าใจกัน ไม่เรียกร้อง ชีวิตแบบนี้ต่างหากที่เรา 

เห็นการประทับอยู่ของพระเจ้า งานเนี้ยบไม่ได้แปลว่ามันสมบูรณ์แบบ แต่ผม 

ชอบบรรยากาศของอีกวันหนึ่งที่ผู้คนเริ่มทยอยกลับไปแล้ว ในวันที่พระคุณเจ้า 

ใหม่ของเราถวายมิสซาแรกที่วัดของสังฆมณฑลเชียงราย ที่ได้ยกเกียรติขึ้นเป็น 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

 ในช่วงท้าย ๆ ของพิธี จะมีการกล่าวแสดงความยินดีบ้าง กล่าวแสดง

ความรู้สึกบ้าง กล่าวขอบคุณบ้างจากผู้หลักผู้ใหญ่ ในวันนั้นพระคุณเจ้าจ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้กล่าวถึงอายุ

ของตนที่ได้เวลาเกษียณจากหน้าที่พระสังฆราชแล้ว และได้ปฏิบัติตามกฎของ

พระศาสนจักรคือเขียนจดหมายลา ต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระคุณเจ้า

วฒุเิลศิ ได้เสรมิว่า ช่วงทีไ่ปประชมุกับสมเดจ็พระสันตะปาปาด้วยกนั พระคณุเจ้า

จำาเนียรก็เรียนถามสมเด็จพระสันตะปาปาถึงจดหมายฉบับนั้น พระองค์ก็ไม่ทรง 

ตอบอะไร ได้แต่บอกว่าก็ยังดูหนุ่มอยู่ แต่ประโยคเด็ดที่ผมประทับใจคือ พระ 

คุณเจ้าจำาเนียร ได้หยอกพระคุณเจ้าใหม่ว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุหรอก ก็ทำางาน

ต่อไป และก็กลบชีวิต ฝังร่างตัวเองที่นี่เลย จบคำาพูดในแบบนี้ เสียงปรบมือก็ดัง

ขึ้นโดยไม่ต้องส่งสัญญาณใด ๆ  ผมเชื่อว่า ชีวิตที่อุทิศทั้งหมดแล้ว เป็นแบบนี้

จริง ๆ ที่เหลือก็สุดแล้วแต่พระจัดการ

 เส้นทางชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ถ้าไม่ใช่การเตรียมของพระเราจะเรียกมัน

ว่าอะไร เป็นคุณพ่อสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อยู่ดี ๆ ถูกส่งมาทำางาน 

ต่างสังฆมณฑล ทำางานธรรมดาก็ไม่ได้ ต้องเป็นอุปสังฆราชถึง 8 ปี ที่สังฆมณฑล

เชียงใหม่ เรียนรู้ ไปเยี่ยมเยือน จัดงานบวชพระสังฆราชใหม่ ทำาหลายสิ่งจน 

ครบครนั และกลบับ้าน กลบับ้านแทนทีจ่ะดแูลวัดสกัวดัหนึง่กก็ลบัไปทำาหน้าทีเ่ดมิ  

ยินดี...อย่างท่วมท้น
            

แต่เปลี่ยนสนาม จากเชียงใหม่ มาเป็นอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ได้ระยะปีเท่า ๆ กัน ช่วงที่มีการเตรียมสังฆมณฑลใหม่ ตั้งแต่ปี 2011 ไล่เรียง 

ค่อย ๆ ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ บวกกับการตามหาพระสังฆราชมาดูแล ชื่อถูกปรับ 

เปลี่ยน ทาบทาม ข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวปล่อย ข่าวอำา และข่าวที่รู้แต่ 

พูดไม่ได้ จนวันหนึ่ง เราก็ได้พระสังฆราชใหม่ สังฆมณฑลใหม่ กับบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ ผมนั่งรำาพึงยาวไปในสายของวันที่ 8 กรก- 

ฎาคม ในวัดที่ได้กลายเป็นอาสนวิหารไปแล้ว แม้จะไม่ดูอลังการแต่ความพร้อม 

กว่านั้นคือ พระเป็นเจ้าได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้ว

 ความสุขล้นใจของคนไทยและชาวโลกยังมอบให้กับเราก่อนวันท่ีจะมี

การบวชพระสังฆราชสังฆมณฑลใหม่ไม่นาน ทีมหมูป่าทั้ง 13 ชีวิต ทีมฟุตบอล 

ที่ชาวไทย เชียร์ดังกว่าทีมไหน ๆ  ในฟุตบอลโลก 2018 เรื่องราวที่ให้บทเรียน ของ

ผู้นำา...อย่างผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีหัวใจหาญกล้า อดทน มุ่งมั่น ใครไม่พร้อม 

จะทำางานให้กลับไป เมื่อสำาเร็จก็ไม่ได้สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ใครแตะ 

ไม่ได้

 ผู้ตาม... ชาวบ้านเจ้าของที่นา ที่เสียสละ พร้อมจะฟังคำาสั่งและยอม 

ให้นำ้าท่วมทุ่งนาของตนไปก่อน เพื่อจะสร้างโอกาสให้ชีวิตทั้ง 13 ได้รอด 

 ผู้แสวงหาและออกแรงร่วมมือ ...นักดำานำ้า หน่วยซีล ทีมช่วยเหลือจาก

นานาชาติ เป็นต้น นักดำานำ้าชาวอังกฤษที่พบเด็กคนแรก เมื่อมีคนต้องการให้เขา

เป็นวีรบุรุษ เขาบอกเราว่า เขามาทำาหน้าที่ของเขา วีรบุรุษ คือทุกคนที่ช่วยกัน

 จ่าแซม...ผู้จบชีวิต เพื่อจะรักษาชีวิต แต่ชีวิตของจ่า ยังเป็นแบบอย่าง 

ให้กับคนที่มีชีวิตอยู่

 กองทัพสื่อ...แม้จะดี หรือไม่ดี ท่านเหล่านั้นก็นำาเรื่องราวมาบอกต่อให้

กับเราได้ทราบ วินาที ต่อวินาที

 ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมาย..ที่ทำางานภายใต้เงาของคำาว่า ความรักและ 

เมตตา ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง

 โค้ช และน้อง ๆ ทีมหมูป่า ...ที่รอดชีวิตกลับมา ให้คนในครอบครัว 

ได้กอด ให้คนทุกคนได้ยิ้มอย่างมีความสุข ได้ให้เราเห็นภาพความรักและการ 

อยู่ร่วมกันบนโลกนี้อย่างสันติ

 ฟุตบอลโลกปิดฉากไปพร้อมกับชัยชนะของประเทศฝรั่งเศส ฝีเท้าคม 

อย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบกับทีมคู่ชิงอย่างโครเอเชีย เกมกีฬามีที่ให้คนยืน 

ที่หนึ่งแค่เพียงคนเดียว แต่เกมชีวิต ที่หนึ่งเป็นของทุกคน ถ้าทุกคนสามารถ 

ยืนบนพื้นฐานของคำาว่า หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

เมื่อนั้นความยินดีก็บริบูรณ์ จะวางชีวิตลงบนแผ่นดินใดก็ไม่สำาคัญ เพราะโลก 

ทั้งใบเป็นของเราทุกคน            

บรรณาธิการบริหาร
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“อบรมพระคัมภีร์” แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชและผู้จัดการแผนกฯ  

จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับคริสตชน ผู้นำาบีอีซี ครูคำาสอนและผู้สนใจ   

ปีที่ 4 หัวข้อ “หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1 และ 2”  โดย 

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร วันเสาร์ที่ 9 และ 16 

มิถุนายน 2018 ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน  มีผู้เข้าร่วม

อบรมฯ 2 ครั้ง เฉลี่ย 64 คน

“ประชุมคณะกรรมการครสิตชนไทย ครัง้ท่ี 1” วนัพฤหสับดีท่ี 14 

มิถนุายน 2018 เวลา 15.00-17.30 น. ทีช่ัน้ 5 อาคารสภาพระสงัฆราชคาทอลกิ

แห่งประเทศไทย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการคริสตชนไทย ครั้งที่ 1 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำากิจกรรม 

ร่วมกันในปี ค.ศ. 2018 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 5 องค์การคริสต์ ได้แก่ 

สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย สภาครสิตจักรในประเทศไทย  สหกิจ  

คริสเตียนแห่งประเทศไทย  สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และมูลนิธิ 

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย จำานวน 14 ท่าน การประชุม

ครั้งนี้เน้นการสร้างความเข้าใจในการขอความร่วมมือจากสมาชิกในองค์กร 

ของตนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ และภาครัฐ การประชุมนั้น

เป็นการเสวนาพบปะกัน และการแลกเปล่ียนทัศนคติต่อกัน ซึ่งนำาไปสู่การมี

มิตรภาพที่ดีและนำาไปสู่ความเป็นเอกภาพในองค์พระคริสต์

“สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล” คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก ที่

หมู่บ้านโปรตุเกส วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018

 ในพิธีคุณพ่อเชิญชวนให้ช่วยกันสวดภาวนาเพื่อน้องๆ นักฟุตบอล

ทีม “หมูป่า” อะคาเดมี 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำาหลวง ขุนน้ำานางนอน อ.แม่สาย

จ.เชียงราย ให้ปลอดภัย

“วันต่อต้านการค้ามนุษย์” วันที่ 6 มิถุนายน 2018 นายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลเนื่องในโอกาส  

“วันต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำาปี 2561 ในปีนี้หน่วยงาน Talitha Kum 

Thailand (คณะนักบวชไทยรวมใจ ยุติภัยค้ามนุษย์ ภายใต้สหพันธ์เจ้าคณะ

นกับวชชาย-หญงิ แหง่ประเทศไทย) ไดรั้บรางวลั หนว่ยงานทีม่ผีลงานดเีดน่ดา้น

การป้องกันการค้ามนุษย์ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

โดยมีเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และซิสเตอร์วรนุช 

ประนอมมิตร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล
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