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กําลังใจจากคาทอลิกสูผูวาฯ ณรงคศักดิ์ 
ผูมีสวนสําคัญในการนําทีมหมูปา

ออกจากการพลัดหลงในถํ้า 
ศิษยเกาโรงเรียนคาทอลิก

เมื่อวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2018 คณะผูแทนของสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย (อานตอหนา 11)

คามนุษย…ภัยใกลตัวที่ทุกคนปองกันได 
                                              

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีปญหาการคามนุษยเกิดขึ้น

มากที่สุดในโลก และยังเคยถูกจัดอันดับ ใหอยูในระดับเทียร 3 ซึ่งถือ

เปนอันดับของประเทศที่มีปญหาการคามนุษยอยูในระดับรุนแรงที่สุด

มาแลว โดยสามารถจําแนกปญหาการคามนุษยในประเทศไทยออกเปน 

3 ประเภทหลักๆ คือปญหาการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง ปญหา

การหลอกลวงหญิงสาวเพื่อการคาประเวณี (อานตอหนา 4)

“ฉลองวัด” พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปน

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด จ.พระนคร-

ศรีอยุธยา พรอมดวยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค พระสังฆราช

กิตติคุณแหงเชียงใหม และคุณพอสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ วันเสารที่ 23 มิถุนายน 

2018 โดยมีพระสงฆและสัตบุรุษมารวมพิธีจํานวนมาก



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจําวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หนา 3

 ในประเทศจีนมีพระสังฆราชบางองคที่บวชถูกตองตามกฎหมาย

พระศาสนจักร แตก็มีอีกหลายองคที่ไมเปนที่ยอมรับของเจาหนาที่บานเมือง  นี่คือ

เครื่องหมายแหงการอยูรวมกันของชุมชนคริสตชนสองกลุมในประเทศจีน  เมื่อ

เริ่มมีการเจรจากันในจิตตารมณแหงการเสวนา พวกเขาตางทําไปเพื่อแกปญหา

ที่เปนรูปธรรมเหลานี้เพื่อที่จะเอาชนะตอสภาพการณแลวเริ่มฟนฟูกันใหม

 ตามหลักสากลการเจรจาระหวางรัฐจะทํากันแบบเปนความลับ และโดย

ปกติแลวผลการตกลงขั้นสุดทายจะประกาศใหสาธารณชนทราบ  เพราะเหตุนี้

เราจึงไมทราบรายละเอียดของการเสวนาระหวางสันตะสํานักกับเจาหนาท่ีจีน  

อยางไรก็ตามหากมีการเขาใจกัน เราก็อาจจินตนาการไดวาคงจะอนุญาตใหพระ

ศาสนจักรท้ังสองสรางเอกภาพขึ้นมาใหมเกี่ยวกับผูนําการอภิบาลในสังฆมณฑล

ตางๆ ที่ในปจจุบันยังไมมีพระสมณประมุข หรือบิช็อป เพื่อในแตละสังฆมณฑล 

หรือเขตศาสนปกครองจะไดมีผูอภิบาลซึ่งเปนท่ียอมรับท้ังจากพระศาสนจักรและ

จากภาครัฐ

 เราไมสามารถคาดหวังวาการดําเนินการดังกลาวจะปราศจากซึ่งความ

เจ็บปวด  แนนอนจะตองมีความกังวล ความทุกข การเสียสละ ความเสียใจ และ

แมกระทั่งความตึงเครียดใหมๆ  ดวยวา “การรอยเข็ม” ประเภทนี้ซึ่งมีการเรียก

พระศาสนจกัรในประเทศจีนเชนนี ้ เราทกุคนหวังวาจะเปนการชาํระลางพระศาสน-

จักรใหสะอาดพรอมกับสิ่งที่ดีๆ จะตามมา  จะไมมีผูชนะหรือผูแพ เพราะวา

ทั้งสองฝายจะไดรับประโยชน ดังที่พระคารดินัลปเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการ

แหงรัฐ สันตะสํานัก กลาววา “นี่ไมใชเรื่องที่จะกวาดรัฐใหสะอาดโดยมิคํานึงถึง

ความละเอียดออน หรือใชเวทมนตรกวาดลางหนทางอนัแสนเจ็บปวดของสตับรุษุ

และผูอภิบาลใหหมดไป หากแตเปนการลงทุนทั้งดานบุคลากรและจิตวิญญาณ

แหงวิกฤตตางๆ เพื่อที่จะสรางอนาคตที่สงบและเปนพี่นองกันโดยอาศัยความ

ชวยเหลือของพระเจา”

 หากจะมีการเริ่มตนกันใหมพระศาสนจักรในประเทศจีนจะตองมี

ความรักกันฉันพี่นองและมีความเปนเอกภาพมากกวานี้ นี่เปนสิ่งแรกที่จะบังเกิด

ผลดีสําหรับชีวิตฝายจิตและชีวิตแหงศีลศักดิ์สิทธิ์ของสัตบุรุษซึ่งกําลังพยายาม

ท่ีจะทําใหมีความเปนคาทอลิกสมบูรณยิ่งข้ึนและเปนคนจีนที่ถองแทยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้แลวอาจกอใหเกิดพลังใหมสําหรับกิจกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร

และสําหรับความสมานฉันทในสังคมจีนอีกดวย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพยายาม

และนํ้าใจดีของทุกคนที่เกี่ยวของ  การมีตัวตนของคาทอลิกในประเทศจีน หาก

จะพูดถึงจํานวนกันแลวดูจะมีแคหยิบมือ  แตวาก็มีชีวิตชีวาอยูเสมอ  งานฟนฟู

การประกาศพระวรสารสามารถเปนผลงานที่ยิ่งใหญไดแมจะมีขอจํากัดและการ

ควบคุมที่ยังคงมีอยูในสถานที่สวนใหญ เนื่องจากความกลัววาศาสนาจะถูกนํามา

ใชจาก “กําลังภายนอก” อันจะกอใหเกิดความไมสงบภายใน

 หากหนทางสู การยอมรับพระสังฆราชของประชาชนเปนประเด็นที่

เกี่ยวกับรัฐที่มีกฎหมายและกระบวนการ หนทางแหงความถูกตองตามกฎหมาย

ของพระศาสนจักรก็เปนเรื่องของพระศาสนจักร  เพื่อที่จะเขาใจประเด็นนี้ จําเปน

ตองเขาใจวาพระศาสนจักรคอืใคร มีธรรมชาตอิยางไร ตองยอนหลงัไปในศตวรรษ

ที่สอง ซึ่งนักบุญอีเรเนอุสใหคําจํากัดความพระศาสนจักรวาเปนความเปนหนึ่ง

เดียวฝายจิตท่ีประกาศและถายทอดธรรมเนียมประเพณีที่มาจากอัครสาวกโดย

อาศัยการสืบทอดตําแหนงอยางตอเนื่องของบรรดาพระสังฆราช  การสืบทอด

ตําแหนงตอจากอัครสาวกนี่คือหลักประกันแหงธรรมเนียมในการสรางพระ

ศาสนจกัร  ในขณะเดยีวกนักเ็ปนพระศาสนจักรเองท่ีสรางหลกัประกันถึงการสบืทอด

ตําแหนงจากอัครสาวกและความถูกตองถองแทของพระสังฆราชไมวาจะโดยการ

แตงตั้งจากพระสันตะปาปาหรือโดยการรับรองถึงการเปนสังฆราชของผูนั้น

 แมวาการบวชเปนพระสังฆราชจากภาครฐัจะมผีล (valid) แตไมสามารถที่

จะปฏิบัติพันธกิจไดอยางถูกตองตามกฎหมายพระศาสนจักร  หากเขามิไดอยูใน

ก�รเสวน�กับจีน
เพื่อคว�มเปนค�ทอลิกที่ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(อานตอหนา 8)

พระวาจาของพระเจา : ขณะที่เปโตรอยูที่ลานขางลาง หญิงรับใชคนหนึ่งของ

มหาสมณะมาที่นั่น เมื่อเห็นเปโตรกําลังนั่งผิงไฟอยู ก็จองมองเขาและพูดวา 

“ทานอยูกับเยซู ชาวนาซาเร็ธดวย” แตเปโตรปฏิเสธวา “ฉันไมรู และไมเขาใจ

วาทานพูดเรื่องอะไร” แลวจึงเดินไปที่ทางเขา ไกก็ขัน หญิงรับใชยังคงเห็นเปโตร

จึงบอกคนที่ยืนอยูที่นั่นวา “คนนี้เปนคนหนึ่งในพวกของเขาดวย” แตเปโตร

ปฏิเสธอีก ตอมาไมนาน  คนที่ยืนอยูที่นั่นกลาวกับเปโตรวา “ทานเปนคนหนึ่ง

ในพวกเขาแน ๆ เพราะทานเปนชาวกาลิลี” แตเปโตรเร่ิมสบถสาบานอยางแข็งขัน

วา “ขาพเจาไมรูจักคนที่ทานกําลังพูดถึง” ทันใดนั้นไกก็ขันเปนครั้งที่สอง เปโตร

จึงระลึกถึงคําท่ีพระเยซูเจาตรัสไวแกตนวา “กอนไกจะขันสองคร้ัง ทานจะปฏิเสธ

เราสามครั้ง” แลวเขาก็รองไห (มก 14:66-72) 

 พระวรสารทั้งสี่ฉบับไดบันทึกเหตุการณที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจา ซึ่งสราง

ความเจ็บปวด ความทุกขใจใหเขาอยางขมขื่น พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี-

ดารุณศีล อธิบายวา มาระโกซึ่งเปนเลขานุการของเปโตร ไดเขียนพระวรสารกอน

สามฉบับท่ีตามมา ไดบันทึกเหตุการณท่ีเจ็บปวดน้ีจากคําสารภาพท่ีเขาไดฟงจากปาก

ของเปโตรเอง ดังนั้น จึงเปนเปโตรเองที่เปนผูเปดเผยการทรยศของเขา และเปน

ผูสารภาพตอสาธารณชนดวยตัวเขาเอง เขาไมตองการใหใครทําผิดอยางที่เขาทํา แต

หากมีใครไดทําผิดไป เขาก็ไมตองการใหความเชื่อของใครสั่นคลอน หรือลดนอยลง 

แตใหมีความหวังเต็มเปยม ใหมีความไววางใจในความรักจนถึงที่สุดของพระเยซูเจา 

ใหผูนั้น “หันกลับมาหาพระเยซูเจา” มารับการสวมกอดดวยความรักอันเปยมดวย

ความเมตตาของพระองคและรับการอภัย เพราะไมมีบาปใดที่ใหญยิ่งไปกวาความรัก

ไรขอบเขตของพระเจา ไมมีบาปใดท่ีพระเจาปฏิเสธการใหอภัยแกผูท่ีกลับมาหาพระองค

ดวยความเชื่อ ซึ่งประตูแหงความเชื่อนี้ เปดอยูตลอดเวลาสําหรับเรา พรอมที่จะนําเรา

เขาสูชีวิตแหงความเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค (Porta Fidei ขอ 1)

      คําปฏิเสธของเปโตร ไดเกิดคําถามวา พระเยซูเจาองคไหนที่เปโตรไมรูจัก? 

และพระเยซูเจาองคไหนที่เปโตรรูจัก? 

      พระวรสารทั้งสี่ฉบับมีบันทึกไววา พระเยซูเจาที่เปโตรบอกวาไมรูจัก คือ 

พระเยซูเจาองคที่หญิงรับใชในบานของมหาสมณะชี้ใหเปโตรดูและถามเปโตร เปน

พระเยซูเจาที่ถูกจับ ถูกลามดวยโซตรวน มายืนอยางโดดเดี่ยวอยูตอหนาสภาสูงของ

ชาวยิว เพื่อพิจารณาโทษในขอหาหนักราวกับเปนโจรผูรายฉกรรจ เปนพระเยซูเจา

ที่ยืนนิ่งใหพวกเขาสอบสวนดวยขอกลาวหาที่พยานเท็จทั้งหลายนํามากลาวโทษ

ปรักปรําพระองค เพื่อหาเหตุที่จะประหารชีวิตพระองคใหได และเปโตรก็ไมเห็น

พระองคจะแกขอกลาวหาเท็จเหลานั้นอยางผูทรงอํานาจเลย เปนพระเยซูเจาที่ถูก

สบประมาท ถูกถมน้ําลายรดพระพักตร ถูกชกตอยตบตี และก็ไมเห็นพระองคจะทํา

อะไรเพื่อชวยตนเองใหพนจากการสบประมาท และการทํารายของพวกเขา ไมเห็น

พระองคจะทรงดําเนินฝากลุมของพวกเขาเหลานี้ ออกไปจากสภาของพวกเขาเลย 

(เทียบ ลก 4:28-30) ดังนั้น ดวยความกลัว และเพื่อรักษาตนเองใหพนภัย รวม

ข้�พเจ้�ไม่รู้จักคนนี้ (1) 
โดย  ผศ. อารมณ พูลโภคผล

(อานตอหนา 17)
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คามนุษย... (ตอจากหนา 2)

และปญหาการบังคับใชแรงงานเด็ก นอกจากนี้อาจ

นับรวมปญหาการคามนุษยชาวโรฮีนจาที่เคยเกิด

เปนประเด็นรุนแรงข้ึนเม่ือสองปกอนหนาน้ีรวม

เขาไปไดอีกดวย

ความหมายอยางเปนทางการในพิธีสารเพื่อ

ปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะ

สตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress 

and Punish Traffi  cking in Persons, Especially 

Women and Children) แนบทายอนุสัญญา

สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัด

ตั้งในลักษณะองคกร (United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime) ได

กําหนดนิยามความหมายของการคามนุษยเอาไววา 

“การคามนุษย” หมายถึง “การจัดหา การขนสง การ

สงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคล

ดวยวิธีขูเข็ญ หรือดวยการใชกําลัง หรือดวยการ

บังคับในรูปแบบอื่นใด ดวยการลักพาตัว ดวยการ

ฉอโกง ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอํานาจโดย

มิชอบ หรือดวยการใชสถานะความเสี่ยงภัยจาก

การคามนุษยโดยมิชอบ หรือมีการให หรือรับเงิน 

หรือผลประโยชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงความยินยอมของ

บุคคล ผูมีอํานาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุง

ประสงคในการแสวงประโยชน การแสวงประโยชน

อยางนอยที่สุดใหรวมถึงการแสวงประโยชนจาก

การคาประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชน

ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใชแรงงานหรือ

บริการ การเอาคนลงเปนทาส หรือการกระทําอื่น

เสมือนการเอาคนลงเปนทาส การทําใหตกอยูใตบังคับ 

หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย”

การคามนุษยถือเปนธุรกิจผิดกฎหมายที่สราง

เม็ดเงินมหาศาลใหกับผูอยูเบื้องหลัง โดยมีสัดสวนสูง

เปนอันดับสาม รองจากการคายาเสพติดและการคา

อาวุธสงคราม นี่จึงเปนเหตุผลวาทําไมการคามนุษยจึง

ยังคงดํารงอยูอยางไมเกรงกลัวตอกฎหมาย ไมวาจะเปน

การหลอกลวงหญิงสาวไปขายบริการทางเพศ การบังคับ

ใชแรงงานบนเรือประมง การบังคับใชแรงงานเด็ก การใช

เด็กเปนเครื่องมือในสื่อลามกอนาจาร เปนตน

นอกจากนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสยังตรัสวา 

“การคามนุษยเปนบาดแผลของสังคมในยุคปจจุบัน 

เปนรอยเฆี่ยนบนพระวรกายของพระเยซูเจา เปน

เปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ” การตรัสเชนนี้เปน

การบอกแกเราทุกคนใหตองมีหนาที่ ในการทําทุก

วิถีทางเพื่อใหสังคมโลกปลอดพนจากการคามนุษย

ใหได

ใ น ข ณ ะ ที่ พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร ค า ท อ ลิ ก ใ น

ประเทศไทยก็ไดเกิดความตื่นตัวตอปญหาการคามนุษย

มาอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน โดยเฉพาะหนวยงานดาน

สังคมตางๆ ของพระศาสนจักรท่ีกระจายกันอยูท่ัวประเทศ 

ตลอดจนคณะนักบวชตางๆ ตางก็มีโครงการในการ

ใหความรู การเฝาระวัง ตลอดจนการรณรงคปองกัน

เพ่ือไมใหเกิดปญหาข้ึน อีกท้ังยังมีการใหความชวยเหลือ

แกผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย ทั้งในดานการใหความ

ชวยเหลือเรงดวน การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย 

ตลอดจนการฟนฟูสภาพจิตใจของเหย่ือคามนุษยอีก

ดวย

 และจากการที่คณะนักบวชตางๆ รวมถึง

หนวยงานดานสังคมของพระศาสนจักรไดมีการรณรงค

ปองกันปญหาการคามนุษยมาอยางตอเนื่องเชนนี้ จึง

ไดกอใหเกิดเปน “เครือขายคาทอลิกไทยเพื่องานตอ

ตานการคามนุษย” (CNATT, Catholic Network 

Against Traffi  cking in Thailand) ขึ้นเมื่อป พ.ศ.

2557 โดยดําเนินงานภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แหงประเทศไทย และมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการ

ของคาริตัส ประเทศไทย (Caritas Thailand) ทํา

หนาที่ในการประสานงานและสงเสริมการดําเนินงาน

ของเครือขายฯ อยางเปนทางการโดยมีแนวทางในการ

ดําเนินงานดังนี้

 1. งานรณรงคและใหความรูเชิงปองกันกับ

กลุมเสี่ยงตางๆ เชนแรงงานขามชาติ และแรงงานไทยที่

ตองการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ

 2. การอบรมใหความรูแกบรรดานักเรียน โดย

อาศัยคูมือท่ีพัฒนาขึ้นโดยเครือขายนักบวชไทยรวมใจ

ยุติการคามนุษย

 3. การอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนํากลุม

ตางๆ ในเขตพื้นที่เสี่ยง ซึ่งดําเนินงานโดยศูนยสังคม

พัฒนาในสังฆมณฑลตางๆ

 4. การใหความชวยเหลือผูรอดชีวิตจากการคา

มนุษย ใหสถานพักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลผูเสียหายจาก

การคามนุษย การฝกสอนอาชีพเสริมเพื่อใหพวกเขา

สามารถเริ่มตนชีวิตใหมไดอยางมีคุณภาพ ตลอดจน

การประสานงานกับเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน

ตางๆ และหนวยงานภาครัฐในการใหความชวยเหลือ

ในดานอื่นๆ ที่จําเปน

 5. การประสานงานการสงตอกรณีปญหาเพื่อ

การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด

 เมื่อวันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ใน

พิธีบูชาขอบพระคุณของวัดพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดจัดใหความรูแก

สัตบุรุษโดยการเชิญคุณจีรวัฒน เจนผาสุก ผูประสาน-

งานเครือขายคาทอลิกไทยเพ่ืองานตอตานการคามนุษย  

ซิสเตอรจันธนา จันทร, RGS. จากเครือขายนักบวช

ไทยรวมใจยุติการคามนุษย (Talitha Kum Thailand) 

และคุณทัตยา คชรัตน เจาหนาท่ีคาริตัส อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เพื่อมาแบงปนประสบการณ และใหความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณปญหาการคามนุษย

ในประเทศไทย และฉายใหเห็นภาพการทํางานในมิติ

ตางๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ตาม

โครงการสงเสริมความเขาใจดานสังคมของวัดพระเยซูเจา

เสด็จขึ้นสวรรคที่จัดขึ้นเปนประจําทุกๆ สองเดือน

 คุณจีรวัฒน เจนผาสุก ใหขอมูลที่นอกเหนือ

ไปจากการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง และการ

หลอกลวงหญิงสาวเขาสูธุรกิจคาบริการทางเพศ ซึ่ง

เสมือนเปนเรื่องที่ไกลตัวสัตบุรุษเกินไป แตไดใหขอมูล

เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการบังคับ

และหลอกลวงบรรดาเยาวชนใหตกเปนเหยื่อการคา

มนุษย ซึ่งเปนเรื่องที่ใกลตัวคนในสังคมไทยยุคปจจุบัน

มากที่สุด โดยยกตัวอยางวาบรรดาเยาวชนไทยจํานวน

มากตกอยูในสภาวะการติดเกมคอมพิวเตอรออนไลน 

เยาวชนเหลานี้จะไปมั่วสุมอยูตามรานเกมที่มีอยูอยาง

มากมาย บอยคร้ังท่ีเลนเกมจนไมมีเงินมาจายเปนคาบริการ

ของทางราน หลายครั้งตองใชวิธี “ติดหนี้” เอาไวกอน 

ทําอยางนี้เรื่อยไปจนในที่สุดก็คางหนี้จํานวนมาก และ

เจาของรานก็จะบังคับใหทํางานสงยาเสพติดแทน

การใชหนี้ หรือการบังคับใหขายบริการทางเพศเปนการ

ใชหนี้แทน ซึ่งถือวาเขาขายการคามนุษยอยางแทจริง 

เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและสามารถ

พบเห็นเหตุการณลักษณะนี้ไดโดยทั่วไป ผูปกครองจึง

ควรตองสอดสองดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด อีกทั้ง

ควรสรางความรวมมือในการเฝาระวังไมใหเด็กๆ หรือ

ลูกหลานในชุมชนตองตกเปนเหยื่อ

 นอกจากนี้คุณจีรวัฒน ยังกลาวเสริมวาองคกร

คาทอลิกในระดับวัดหรือระดับชุมชน เชนกลุมพลมารีย 

หรือกลุมวินเซนเดอปอล ซึ่งมีหนาที่ออกเยี่ยมตามบาน

หรือตามชุมชนอยูแลว รวมไปถึงกลุมวิถีชุมชนวัด ก็

สามารถมีสวนในการเฝาระวังไดเชนเดียวกัน โดย

ทําหนาที่สอดสองดูแล และใหขอมูลตางๆ รวมถึงอาจ

ใหการตักเตือนบรรดาเยาวชนที่อาจอยูในกลุมเสี่ยง 

โดยอาจยกเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนเหลานี้เปนตัวอยาง

ใหกับพวกเขา เปนการชวยปองกันปญหาการคามนุษย

ไดในระดับหนึ่งที่ทุกคนสามารถลงมือทําไดทันที

 คุณพอชัชวาล ศุภลักษณ เจาอาวาสวัด

พระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค กลาววา “การเปนคริสตชน

นั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติศาสนกิจตามปกติซึ่งเปน

สิ่งที่ดีอยูแลวนั้น การชวยเหลือเพื่อนพี่นอง โดยเฉพาะ

ในชุมชนรอบขางก็มีความสําคัญไมแพกัน รวมไปถึง

การมี “ความกลาที่จะตักเตือน” เพื่อนพี่นองและ

ลูกหลานของเราดวยจิตใจบริสุทธิ์ เพื่อไมใหพวกเขา

หลงผิดในอบายมุขตางๆ ซึ่งการหลงผิดในอบายมุข

อาจนํามาซึ่งปญหาตางๆ มากมายในสังคมปจจุบัน โดย

เฉพาะบรรดาเยาวชนที่อาจตกเปนเหยื่อของขบวนการ

คามนุษยได ซึ่งการวากลาวตักเตือนกัน อาจนํามาซึ่ง

ความไมพอใจของผูท่ีถูกวากลาวตักเตือน แตเราซ่ึงเปน

คริสตชนก็จะตองไมกลัวที่จะตองตักเตือนเพื่อนพี่นอง

ของเราเชนกัน”

 ปณิธาน กิจสกุล  รายงาน
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ประกาศก
ในโลกปจจุบัน

28 มิถุนายน 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 พระคณุเจาอนัเยโล เบ็กกิยู เปนสมณทตูท่ีทาํงาน

ในสันตะสํานักมาเปนเวลานาน ตั้งแต ค.ศ. 1984 ทาน

มาจากเมืองเล็กๆ บนเกาะซารดีเนีย ประเทศอิตาลีและ

ไมเคยคิดมากอนวาวันหนึ่งทานจะไดเปนพระคารดินัล

ทานเลาวา

 “พอเขาบานเณรเพราะมีความฝนในวัยเด็ก

วาจะเปนพระสงฆ พอชอบสิ่งที่พระสงฆทํา อะไรๆ ที่

พระสงฆหนุมๆ ทําในเขตวัดของเรา ในบานเณรเมื่อใคร

คนหนึ่งเจริญเติบโตขึ้นแลวพบกับวิกฤต  ‘ฉันควรจะ

เดินหนาตอหรือลาออกไป?’ และคุณก็รูไดเลยวาเปน

พระสงฆหมายถึงอะไร มันหมายถึงการสละชีวิตตนเอง

ของคุณทั้งหมด” 

 พระคุณเจาเบก็กยิทูาํงานในสถานทตูของสนัตะสาํนกั

หลายแหง รวมท้ังประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส 

ไปจนกระทั่งสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และซูดาน ทาน

พระคารดินัลอันเยโล เบ็กกิยู : พอเขาบานเณรไปพบกับวิกฤต 

และคุณก็รูไดเลยวาการเปนพระสงฆมันหมายถึงอะไร

ไดเปนเอกอัครสมณทูตคร้ังแรกในประเทศแองโกลา 

และตอมาที่ประเทศคิวบาในป ค.ศ. 2011 ทานกลับ

มายังกรุงโรมในฐานะผูชวยเลขาธิการรัฐ ระหวางเวลา

เหลานี้ไดมีประสบการณกับปญหาสําคัญๆ เชน กรณี

วาทิลีกส (Vatileaks case ...เรื่องเกี่ยวกับความโปรงใส

และสองมาตรฐานของวาติกัน.....ผูแปล)

 หนึง่วันกอนการประชุมองคคณะคารดนิลัท่ีทานไดรับ

แตงตั้งเปนพระคารดินัล ทานยอมรับวานั่นเปนชวง

เวลาท่ียากมากชวงหนึ่งในชีวิต ทานหวนไตรตรองถึง

การปฏิรูปคณะกรรมการกลางบริหารสํานักวาติกัน

 “สําหรับพอดูเหมือนคณะกรรมการที่ปรึกษา

การปฏิรูปคณะกรรมการกลางบริหารสํานักวาติกันทั้ง 

9 ทาน ไดใหแนวทางไปแลวเพื่อสมณสภาซึ่งสนับสนุน

การฟนฟูทั้งครบจะสามารถฟนตัวขึ้นมา มันเร็วเกินไป

ที่จะตัดสินสิ่งใดเพราะวามันยังไมจบ   ในป ค.ศ. 2017

พระคารดินัลอันเยโล เบ็กกิยู ไดรับแตงตั้งเปนผูแทน

พระสันตะปาปาใหชวยแกไขวิกฤตระดับชาติในคณะ

อัศวินแหงมอลตา ซึ่งเปนหนวยงานมนุษยธรรมที่ใหญ

หนวยงานหนึ่งของพระศาสนจักร

 บัดนี้ทานเตรียมยายจากหนาที่ผูชวยเลขาธิการรัฐ

มาทํางานในหนวยงานที่ใกลชิดกับเรื่องเมืองสวรรคมาก

ยิ่งขึ้น นั่นคือสมณสภาเพื่อการประกาศแตงตั้งนักบุญ

3 กรกฎาคม 2018 (โรมรีพอรทดอทคอม) 

 วันที่ 20 พฤษภาคม พระสันตะปาปาทรงประกาศ

รายชื่อพระคารดินัลใหม ทามกลางรายชื่อเหลานั้นพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงแตงตั้งพระอัยกาคาทอลิกนิกาย

คัลเดียน พระคุณเจาหลุยส ราฟาเอล ซาโก    พระศาสน-

จักรประเทศอิรักเฉลิมฉลองการแต งตั้งนี้อันเป น

เครื่องหมายถึงความใกล ชิดของพระสันตะปาปา

ฟรังซิสที่มีตอคริสตชนผูทุกขทรมานและยากลําบาก

นานาประการตลอดเวลาหลายที่ที่ผานมา ทานเลาวา

 “การแตงตั้งเชนนี้หมายถึงการประทับอยูของ

พระสันตะปาปาในประเทศนี้ ที่ตองทนทุกขอยางมาก

และประทับทามกลางคริสตชนชาวอิรักผูตองทุกขทน

อยางมาก พระสันตะปาปาทรงแสดงความชิดใกลกับ

ประชาชนเหลานั้น การรวมทุกขรวมสุข พระองคตรัส

กับพวกเขาวาพวกเขาไมถูกหลงลืม พระองคทรงทอด

สะพานมายังพวกเขา”

 ในทามกลางการเศราเสยีใจของชาวอริกัจากสงคราม

และเหตุการณที่กองโจรประกาศกันเองใหการปกครอง

ของประเทศเปนรัฐอิสลาม บาดแผลเหลานี้ก็ไดรับการ

เยียวยาทีละเล็กทีละนอย เปนการสําคัญเทาเทียมกันที่

จะเรงฟนฟูโครงสรางอาคารข้ันพ้ืนฐานที่ถูกทําลายลง

และก็ต องฟ นฟูการดําเนินชีวิตอาศัยอยู ร วมกันที่

สูญหายไปกลับคืนมา ขาวเรื่องการแตงตั้งพระอัยกา

ซาโก เปนพระคารดนิลันับเปนของขวัญแกคนทัง้ประเทศ

ไมใชแตคริสตชนเทานั้นพระคารดินัลหลุยส ราฟาเอล

ซาโก เสริมวา “ชาวมุสลิมถือเอาขาวนี้เปนดุจของขวัญ

ของชาวอิรัก เปนเหมือนทาทีที่รวมสนับสนุนประเทศ

อิรักมันหมายความวาประเทศอิรักยังคงปรากฏอยูใน

พระศาสนจักรสากลในแบบที่ป จจุบันยังมีประเทศ

อิรักรวมอยูดวยนะ”

พระคารดินัลซาโก : การไดรับแตงตั้งเปนพระคารดินัลเปนของขวัญสําหรับมุสลิมชาวอิรัก

 เพราะเปนดั่งความพยายามที่จะฟนฟูการดําเนินชีวิต

รวมกัน เราสามารถพบเห็นพระอัยการวมทานอาหาร

ในวันฉลองสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด รอมฎอน รวมกับ

เพื่อนบานชาวมุสลิม ทานเลาสิ่งที่เกิดขึ้นวา

 “พวกเขาพูดผิดแผกไปจากเดิมเมื่อพระ

ศาสนจักรอิรักเชิญพวกเขามาทานอาหารเย็น พวกเขา

จงึตระหนกัไดวาพวกเราช่ืนชมพวกเขา ในการถือศลีอด

ในศาสนาของเขาเราใหความเคารพแกเขาและสิ่งนี้

ก็ชวยใหเราดําเนินชีวิตรวมกันไดอยางมาก”

 ถึงกระนั้นก็ยังมีกาวตอไปเชนการแยกแยะทางศาสนา

และคําจํ ากัดความจาก

ทางบานเมืองหรือการให

คริสตชนชาวอิรักมีท่ีทาง

ในสังคมไมคิดวาพวกเขา

เ ป  น พ ล เ มื อ ง ชั้ น ส อ ง

พระคารดินัลหลุยส ราฟา-

เอล ซาโก สรุปวา “อนาคต

สําหรับคริสตชนจะดีขึ้น

สันติภาพจะมาถึงเพราะวา

ไม มีสงครามใดจะดํารง

อยู  ได ตลอดไปใช ไหม?

เ ส รี ภ าพทางศาสนาจะมาถึ ง และประชาชนจะ

สามารถคิดไดอยางอิสระเสรีและสามารถเลือกนับถือ

ศาสนาไดดวยตัวตนเอง”

 พระอัยกาไดรับแตงตั้งเปนพระคารดินัลสําหรับพระ

ศาสนจักรที่มีขนาดเล็กลง แตไมพายแพ แมวาจะมี

จํานวนคริสตชนเพียงครึ่งเดียวของจํานวนเมื่อทศวรรษ

ที่ผานมา ใครผูซึ่งยังคงอาศัยอยูในประเทศอิรักก็ไม

ตองการละท้ิงแผนดนิซ่ึงเปนของพวกเขาต้ังแตกาลเวลา

ยุคสมัยอับราฮัมมาแลว

อานอุดมสาร อุดมศานต ออนไลน 
คลิก เฟซบุก อุดมสารแฟนคลับ

“เร�เปนผู้เลี้ยงแกะที่ดี  เร�รู้จักแกะของเร� 
และแกะของเร�ก็รู้จักเร�”

(ยอห์น 10:14)

เว็บไซต www.udomsarn.com



ปที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจําวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 6

บทอธิษฐานภาวนา

โตะอาหารแหงความศักดิ์ิสิทธิ์

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ขนมปงและปลาเพียงเทานี้จะพออะไรสําหรับคนจํานวนมาก

เชนนี้”  (ยอหน 6:9)

 ถาบานของเรามศีนูยกลางก็เปนโตะรับประทานอาหาร ดงักับครอบครัว

ที่เรารวบรวมทุกวันไวที่โตะนี้ ไมวาจะเปนโตะที่สรางขึ้นอยางสวยงามในหอง

อาหารของบาน จะเปนโตะเคานเตอรหินแกรนิตตรงกลางหองครัว หรือวา

จะเปนโตะพับในสนามหลังบานเมื่อเลี้ยงฉลองยางบาบิคิว แตโตะนั้นจะไมได

เกี่ยวกับแคอาหารเทานั้น เพราะโตะของเรานั้น จะทําใหเราไดสัมผัสกับ

ประสบการณท้ังสุขและทุกขท่ีเราไดแบงปนกัน เปนโตะของเราที่จะพบกับ

เรือ่งราวทีน่าทึง่ ของความตองการและรูสกึ การไดพบหรือปฏิเสธ คาํสารภาพผิด 

คําปลอบประโลมและคําชื่นชม ในขณะที่เรากําลังรับประทานอาหารอยู โตะ 

เปนที่ที่เราเรียนรูวาเราเปนใคร เปนที่เราไดรับความรักและการยอมรับไมวาจะ

เปนอะไรก็ตาม เปนโตะของครอบครัวท่ีเราสามารถนั่งไดท้ังในทุกชวงเวลา

และจะนานเทาไหรก็ได เปนโตะท่ีเราเรียนรูตลอดเวลาวาเราไมใชศูนยกลาง

ของโตะแตเราชวยกันสรางความรักใหกันและกันบนโตะนี้ ความศักดิ์สิทธิ์แหง

ความรักในการเฉลิมฉลองของชีวิตใหม การปลอบโยนในชวงเวลาแหงความ

สูญเสียและเจ็บปวดถูกพบที่โตะตัวนี้ เปนที่ขององคพระเจาผูที่เราไมสามารถ

แลเห็น แตพระองคทรงปรากฏในบุคคลที่นั่งรวมโตะตัวนี้กับเรา

 

 พระคริสตเจาผูทรงประทับอยูทามกลางเรานี้ ไดทรงสถิตอยูใน

ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา ในวัดของเรา ในขณะที่เราไดรวมแบงปน

ชีวิตของเราใหกับเพื่อนพี่นอง ไมวาเปนการแบงปนพระวาจาและการรวมพิธี

มิสซา ขอพระองคทรงชวยใหเราเปดหัวใจตอนรับพระองคในเพื่อนพี่นองของ

เรา ดวยความรัก การใหอภัย และความเขาใจตอกันและกันดวยเทอญ อาแมน

 ชัยชนะแหงรัก
 เปนชัยชนะยิ่งใหญแหงชีวิต
 เมื่อสิบสามชีวิตติดอยูในถ้ํา
 สรางกระแสความสนใจความหวงใย
 ไมเพียงในบริบททองที่เทานั้น
 แตทั้งประเทศทั้งโลกพากันใจจดใจจอ

ระดมพลังใจรวมพลังกายผนึกพลังเชี่ยวชาญ
ตอเนื่องทั้งวันทั้งคืน
ดวยเปาหมายเดียว...พาทุกคนออกมาใหได
พรอมกับสงเสียงยินดีสนั่นกึกกองไปทั่วขุนเขา
เมื่อแตละคนแตละชีวิตกาวพนปากถ้ําออกมา
ตอกย้ําคุณคาสูงสงแหงชีวิตไดอยางเปนรูปธรรม
“คุณคา” ที่แลกมากับการลงทุนทุกระดับ
คนนับไมถวนที่มารวมมือรวมแรงแข็งขัน
ทั้งไทยทั้งเทศทั้งใกลทั้งไกล
ไมคํานึงความยากลําบากความเหน็ดเหนื่อย
หมดแรงก็นอนอยูหนางาน
พอมีเรี่ยวแรงก็ลุยตอไมไยดีฟาฝนโคลนตม
สิบสามชีวิตกําลังรออยูในนั้น
ทั้งสูบน้ําทั้งเจาะหาทางลงทั้งดําน้ํา
กระทั่งวันนั้น...เจอสิบสามชีวิตรออยู
ซูบผอมออนแรงชื้นแฉะเนื้อตัวสกปรก
แตยังมีชีวิตอยู...
นับเปนการประเดิมชัยสําหรับชีวิต
เปนความสุขความยินดียิ่งใหญ
สําหรับเด็กสําหรับคนที่เขาไปพบ
สําหรับคนที่เกี่ยวของทางตรงทางออม
สําหรับทุกคนที่เฝาติดตามมาตั้งแตแรก
แลวนั้นก็เปนชัยชนะแหงชีวิต
เมื่อสามารถนําทุกคนออกมาไดในที่สุด
ชีวิตชางยิ่งใหญชางล้ําคาชางประเสริฐ
ทวาในหลายสถานการณ ณ ที่อื่นๆ
ชีวิตใชวามีชัยชนะแบบนี้เสมอก็หาไม
ทั้งๆ ที่ยิ่งใหญล้ําคาประเสริฐเหมือนกัน
วันกอนมีกลุมนักรบกลุมหนึ่งออกมาประกาศชัยชนะ
หลังจากรบราเขนฆากันมาไมมีทีทาสิ้นสุด
มีคนตองสังเวยชีวิตใหกับความขัดแยง
ทั้งนักรบทั้งพลเรือนทั้งเด็กทั้งคนเฒาคนแก
ไมสนใจวาจะตายจะเปนจํานวนเทาไร
อยางที่พูดกัน “สงครามยังไมจบ อยาเพิ่งนับศพทหาร”
แลวยังมีหนาออกมาประกาศเปนชัยชนะอีก
ทั้งที่ในความเปนจริงแลว
ทุกครั้งที่ฆาชีวิตเพื่อชัยชนะ
ถือไดวาเปนการพายแพโดยสิ้นเชิง
ที่เคยออกมายืนยันในหนาหนังสือประวัติศาสตร
วาชาตินี้ชนะสงครามชาตินั้น
ที่แทคือการประกาศความปราชัย
ความปราชัยแหงมนุษยชาติ
ความปราชัยแหงชีวิตมนุษย
ตางกับวีรกรรมของจาเอกสมาน กุนัน
แมจะมีการสูญเสียชีวิต
แตเปนการสูญเสียชีวิตเพื่อรักษาชีวิตอื่นไว
อยางนี้แหละที่เรียกไดเต็มปากวาชัยชนะแหงชีวิต
หากมองวาชีวิตคือความรัก ความรักคือชีวิต
ก็ยิ่งจะเห็นไดชัดวาชีวิตยิ่งใหญล้ําคาประเสริฐสูงสง
เทียบเทาพระเจาผูทรงเปนความรัก
เทียบเทาพระเยซูเจาผูทรงรักถึงขนาดสละชีวิต...เพื่อทุกคน 
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 วันที่  11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศแตงตั้ง  พระสังฆราช 

ออสการ แคนตู ใหดํารงตําแหนงผูชวยพระสังฆราชแหงซานโจเซ มลรัฐแคลิฟอรเนีย ปจจุบันพระสังฆราช

แคนตูเปนพระสังฆราชแหงลาสครูส รัฐนิวเม็กซิโก รัฐทางตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ติดกับประเทศ

เม็กซิโก มีเมืองหลวงชื่อ ซานตาเฟ เปนรัฐที่มีการใชภาษาสเปนมากที่สุดรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ประชากร

ในรัฐประกอบดวยชาวอเมริกัน ชาวสเปน และชาวเม็กซิกัน พระสังฆราชออสการเกิดที่เมืองฮูสตันในรัฐเท็กซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม ค.ศ. 1966  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาคริสตวิทยา  ที่

มหาวิทยาลัยดัลลาส และปริญญาโทสาขาเทววิทยาจากมหาวิทยาลัยนักบุญโทมัส ที่เมืองฮูสตันเชนเดียวกัน  จากนั้น

พระคุณเจาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเกรโกเรียนในกรุงโรม ไดรับปริญญาโทและปริญญาเอก ในวิชาเดียวกัน  

พระคุณเจารับศีลบวชเปนพระสงฆและอภิบาลสัตบุรุษประจําสังฆมณฑลฮูสตัน ใน ค.ศ. 1994 คุณพออภิบาลงาน

ในฐานะสงฆ  และสอนนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลัยนกับญุโทมสั และท่ีสามเณราลยัเซนตเมร่ี  ดแูลกลุมครอบครัวคริสตชน  

แตงตัง้ผูชวยพระสังฆราชรฐัแคลฟิอรเนยี

จัดเขาเงียบและใหการอบรมเรื่องคําสอนดานสังคม

ของพระศาสนจักร คุณพอออสการไดรับแตงตั้งใหเปน

ผูชวยพระสังฆราชแหงสังฆมณฑลดารดาโน  ใน ค.ศ. 

2008  กอนจะไดรับเลือกตั้งเปนพระสังฆราชแหงสังฆ-

มณฑลลาสครูส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013

ในอดีตคุณพอดํารงตําแหนงประธานสภาพระสังฆราช

คาทอลกิแหงสหรฐัอเมรกิา ดแูลคณะกรรมาธกิารยติุธรรม

และสันติระดับสากล  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เลือกทานใหเปนหนึ่งในสองผู แทนพระสันตะปาปา

ที่เยือนประเทศเม็กซิโก ใน ค.ศ. 2016 สังฆมณฑล

ซาน โฮเซมีประชากร 1,918,044  คน ในจํานวนนี้ เปน

คริสตชนคาทอลิก 620,000 คน หรือประมาณ 32.32 %

 *สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เปนพระสัน-

ตะปาปาองคที่ 266 มีพระนามเดิมวาฮอรเก มาริโอ 

แบรโกลิโอ พระราชสมภพที่กรุงบัวโนสไอเรส เมื่อ 17 

ธันวาคม ค.ศ. 1936 รับศีลอนุกรมเปนบาทหลวงเมื่อ

วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1969 สังกัดคณะนักบวช

เยสุอิต

 วันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศแตงตั้งพระสังฆราช

พอล แมนสัน ใหดํารงตําแหนงพระสังฆราชอภิบาล

นายทหารประจํากองทัพอังกฤษพระสังฆราชพอล 

แมนสัน  กลาวแสดงความรูสึกของการโยกยายน้ีวา 

“แมพอจะรูสึกเศราใจที่ตองจากสังฆมณฑลเซาธแรค

แตงตั้งผูชวยพระสังฆราชอังกฤษ  

 เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม ค.ศ. 2018  สํานักขาว

ฟเดส รายงานวา  “เยาวชนอียิปตในหมูบานเมนบัล 

ถูกเจาหนาที่ตํารวจในจังหวัดมินยา ควบคุมตัวขอหา

มีวิดีโอ “ตองหาม” ซึ่งมีเนื้อหาตอตานศาสดามูฮัมหมัด

ศาสดาของศาสนาอสิลาม” รายงานขาวแจงวา “เจาหนาที่

ตํารวจทองถิ่นเขาทําการจับกุมผูตองหาเพื่อลดแรง

กดดันและเลี่ยงไมใหสถานการณบานปลาย  หลังการ

จับกุม ครอบครัวคริสตชนในหมูบานถูกโจมตีโดยกลุม

โจรเรียกรองใหคริสตชนรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิด

ขึ้น” ค.ศ. 2016  นักเรียนหาคนที่นับถือคริสตศาสนา

นกิายคอปตกิในอยิีปตถูกจําคกุนานหาป  ในขอกลาวหา

มีสื่อสิ่งพิมพตอตานศาสนาอิสลาม  เมื่อเดือนกันยายน 

ค.ศ. 2015  นักเรียนทั้งหาคนถูกขับไปอาศัยยังประเทศ

สวิตเซอรแลนด และยื่นขอลี้ภัยที่นั่น  ตอมาในเดือน

มิถุนายน ค.ศ. 2016  รัฐบาลอียิปตคัดคานคดีทําให

เกิดความแตกแยกดานความคิดของสาธารณชน

ประเทศอังกฤษท่ีพอประจําอยูนี้  เพ่ือเขารับตําแหนง

หนาที่ใหมที่สมเด็จพระสันตะปาปาไดทรงมอบหมาย

ใหพอทํา  พอขอนอมรับดวยความปติยินดีเปนอยางยิ่ง

บทบาทของการใหการสนับสนุนนายทหารประจํา

กองทัพอังกฤษ และบรรดาสมาชิกในครอบครัวของเขา

มคีวามสาํคญัมากตอชวีติพระศาสนจกัร  และพอจะตัง้ใจ

ทาํหนาทีใ่หดทีีส่ดุ”  คณุพอแมนสนัจะเขารบัหนาทีใ่หมท่ี

อาสนวิหารนักบุญมีคาแอลและนักบุญจอรจ สัตบุรุษ

ประจําสังฆมณฑลเซาธแรคสงความปรารถนาดีแด

คุณพอในโอกาสเขารับตําแหนง คุณพอแมนสันเกิดท่ี

เมืองนอรธ ชิลส เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม ค.ศ. 1962 

ไดรับศีลลางบาปที่วัดพระแมมารียและนักบุญเอ็ดมูนส 

ณ เมืองแบคเวิรธ

 

เยาวชนอียิปต
ถูกควบคุมตัว  

 เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม ค.ศ. 2018   มีประกาศอยางเปนทางการวาการจัดประชุมครอบครัวระดับโลก

ประจําป ค.ศ. 2018  ที่กรุงดับลิน ประเทศไอรแลนด  ไดรับความสนใจอยางมาก ทําใหบัตรจํานวนหาแสนใบ

เพื่อรวมพิธีบูชาขอบพระคุณในพิธีปด ณ สวนฟนิกซ  ในกรุงดับลิน วันที่  26  สิงหาคม ไดรับการจองเต็ม

จํานวนแลว

 สําหรับบัตรจํานวน 285,000 ใบที่แจกใหผูสนใจรวมงาน ก็ไดรับการจองเต็มจํานวนภายใน 24  

ชั่วโมงหลังเปดจอง  โดยมียอดผูจองมากถึง 400,000 ใบ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงคัดเลือกใหดับลิน เมืองหลวงของประเทศไอรแลนด เปนเจา

ภาพจัดงานชุมนุมครอบครัวโลก ระหวางวันท่ี   21-26  สงิหาคม ค.ศ. 2018  ภายใตหวัขอ  “พระวรสารของ

ครอบครวั คือ ความชื่นชมยินดีของมวลมนุษยโลก”   งานชุมนุมครอบครัวระดับโลกนี้ มีกําหนดจัดข้ึนทุก

สามป เพื่อใหสมาชิกครอบครัวทั่วโลกไดมาชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลอง  สวดภาวนา และรวมแบงปนถึงความสําคัญ

ของการแตงงานและครอบครัวในฐานะเปนศิลาหัวมุมของชีวิตมนุษย  ของสังคม และของพระศาสนจักร   

 คุณพอทิโมธี บารเล็ต  เลขาธิการ การชุมนุมครอบครัวระดับโลกประจําป ค.ศ. 2018  กลาววา 

“คณะผูจัดงานไมสงสัยเลยวาเหตุใดบัตรรวมพิธีมิสซาซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเปนประธาน

ประกอบพิธี   จึงไดรับการจองลวงหนาเต็มจํานวน”

 คุณพอบารเล็ต เสริมวา “ตอนแรกๆ พอเฝาระวังดูแลเร่ืองการจําหนายบัตร  และรูสึกแปลกใจท่ี

ทุกจุดจัดจําหนายบัตรมีผูสนใจจองเต็มจํานวนลวงหนานานหกสัปดาห  รวมถึงบัตรรวมพิธีมิสซาภายในสวน

สาธารณะฟนิกซจํานวนอีกหาแสนใบ  พอจึงไมรูสึกสงสัยวามีผูสนใจรวมพิธีมากเกินคาด  ทั้งนี้เพราะครอบครัว

เปนหัวใจสําคัญตอเรามนุษย  และผูรวมพิธียังประทับใจพระดํารัสของ

ประชุมครอบครัวโลกในกรุงดับลิน    

(อานตอหนา 14)
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วัดนักบุญเปโตร วัดนักบุญเปโตร วัดนักบุญเปโตร 

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com
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สายสัมพันธแหงความเปนหน่ึงเดียวกับ

ผูสืบทอดตําแหนงจากนักบุญเปโตรและ

พระสังฆราชอื่นๆ ทั่วโลก  ทั้งนี้ตองขึ้น

อยู กับพระสังฆราชแหงกรุงโรมซึ่งเปน

ผูแทนของพระเยซูคริสต และเปนนาย-

ชุมพาบาลสากลของพระศาสนจักร 

ที่ จะ ให ความชอบธรรมและรับ เขา

เหลาน้ันซ่ึงตนเห็นวาเหมาะสมทีจ่ะสงักดั

อยูในพระศาสนจักรพรอมกับแตงตั้งให

การเสวนากับจีน (ตอจากหนา 3)

ทาํหนาทีอ่ภบิาล  สาํหรับประเทศจีนเราเร่ิมดวยความเชือ่มัน่วาการบวชพระสงัฆราชใหมท่ีเกดิขึน้ในประเทศนัน้

โดยไมมีพระสมณโองการจากพระสันตะปาปานั้นไมชอบดวยกฎหมายแตมีผล (ยกเวนพิเศษบางกรณี) แมจะ

มีเหตุการณนาเศราบางประการที่ไมถูกตอง พระศาสนจักรในประเทศจีนก็ยังคงเปน “หนึ่งเดียวกัน”  เพราะ

ไมเคย “แยก” ตนเองจากกรุงโรม ยิ่งกวานั้นเพราะวาไมเคยตั้งตนเปนใหญไมขึ้นตอกรุงโรม แตยังมีหลักฐาน

อีกประการหนึ่งที่ตองนําเอามาพิจารณา กลาวคือ ความปรารถนาไมรูจักหยุดหยอนที่จะเปนหนึ่งเดียวกับ

พระสันตะปาปาในบรรดาพระสังฆราชจีนเหลาน้ันท่ีไดรับการบวชแมวาไมชอบดวยกฎหมายพระศาสนจักร

ก็ตาม โดยที่มิตองคํานึงถึงเงื่อนไขพิเศษของพระสังฆราชเหลานั้น  การรับรูถึงความปรารถนาของพวกเขาที่

จะอยูในความเปนหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปาสรางความแตกตางใหกับความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวาง

สองขั้วที่เกิดขึ้นเมื่อไมกี่ปมานี้  คือ มีผูที่เชื่อวาพระสังฆราชที่ไมชอบดวยกฎหมายพระศาสนจักรเหลานั้นมี

ความจริงใจที่จะยอมรับวาตนเองเสียใจ (ที่ทําไปโดยไมถูกตอง) ในขณะเดียวกันก็มีที่ผูไมเห็นดวยกับความ

จริงใจของพวกเขา ตางก็พากันประณามไปในทางลบ

  (By Sergio Centofanti and Fr. Bernd Hagenkord, S.J.)

 (มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต - เก็บเรื่องราวที่ละเอียดออนระหวางสันตะสํานัก

และประเทศจีน เพื่อการไตรตรองและภาวนา)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจําวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หนา 9หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำาวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หน้า 9

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาล ีผสมผสาน 
กับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน 
อันแสนเรียบงาย ไมยุ งยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน 
กลับสูความเปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที ่ใหทั ้ง 
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมี 
เครื ่องดนตรีอื ่นใดจะทดแทนได ผลิตทั ้งหลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และ
Viscount Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

โทร. 097-428-9665, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ป มีการอบรมการเลนใหฟรีถึงสถานที่

"New Pipe Organ from Italy""New Pipe Organ from Italy"

พระเจ้า

ประทาน

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียงพอ

ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 e-mails:adudomsarn1@gmail.com & adudomsarn@cbct.net

เพื่อทดแทนความรัก... 
ผ่อนคลายความคิดถึง... 
อุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่
เรารักได้รู้ว่า... 
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ยอแซฟ ศิลป
อินทรวิศิษฎ

ªÒµÐ 13 ÊÔ§ËÒ¤Á 1921
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

23 ¡Ã¡®Ò¤Á 2006

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . .
ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

ºÃÔÉÑ· ¡ÃÕ¹¹ÔÊµŒÒ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
â·Ã. 089-969-7456
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TERMITE BUSTER 
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ขอเรียนเชิญ
ฉลองวัดนักบุญมอนิกา จ. นาน

116/6 ถนนมหายศ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน 55000

วันเสารที่  25  สิงหาคม  ค.ศ. 2018
เวลา 10:00  น.
พระสังฆราช

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม    
เปนประธาน

สนใจติดตอ:  คุณพ่อธนัย สุวรรณใจ 081-409-1940
  คุณพ่อชัยนรินทร เหลาพรม 081-075-0447
  ซิสเตอรโรส มารีอา บัมบีน่า 080-769-8845

IHS

การพิจารณามโนธรรมของ
นักบุญอิกญาซีโอ

เพื่อพบพระในสารพัดสิ่ง
สวนเจ็ดริน เชียงใหม่ 

ได้จัดพิมพหนังสือขึ้นเปนครั้งที่สามแล้ว
เพื่อประโยชนสำหรับคริสตชน เปนกิจศรัทธาประจำวัน

สั่งซื้อไดทางอีเมล 
(seven.fountains.chiangmai@gmail.com)

หรือทางโทรศัพท (053-892-545)

ราคาเล่มละ 25 บาท (ซื้อ 5 เล่มขึ้นไป ฟรี ค่าส่ง)
www.thesevenfountains.org

w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com
w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com
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พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 

ราคาเริ่มตนเพียงราคาเริ่มตนเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
B   A   K   E   R   Y

02-291-3750-4

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206
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2-10 ตุลาคม   เจนีวา-เซอรแม็ต
   ฟาติมา-มาดริด
20-29 ตุลาคม เวียนนา-ลิทัวเนีย-โปแลนด
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              ราคาพิเศษ
              ฟาติมาและลูรด                  ฟาติมาและลูรด    
              ราคาพิเศษ
              ฟาติมาและลูรด                  ฟาติมาและลูรด                  ฟาติมาและลูรด                  ฟาติมาและลูรด                  ฟาติมาและลูรด    
              ราคาพิเศษ
              ฟาติมาและลูรด                  ฟาติมาและลูรด    

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

โรเบิรต  แสวง  ปองศรี
พักผ่อนในพระเจ้า  

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008
ครบ  10 ป

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008

พระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองค
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ปที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจําวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหหนา 10

(อานตอหนา 11)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำาวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018หน้า 10

วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิก”  

 บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
 E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ โดยลงขอความ

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

 2  2  6 - 0 -  0 0 6  0 4 - 0

รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน
ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ 

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ 

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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 สถาบันแสงธรรมกําลังอยู ระหวางปแรกของ

การเตรียมตัวสูการฉลองครบรอบ 50 ป  อาจจะเปน

ชวงเวลาไมนานนักเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ ที่มีอายุ

ยาวนานนับรอยป แตก็นับวาเปน 50 ปที่มีภาคภูมิใจได 

เนื่องจากมีศิษยเกาของแสงธรรมจํานวนมากมายที่

กําลังทําหนาเปนผูนําผูรับใชพระศาสนจักรและสังคม

ไทยอยูทั่วประเทศในเวลานี้ สถาบันก็เปรียบเหมือน

มารดาท่ีรางกายยอมแกชราไปตามกาลเวลา  อาคาร 

สถานที่จํ า เป นต องบํารุงรักษาเพราะความชํารุด

ทรุดโทรมไปบาง ทั้งนี้เพื่อใหศิษยแสงธรรมรุนปจจุบัน

จะไดใชประโยชนสืบตอไป ปแรกของการเตรียมตัวสู

การฉลอง จึงเปนชวงเวลาของการซอมแซมอาคาร

สถานที่ควบคูไปกับการประชาสัมพันธใหมีการรับทราบ

ถึงงานฉลองครั้งนี้อยางทั่วถึง ขอบคุณทุกทานทุกฝาย

ที่ห วงใยให การสนับสนุนกับมารดาผู มีลูกหลาน

มากมายทั้งที่กําลังรับใชทานอยูในขณะนี้ และกําลังจะ

เปนผูรับใชทานตอไปในอนาคต เราไดซอมแซมหลังคา

อาคารพักและวัดประจําสถาบันจนแลวเสร็จในปนี้ เมื่อ

ยางเขาสูฤดูฝนบรรดาสามเณรไมตองคอยนําภาชนะไป

รองรับนํ้าฝนอีกตอไป และทรัพยสินสิ่งของก็ไมเสียหาย

ดวย

 สิ่งต อมาที่อยู ในความคิดเกี่ยวกับสถาบัน

แสงธรรม ณ เวลานี้ก็คือ ทําอยางไรใหสถาบันแหงนี้

สามารถกาวเดินตามวิสัยทัศนของการฉลองที่ได 

วางไว คือ “การเปนประจักษพยานแหงแสงสวางของ

ความจริง ความศักดิ์สิทธิ์ดวยความรักและการรับใช” 

อยางแทจริงมากขึ้น นอกเหนือจากภารกิจหลักในการ

อบรมบุคลากรสําหรับพระศาสนจักรในอนาคต สถาบัน

แสงธรรมในโอกาส 50 ป มีปณิธานรวมกันวาจะรับใช

พระศาสนจักรไทย บรรดาคริสตชนฆราวาส และผูนับถือ

ศาสนาอื่นๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในฐานะของสถาบัน

การศึกษาของพระ

ศาสนจักร บทบาท

ข อ ง ก า ร นํ า เ ส น อ

ความรู ทางวิชาการ 

การอบรมดานความ

เชื่ออยางเปนระบบ

ถือว  า เป นหน า ท่ีที่

สําคัญของเรา ดังนั้น

ในภาคเรียนที่ 2 ของ

ปการศึกษา 2018 จึง

เปนโอกาสท่ีสถาบัน

แสงธรรมจะเริ่มเปด

บริการทางวิชาการทั้ง

ภาคความรู และภาค

เปดประตู
 สูแสงธรรม

ปฏิบัติสําหรับผูสนใจ โดยมีหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้น

ทั้งภายในสถาบัน ภายนอกสถาบัน และอาจไปถึง

ตางสังฆมณฑลเพื่อตอบสนองตอตามความตองการ

ของพระศาสนจักรทองถิ่น

 Ratio Fundamentalis Institutionis 

Sacerdotalis ฉบับใหม ใหแนวทางการอบรมพระสงฆ

วาเปนกระบวนการอันตอเนื่องไมขาดตอน ไมมีแยก

การอบรมในบานเณรออกจากการอบรมภายหลังจาก

การบวชเปนพระสงฆแลว โดยมี 2 ระยะ อันไดแก 1 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำาวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หน้า 11หน้า 11

เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

กำาลังใจจากคาทอลิก (ต่อจากหน้า 2)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำาวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หน้า 11

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2561
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

     
ปฏิทินแขวนคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2019/2562 

ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 

วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผนสุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานที่อุปถัมภ และ 

สนับสนุนการพิมพตั้งแต 1,000.--10,000.- ขึ้นไป

  กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

 ขาพเจา ......................................................................... ตำแหนง ................................

 บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร ..........................................................................

 ท่ีอยู ..............................................................................................................................

โทรศัพท......................................................มือถือ....................................................

โทรสาร ........................................................e-mail.........................................................

ใ บ สั่ ง จ อ ง โ ฆ ษ ณ า 
  ปฏิทินเลมคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2019/2562
  ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
  140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม

อัตราคาโฆษณา  พิ ม พ           เ ต็ ม ห น า       ค รึ่ ง ห น า 

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

ขาพเจา ................................................................. ตำแหนง  ............................

บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร .................................................................

ที่อยู ..................................................................................................................

โทรศัพท.................................................มือถือ .................................................. 

โทรสาร .................................................e-mail....................................................

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2019/2562

     4 สี เต็มหนา            4 สี ครึ่งหนา         2 สี เต็มหนา        2 สี ครึ่งหนา   

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

      โดยไดแนบ Artwork จำนวน ........................ ชุด 

      อื่นๆ (ระบุ) .........................................................

      ........................................................................... 

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

    สอบถามรายละเอียดไดที่: แผนกโฆษณาและการตลาด
    โทร: 0-2681-3900 ตอ 1813
  
  Emails: adudomsarn1@gmail.com      
    adudomsarn@cbct.net

ก รุ ณ า ช ำ ร ะ เ งิ น ห ลั ง จ า ก แ จ ง ล ง โ ฆ ษ ณ า ภ า ย ใ น  3 0  วั น 

ชองทางการชำระเงิน

      

 เงินสด
      ธนาณัติ  สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร ศรินทิพย กิจสวัสดิ์”

       เช็ค ขีดครอม สั่งจาย ‘การพิมพคาทอลิก’
       โอนเงิน บัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียลเต็ล
           ในนาม ‘การพิมพคาทอลิก’ บัญชีเลขที่ 2 26 -0 - 006040
  ** กรณีโอนเงิน กรุณา FAX เอกสารยืนยันการโอนเงิน (PAY IN) กลับมายัง 
     ‘การพิมพคาทอลิก’  เพื่อใชเปนหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : โปรดสงแบบฟอรมนี้ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2018 | 2561 
       ถึง  คุณสุพร เลาเรียนธรรม | การพิมพคาทอลิกประเทศไทย 
        เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
       สอบถามขอมูล โทรศัพท: 0 2681 3900 ตอ 1813  |  โทรสาร: 0 2681 5401
  เพิ่มเติม  Emails: adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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การอบรมขั้นเริ่มต้น ด้วยการเตรียมตัวในบ้านเณรเล็ก 

และบ้านเณรกลาง ต่อด้วยช่วงของการอบรมอย่างเป็น 

ระบบในบ้านเณรใหญ่ซึ่งยังแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน 

คือขั้นปรัชญา และขั้นเทววิทยา  ระยะที่ 2 คือการ

อบรมต่อเนื่อง ซ่ึงจะด�าเนินไปหลังจากการบวชเป็น

พระสงฆ์จนกระทั่งสิ้นชีวิต ขณะนี้อยู่ในช่วงของการ

จัดท�า Ratio Nationalis ของประเทศไทยให้อยู่ 

พืน้ฐานของพระศาสนจกัรสากล และสอดคล้องกับบรบิท

ของพระศาสนจักรไทย สถาบันแสงธรรมเริ่มศึกษาวิจัย 

และขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ของพระศาสนจักร 

พระสงฆ์ นักบวช สามเณร และพี่น้องคริสตชนใน 

ทุกภาคส่วน เพ่ือน�าผลมาใช้เป็นแนวทางจัดท�าคู่มือ 

การอบรมสามเณรและพระสงฆ์ต่อไป

 ขอค�าภาวนาเป็นพิเศษส�าหรับผู้ให้การอบรม

และบรรดาสามเณร เพื่อโอกาสของการเตรียมตัวสู่ 50 

ปีของสถาบันแสงธรรมครั้งนี้ จะเป็นช่วงเวลาของการ

ร่วมเดินทางไปด้วยกัน เพื่อค้นพบและเจริญเติบโต 

ในพระพรแห่งกระแสเรียกสู่การศิษย์-ธรรมทูต และ 

นายชุมพาที่มีกลิ่นสาบของแกะติดกายดังพระด�ารัส

ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

คุณพ่อเจริญ  ว่องประชานุกูล

อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม

ชีวิตนักบวชในคณะเยสุอิต

 เข้านวกภาพ วันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2550 ที่นวกสถาน

มารีอา เดลลา สะตราดา ตองจี  

ประเทศเมียนมา 

 ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 5 

พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ที่สวนเจ็ดริน 

จ.เชียงใหม่

 เรียนปรัชญา สิงหาคม พ.ศ.  

2552 – มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่วิทยาลัย 

บวชพระสงฆ์คณะเยสุอิต (ต่อจากหน้า 2)

ดรียาการา กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย

 ฝึกงานอภิบาล          สิงหาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2558

             ท�างานกับโครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง กรุงเทพฯ

 เรียนเทววิทยา           ตุลาคม พ.ศ. 2558 – มิถุนายน พ.ศ. 2561

             ที่มหาวิทยาลัยเกรโกรเรียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

 บวชสังฆานุกร          3 เมษายน พ.ศ. 2561  

           ที่วัดเจซู กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

                                    โดยพระคาร์ดินัล วอลเตอร์ คาสเปอร์

 คติพจน์   “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง 

 พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” (ยอห์น 21:17)

มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย อาจารย์

สนัติ สาทพิย์พงษ์ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานกฎหมาย พร้อม

ด้วยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุข

สังฆมณฑลเชียงราย ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ 

แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอ- 

สถธนากร ณ ที่ทำาการศูนย์ราชการ ศาลากลาง

จังหวัดพะเยา ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียน

เซนต์หลยุส์ จ.ฉะเชงิเทรา รุ่นท่ี 29 (โรงเรียนคาทอลิก 

ในเครือเซนต์คาเบรียล) 

 ทั้งน้ีก่อนหน้านี้ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงราย ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจส�าคัญ คือ การน�าทีม

หมูป่าทั้ง 13 ชีวิตออกมาจากการพลัดหลงในถ�้า อันส่ง

ผลให้เกิดการยอมรับต่อนานาชาติในความเป็นผู้น�าที่ดี 

มีความสามารถและความเสียสละ

 การมอบก�าลังใจครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

และให้ก�าลังใจท่านผู้ว่าฯ ที่ท่านเป็นบุคคลแบบอย่าง

ในสังคมไทยผู้เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ และ

คุณธรรมสูงส่งในการรับใช้ประเทศชาติ เพื่อนพี่น้อง 

ชาวไทยอันเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและนานาชาติ



ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำ�วันที่ 29 กรกฎ�คม - 4 สิงห�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำาวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018หน้า 12

Vol 30 July .indd   12 7/6/2561 BE   10:31 AM



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำาวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2018 หน้า 13

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

(อ่านต่อหน้า 14)
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 ก่อนเข้าเรื่อง... บทความต้นฉบับที่นำามาอ้างอิง  

ซึ่งเขียนโดย “คุณพ่อแวร์ดิแอร์” ในสารสาสน์ ค.ศ.

1952 ท่านเรียกชนเผ่านี้ว่า “อีก้อ” (ตามสมัยนิยมใน

สมัยนั้น) แต่สมัยหลังพี่น้องชนเผ่านี้มักจะสะดวกใจ 

ให้เราเรียกเขาว่า “อาข่า” มากกว่า ... บทความที่ผม

เขียนจึงใช้ “อาข่า” ตลอดทั้งเรื่อง

 

2

 “...ข้าพเจ้าได้ลาชาวอาข่ากลับโดยเป็นมิตร

ต่อกันดีแล้ว เขาได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเขาอีก 

อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เอารูปท่ีข้าพเจ้าได้ถ่ายไปให้

เขาดู เราหวังว่า วันหนึ่งจะมีชาวอาข่ามาเป็นคริสตัง

บ้าง บางทีก็ในไม่ช้านี้แล้ว” นี่คือย่อหน้าสุดท้ายที่

พบในบทความที่คุณพ่อแวร์ดิแอร์ ได้เขียนเมื่อครั้งไป

เยี่ยมพี่น้องชนเผ่าอาข่า ... ผมเชื่อมโยงชีวิตกับพี่น้อง

ชนเผ่านี้ อย่างน้อยก็มีเพื่อนที่รู้จักเป็นชาวอาข่า อย่าง

น้อยก็เคยไปอยู่ในที่ที่ด�าเนินเรื่องนี้ จ�าได้อย่างชัดเจน 

เมื่อสมัยผมและเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชีวิต

ธรรมทูต ที่ทางบ้านเณรแสงธรรม ร่วมกับคณะธรรมทูต 

ไทย (TMS) ได้จัดให้พวกเราสามเณรปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล  

(Pastoral Year) (หลังจากจบชั้นปี 4 เป็นการฝึกอบรม 

นอกบ้านเณรประมาณ 1 ปี) คุณพ่ออาดรีอาโน (ปีเม) 

ที่รับผิดชอบ ดูแล พวกเรา จัดให้พวกเราไปสัมผัสงาน

ธรรมทูตในสถานที่ต่างๆ และมีหลายสถานที่ ที่เราไป

ร่วมชีวิตกับพี่น้องนั้น เป็นชุมชนคริสตชนชาวอาข่า ... 

อย่างน้อยที่สุดพวกเราก็มารวมตัวกันที่ศูนย์แพร่ธรรม

ภาพเก่าครั้งนี้ ... กับพี่น้องชาวอาข่า
กับเรื่องราวธรรมทูตพูดถึงใจ

ของชาวอาข่า บ้านเทิดไทย จังหวัดเชียงราย

 ย่อหน้าสุดท้ายที่คุณพ่อแวร์ดิแอร์ เขียนไว้ 

เป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด มีคริสตชนที่เป็นพี่น้องอาข่า 

รับความเชื่อมาเป็นคริสตชนจ�านวนมาก งานแพร่ธรรม

ในเขตนี้เห็นผลชัดเจนจริงๆ อย่างที่คุณพ่อคาดหวังเอา

ไว้
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 หนึ่งภาพเก่าฯ จึงหวนคิดถึงวันวานที่มิชชัน-

นารีไปเยี่ยมพี่น้องอาข่าเป็นครั้งแรกๆ ท�าให้เห็นความ

เอาใจใส่ต่องานแพร่ธรรม และเอาใจใส่ต่อชีวิตของผู้คน

ที่ผู้แพร่ธรรมเข้าไปสัมผัส เพราะใครที่อ่านบทความ 

ดังกล่าวจะมองเห็นภาพวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอาข่า ... 

ผู้แพร่ธรรมทุกสมัยสนใจรายละเอียดแม้จะเล็กๆ น้อยๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ บ้าน

เรือนที่อาศัย ฯลฯ ... และนี่ไง วิถีทางที่ท�าให้เข้าถึงใจ

ผู้คนไม่น้อย นอกจากนั้นยังเห็นวิถีชีวิตของมิชชันนารี 

ที่ล�าบากไม่น้อย มากกว่าคุ้มค่า เป็นค�าตอบจริงๆ เป็น

ค�าตอบที่คนหนึ่งทุ่มเททั้งชีวิต เพื่อให้ผู้คนอีกมากมาย 

ได้รู้จักกับพระเจ้า ผมว่าคุ้มค่าแบบสุดๆ ครับ 

  ... ผมขอยกบางเรื่องราวที่มีบันทึกไว้จากงาน

เขียนนี้

 “..วันหนึ่งข้าพเจ้าไปเยี่ยมชาวอาข่าในท้องท่ี

อำาเภอแม่สายกับคริสตังคนหนึ่ง การเดินทางไปหาคน

พวกนี้ไม่ลำาบากเท่าใด แต่ต้องไต่ภูเขาสูงลูกหนึ่ง เมื่อ

ถึงยอดเขาก็เห็นหมู่บ้านหนึ่งที่ก้นเหว มีหนทางเล็กๆ 

เส้นหนึ่งนำาเราคล้ายๆ เข้าไปในโลกใหม่ ..... พอถึง

หมู่บ้าน ข้าพเจ้าก็เข้าไปหาชาวอาข่า คนแก่คนหนึ่ง แก

ต้อนรับเราดีมาก และดูเหมือนรู้สึกภูมิใจที่เรามาเยี่ยม 

แกนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งทำาลูกศรธนู .... บ้านช่องของพวก

อาข่านี้ผิดกับบ้านของคนไทย คืออยู่กับพื้นดิน ที่นอน

ก็ทำาด้วยไม้ไผ่ อยู่สูงกว่าพื้นดินเล็กน้อย ....ประมาณ

เวลาบ่ายสามโมง ชาวอาข่ากลับจากงาน บ้างกลับจาก

การเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้บนยอดเขา บ้างกลับจากการ 

ตัดฟืนในป่าลึก ทุกคนไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงกลับมา

พร้อมกับของหนักๆ มัดหนึ่งผูกไว้ที่หลัง และมีหนัง

สายหนึ่งรัดโยงมาที่หน้าผาก”

 นอกจากน้ันคุณพ่อแวร์ดิแอร์ ยังบรรยายเร่ืองราว

ของการอาบน้�าปีละหน (ซึ่งเป็นการสันนิษฐาน) คุณพ่อ

ยังเชื่อมโยงเรื่องการแต่งกาย และใส่เครื่องประดับที่เป็น

ก�าไลข้อมือ ดูคล้ายชาวเบรอตอง ในฝรั่งเศส 
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 นี่คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนหนึ่งที่ไป

เยี่ยมเชิงแพร่ธรรม และประกาศข่าวดีของพระเจ้า ... ที่

จริงเราไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณพ่อแวร์ดิแอร์ ผู้แพร่ธรรม

แห่งคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส อยู่ทันได้เห็น 

พี่น้องชาวอาข่ารับความเชื่อมาเป็นคริสตชนหรือไม่ 

อาจจะไม่ทันได้เห็นว่าทุกวันนี้เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมี

อัตราการกลับใจ และมีจ�านวนคริสตชนจ�านวนมาก

เป็นล�าดับต้นๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และจังหวัด

เชียงรายก็กลายเป็นดินแดนแพร่ธรรมที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง

เลยทีเดียว ... แต่ในเรื่องราวครั้งนั้น เป็นก้าวแรกแห่ง

ความสัมพันธ์ที่มีถึงกันจนถึงวันนี้ ... 

................

 ปล. 1 

 ในปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลของพวกเราสามเณร 

แสงธรรม รุ่นที่ 35 พวกเราใช้ค�าว่า “ธรรมทูตพูดถึงใจ” 

ในเครื่องหมายค�าพูด .... ครั้งนี้ผมเขียนเรื่องราวจาก

ความนึกคิด และส�านึกในแบบอย่างของธรรมทูต ซึ่งนี่

เป็นก้าวแรก .... และขอบคุณพระเจ้าผ่านทางมิชชัน- 

นารีผู้ส่งเสริมความเช่ือในพระเจ้าต่อพ่ีน้องชนเผ่าอาข่า 

ตั้งแต่ก้าวแรก จนถึงก้าวต่อมา ... และพวกเราที่ตั้งใจจะ

ท�าหน้าที่ผู้แพร่ธรรม ในก้าวต่อๆ ไป ... ที่เราทั้งหลาย

จะเป็น “ธรรมทูตพูดถึงใจ” ต่อเพื่อน พี่ น้อง รอบข้าง

เรา

 ปล. 2

 ผมดีใจกับพี่น้องชาวอาข่า และพี่น้องทุก 

ชาติพันธ์ุในเขตสังฆมณฑลใหม่ สังฆมณฑลเชียงรายที่

เพิ่งได้รับการสถาปนา และมีการบวชพระสังฆราชใหม่ 

... พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เมื่อวันเสาร์ที่ 

7 กรกฎาคม 2018 และในเวลาเดียวยินดีกับทีมหมูป่า 

คนแปลกหน้าที่เราอยากเจอกันมากที่สุด ... ดีใจที ่

ทุกหน่วยงาน ทุกๆ ฮีโร่ สามารถนำาน้องๆ กลับมาบ้าน

ได้อย่างปลอดภัย .... ผมจำาความตอนหนึ่งในการกล่าว

แสดงความยินดีโอกาสได้รับตำาแหน่งพระสังฆราชใหม่ 

ของพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ในช่วงที่มี

การสัมมนาคณะสงฆ์แขวงกรุงเทพฯ  ... ซึ่งคุณพ่อนที 

ธีรานุวรรตน์ ตัวแทนของพี่น้องสงฆ์กล่าวแสดงความ

ยินดี ท่านร่ายยาวถึงพระสังฆราชแห่งสุราษฎร์ธานี 
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หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)

พระคุณเจ้าประธาน เมื่อไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา 

พระองค์เรียกท่านว่า พระสังฆราชแห่งสึนามิ (ช่วงนั้น

คลื่นยักษ์ถล่มภาคใต้พอดี) และถ้าพระสังฆราชวุฒิเลิศ 

ไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา พระองค์คงจะทักทายท่านว่า 

“พระสังฆราชแห่งถ้ำาหลวง” เป็นแน่่ 

 ปล. 3

 ขอใช้พื้นที่นี้ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน

ส่งภาพเก่าๆ ที่เชื่อมโยงตัวเรากับพระศาสนจักรไทย 

โอกาสครบ 350 ปีมิสซังสยาม “ภาพเก่าเล่าตัวฉัน

กับมิสซังสยาม 350 ปี” ... เขียนประกอบภาพได้ตาม

ความต้องการครับ .... ส่งมาท่ีกองบรรณาธิการอุดมสาร / 

อีเมล์ nasawan_kamsornway@hotmail.com / ส่ง

ทางเพจ หนึ่งภาพเก่าหลากหลายเรื่องราว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเรื่องความสัมพันธ์ของ

ครอบครัวและพระศาสนจักร”

 คุณพ่อบารเล็ตเตือนให้ผู ้มาร ่วมพิธีมิสซา

ในสวนสาธารณะฟีนิกซ์ได้เตรียมแผนการเดินทางมา

ร่วมงานให้ทันเวลา  คุณพ่อกล่าวว่า “คณะผู้จัดงาน

พยายามจัดเตรียมการต้อนรับทุกท่านให้ได้รับความ

สะดวกสบาย และความพงึพอใจ  แต่ดเูหมือนว่าผูร่้วมงาน 

ต่างเป็นกังวลว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในเรื่องที่นั่ง  การ

แต่งกาย และอาหาร   แต่ทางผู้จัดก็ได้เตรียมสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน  

นอกนั้นผู้ร่วมงานยังได้ฟังดนตรี  การขับร้องบทเพลง

ร่วมพิธี และกิจกรรมอื่นๆ ก่อนและภายหลังพิธี ซึ่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธาน

 อย่างไรก็ตาม มีค�าแนะน�าให้ผู้ร่วมพิธีเดินทาง 

มาพร้อมกนัเป็นหมูค่ณะด้วยบรกิารรถโดยสารสาธารณะ 

ประชุมครอบครัวโลก (ต่อจากหน้า 7) หรือรถโดยสารเช่าส่วนตัวของแต่ละกลุ่ม เพื่อลดปัญหา

รถติด  ผู้เดินทางมาเป็นหมู่คณะพึงให้ความช่วยเหลือ

ผู้ท่ีเดินทางมาตามล�าพัง โดยน�าเข้าหาท่ีนั่งในสวน

สาธารณะฟีนิกซ์  ถึงเวลาที่เราจะแสดงออกถึงความเป็น 

น�้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันใน 

ฐานะครอบครวัใหญ่  ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและกนั  เตรยีมใจ 

ให้พร้อมส�าหรับเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ใน

ครั้งนี้”

 คณุพ่อบารเลต็กล่าวสรุปว่า “ผูจ้ดังานได้เตรียม 

เจ ้าหน้าท่ีคอยอ�านวยความสะดวกและดูแลความ

ปลอดภัยแก่ผู้ร่วมงาน  ส�าหรับผู้ที่ผิดหวังที่ไม่ได้บัตร

ร่วมงาน คณะผู้จัดจึงจัดถ่ายทอดสดพิธีกรรม  หลาย

ชุมชนคริสตชนและสังฆมณฑลหลายแห่งได้จัดชุมนุม 

ผู้สนใจมาร่วมสวดภาวนาพร้อมกัน  เพื่อผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า 

ร่วมพิธีจะสามารถมีส่วนร่วมในค�าภาวนาพร้อมกับ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส”

ข้อมูลต่อไปนี้รวบรวมจากข้อมูลส่วนตัวของผู้จองบัตร

ร่วมพิธี

 - ผู้ร่วมพิธีในสวนสาธารณะฟีนิกซ์เดินทางมา

จาก 116  ประเทศทั่วโลก

 - จ�านวนผู้ร่วมพธิท่ีีเดนิทางมาจากต่างประเทศ 

มีมากกว่า 15,000  คน

 - ประมาณ 46% ของผูร่้วมพธิปิีดเป็นผูท้ีอ่าศยั 

ในกรุงดับลิน

 - ผูร่้วมพธิส่ีวนใหญ่เป็นพ่อแม่ทีม่ลีกูอายตุ�า่กว่า 

18 ปี  รวมถึงพ่อแม่ที่มาร่วมพิธีปิดด้วย  

 หมายเหตุ    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะ 

เสด็จเยือนสักการสถานพระแม่มารีย์แห่งน๊อคเช้าวัน

อาทิตย์ที่ 26  สิงหาคม  เวลา  09.45  น.

 วันที่ 18  กรกฎาคม ค.ศ. 2018  วันครบ 

100 ปี วันเกิดของนายเนลสัน แมนเดลา   องค์การ

สหประชาชาติประกาศยกย่องท่านเป็นประธานาธิบดี

แอฟรกิาใต้ผวิสี  ผูอ้ยู่เคยีงข้างในการต่อสูกั้บความยากจน 

และส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมเพื่อประชาชน 

ในความดูแลของท่าน

 จอร์จ โยฮานเนส  เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้

ประจ�าสันตะส�านัก กล่าวว่า “ประธานาธิบดีเนลสัน

กล่าวกับผมว่า  หากผมประสงค์จะเป็นนักการเมืองที่ดี  

จ�าเป็นต้องมีวินัยและระลึกถึงประชาชนในความดูแล

เสมอ”

 “จงอย่าได้ลืมว่าตัวท่านเอง เป็นใคร?  มาจาก

ไหน?  เมื่อท่านมีต�าแหน่งที่ดี ท่านก็ยังเป็นประชาชน

คนหนึ่ง  ขอให้ท�าทุกสิ่งเพื่อคุณความดีของประชาชน

ในปกครองของท่าน”

 ความตอนหนึ่งในค�ากล่าวถึงท่านเนลสัน ท่าน

เอกอัครราชทูตประจ�าแอฟริกาใต้กล่าวว่า  “นายเนลสัน  

แมนเดลา ถูกควบคุมตัวนานหลายปี แต่ท่านไม่แคย

ฉลองวันเนลสัน แมนเดลา  

ฝังใจกับการถูกจองจ�าในอดีต  ตรงกันข้ามท่านทุ่มเท

แรงกายแรงใจเพื่อสร้างสันติภาพและประชาธิปไตยแก่

ประชาชนหลากหลายเชื้อชาติในสังคมชาวแอฟริกาใต้”

 “โอกาสครบหนึ่งร ้อยปีชาตกาลของท่าน

ประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา  ข้าพเจ้าขอเชิญชวน 

ทุกท่านระลึกถึงคุณความดีตลอดชีวิตที่ท่านอุทิศตน

แก่ประชาชนชาวแอฟรกิาใต้เสมอมา”  ทัง้นีเ้พราะยากนกั 

ที่จะมีผู้ที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงบุคคลผู้อยู่เคียงข้าง 

คอยเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้ยืนหยัดต่อสู ้

เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความ

เป็นมนุษย์ และเพื่อความยุติธรรมในสังคมเฉกเช่น

ประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา

จงชื่นชมยินดีในความหวัง 
จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก 

จงพากเพียรในการภาวนา 
(โรม 12:12)

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ) วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2    ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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 วัดนักบุญหลุยส์ 

มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

บางแค กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  28  กรก- 

ฎาคม เวลา 10.00 น.  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

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. คุณพ่อยอห์น บอสโก วิจิตต์ แสงหาญ 

เป็นประธาน (สอบถามโทร. 0-3544-0330)

 วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร 

ฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัด วัน

อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 น. คุณพ่อยอแซฟ 

ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เป็นประธาน (วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 

เวลา 17.30 น. ฉลองภายใน คุณพ่อยอห์น บัปติสตา 

สำารวย กิจสำาเร็จ เป็นประธาน หลังมิสซามีแห่นักบุญ

หลุยส์รอบวัด)

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 กันยายน เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (เชิญชวนทุกท่านแต่งชุดไทย

ร่วมถวายเกียรติการฉลองแม่พระบังเกิด และลงนาม 

รับของที่ระลึกได้ที่กองอำานวยการ มิสซาเตรียมจิตใจ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ก่อนฉลองแม่พระบังเกิด วันศุกร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

18.00 น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน

ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า โทร. 08-1726-1042 คุณ

รังสรรค์)

 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.   

  

 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. 

 

 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

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 10.30 น.

  

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา (ไร่ 74 วนา-

นุรักษ์) ต.วังน้ำาเขียว อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน 

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคา- 

ทอลิกกลางดง) ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราช- 

สีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 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 

สังฆมณฑลเชียงราย

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

“จงด�าเนินชีวิตตามความประสงค์
ของเรา 

และเป็นคนดีพร้อมเถิด” 
(ปฐก 17:1)
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คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k คณะเยสุอิตแห่งประเทศไทย ขอ

เชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรชาร์ลส์  

นพรัตน์ เรือนกูล, S.J. 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

] 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 

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

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 8 สิงหาคม / *6-9 กันยายน  

(วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์) เข้าเงียบประจ�าปี ท่ีลาด- 

กระบัง / วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 

/ วันพุธที่ 5 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-

8585

] 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

]โอกาสวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

ชมรมคริสตชนจีน (ฉลองครบ 20 ปี) ขอเชิญสมาชิก 

ชมรมคริสตชนจีน สมาชิกผู้สูงอายุ และคริสตชน 

ทกุท่าน ร่วมพธิบีชูาขอบพระคณุ มกีารมอบเกียรตบัิตร 

ให้แก่ลูกกตัญญูประจ�าปี และมีพิธีเจิมน�้ามันศักดิ์สิทธิ์ 

อวยพรแก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่วัดแม่พระ 

ลูกประค�า (กาลหว่าร์)  วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 

เวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย  คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม และคุณพ่อ 

อดศิกัดิ ์  กจิบญุชู หลงัพิธขีอเชญิรับประทานอาหาร

เทีย่ง  (โต๊ะจีน) ร่วมกัน ส�ารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หน้า

วัดกาลหว่าร์ หรือ โทร. 08-1819-0080 (คุณธีรพร)

] 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 เข้าฝึก 

คอร์สโยคะภาวนาเพื่อรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์สุทธิ-

รักษ์ 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

] 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 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม โดยคุณพ่อสุวนารถ  

กวยมงคล  / วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย์ 

ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจติดต่อคุณจอน 

โทร. 08-1490-9371

] 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

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู  

และหิรัญสมโภช (25 ปีแห่งการปฏิญาณตน) เซอร์ 

มารีย์ อันเดรีย แห่งพระแม่สกลสงเคราะห์ (อันนา 

มลิวัลย์ ประทุมแพง) วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 

เวลา 07.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ตั้งศีลมหาสนิทและ

เคารพพระธาตุ) 

 และฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู 

(เย็น เวลา 16.30 น.) อวยพรศีลมหาสนิทเวลา 16.00 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกดอกกุหลาบ

และเคารพพระธาตุ) 

] 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 

]  รับสมัครงาน 1. เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ในโครงการ 

ประกาศข่าวดี จ�านวน 2 ต�าแหน่ง คุณสมบัติเพศชาย/ 

หญิง อายุ 20-40   ปี นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน 

คาทอลิก  (ถ้ามีความรู้เร่ืองค�าสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.  

ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง ในโครงการ 

บ้านแห่งความหวังจ�านวน 2 ต�าแหน่ง เพศชาย/หญิง  

อายุ 20-40  ปี ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป  

ต้องพักอาศัยที่บ้านพักของเด็กได้ โดยมูลนิธิฯ มีค่า 

ตอบแทนและสวัสดิการ 1. ทดลองงาน เป็นเวลา  

120 วัน (4 เดือน) ระหว่างทดลองงาน จะได้รับ 

ค่าตอบแทน ดังนี้ 1.1 เงินเดือน  (ตามวุฒิการศึกษา)  

โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดนนทบุรี  1.2 

สวัสดิการประกันสังคม โดยลูกจ้างจ่าย 5% ของ 

เงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5%  2. บรรจุเป็น 

พนักงานประจ�า จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 2.1 เงินเดือน 

(ตามวุฒิการศึกษา) 2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย 

ลูกจ้างจ่าย 5% ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้  

5% 2.3 สวัสดิการเงินสะสม 2.4 สวัสดิการสงเคราะห์

ค่าครองชีพ และการศึกษาบุตร สอบถามโทร. 0-2 

5835-924 หรือติดต่อคุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน่  โทร. 

09-0112-5657 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : st-

martinfoundation.th@gmail.com
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ทั้งเพื่อผลประโยชน์และสิทธิที่อาจจะได้รับอีกหลาย

ประการ เปโตรจึงปฏิเสธว่า ไม่รู้จักพระเยซูเจ้าและไม่ได้

เป็นศิษย์ของพระองค์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชั่วคืนเดียว

 แต่พระเยซูเจ้าที่เปโตรรู้จัก และยืนยันความเชื่อ 

ในพระองค์จนถึงขั้นที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อพระองค์ คือ

พระเยซูเจ้าท่ีอันดรูว์ น้องชายของเขาพาไปเฝ้าพระองค์  

และได้รับชื่อใหม่จากพระเยซูเจ้าเองว่าเคฟาส แปลว่า 

“เปโตร” หรือ “ศิลา” (ยน 1:42) เป็นพระเยซูเจ้าที่ทรง

เปลี่ยนน้�าให้เป็นเหล้าองุ่นอย่างดี และศิษย์ทุกคน หมาย

ถึงเปโตรด้วย เชื่อในพระองค์ (ยน 2:11) เป็นพระเยซูเจ้า 

ที่ทรงรักษาแม่ยายของเปโตรให้หายไข้ (มก 1:31) เป็น

พระเยซูเจ้าที่เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนตาม

ศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร (มธ 

4:23) ค�าสั่งสอนของพระองค์ท�าให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจ 

อย่างมาก เพราะทรงสอนเขาอย่างทรงอ�านาจ ไม่

เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์ (มก 1:22) ท�าให้ชาวยิว 

ตา่งประหลาดใจกลา่ววา่ ผูน้ีรู้พ้ระคมัภรีไ์ดอ้ยา่งไร เพราะ 

ไม่เคยศึกษาในส�านักใดเลย (ยน 7:15) แต่เพราะพระ

จิตเจ้าทรงอยู่เหนือพระองค์ และทรงเจิมพระองค์ให้

ประกาศข่าวดี และปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า 

(ลก 4:18-19) พระองค์ประกาศอย่างชัดเจนและหนัก

แน่นว่า พระองค์มิได้เทศน์สอนตามใจตนเอง ค�าสอน

ของพระองค์ จึงไม่ใช่ของพระองค์ แต่เป็นของพระ

ผู้ทรงส่งพระองค์มา (ยน 7:16-17) คือพระบิดาเจ้า

สวรรค์ ทุกคนที่ได้ฟังถ้อยค�าน่าฟังที่พระองค์ตรัส จึงพา

กันสรรเสริญพระองค์ (ลก 4:22) แม้แต่ทหารยามรักษา

พระวิหารที่ชาวฟาริสีและหัวหน้าสมณะส่งไปจับกุม

พระองค์ ก็ทึ่งกับการเทศน์สอนของพระองค์ จนต้อง

กลับมามือเปล่าพร้อมกับสารภาพว่า “ไม่มีคนใดพูดจา

เหมือนกับชายผู้นี้เลย” (ยน 7:46) 

     เป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงท�าอัศจรรย์รักษาโรค และ

ความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน (มธ 4:23) ทรง

รักษาคนโรคเรื้อน คนเป็นอัมพาต คนง่อย คนตาบอด 

คนใบ้ คนหูหนวกและโรคภับไข้เจ็บทุกชนิด ทั้งที่มาให้

พระองค์สัมผัส หรือมาสัมผัสพระองค์ด้วยความเชื่อ  

ไปจนถึงการรักษาทางไกล ให้กับคนที่อยู่ห่างไกลจาก

พระองค์ด้วย เป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่

ในคน อันเป็นการท�าลายอาณาจักรของซาตานด้วยพระ

อานุภาพเหนือปีศาจ (มธ 8:29 เชิงอรรถ k.) ท�าให้ 

ทุกคนประหลาดใจ ถามกันว่า “นี่มันเรื่องอะไร เป็น 

ค�าสอนแบบใหม่ที่มีอ�านาจ เขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจ และ

มันก็เชื่อฟัง” (มก 1:27) ไม่ว่าจะเป็นปีศาจตนเดียว 

หรือทั้งกองพลก็ตาม

      เป็นพระเยซูเจ้า ผู้ทรงท�าอัศจรรย์ทวีขนมปัง

เลี้ยงคนหลายพันคน ให้อิ่มหน�าด้วยกันทุกคน และยัง

มีเหลือ (มก 6:42-44) ทรงท�าอัศจรรย์ด�าเนินบนทะเล

ที่ก�าลังมีคลื่นลมอย่างหนัก ทั้งทรงอนุญาตให้เปโตรเอง 

ลงจากเรือมาเดินบนน้�าไปหาพระองค์ ตามที่เปโตรทูล

ขอ แต่เพราะคลื่นลมแรง เปโตรเกิดความกลัว ความเชื่อ 

จึงลดลง เกิดความสงสัยขึ้นในจิตใจ เขาจึงเริ่มจมลง แต่

เปโตรก็เรียกขอพระองค์ช่วย และพระองค์ก็ย่ืนพระหัตถ์

ช่วยเขาไว้ (มธ 14:22-37) เป็นพระเยซูเจ้า ผู้ทรงท�า

อัศจรรย์ด้วยการสั่งพายุแรงกล้าในทะเลสาบ ซึ่งท�าให้

เกิดคลื่นสูงจนไม่เห็นเรือ ให้สงบ และท้องทะเลก็สงบ

ราบเรียบ ท�าให้บรรดาศิษย์ที่อยู่ในเรือต้องประหลาดใจ 

พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟัง 

เช่นนี้” (มธ 8:27) เป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงส�าแดงพระองค์ 

อย่างรุ่งโรจน์ให้เปโตร ยากอบและยอห์น ได้รับประสบ- 

การณ์พิเศษนี้ ทั้งได้ยินเสียงจากเบื้องบนยืนยันว่า “ท่าน 

ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟัง

ท่านเถิด” (มธ17:5) 

      และที่เปโตร บรรดาศิษย์ และทุกคนต้อง

ประกาศว่า “ประกาศกย่ิงใหญ่ได้เกิดข้ึนในหมู่เรา พระเจ้า

ได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์” (ลก 7:16) เมื่อ 

พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรคนเดียวของหญิงม่ายที่เมือง

นาอินให้กลับคืนชีพ ทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้

กลับคืนชีพ (ลก 8:55) และที่ท�าให้ผู้น�าชาวยิวตกลงใจ

กันอย่างเด็ดเดี่ยว ว่าต้องประหารชีวิตพระเยซูเจ้าให้ได้  

คือ การที่พระองค์ทรงปลุกลาซารัส ซึ่งฝังอยู่ในคูหา

มาสี่วันและศพมีกลิ่นแล้ว ให้กลับมีชีวิต เดินออกมา

จากคูหาฝังศพ มีผ้าพันมือพันเท้าอยู่ ต่อหน้าต่อตา

คนเป็นจ�านวนมาก 

ท�าให้หลายคนเชื่อ

ในพระองค์ (ยน 

11:45) หัวหน้า

มหาสมณะและชาว

ฟา ริ สี ถึ ง กั บต้ อ ง

เรี ยกประชุมสภา

ปรึกษากันว่า “พวก

เราจะท�าอย่างไรดี  

เพราะคนๆ นี้ได้ท�า 

เคร่ืองหมายอัศจรรย์ 

หลายอย่าง  ถ้าเรา 

ปล่อยเขาไว้อย่างน้ี  

ทุกคนจะเชื่อเขา” 

(ยน 11:47-48) และ 

ด้ ว ยคว าม อิ จฉ า

ริษยา พวกเขาถึง

กับตัดพ้อต่อกันว่า  

“เห็นไหม พวกเรา

ท�าอะไรไม่ได้เลย ดูซิ 

โ ลกทั้ ง โ ลกก� าลั ง

ต าม เข า ไปแล้ ว ” 

(ยน 12:19) 

ข้าพเจ้าไม่รู้จักคนนี้ (1) (ต่อจากหน้า 3)

      เป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักทุกคนที่มาขอพึ่ง

พระองค์ ทรงรักเด็ก ๆ และผู้มีจิตใจซื่อตรงเหมือนเด็ก

เล็ก ๆ คนต่�าต้อย คนยากจน คนที่สังคมดูถูก รังเกียจ

และมองข้าม คนมีความทุกข์ยากล�าบาก คนบาป คน

มีใจสุภาพ และทุกคนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและ

ปฏิบัติตาม เป็นพระเยซูเจ้าที่ประทานการอภัยบาปให้

ผู้ที่มาให้พระองค์รักษา ดังนั้น พระเยซูเจ้าที่เปโตรและ

อัครสาวกทุกคนรู้จักและอยากได้มีที่นั่งข้างขวาหรือ

ข้างซ้ายของพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ (มก 10:37) 

เป็นพระเยซูเจ้าท่ีพวกเขาและประชาชนต่างช่ืนชอบ

อย่างมาก เพราะได้ฟังและได้เห็นสิ่งดีต่าง ๆ ที่พระองค์

ตรัสและทรงกระท�าตลอดเวลาสามปี ที่คนตาบอด 

กลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คน

หูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนจนได้ฟังข่าวดี (ลก 

7:22) แต่เพราะมีความกลัว ในเวลาเพียงแค่คืนเดียว 

เปโตรก็ลืมสิ่งดี ๆ ที่ชื่นชอบ ท�าให้เขาจ�าพระเยซูเจ้า 

ที่อยู่ต่อหน้าสภาสูงของชาวยิวไม่ได้ เพราะพระองค์

ต้องรับทรมานอย่างมาก เพื่อประกอบภารกิจอย่างที ่

เปโตร บรรดาอัครสาวก และทุกคนคาดไม่ถึง (มก 

8:31 เชิงอรรถ e.)   

 (อ่านต่อตอน 2 ฉบับหน้า)



ปีที่ 42 ฉบับที่ 31 ประจำ�วันที่ 29 กรกฎ�คม - 4 สิงห�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

 เช้าวันนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่าทุกวัน ตี 4 เป็นเวลาที่ผมตั้งนาฬิกา 
ให้ปลุก นาฬิกาทำาหน้าที่ของมันอย่างสัตย์ซื่อ ผมซะอีกสิ อยากจะกดเวลาปลุก 
นั้นทิ้งไป แต่มโนธรรมฝ่ายดีและคำาว่ารับผิดชอบก็บอกว่า เครื่องจะออกจาก
สนามบินดอนเมือง เพื่อไปถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 
11.30 น. แม้ว่าเวลาเขาเดนินำาหน้าประเทศเรา เรานัดกนัท่ีสนามบนิ 06.00 น. เช้า
 มาเลเซีย เป็นประเทศในอาเซียนประเทศที่ 6 แล้วที่ทีมสื่อคาทอลิก
จากประเทศไทย ดั้นด้นไปทำารายการ ไม่แปลกถ้าจะมีคำาถามประมาณว่า แล้ว
ประเทศตัวเองทำาครบหมดแล้วหรือ คำาตอบแบบมิตรภาพ ก็ยังไม่หมดหรอก
ครับ แต่โครงการนี้เป็นโครงการแบบ 5 ปีติดต่อ ค่อย ๆ ทำา ค่อย ๆ เรียนรู้ 
ข้อมูลที่ได้มาต้องบอกว่า ไม่เสียดายกับการลงแรง ทีนี้การลงแรงล่ะ ที่บอกว่า
สื่อไม่ค่อยมีงบแล้วเราจะบริหารอย่างไร เราก็หาพันธมิตรสิครับ ร่วมมือกันกับ
บริษัททัวร์ และเมื่อกระบวนการแต่ละประเทศสิ้นสุด เราก็ได้ทั้งงาน ได้ทั้งงบ 
ซึ่งอาจพอมีกำารี้กำาไรอยู่บ้าง ก็ไปต่อเติมส่วนที่จ่ายไปก่อน ยิ่งเราทำารายการ
เข้าไปแต่ละประเทศ เราไม่ใช่ได้พบเห็นความเชื่อศรัทธาหลากหลาย หรือจุด 
ตั้งต้นของคริสตศาสนา ความยากง่าย การเบียดเบียน การต่อสู้ และการตั้งมั่น  
เรายังเห็นการทำางานของพระ เพื่อบอกกับตัวเราเองว่า การนำาทางของพระ 
ในแต่ละเหตุการณ์ แต่ละจังหวะที่เราไปเก็บเกี่ยว ไม่ธรรมดาจริงๆ
 มาเลเซียทักทายผมด้วยความอุ่นใจ แม้ว่าก่อนหน้าท่ีจะมาถึงของ
การเดินทางมีความกังวล จริง ๆ ก็แปลกดี ประเทศที่ไม่กังวลกลับต้องมา 
วิตกจริตหน้างาน ประเทศที่กังวลกลัวไม่ลงตัวกลับผ่านฉลุย ไม่โทษพระ ไม่
โทษใคร แต่ยกให้ความเป็นไปแห่งชีวิตจริง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ที่ผมยื่นพาสปอร์ตให้ในวันนั้น เป็นหญิงสาว เธอหน้าตาเข้มเหมือนสาวมาเลเซีย
ทั่วไป เธอพลิกเปิดสมุดเดินทางของผมไปมา ฉากแบบนี้ เหมือนฉากลุ้นระทึก
ในหนังแอคชั่น เพราะถ้าผ่านก็จบ แต่ถ้าติดก็ยาว ผมชอบทำาเป็นมองนู่นนี่ เพื่อ 
กลบเกลือ่นความต่ืนเต้นตรงหน้า เจ้าหน้าทีแ่ต่ละประเทศพอเหน็หนงัสอืเดนิทาง
ลงอาชีพว่า “พระสงฆ์” มักมีคำาถามสนุกๆ หรือบางประเทศก็กวนกันไปเลย 
แต่ที่นี่ไม่มีคำาถาม มีแต่ประโยคที่น่ารัก “อีก 2 วันจะเป็นวันเกิดของคุณ…ฉัน 
ขอร่วมยินดีด้วยนะ” ผมยังตั้งหลักไม่ทัน ก่อนจะกล่าวคำาว่า “ขอบคุณ” เขา
บอกว่า “ของดิฉันก็เช่นกัน ฉันเกิดในเดือนกรกฎาคมนี้” เธอกดตราประทับ 
และส่งหนังสือเดินทางให้ผม ผมตัวเบา ความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในสมอง 
เสียงต้อนรับจากผู้คน ฟังดูอ่อนโยน เมื่อเราเป็นแขกไปเยือนบ้านเกิดของเขา
จริงๆ ผมเคยมาประเทศนี้เมื่อมีนาคมปี 2017 รอบนั้นยังไม่รู้จักประเทศนี ้
เท่าไหร่นัก แต่รอบนี้เปิดตัวดี
 หลังจากเราได้เข้าประเทศเรื่องราวต่าง ๆ ไหลเรียงมาอย่างต่อเนื่อง 
การต้องไปต่อกันเลยที่อาสนวิหารนักบุญยอห์น ผู้แพร่ธรรม อาสนวิหารแห่ง
เมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ที่นี่แม้เราไม่ได้พบคุณพ่อ
เจ้าอาวาส เราก็พบฆราวาสที่เข้มแข็ง มีความรู้ใหม่ ๆ  เกิดขึ้น ผมชอบที่นี่เรียกวัด 
ว่า “บ้านของพระเจ้า”
 หนังสือเป็นเอกสารชั้นดีที่ผมมักมีติดมือไว้ตอนไปประเทศต่าง ๆ เมื่อ 
ปี 2017 ผมสอยหนังสือเกี่ยวกับมาเลเซียไปหลาย ๆ เล่ม บางเล่มก็ได้รับแจก 
ผมอ่านเรื่องของการเรียกวัดว่า “บ้านของพระเจ้า” จากที่ไหนสักแห่ง ผมเลย
ถามฆราวาสที่ให้สัมภาษณ์ในวันนั้น เขาตอบว่า “คุณพ่อก็ทราบดีว่า คาทอลิก
ที่ประเทศนี้เป็นคนกลุ่มน้อย เราไม่อยากให้มองวัดเป็นสถานที่เพียงมาสวด มา 

ภาวนา มาร่วมพิธี เราอยากให้เขารู้สึกเหมือนมาบ้าน และบ้านไหนจะมีความสุข 
เท่ากับการได้มาบ้านของพระ พวกเราเรียกวัดว่า “บ้านของพระเจ้า” ที่ที่รวบรวม
พวกเราให้มาอยู่ร่วมกัน โดยไม่แบ่งชนชั้น เชื้อชาติ” ผมว่านอกจากจะมีความ
น่ารักแล้วยังมีความละเอียดอ่อน กระทบจิตวิญญาณกันเลยทีเดียว
 มะละกา เป็นเมืองที่เราเดินทางไปทันที ผมเชื่อว่าจริง ๆ แล้วมะละกา 
น่าจะเป็นเมืองของนักบุญฟรังซิสเซเวียร ์ผู ้แพร่ธรรมแห่งตะวันออกไกล 
กันเลย ยุคสมัยของการมามีอิทธิพลบนเกาะนี้ ตั้งแต่โปรตุเกส พวกดัตช์ หรือ
อังกฤษ ต่างทิ้งร่องรอยของการปกครอง การมามีอิทธิพล หรือการกอบโกย 
ผลประโยชน์ แต่ผมเชื่อว่า ผลประโยชน์แห่งจิตวิญญาณที่นักบุญฟรังซิสเซเวียร์
ได้ทิ้งไว้ มันสร้างให้คนที่นี่เชื่อศรัทธา และพยายามตอบรับพระเป็นเจ้าอย่าง
สุดใจ
 รถตู ้รถไฟ หรือรถโดยสารใด ๆ  ค่อย ๆ  พาเราไปยงัอกีหลายท่ีในประเทศ
มาเลเซีย เกาะปีนัง กับความศรัทธาในนักบุญอันนา ยายของเราคริสตชน ผู้คน 
ที่หลั่งไหลมา หรืองานสงเคราะห์ของสังฆมณฑลปีนัง หอพิพิธภัณฑ์ที่สร้างเสร็จ 
เมื่อต้นปี 2018 สวยงาม เรียบง่าย แต่ครบครัน หรืองานสงเคราะห์สำาหรับ 
คนบนท้องถนนที่เรียกว่า Street Ministry หรืองานบ้านสงเคราะห์เด็กอย่าง
บ้านนักบุญยอแซฟ น่าทึ่งที่การช่วยเด็กไม่ได้เอาศาสนาเป็นเกณฑ์ บ้านนักบุญ
ยอแซฟรับเด็กทุกศาสนา แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้ความงดงามของความด ี
ในคริสตศาสนา
 ไม่มีงานใดที่ไม่สอนให้เรารู้จักอดทนและไว้วางใจในพระ เราจะกลับกัน 
แล้วบ้านเณรนานาชาติท่ีมีจุดกำาเนิดมาจากมิชชันนารีคณะ MEP ที่ก่อตั้ง 
แรกเริ่มขึ้นที่ประเทศไทยที่ชื่อว่า General College เป็นความตั้งใจสูงสุดของ
ผมอย่างลึก ๆ ว่าต้องมา แต่จนวินาทีท้าย ๆ นอกจากไม่ได้ไปเพราะปิดเทอม 
ไม่มีคนอยู่ ยังโดนปฏิเสธแบบน่าเสียดาย ผมทำาใจตั้งแต่วินาทีที่วางโทรศัพท์จาก 
คุณพ่อท่านหนึ่งที่บอกว่า “ไว้คุณพ่อมาใหม่และติดต่อมาอีกทีนะ” แต่ที่สุด 
พระเป็นเจ้ากไ็ม่ให้เราต้องรอคอยนาน พระคณุเจ้าเซบาสเตยีน ประมุขสงัฆมณฑล
ปีนัง โทรตรงมายังเจ้าหน้าที่ของเรา บอกว่าจะมาหา มื้อเที่ยงวันสุดท้ายนั้น เรา
อิ่มเร็วกว่าปกติ อากาศที่ร้อนรอบตัวดูธรรมดาไปเลย เรารีบมายังจุดที่ท่านนัด  
พูดคุย สัมภาษณ์ พระคุณเจ้าพยายามติดต่อบ้านเณรนานาชาตินั้นให้เรา แม้ว่า
จะไม่ได้เจอใคร แต่กไ็ด้เข้าไป ไม่เพยีงเท่านัน้ โดยตำาแหน่งพระคณุเจ้าคอืประธาน
สภาพระสังฆราช 3 ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 2 ประเทศหลังเรายัง 
ไม่ได้ไปทำารายการ ผมเริ่มเจองานหินขึ้น แต่เมื่อเห็นท่านเป็นประธานสภาฯ จึง
เรียนท่านว่าไว้จะขอคำาแนะนำาจากท่าน กับอีก 2 ประเทศนี้ พระคุณเจ้าบอกว่า  
ส่งจดหมายมา และเราจะส่งต่อและเป็นธุระให้ เมื่อเมฆหมอกผ่านไป ฟ้าใส 
ก็คืนกลับมาเสมอ
 ผมนั่งอยู่บนเครื่องบิน มีความเหนื่อยอ่อนอยู่นิดหน่อย เพื่อนร่วมทาง 
บรรดาเจ้าหน้าที่ลูกน้องก็คงไม่ต่างกัน บางทีอาจจะเหนื่อยกว่าด้วยซำ้า ร่างกาย
ส่งสัญญาณว่าไม่แน่รอบนี้อาจกลับมาแล้วป่วย ความคิดคำานึงสารพัดถึงงาน ถึง
การเดินทาง ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนสัญญาณแตะพื้นของเครื่องบินลำาที่นั่งไป 
เกิดขึ้น เราได้กลับบ้านแล้ว การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนเราไปตลอดกาล แต่
การเดินทางออกไปจากตัวเองทุกครั้ง เรากลับได้ร่วมทางกับพระองค์

บรรณาธิการบริหาร

การเดินทางครั้งที่...
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คาริตัสไทยแลนด์ร่วมกับโคเออร์ ร่วมประชุมติดตามโครงการอาสาสมัคร

และโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ เมื่อวันที่ 9-11 

กรกฎาคม 2018 ที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

และสังฆมณฑลอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี มาเย่ียมเยียนพี่น้องคริสตชนวัดนักบุญอันนา  

บ้านโนนประเสริฐ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย และถวายมิสซาร่วมกับสัตบุรุษ มี 

พี่น้องสัตบุรุษจากบ้านหนองไผ่ และบ้านนาสิงห์ มาร่วมด้วย ปัจจุบันคุณพ่อ

ราชาเศกขลา เรดดี้ บ๊อบบา, S.V.D. เป็นเจ้าอาวาส และมีมิสซาทุกวันเสาร์ 

เวลา 17.00 น.

“เตรียมสมัชชาคณะฯ” สมาชิกคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย เข้า

ร่วมประชุม “เตรียมสมัชชา” (Pre-Chapter) ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 

2018 ที่ส�านักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย มีนบุรี กรุงเทพฯ 

เพือ่ร่วมกนัศกึษาพจิารณาทิศทางงานแพร่ธรรมและอภิบาลของคณะ ร่วมร้ือฟ้ืน

ชีวิตหมู่คณะและชีวิตนักบวช พร้อมกับร่วมประเมินโปรแกรมการอบรม และ

การบริหารของคณะที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมสมัชชาการเลือกตั้งที่จะถึง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2018 นี้

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018 ที่ห้องประชุม 1 อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นประธานประชุม

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย เพื่อท�าหนังสือภาวนา 8 วัน และเตรียม

งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน 
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