
สุว
รร

ณ
สม

โภ
ชส

ังฆ
มณ

ฑล
นค

รส
วร

รค
์ 

แล
ะถ

วา
ยอ

าส
นวิ

หา
รนั

กบุ
ญ

อัน
นา

 น
คร

สว
รร

ค์ 
วัน

เส
าร

์ที่ 
28

 ก
รก

ฎา
คม

 2
01

8

ฉบ
ับท

ี่ 3
3-

34
 ป

ระ
จำา

วัน
ที่ 

 1
2-

25
 ส

ิงห
าค

ม 
20

18

U
D

O
M

SA
R

N
 W

EE
KL

Y



ปีที่ 42 ฉบับที่ 33-34 ประจำ�วันที่ 12-25 สิงห�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

 

สุวรรณสมโภชสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
และถวายอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018

พิธีมิสซาปลงศพ อังเดร ชาตรี โสภณพนิช
 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ  

อังเดร ชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  

พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราช 

ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R. คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง โดยมีแขก 

ผู้มีเกียรติจ�านวนมากร่วมไว้อาลัย ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี เมื่อวัน

จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2018 หลังพิธีเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานวัดนักบุญ 

นิโคลัส พัทยา (อ่านต่อหน้า 13)
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“พระวรสารเรื่องครอบครัว
เป็นความปีตยินิดสี�าหรบัโลก”
	 โอกาสงานชุมนุมครอบครัวโลก	 2018	 ที่จะจัดขึ้น	 ระหว่างวันที่ 

21-26	สิงหาคม	ณ	กรุงดับลิน	ประเทศไอร์แลนด์	 	 ขอเชิญชวนพระสงฆ์ 

นักบวช	 และครอบครัวคริสตชนไทย	 ร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 กับ

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 และครอบครัวคริสตชนทั่วโลก	 เพื่อ

ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า	 พระตรเีอกภาพ	 ส�าหรับของประทาน	 และความ

ศกัดิส์ทิธิข์องครอบครวั	ในพธิบีูชาขอบพระคุณ	วันอาทิตย์ที่	26	สิงหาคม	

ค.ศ.	2018

	 หัวข้อของงานชุมนุมครอบครัวโลก	 2018	 “พระวรสารเรื่อง

ครอบครัวเป็นความปีติยินดีส�าหรับโลก”	 งานชุมนุมครอบครัวโลก	 2018		

เป็นการค้นหามิติต่างๆ	 ในหัวข้อ	 “พระวรสารเรื่องครอบครัวเป็นความปีติ

ยินดีส�าหรับโลก”	 และค้นหาความหมายต่อครอบครัวและพระศาสนจักร 

ในปัจจุบัน

		 ครอบครวั	ทีม่พีืน้ฐานจากการสมรสของชายหญงิ	เป็นส่วนหนึง่ของ

แผนการของพระเจ้า	ตั้งแต่เริ่มต้น		‘ข่าวดี’	ส�าหรับครอบครัว	เป็นสารแห่ง 

ความชื่นชมยินดีของพระวรสาร	ซึ่งพระศาสนจักรก�าลังประกาศอยู่

		 ครอบครัว	เป็นผู้ประกาศพระวรสาร	ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ 

สมาชิกของครอบครัว	เนื่องจากครอบครัวเป็นโรงเรียน	แห่งความเชื่อและ 

ความรักแห่งแรก	 ครอบครัวคริสตชนจึงเป็นสถานที่ซึ่งเราสามารถรู้จักองค์

พระเยซูเจ้า	และความรักของพระองค์

		 ครอบครัวประกาศพระวรสารแก่โลกผ่านการเป็นประจักษ์พยาน

แห่งชวีติและความรกัของพระเยซูเจ้า	 	ครอบครวัครสิตชน	 เป็นตัวแทนหลกั	

ในการประกาศพระวรสารแก่โลก

	 สมด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ได้อธิบายในพระสมณลิขิตเตือนใจ 

ความปีตยินิดีแห่งความรกั	 (Amoris	Laetitia)	“ครสิตชนประกาศข่าวดใีห้ 

แก่ครอบครวั”(AL.1)	การประกาศของคริสตชน	ของครอบครัวจึงเป็นส่วน 

ที่ขาดหายไม่ได้ของ	 ‘ข่าวดี’	 ของพระวรสาร	 	 แผนการของพระเจ้าต่อ

ครอบครัว	 ซึ่งไขแสดงในพระคัมภีร์แต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วนั้น	 เป็นความปีติ

ยินดีของโลก

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

แผนกครอบครัว

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว

ที่	คฆค.062/2018

																																																วันที่	1	สิงหาคม	ค.ศ.	2018

เรื่อง ขอเชิญร่วมขอบพระคุณพระเป็นเจ้าส�าหรับของประทาน

	 และความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว	

เรียน  คุณพ่อผู้รับผิดชอบงานแผนกครอบครัวสังฆมณฑล	

	 คุณพ่อประจ�าวัด	และครอบครัวคริสตชนทุกท่าน	

 

	 เนื่องในโอกาสงานชุมนุมครอบครัวโลก	2018	ที่จะจัดขึ้น	ระหว่าง

วันที่	 21-26	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 2018	 ณ	 เมืองดับลิน	 ประเทศไอร์แลนด์	 

ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 และคริสตชนจากทั่วทุกมุมโลก	 จะร่วม

ถวายบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า	ในวันอาทิตย์ที่	26	สิงหาคม	ค.ศ.	2018	

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ได้มอบหมายให้พระสังฆราช	

1	ท่าน	 (พระสังฆราชยอห์น	บอสโก	ปัญญา	กฤษเจริญ)	พระสงฆ์	1	ท่าน	 

(คุณพ่อเฉลิม	 กิจมงคล)	 และสามีภรรยา	 1	 คู่	 (คุณสายชล	 	 และคุณพจนา	 

ศีติสาร)	เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้	โอกาสนี้	ในวันดังกล่าว	ใคร่ขอ 

เชิญชวนคุณพ่อ	 และชุมชนคริสตชนร่วมใจกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	และคริสตชนทั่วโลก	ร่วมไตร่ตรอง	และร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ

พระเป็นเจ้า	 พระตรีเอกภาพส�าหรับของประทาน	 และความศักดิ์สิทธิ์ของ

ครอบครัว

	 อนึ่ง	คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส	แผนกครอบครัว	

ใคร่ขอความกรุณาจากท่าน	 ได้ประชาสัมพันธ์	 เชิญชวน	 โดยการส่งต่อ

จดหมาย	 ต่อไปยังพระสงฆ์	 นักบวช	 และคริสตชน	 เพื่อทราบ	 และร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณ	 ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน	 และขอความกรุณา 

เผยแพร่ข่าวสารนี้ในสารวัดด้วย	จะเป็นพระคุณยิ่ง

	 ขอขอบพระคุณและขอพระพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์	 พระเยซูเจ้า	

แม่พระ	และท่านนักบุญโยเซฟ	ประทานพระพรแก่ท่าน

ขอพระเจ้าอ�านวยพร

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธาน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

แผนกครอบครัว

      คุณพ่อยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล

ผู้อ�านวยการ แผนกครอบครัว ระดับชาติ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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สุวรรณสมโภช (ต่อจากหน้า 1)

 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ โอกาสสุวรรณสมโภชสังฆมณฑลนคร- 

สวรรค์ และถวายอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 

พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ และ

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

	 เวลา	 09.45	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ	 พิบูลย์	 

วิสิฐนนทชัย	 เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

	 จากนั้นจึงแห่เข้าอาสนวิหาร	 เพื่อถวายมิสซา

ขอบพระคุณ	 ก่อนพิธีมิสซาจะเริ่มขึ้น	 คุณพ่อศิริชาญ 

เอียงผาสุข อุปสังฆราช และเจ้าอาวาสอาสนวิหาร 

ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพิธีต่างๆ	ในวันนี้ว่า

“จากความเสียสละของบรรดามิชชันนารี 

ผู้ประกาศความเชื่อ	 พวกท่านได้หว่านความเชื่อนั้น

ด้วยกิจการ	 รัก	 และรับใช้ทุกคน	 	 จนบังเกิดผลเป็น

ชุมชนความเชื่อต่าง	ๆ	ภายในอาณาเขตนี้	 	จากวันนั้น

จนถึงวันนี้	 	 ผ่านมา	 	 50	 	ปีแห่งพระพรของพระเจ้าที่ 

พระศาสนจักรแห่ งนี้ ได้ รับการสถาปนาขึ้ น เป็น

สังฆมณฑล	อาสนวิหารซึ่งถือเป็นวัดแม่แห่งสังฆมณฑล

ที่ได้ถูกสร้างขึ้น		เพื่อเป็นพระวิหารศูนย์กลางแห่งจิตใจ

ของสมาชิกทุกคน		ตลอดเวลา	50	ปีแห่งพระหรรษทาน		 

ด้วยความร่วมมือ		ร่วมใจจากทุกภาคส่วน		เราจึงได้

อาสนวิหารที่สง่างามถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้	

โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้	 	 ขอเชิญชวน 

พวกเราทุกคนได้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงพระกรุณา

แก่สังฆมณฑลนครสวรรค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

พระเจ้าฉลอง	 50	 ปีแห่งการสถาปนาสังฆมณฑล	 และ

ร่วมถวายอาสนวิหารนักบุญอันนาแด่พระองค์”

ในช่วงท้ายพิธีคุณพ่อศิริชาญ	 เอียงผาสุข	 เป็น 

ผู้กล่าวขอบคุณบรรดาพระสังฆราช	 คณะสงฆ์	 นักบวช	

และสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี	

“เมื่อวันที่	9		กุมภาพันธ์		ค.ศ.	1967		สมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล ที่  6		ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

สถาปนาสังฆมณฑลใหม่	 โดยให้แยกออกมาจากอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ให้ชื่อว่า	 สังฆมณฑลนครสวรรค์	

และทรงโปรดให้วัดนักบุญอันนาเป็นอาสนวิหารของ

สังฆมณฑล		

	 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา	 	 50	 	 ปีแห่งพระพร

ของพระเจ้า		ผ่านทางการอภิบาลของบรรดามิชชันนารี	

คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 	ผู้บุกเบิกหนทาง		

สร้างชุมชนความเชื่อ

	 ความเชื่อนั้นเจริญงอกงามตามน้�าพระทัย 

ของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์		อาสนวิหาร 

หลังนี้ได้เป็นอาคารแห่งการภาวนา	 การถวายบูชาขอบ- 

พระคุณ	 ทั้งการบวชพระสังฆราช	 การบวชพระสงฆ์ 

การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง	 ๆ	 เป็นอาคารแห่งประวัติ- 

ศาสตร์ของสังฆมณฑล		ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ 

จึงมีมติให้ท�าการบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารหลังนี้

	 ในช่วงเกือบ	2		ปีของการบูรณะนี้		เราได้รับการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน	 จากวัด	 และโรงเรียนของ

สังฆมณฑล		ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนของคณะ 

นักบวชชาย-หญิง	 บรรดาผู้มีใจศรัทธา	 และพี่น้อง 

คริสตชนทุกท่าน		ด้วยความร่วมมือครั้งนี้		เราจึงได ้

อาสนวิหารที่สง่างาม	 และได้ถวายแด่พระเจ้าในวันนี	้

โอกาสฉลอง		50		ปีแห่งความเชื่อของพวกเรา

	 ในนามของสังฆมณฑล	 คณะสงฆ์	 และพี่น้อง

สัตบุรุษสังฆมณฑลนครสวรรค์	 ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมในการบูรณะอาสนวิหารหลังนี้

	 ขอถือโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้	 ขอร่วม

แสดงความยินดีกับพระคุณเจ้ายอแซฟ	วุฒิเลิศ		แห่ล้อม		

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงราย	 ที่พระคุณเจ้าได้

รับการบวช	และเข้าปกครองสังฆมณฑลเชียงราย		ซึ่ง

เป็นสังฆมณฑลใหม่ของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทย

ในนามของสมาชิกสังฆมณฑลนครสวรรค์		ขอร่วมแสดง

ความยินดีกับพระคุณเจ้า	 ขอพระเจ้าทรงประทานพระ

หรรษทาน		พระปรีชาญาณ	แด่พระคุณเจ้า		ให้พระคุณเจ้า 

มีพละก�าลังในการแบกกางเขนของพระองค์ในการ

อภิบาล	 และการดูแลประชากรของพระเจ้าในดินแดน

ใหม่นี้

		 สุดท้าย		ขอขอบพระคุณพระสังฆราชยอแซฟ	

พิบูลย์	 บิดาที่เคารพ	 ที่มาเป็นประธานการถวายอาสน-

วิหารในวันนี้	 	 กราบขอบพระคุณบรรดาพระคุณเจ้า		

คณะสงฆ์		พี่น้องนักบวชชาย-หญิง	และพี่น้องคริสตชน 

ทุกท่าน	 ท่ีมาร่วมขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสถวายอาสน-

วิหารแด่พระองค์ในวันนี้”		

	 จากนั้น	 ผู้แทนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช	 ได้มอบปัจจัยให้อาสน-

วิหาร	ผ่านทางพระคุณเจ้าพิบูลย์	

	 บรรดาพระสังฆราชได้กล่าวปราศรัย	และสุดท้าย 

พระสังฆราชยอแซฟ	 พิบูลย์	 ได้ปราศรัย	 และให้โอวาท	

ด้วยการขอบคุณพระเจ้า	 ขอบคุณที่ดูแลสังฆมณฑลนี้	 

ขอบคุณในความร่วมมือท่ีเกิดข้ึน	แม้ว่าจะเป็นสังฆมณฑล 

ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่	แต่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน	

	 พระคุณเจ้ายังสอนให้เรากราบพระเจ้าด้วย 

ใจจริง	เพราะพระองค์จะไม่ทอดทิ้งบุตรของพระองค์	…	 

	 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว	บรรดาพระสังฆราช	 

คณะสงฆ์	นักบวช	และพี่น้องสัตบุรุษไปยังพระรูปนักบุญ 

อันนา	 ที่บริเวณหอระฆัง	 เพื่อเสกพระรูป	 และสวด

ภาวนาขอพระพรจากนักบุญอันนา

 คุณพ่อพรชัย สิงห์สา รายงานข่าว

 บันทึกภาพโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ  

คุณอภิชาต เหล่าสุขสันติวงศ์ คุณไชโย กิจไกรลาศ 

และคุณครูจากโรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์

มหกรรมเยาวชน 2018 (ต่อจากหน้า 19)

ประเทศฟิลิปปินส์	 มีเยาวชนของคณะโฟโคลาเรเข้า 

ร่วมงานมากกว่า	 	 6,000	คน	 จาก	100	กว่าประเทศ

ทั่วโลก	 ในงานได้กล่าวถึงโครงการ	 “หนทางเพื่อโลก 

ทีเ่ป็นหนึง่”		โดยมเีปา้หมายเพือ่ทกุคนเปน็หนึง่เดยีวกนั 

ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นพี่น้อง

สากล	ในด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	กฎหมาย	สิ่งแวดล้อม	

วัฒนธรรม	และศาสนสัมพันธ์	

มีเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วม	65	คน	จาก

ภาคต่างๆ	 ของประเทศ	 เช่น	 เยาวชนจากสังฆมณฑล

เชียงใหม่และจากสังฆมณฑลเชียงราย	 18	 คน	 คณะ

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ		17	คน	พระ

ภิกษุ	2	รูป	จากจังหวัดนครสวรรค์	ฯลฯ

มหกรรมเจนเฟสท์	 ได้เสนอแนวคิดให้กับ

เยาวชนว่า	 อย่าได้กลัวก�าแพงหรือเขตแดนที่ขวางกั้น 

ทั้งเขตแดนความเป็นส่วนตัว	 เขตแดนทางสังคม	 เขต 

แดนทางกฎหมาย	 แต่ให้ยอมรับโดยไม่ต้องกลัว	 หรือ

มีอคติต่อความแตกต่าง	 หัวข้อของงานคือ	 “ก้าวข้าม

ทุกเขตแดน”	 ได้ส่งผ่านทางการแสดงบนเวที	 และการ

แสดงคอนเสิร์ต	 2	 คืน	 เพื่อถ่ายทอดความเป็นเอเชีย 

ให้กับทั่วโลกได้เห็น	 เยาวชนที่ร่วมงานได้เสนอตัวเอง

เพื่อช่วยเหลือผู้คน	 ด้วยการเข้าร่วมในโครงการ	 “มือ

เพื่อสังคม”		โดยมีกิจกรรมทั้งหมด	12	ฐาน	ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับ	 ความสามัคคี	 การร่วมมือกัน	 การพัฒนา 

บ้านเมืองในส่วนต่างๆ	ของกรุงมะนิลา

 มาเรีย โวเช่ (Maria	 voce)	 ประธานของ

คณะโฟโคลาเร	ได้เสนอแนวคิด	3	ข้อ	เพื่อเป็นแนวทาง

ส�าหรับผู้ร่วมงานได้น�ากลับไปปฏิบัติที่บ้าน	 คือ	 รัก  

เริ่มต้นใหม่ และแบ่งปัน	 เพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นผู้มี 

ส่วนร่วมในการสร้างโลก	สู่ความเป็นพี่น้องสากล

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ รายงานข่าว
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24 กรกฎาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l	 นี่คือ	 บ้านเณรมารดาพระผู้ไถ่	 ณ	 แคว้นกาลิลี	 บ้าน

ซึ่งเปิดมากว่า	 10	 ปีแล้ว	 เพื่ออบรมสามเณรให้เป็น 

พระสงฆ์ในอนาคตเข้าไปท�างานในชุมชนดินแดน 

ตะวันออกกลาง		ในบ้านเณรของกลุ่มวิถีคริสตชน	(Neo- 

catechumenal	Way)	 แห่งนี้มีเณร	 34	 คน	 จาก	 14	

ประเทศและ	 3	 นิกายคือ	 จารีตลาติน	 กรีกออร์โธดกซ์	

และมาโรไนต์	เล่าเรียนกันที่นี่

	 คุณพ่อฟรานเชสโก	 โจซูแอ	 โวทักโจ	 อธิการ

บ้านเณรมารดาพระผู้ไถ่		แคว้นกาลิลี	เล่าว่า	“บ้านเณร 

มารดาพระผู้ไถ่แห่งทะเลสาบกาลิลีเป็นบ้านเณรของ 

สังฆมณฑล	 เพื่อพระศาสนจักรท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม 

ในเวลาเดียวกันเราก็มีพันธกิจและความยินดีที่จะไป 

ทุกแห่งทั่วโลกแต่เฉพาะอย่างย่ิงในดินแดนตะวันออก 

กลาง	 ที่เป็นดังนี้เพราะเรารู้ว่ามีความต้องการพระสงฆ์ 

อย่างย่ิงยวดและมิชชันนารีก็ต้องยินดีที่จะเดินทางไป

ประเทศหนึ่งหรือประเทศอื่นๆ	ด้วย”

l คุณพ่อฟรานเชสโก	 โจซูแอ	 โวทักโจ	 ใช้ชีวิตอยู่ที่ 

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์	 15	 ปีมาแล้ว	 ซึ่งได้เรียนรู้ว่าพระ

ศาสนจักรตะวันออกไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทาง 

ด้านวตัถ	ุแต่ต้องการช่วยเหลอืทางด้านชวีติฝ่ายจิต	ดงันัน้

พวกเขาจะไม่สูญเสียแก่นแท้แห่งความเชื่อในท่ามกลาง

ความยากล�าบากมากมาย	ท่านเล่าต่อว่า	“คริสตชนทาง

ตะวันออกมีความส�าคัญเพราะพวกเขาเป็นการประทับ

อยูข่องพระเจ้าทีด่�าเนินอยูแ่ละเหน็ได้	 เราก�าลงัอยูบ่นภเูขา

แห่งบุญลาภ	 8	 ประการ	 ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่าน 

ไม่อาจปิดบังเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาได้	 คริสตชนเป็น 

แสงสว่าง	พวกเขาเป็นเกลือและเป็นเชื้อแป้ง	แม้พวกเขา 

มีจ�านวนน้อย	 	 และเพราะเรามีจ�านวนน้อยนี่เองเราจึงมี 

พันธกิจที่ต้องส่องสว่างและเป็นสะพานที่จับต้องได ้

ในดินแดนนี้เชื่อมระหว่างโลกของชาวอาหรับและโลก

ชาวยิว	การด�าเนินชีวิตของคริสตชนเป็นรากฐานส�าคัญ

ส�าหรับสิ่งนี้”

l	 นีจ่งึเป็นเหตผุลว่าท�าไมพระสงฆ์ท่ีน่ีจึงได้รบัการอบรม 

มารดาพระผู้ไถ่ : ที่ซึ่งสามเณรได้รับการอบรม

เพื่อจะท�างานในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

เพื่อสร ้างความเข้มแข็งให ้กับการด�าเนินชีวิตของ 

คริสตชน	หนึ่งในพวกเขาคือ	ฮาเวียร์ผู้มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี	

ค.ศ.	2010	สามเณรหนุ่มชาวสเปนคนนี้ต้องเรียนภาษา

อาราบิกและฮีบรูในบ้านเณรนี้		แต่การศึกษาก็มิใช่จ�ากัด

แค่บรรยากาศคริสตชนเท่านั้น	 พวกเขาต้องเรียนรู้จัก

ความเชื่อและธรรมประเพณีของศาสนาอิสลาม	 ของ

ชาวยิวด้วย	สามเณรฮาเวียร์	มาร์ติเนซ	อัลคาลา	 เล่าว่า	 

“เรามีหลักสูตรศึกษาคัมภีร์โกหร่านเพ่ือรู้จักชาวมุสลิม

ให้มาก	เราเรียนภาษาฮีบรูและเทศกาลฉลองของพวกเขา 

เพื่อรู้จักให้ดีพอๆ	 กับภาษาฮีบรู	 แต่เหนืออื่นใดเรา

ด�าเนินชีวิตกับคริสตชนชาวอาหรับ	บ้านนี้เป็นสะพาน 

การเสวนาอย่างแท้จริงส�าหรับชาวอาหรับ	 มสุลมิและฮบีรู	

ผมเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะพระเยซูคริสตเจ้าทรงสามารถ

เปลี่ยนถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันได้”

l	 บนภูเขาแห่งบุญลาภ	 8	 ประการนี้	 ที่ติดกับบ้านเณร

ก็คืออาคาร	“ครอบครัวแห่งกาลิลี”	 (Domus	Galilae-

ae)	ซึ่งสร้างและออกแบบโดยผู้ก่อตั้ง	กลุ่มวิถีคริสตชน	

(Neocatechumenal	Way)	กิโก	อาร์กูเอโล			หัวใจ

ของสถานที่นี้ก็อยู่ที่ห้องนี้	 เป็นห้องสมุดที่มองออกไป

เห็นทะเลสาบทีเบรีอัส	 และมีหนังสือโตร่าห์ศตวรรษที่ 

15	อันงดงามเก็บรักษาไว้ที่นี่	คอยดึงดูดผู้มาเยือนจาก

ทั่วโลก	โดยเฉพาะชาวยิว			อาร์มานโด	เมดินา	วาร์กัส	

ผู้ช่วยอธิการบ้าน	“ครอบครัวแห่งกาลิลี”	 เสริมว่า	“ผม

เชื่อว่าเมื่อปีที่แล้ว	 ผู้คนราว	 12,000	ถึง	 13,000	คน	

ชาวยิว	12,000	คน	 เช่นเดียวกับผู้มาเยือนจากทั่วโลก

ได้มาที่นี่”

l	 ศูนย์ของกลุ่มวิถีคริสตชน	 (Neocatechumenal	

Way)	 แห่งนี้ส�าหรับการจาริกแสวงบุญและมาเข้าเงียบ 

ได ้กลายเป ็นจุดนัดพบของผู ้คนที่แตกต่างกันใน 

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์	 บ้านที่ประตูเปิดอยู่บนภูเขาลูกเดียว 

กันกับที่พระคริสตเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่

คุณพ่อฟรานเชสโก โจซูแอ โวทักโจ คุณพ่ออาร์มานโด เมดินา 

ภายในอาคาร “ครอบครัวแห่งกาลิลี”

อาคาร “ครอบครัวแห่งกาลิลี”

ผู้รักษาประตูทีมฟุตบอลเรอัล มาดริด 
พูดถึงความเชื่อในพระเจ้าว่าช่วยเขาให้ถึงจุดสูงสุดอย่างไร

9 มิถุนายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l	 ภาพยนตร์สารคดีที่บอกรายละเอียดว่าฝันเป็นจริงได้ 

อย่างไร	เป็นเรื่องราวของเด็กชายที่เกิดในชนบทประเทศ 

คอสตาริกา	 ผู้ผันกลายมาเป็นนกัฟุตบอลระดับแนวหน้า	

เรื่องราวของใครบางคนที่ค�าว่า	 “เป็นไปไม่ได้”	 ไม่เคยมี

ส�าหรับเขา			เคย์เลอร์	นาบาส	ผู้รักษาประตูทีมฟุตบอล 

เรอัล	มาดริด	เขาเล่าว่า		“ตอนผมเป็นเยาวชน	ผมได้ยิน 

คนพูดว่า	 ‘นั่นเป็นไปไม่ได้’	 ท�าให้เกิดแรงประทุภายใน

ตวัผมและผมบอกกับตวัเองว่า	‘เป็นไปไม่ได้หรือ?	ผมไม่

เห็นว่าอะไรจะเป็นไปไม่ได้	อาจมีบางสิ่งที่ผมไม่สามารถ

เอามาได้แต่ผมจะท�าทุกวิถีทางที่จะเอามันมาให้ได้’	ผม

มักจะเป็นคนดื้นรั้นเสมอ	 ถ้าผมไม่สามารถท�าอะไรได้

อย่างดี	ผมจะพยายามอีก	ท�าอีกจนผมสามารถ”
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เปลี่ยนที่ความคิด
	 ชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้เปลี่ยนไป
	 อันเนื่องจากความคิดที่เปลี่ยนไป
	 คนสมัยก่อนคิดแบบหนึ่ง
	 คนสมัยนี้คิดอีกแบบหนึ่ง
	 เป็นความคิดที่แตกต่าง
	 วิธีการด�าเนินชีวิตเลยแตกต่างไปด้วย
 เช่นว่าก่อนนี้เน้นอนาคตมากกว่าปัจจุบัน
	 ทุกอย่างวันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคง
	 เพื่อมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิต
	 ก็ต้องอดต้องประหยัดตอนนี้
	 เพื่อชีวิตที่เป็นสุขในอนาคต
	 ก็ต้องอดทนอดกลั้นล�าบากตอนนี้
	 เข้าท�านอง	“อดเปรี้ยวไว้กินหวาน”
	 แต่พอเข้าสู่อนาคตที่ตั้งเป้าหมายไว้
	 ไม่ใช่ทุกคนจะได้ตามหวัง
	 เคยอดเคยล�าบากมาจนเคย
	 พอจะสบายได้ก็ไม่คุ้น
	 หลายคนพอจะมีชีวิตสบายเป็นสุข
	 สุขภาพก็ไม่อ�านวยให้
	 อาหารโอชะวางตั้งเต็มโต๊ะ
	 ได้แต่นั่งมองได้แต่นั่งกลืนน้�าลาย
	 ฟันฟางไม่ดีกระเพาะมีปัญหาระบบย่อยพัง
	 สะสมเงินทองมามากมาย
	 ลูกหลานพากันใช้พากันผลาญมันมือ
 ความคิดคนรุ่นใหม่จึงเปลี่ยนไป
	 เดี๋ยวนี้คืออนาคต	อนาคตคือเดี๋ยวนี้
	 ด�าเนินชีวิตขณะนี้ก็มีอนาคตอยู่ด้วยแล้ว
	 แทบแยกไม่ออกไหนปัจจุบันไหนอนาคต
	 มีก็กินหาได้ก็ใช้ตามอัตภาพคุณภาพชีวิต
	 สิ่งแน่นอนสิ่งแท้คือเดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้
	 จะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้คือตัวชี้บอกทั้งอดีตทั้งอนาคต
	 เพราะมีเดี๋ยวนี้จึงมีอดีตที่เพิ่งจะผ่านไป

เพราะมีเดี๋ยวนี้จึงก�าลังมีอนาคตที่จะมา
	 นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการด�าเนินชีวิต
 หากแต่เป็นเรื่องของศาสนาด้วย
	 ที่มีการแยกอดีตปัจจุบันอนาคตไว้ชัดเจน
	 ศาสนกิจแต่ละอย่างพลอยเป็นไปด้วย
	 เดี๋ยวนี้ขยันสร้างบุญสร้างกุศล

อดทนอดกลั้นอดนั่นอดนี่ตัดใจทรมานกาย
	 เพื่ออนาคตจะได้รอดจะได้เป็นสุข
	 เปรี้ยวตอนนี้ไว้ไปกินหวานในสวรรค์
	 หากอดีตเคยท�าผิดไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล
	 เดี๋ยวนี้ต้องชดใช้ชดเชยท�าบุญท�าทาน
	 เพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องใช้กรรมในนรกในไฟช�าระ
	 ขยันมั่นคงไปวัดแต่ละอาทิตย์ไม่ให้ขาด
	 จะได้มั่นใจไปสวรรค์ในที่สุด
	 ความสุขได้พบพระความยินดีได้ฟังพระวาจาเป็นเรื่องรอง
	 หน้าที่ถือบัญญัติมิสซาวันอาทิตย์เป็นเรื่องหลัก
	 จนจ�าไม่ได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงยืนยันชัดเจน
 “พระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้ว”
	 หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง
 “สวรรค์เริ่มต้นตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว”
	 ศาสนกิจแต่ละอย่างคือครรลองแห่งพระอาณาจักร
	 ชีวิตแต่ละวันคือวิถีชีวิตคนอยู่ในสวรรค์
	 ความสุขความยินดีคือลมหายใจเข้าออกของผู้มีบุญ
	 เตรียมสมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม

น่าจะยืนยันความจริงนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม		 	

“ปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต” 

(ยอห์น 6:51)
ในนิตยสารนิวยอร์กไทม์ได้รายงานว่า	การผลิตขนมหวาน	น�้าอัดลม	

และอาหารแปรรปูได้ลงทุนหลายล้านดอลลาร์	เพ่ือศกึษาพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 

และพบว่าผู ้ผลิตต้องใช้เงินเป็นจ�านวนมากเพื่อหาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า	 

“เป้าหมายแห่งความสุข”	โดยการเพ่ิมปริมาณน�้าตาล	เกลือและไขมันท่ีจะให้ 

รสชาติของผลิตภัณฑ์	 “มีรสชาติที่ถูกปาก”	 โดยนักวิจัยเรียกกันว่า	 “ความ

สุขใจและพึงพอใจทางประสาทสัมผัส”

นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารคนหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยว

กล่าวว่า	 “นี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดในโลกในแง่

ของความสุข”	 ผู้ผลิตมีความตั้งใจส�าหรับขนมขบเคี้ยวของเขาจะต้องท�าให้

สมองของผู้บริโภคสั่งว่า	 “ทานเข้าอีก”	 “ทานไปเยอะๆ”	 “ทานได้เลยไม่อ้วน

หรอก”

มากกว่าคร่ึงหน่ึงของผูใ้หญ่ชาวอเมรกินัถอืว่ามนี�า้หนกัเกิน	 โดยเกอืบ 

หนึ่งในสี่ของประชากรผู้ใหญ่จ�านวน	 40	 ล้านคน	 เป็นโรคอ้วน	 อัตราเด็ก 

ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว	 กว่า	 20	 ปีที่ผ่านมา	 โดยเด็กจ�านวนมากคิดว่า

เป็นเด็กอ้วนเกินกว่า	12	ล้านคน

ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวหรืออาหารขยะนี้กล่าวว่า	 พวกเขาก�าลังให้ผู้คน

ในสิ่งที่ต้องการ	 พวกเขาไม่ได้บังคับให้ใครซื้อ	 และอยากให้ผู้บริโภคติดใจใน

ขนมของพวกเขา

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกแสวงหาอาหารที่ให้ชีวิต อาหารที่ประทาน

ความเมตตาและความยตุธิรรม ทีส่ามารถจะแบ่งปันให้กบัเพ่ือนพีน้่องได้อย่าง 

สม�่าเสมอ โดยอาศัยจิตวิญญาณแห่งความนอบน้อมและการรู้จักขอบพระคุณ 

โปรดให้ลูกมีจิตใจเสียสละท่ีพร้อมจะแบ่งปันมากกว่าท่ีจะกอบโกยจากผู้อื่น

ด้วยเทอญ อาแมน
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(อ่านต่อหน้า 17)

 ฟรานเชสโก    โรเรนซิ    ผู้ประพันธ์เพลง    นักร้อง	 และนักดนตรี	 ผู้ซึ่งคร่�าหวอดในการแสดงดนตรีกว่า   

700  แห่งทั่วโลก  ได้หันเข้าหาคริสตศาสนาที่เขาได้ทิ้งตั้งแต่ยังเด็ก  ฟรานเชสโกให้สัมภาษณ์แก่ส�านักข่าวซีนิตว่า	

“พระเป็นเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตผม  ปัจจุบันผมเล่นดนตรีไม่ได้  ถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ”

            วงดนตรี	“เดอะ  ซัน”  (The	Sun)  เริ่มการแสดงในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่เมืองริโอ  เดอ  จาเนโร  เมื่อ	

ค.ศ. 2013  และที่เมืองคาร์คอฟ  ใน	ค.ศ. 2016      พระคาร์ดินัลเยียนฟรังโก   ราวาซิ  กล่าวว่า	“วงดนตรีนี้ได้เคยแสดง 

ในงานของสมณสภาเพื่อวัฒนธรรมของเยาวชน    และในวันที่  11    สิงหาคม    ที่สนามแข่งกีฬาแม็กซิมุสในกรุงโรม     

คณะนักดนตรี	 เดอะ	ซัน	ก�าหนดจัดแสดงดนตรีโอกาสที่เยาวชนชาวอิตาเลียน	ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสก่อนการชุมนุมเยาวชนโลก”

            วงดนตรี	“เดอะ	ซัน”	เป็นวงร็อคคาทอลิกซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดในอิตาลี  “เราเป็นนักดนตรีร็อค  ชีวิตเรา 

เต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี	 และความรัก   พระเป็นเจ้าทรงช�าระจิตวิญญาณของเราและประทานให้เราเต็มเปี่ยม

ด้วยความยินดีในงานของเรา”

จากนักดนตรีเพลงร็อคสู่ความเชื่อศรัทธาในศาสนา

            ฟรานเชสโก  อายุ 35  ปี  ได้แนะน�าตัวว่า  “ผม

เกิดที่เมืองเวนิส	ประเทศอิตาลี    เป็นนักแต่งเพลง   นัก

ดนตรี	 และนักร้องของวงดนตรี	 “เดอะ    ซัน”    ช่วง 

ชีวิตหน่ึง	 ผมเป็นนักเขียนประจ�าหนังสือภาษาอิตาเลียน   

และประพันธ์หนังสือ  ผมมีประสบการณ์งานแสดงดนตรี 

กว่า 700  ครั้งในสามทวีป	กับคณะดนตรีวง	“เดอะ  ซัน”  

แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองยังอ่อนหัดอยู่    ผมมีโอกาสได้อัด

แผ่นเสียงกับบริษัทโซนี    แม้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท

ท่องเที่ยว    แต่ได้น�าเยาวชนหลายร้อยคนเดินทางไป

แสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์   ทั้งนี้เพราะพระเป็นเจ้า

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตผม   อย่างไรก็ตามชีวิตในพระเยซู

คริสตเจ้าได้รับการฟื้นฟูใหม่ในทุกๆ	 วัน  ในการท�าตาม

ความตั้งใจเพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้า	 และได้น�าเยาวชน

แสวงบุญไปยังดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ   สถานท่ีซ่ึงเป็นศูนย์รวม

ของชีวิตจิตใจและคุณค่าของผม”   

“เมื่อผมยังเล็ก    ผมฝันอยากเป็นนักร้อง	 และ

อยากเล่นกีตาร์เก่งๆ  ผมเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีพ่อแม่ 

มีความสุขกับเสียงเพลง    ด�าเนินชีวิตเรียบง่าย	 ผมรู้สึก

ว่า	 ที่ใดมีเสียงดนตรี	 ที่นั่นก็เต็มไปด้วยความยินดีและ

การแบ่งปัน  สิ่งนี้ท�าให้ผมเข้าใจว่า	ดนตรีรวมพลังผู้คน

และดนตรีอยู่รอบๆ	ตัวเราในทุกๆ	วันของชีวิต”

“พอผมเติบโตเป็นหนุ่ม  ผมลืมความฝันในวัย

เด็กเสียสนิท  จนกระทั่งอายุได้ 14 ปี  ผมเริ่มประพันธ์

เพลง	 และแสดงดนตรี    จนปัจจุบันผมด�าเนินชีวิตตาม

ความฝันในวัยเด็ก”

“ดนตรีที่ผมเล่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของการ

ไตร่ตรองและผ่านประสบการณ์ของความเชื่อศรัทธา 

ในศาสนา  เนื้อหาของดนตรีมีหลายแง่มุมมากจนไม่อาจ 

กล่าวได้ว่า    มีเพลงใดเพลงหน่ึงโดยเฉพาะเป็นสัญลักษณ์

ของวง	 “เดอะ	 ซัน”	 ได้	 อัลบั้มเพลงที่เด่นๆ	 ได้แก่     

“ผมไม่กลัว”  “คลื่นชีวิตที่สมบูรณ์”  “การไตร่ตรอง 

ข้อบกพร่องของผม”  ในบรรดาเพลงที่ผมได้ประพันธ์  

ส่วนมากมีพื้นฐานที่เสริมพละก�าลังและมิตรภาพ    เป็น

มิตรภาพที่พระเป็นเจ้าทรงส�าแดงผ่านนิมิตต่างๆ”  

“สัมพันธภาพระหว่างความเชื่อศรัทธาและการ

เล่นดนตรีไม่อาจแยกออกจากกันได้    การด�าเนินชีวิต 

ในความเชื่อศรัทธา	 คือ	 การที่เราเชื่อมโยงทุกสิ่งในทุก

กรณีของชีวิต	 ด�าเนินตามหนทางแห่งความจริงในองค์

พระคริสตเจ้า    ส�าหรับผม	ดนตรีคืออาวุธป้องกันตัว

หรืออาจเรียกได้ว่า	 ดนตรีคือชีวิต    ไม่ส�าคัญว่าผมเป็น 

นักดนตรีมืออาชีพหรือไม่  เพราะพระเป็นเจ้าทรงน�าหนทาง 

แก่เราในทุกย่างก้าวของชีวิต    ผมรู้ดีว่าผมไม่อาจเล่น
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	 เยาวชนส่วนใหญ่มักห่างไกลวัด    ความเชื่อ

ส่วนใหญ่เกิดจากการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต    ใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้จัดการพบปะเยาวชนตาม

โรงเรียนต่างๆ    เราได้มีโอกาสพบเยาวชนจ�านวนมาก 

ท่ีไม่เคยได้ยินช่ือ	พระเยซูคริสตเจ้า  ส่วนมากเป็นเยาวชน 

ที่มาจากหลายประเทศและจากสภาพสังคมที่แตกต่าง 

กัน  เขาเหล่านั้นรู้สึกอ่อนไหวเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าของพระ 

เยซูเจ้า  ท้ังยังเช่ือว่าเร่ืองเล่าท่ีได้ฟังเป็นเร่ืองจริง  นักเรียน

หลายคนฟังด้วยความตั้งใจตั้งแต่ต้นจนจบ    พวกเขา 

ต่างต้ังค�าถามมากมาย	เพราะอยากค้นหาหนทางท่ีแท้จริง 

เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า    เราคริสตชนจึงมีหน้าที่เป็น 

ประจักษ์พยานด้วยแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตตาม

ความเช่ือท่ีเราได้เรียนรู้  ท้ังน้ีเพราะแบบอย่างคือประจักษ์-

พยานด้วยชีวิตที่ชัดเจนที่สุด 

ปังแห่งพระวาจาทรงชีวิต     
	 พระด�ารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่ประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์	 หน้าลานมหาวิหาร 

นักบุญเปโตร	ประจ�าวันอาทิตย์ที่		22		กรกฎาคม	2018		“ขนมปังก้อนแรกที่พระเยซูเจ้าประทานแก่ผู้อ่อนก�าลัง 

เพราะขาดอาหารและประชาชนที่หลงทาง	 ได้แก่	 ปังแห่งพระวาจาอันเป็นอาหารฝ่ายจิตของบรรดาคริสตชน		

เพราะ	“เราทุกคนล้วนต้องการพระวาจาแห่งความจริง	ซึ่งจะน�าเราก้าวไป		และเป็นดั่งแสงสว่างส่องน�าหนทาง

แห่งชีวิตเรา”		

	 พระวรสารประจ�าวันนี้	 (มก	 6:30-34)	 บอกเราว่าหลังพันธกิจแรกของบรรดาอัครสาวก	 	 พวกเขา 

ได้กลับไปพบพระเยซเูจ้า	และกราบทูลพระองค์ถงึ	“ทุกส่ิงท่ีพวกเขาได้ท�าและได้สอน”				หลงัจากได้รบัประสบการณ์ 

ในพันธกิจแรกซึ่งน่าต่ืนเต้นขณะเดียวกันก็รู้สึกเหนื่อยล้า		จึงจ�าเป็นต้องพักผ่อนร่างกาย		พระเยซูเจ้าทรง 

เข้าพระทัยในเร่ืองนี้และทรงกังวล	 เพ่ือให้พวกเขาได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ	 พระองค์ตรัสว่า	 “ท่าน 

ท้ังหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามล�าพังในท่ีสงัดระยะหนึ่งเถิด”	 	 อย่างไรก็ตาม	 บรรดาอัครสาวกไม่เข้าใจ 

พระประสงค์ของพระองค์	 ทั้งนี้เพราะฝูงชนรู้ว่าสถานที่ซึ่งพระองค์ด�าเนินทางเรือไปพร้อมกับบรรดาอัครสาวก

อยู่หนใด	พวกเขาจึงมาก่อนที่พระองค์จะมาถึง		

	 สิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน	บางครั้งเราไม่สามารถท�างานใดงานหนึ่งได้ส�าเร็จเพราะอาจ

มีเหตุการณ์เร่งด่วนแทรกเข้ามา		ท�าให้โครงการที่ก�าลังด�าเนินด้วยดีต้องสะดุด

	 ในสถานการณ์เช่นนี้เราได้รับเรียกให้เลียนแบบอย่างสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�าขณะเสด็จขึ้นจากเรือ		

เมื่อทรงแลเห็นประชาชนจ�านวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง	 	จึงทรงเริ่ม 
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บุ ค ค ล ใ ด
มี จิ ต ใจ
บ ริ สุ ท ธิ์

เ  ข  า  จ ะ 

ไ  ด ้  เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ ้า

( ม ธ 5 : 7 )

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี 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"
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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
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¾Ç§à¾çÞ, àÍ¡ÃÒª-ÍÀÔªÒµ-ÍÃÃ¶¡Äµ-ÍÔ·¸Ô¾Ã ÍÔ¹·ÃÇÔÈÔÉ¯�

“¢ŒÒáµ‹¾ÃÐà¨ŒÒ ºÑ´¹Õé¾ÃÐÍ§¤� 
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(ÅÙ¡Ò 2:29-30) 

¢Í¤ÓÀÒÇ¹ÒÍØ·ÔÈá´‹

ยอแซฟ ศิลป
อินทรวิศิษฎ

ªÒµÐ 13 ÊÔ§ËÒ¤Á 1921
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

23 ¡Ã¡®Ò¤Á 2006

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ 
ธนวัฒน อางนานนท

พักผ่อนในพระเจ้า
24 สิงหาคม 2008 ครบ 10 ป 

“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ 
ชวยวิงวอนเทอญ”

ขอเรียนเชิญ
ฉลองวัดนักบุญมอนิกา จ. นาน

116/6 ถนนมหายศ ต. ในเวียง อ. เมืองนาน จ. นาน 55000

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

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม    
เปนประธาน

สนใจติดตอ:  คุณพอธนัย สุวรรณใจ 081-409-1940
  คุณพอชัยนรินทร เหลาพรม 081-075-0447
  ซิสเตอรโรส มารีอา บัมบีนา 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

35.-35.-

พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 

ราคาเริ่มตนเพียงราคาเริ่มตนเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
B   A   K   E   R   Y

02-291-3750-4

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

โรเบิรต  แสวง  ปองศรี
พักผ่อนในพระเจ้า  

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008
ครบ  10 ป

พระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองค

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

ทัวร แสวงบุญทัวร แสวงบุญทัวร แสวงบุญทัวร แสวงบุญทัวร แสวงบุญทัวร แสวงบุญ
2-10 ตุลาคม   เจนีวา-เซอรแม็ต
   ฟาติมา-มาดริด
20-29 ตุลาคม เวียนนา-ลิทัวเนีย-โปแลนด

 *รับจองโรงแรมที่...
              ฟาติมาและลูรด    
              ราคาพิเศษ

ยอแซฟ ไพศาล 
ถาวรพาณิชย 

12 สิงหาคม 2011

มาเรีย วิรัตน 
ถาวรพาณิชย 

21 กันยายน 2011

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอหน ยวง คุโรวาท
ชาตะ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1906

พักผอนในพระเจา
21 มกราคม ค.ศ. 1986 ครบ 32 ป

มารีอามักดาเลนา 
อุบล คุโรวาท

ชาตะ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1914
พักผอนในพระเจา

12  สิงหาคม ค.ศ. 2000 
ครบ 18 ป

มารีอามักดาเลนา 
 อุดมสิน วันชูเพลา

ชาตะ  2  กุมภาพันธ  ค.ศ.  1944
พักผอนในพระเจา  

21  มิถุนายน  ค.ศ. 2017
ครบ 1 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ครบรอบ 37 ป ครบรอบ 12 ป ชาตะ 7 มิ.ย. ค.ศ.1992
พักผ่อนในพระเจ้า 22 ส.ค. ค.ศ. 2006

อมาดีอุส 
จิตรกวี 

ศุภลักษณ
เบเนดิกโต นคร 

ศุภลักษณ

จากลูก : ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ÅÙ¡àÍŽÂ¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§à¨ŒÒ ª‹ÇÂà¨ŒÒãËŒÃÍ´¾Œ¹áÅŒÇ” (Á¡ 5:34)

มารีอา เนี้ยม แซตั้ง
พักผ่อนในพระเจ้า

5 มีนาคม ค.ศ. 2001

ดอมีนิโก ไทฟุก แซโก
พักผอนในพระเจา
31 สิงหาคม ค.ศ.1962

นางเกษมศรี  จันทศาศวัต อายุ 77 ป 
พักผ่อนในพระเจ้าเมื่อ 14 มีนาคม ค.ศ. 2016

เพื่อทดแทนความรัก... ผ่อนคลายความคิดถึง...อุทิศแด่ผู จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า...
ท่านอยู่กับเรา... ในบทภาวนาเสมอ
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
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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

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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 ในปี	 ค.ศ.	 2022	 	 บ้านเณรใหญ่แสงธรรมจะ

มีการฉลองครบรอบ		 50	 ปี		 ซึ่งในตอนนี้บ้านเณรใหญ่ 

แสงธรรม		ก�าลังเตรียมงาน		ส�าหรับการฉลองในอีก	4	ปี 

ข้างหน้า		 	ด้านสถานที่ก็มีการปรับปรุงสระน้�าข้างห้อง 

อาหาร		การท�าสะพานข้ามสระ		 และยังมีการปรับการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ			ในปีการศึกษา 

2562	ด้วย		 	 เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของสามเณร

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

และในปีการศึกษา		 2561	 นี้		 	 บ้านเณรใหญ่

แสงธรรม		 ก็มีน้องใหม่เพิ่มเข้ามาจ�านวน	 10		 	คน		 จาก		 

2		สังฆมณฑล		ซึ่งประกอบด้วย		สามเณรจากสังฆมณฑล

เชียงใหม่จ�านวน	 5	 คน	ได้แก่		บร.ฤทธิ์เดช  กระบวน-

งาม  บร.ปัญญา  กอบกู้เงินทอง  บร.เจริญ  ดอยเจ๊ะ   

บร.ศักดิ์ระบิล  พานทอง  บร.ศรีประเสริฐ  ขยันกิจ- 

จ�าเริญ	 และสามเณรจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง		

จ�านวน	5	คน		ได้แก่	บร.สิทธิศักดิ์  บุญเชิด  บร.สุริโย  

โสดาภักดิ์  บร.ทรัพย์สิน   พิชัยค�า   บร.อนุพงษ์   กาญ- 

บุตร  และบร.พงษ์สิกานต์   สมบูรณ์  	พวกเราน้องใหม่

ทุกๆ	 คนรู้สึกดีใจ	 และภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่บ้านเณรใหญ่

แสงธรรมหลังนี้		พวกเรารู้สึกอบอุ่นจากบรรยากาศ			ที่

อยู่กันแบบพี่น้อง		 มีเพื่อนๆ	 และพี่ๆ	 ที่คอยช่วยเหลือ	

และให้ค�าแนะน�าในการใช้ชีวิตภายในบ้านเณร		 ในด้าน

ต่างๆ		 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน		 การสวดภาวนา		 ด้าน

ชีวิตหมู่คณะ		และด้านอื่นๆ	ด้วย		 	ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้

ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ในการที่เราจะได้ 

ก้าวเดินไปด้วย

กัน			เพราะว่าการ

เดินทางติดตาม

พระ เยซู เจ้ านั้ น

เ ร า เ ดิ น ไ ป ค น

เ ดี ย ว ไ ม่ ไ ด้ แ ต่

จะต้องมีพระเจ้า

คอยน�าทางและ

เราก็ต้องมีผู้ร่วม

เดินทางซึ่ งก็คือ

เพื่อนๆ	 ของเรานั้นเองครับ		 น้องใหม่ในปีนี้ก็มาจาก		

2		 สังฆมณฑล		 ซึ่งมาจากต่างภูมิภาคกัน		 แต่เราก็เป็น 

หน่ึงเดียวในบ้านเณรใหญ่แห่งน้ี		 เพราะพวกเราเป็นเพ่ือน

กัน		 การก้าวเดินไปด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ		 เพราะ

ไม่มีใครในโลกนี้ที่เดินทางในชีวิตเพียงล�าพังได้		 เหมือน

ค�าขวัญที่ว่า		 You’ll	 never		 walk		 alone		 ซึ่งแปลว่า		 

คุณจะไม่เดินเพียงล�าพัง		นั่นเอง

สุดท้ายน้ีพวกเราน้องใหม่ก็ขอฝาก	กระแสเรียก 

ไว้ในค�าภาวนาของทุกๆ	ท่านด้วยนะครับ		เพื่อที่พวกเรา 

จะได้เติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคง		ขอบคุณครับ
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ตามรอยธรรมทูต (ต่อจากหน้า 19)

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

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

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
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ไม่ได้จบที่ 450 ปี หรือ 350 ปี ประวัติศาสตร์ 

คงดำาเนินต่อไปด้วยเรา เพราะเราจะเป็นประวัติศาสตร์

หน้าต่อไปของพระศาสนจักรในประเทศไทยเช่น

เดียวกัน

ลพบุรี l คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม 

แผนกสตรี ร่วมกับหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก และชุมชน 

การเรียนรู้เซเวียร์ จัดโครงการ “ตามรอยธรรมทูต 

ณ เมืองละโว้ - 350 ปีแห่งมิสซังสยาม”  มีผู้เข้าร่วม

ประมาณ 150 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2018

 สืบเนื่องจากปี 2017 (ค.ศ. 1567-2017) นับ 

เป็นโอกาสครบรอบ 450 ปี ของการเข้ามายังแผ่นดิน

สยามของมิชชันนารีกลุ่มแรก และในปี ค.ศ. 2019 จะ

ครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม” ขึ้น

อย่างเป็นทางการในราชอาณาจักรสยาม จึงนับเป็น 

โอกาสดีที่คริสตชนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์พระ

ศาสนจักรคาทอลิกไทย รวมถึงบทบาทของบรรดามิช-

ชันนารีทั้งในอดีตและสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การแสวงบุญครั้งนี้มีการเข้าเยี่ยมชมโบราณ

สถานสำาคัญในประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลพบุรี เช่น 

บ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านวิชาเยนทร์ วัดสันเปาโล 

ชมหอดูดาวซ่ึงพระนารายณ์โปรดให้สร้างข้ึน โดยพระสงฆ์

คณะเยสุอิต และพระนารายณ์ราชนิเวศน์

ในการแสวงบุญคร้ังน้ี พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐ- 

นนทชัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  

หลังจากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ- 

ศาสตร์ไทยและประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย 

ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี โดยวิทยากร 3 ท่าน  

คือ ดร.สุวิชญ์ รัศมีภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร 

บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีและโบราณ

สถานที่สำาคัญ คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน เอส.เจ. ผู้

อำานวยการชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ บรรยายเกี่ยวกับ 

บทบาทของบรรดาธรรมทูตคณะเยสุอิตในอดีต และ 

อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์สอนประวัติ- 

ศาสตร์ ประจำาวิทยาลัยแสงธรรม บรรยายเกี่ยวกับ

ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน กล่าวในการบรรยายว่า 

“คณะเยสุอิตในยุคนั้น จะเรียนทางด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่

ทางด้านศาสนาอย่างเดียว เพราะฉะนั้น มิชชันนารียุค

แรกๆ ที่เข้ามาในแถบเอเชียหลายคนจะนำาเทคโนโลยี

ในสมัยนั้นๆ มาด้วย และเป็นเครื่องมือในการแพร่ธรรม 

เช่นในบางประเทศ จะนำาเครื่องดนตรีมา และบางคน

เก่งขนาดที่ว่ามาโดยไม่ต้องนำาอุปกรณ์มามาก แต่มา 

สร้างเคร่ืองดนตรีให้ในแถวเอเชีย บางคนก็นำาส่ิงประดิษฐ์

อื่นๆ มา เช่น นาฬิกา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่

ในสมัยนั้น โดยคณะเยสุอิตนำากล้องส่องทางไกล นำาไป

ส่องดูดาว โดยมีการสร้างหอดูดาวในสมัยพระนารายณ์”

อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี กล่าวในการ

บรรยายว่า “สำาหรับพระศาสนจักรในประเทศไทยเข้ามา

ครบ 450 ปี เป็นเวลาที่ไม่น้อย และปีหน้าเราจะฉลอง

ครบรอบ 350 ปี มิสซังสยาม มิสซังสยามก็คือเขต 

การปกครองพิเศษของมิชชันนารีต่างชาติ ในที่ไม่ได ้

นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อสัน- 

ตะสำานักเห็นว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินซึ่งมีทางท่ีจะ

ก้าวหน้าต่อไปในการประกาศพระศาสนา จึงสถาปนาให้

เป็นมิสซังในปี 1669”

“มิชชันนารีท่ีเข้ามามีคณะดอมินิกัน ฟรังซิสกัน 

เยสุอิต ออกุสติเนียน คณะที่มีความสำาคัญไม่แพ้คณะ

นักบวชเหล่านี้คือคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

คณะนี้จะว่าเป็นผู้บุกเบิกพระศาสนจักรในประเทศไทย

อย่างจริงจังก็ไม่ผิด เนื่องจากว่ามิชชันนารีเหล่านี้เข้ามา 

และทำาการประกาศพระวรสาร จริงๆ เริ่มต้นประกาศ

ความเชื่อและต่อมาคือประกาศพระวรสาร”

“พระสังฆราชที่เป็นพระสังฆราชองค์แรกของ

เราคือพระคุณเจ้าหลุยส์ ลาโน เป็นพระสังฆราชที ่

ทันสมัยมาก เราต้องภูมิใจ เพราะว่าแนวคิดของพระคุณ- 

เจ้าหลุยส์ ลาโน เป็นแนวคิดที่พระศาสนจักรคาทอลิก

นำาไปอธิบายเร่ืองการแพร่ธรรมในสังคายนาวาติกัน 

ครั้งที่ 2”

อาจารย์พุฒิพงศ์กล่าวสรุปไว้ว่า “ประวัติศาสตร์

พระศาสนจักรในประเทศไทยไม่ได้จบที่ 450 ปี หรือ 

350 ปี ประวัติศาสตร์คงดำาเนินต่อไปด้วยเรา เพราะ

เราจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าต่อไปของพระศาสนจักร 

ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน”

“ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องท�าตน

เป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ที่ปรารถนาจะเป็น

คนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย

ก็ต้องท�าตนเป็นผู้รับใช้” 

(มธ 20:26-27)
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พิธีมิสซาปลงศพ (ต่อจากหน้า 2)

 พระคาร์ดินัลมีชัย ให้ข้อคิดในบทเทศน์ ความ 

ว่า “การสูญเสียอังเดร ชาตรี โสภณพนิช ประธาน

กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่  

24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ก่อให้เกิดความเศร้าสลด 

ความเสียใจ และความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะ

สมาชิกครอบครัว ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ธนาคาร

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของท่าน

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวงการสังคมต่างๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศอย่างกว้างขวางอีกด้วย 

 วันนี้ วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ณ วัด

พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ ครอบครัวและบรรดาพี่น้อง 

คริสตชน และท่านผู้มีเกียรติ จึงพร้อมใจ ร่วมใจกัน ใน

พิธีทางศาสนา ด้วยจิตกุศลและปรารถนาดีอุทิศแด่ดวง

วิญญาณของผู้ล่วงลับสู่สวรรค์ และพิธีอำาลาร่างผู้ตาย

ไปฝัง หลับพักผ่อน ณ สุสานวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา 

จ.ชลบุรี 

 พระเยซูคริสตเจ้าได้ตรัสไว้ว่า เราคือ หนทาง 

ความจริงและชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรา และปฏิบัติตามพระ

วาจาของเรา จะไม่มีวันตาย แต่จะมีชีวิตนิรันดร ด้วย

พระวาจานี้ บรรดาคริสตชนใดๆ ก็ตาม ที่บำาเพ็ญชีวิต 

เชื่อมั่น ซื่อสัตย์ และศรัทธาในพระเจ้า เป็นแก่นสาร

และสาระแห่งชีวิตของตนอย่างแท้จริง ก็ย่อมสำานึกและ 

ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ของตน 

ต่อองค์พระเจ้า ต่อสังคม และเพื่อนพี่น้องมนุษย์อย่าง 

เตม็ความสามารถและสมำา่เสมอ คริสตชนผูน้ั้นก็สามารถ

เจริญชีวิตในหนทาง ความจริงและชีวิตที่ยั่งยืน ดังพระ

วาจาของพระเยซูคริสตเจ้า 

 การดำาเนนิชวีติของผูล่้วงลบั ท่านเป็นครสิตชน 

ที่ดีคนหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่และ 

ภาระต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น มีจิตใจโอบอ้อมอารีและ

เสียสละ ทั้งเพื่อพระศาสนา สังคม และประเทศชาติ 

ท่านจึงได้รับการยกย่อง และการนับถือจากผู้ร่วมงาน 

และสังคมทั่วไป จึงสามารถสรุปสั้นๆ ว่า บุคคลนี้ได้

ประกอบคุณงามความดี ทั้งทางโลกและทางธรรม จึง

เป็นท่ีประจักษ์ เป็นการปฏิบัติตามพระวาจาของพระ

เยซูครสิตเจ้า ทีไ่ด้ตรัสไว้เป็นแนวทางปฏิบัตสิำาหรับชวิีต

มนุษย์ในสังคมปัจจุบันน้ี ในอนาคต และตลอดไป 

พระวาจาดังกล่าวคือ สิ่งใดๆ ก็ตาม ที่ท่านกระทำาต่อ 

พี่น้อง ท่านก็กระทำาต่อเราเอง เป็นพระวาจาของพระเยซู

คริสตเจ้าที่หนักแน่น เป็นแนวทางซึ่งควรปฏิบัติ เพื่อ 

พี่น้องมนุษย์ร่วมชาติ ร่วมสังคม และเพื่อสันติสุขและ

สันติภาพ และผู้ที่กระทำาเช่นนี้ ย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้

ชอบธรรม และผูท้ีช่อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า 

และในความเป็นไปแท้จริงในสังคม ก็ย่อมจะได้รับชีวิต

นิรันดร ดังที่เราได้ฟังจากหนังสือปรีชาญาณ ในบทอ่าน  

บทที่ 1 ในพิธีกรรมของวันนี้ เพื่อนำาสาระและข้อความ

นี้ไปรำาพึงไตร่ตรองดูว่า สัจธรรมแห่งความจริงของชีวิต

เป็นเช่นนี้ และจะเป็นไปในอนาคต วิญญาณของผู้ชอบ-

ธรรมอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า เพราะตามทัศนะและความ

เชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก เราเชื่อว่า พระบิดาเจ้า 

ณ สวรรค์ ผู้มีพระเมตตาและความรัก ทรงสร้างมนุษย์ 

มอบชีวิตให้กับมนุษย์ ให้ดำาเนินชีวิตในโลกน้ีเป็นผู้

ชอบธรรม และอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อเป็น

เช่นนี้ในหนังสือปรีชาญาณได้บอกต่อไปอีกว่า ความ

ทุกข์ทรมานใดๆ จะทำาร้ายเขาไม่ได้ ในสายตาของคน

โฉดเขลา ความตายของผู้ชอบธรรมดูเหมือนเป็นการ

สิ้นสุดการจากโลกนี้ไป ถูกคิดว่าเป็นหายนะ การที่เขา

พรากจากเราไป ดูเหมือนเป็นการสูญสิ้น แต่แท้จริง

แล้ว เขาอยู่ในสันติสุข และด้วยความเชื่อ ความมั่นใจ

ของเราคริสตชน เราเชื่อเช่นนี้ เราหวังเช่นนี้ และเรามุ่ง

ที่จะให้เป็นเช่นนี้ แม้ในสายตาของมนุษย์ เขาดูเหมือน

ว่าถูกพระเจ้าลงโทษ แต่เขาก็มีความหวังเต็มเปี่ยมว่า

จะได้ชีวิตอมตะ เขาต้องทนทุกข์เพียงเล็กน้อย แต่จะ

ได้รับบำาเหน็จใหญ่หลวง เพราะพระเจ้าทรงทดลองเขา 

และทรงพบว่าเขาเหมาะสมกับพระองค์ พระองค์ทรง

ทดลองเขาเหมือนทรงหลอมทองในเบ้า พอพระทัยรับ

เขาเป็นเสมือนเครื่องบูชา บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

จะเข้าใจความจริง บรรดาผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะมีชีวิต

อยู่กับพระองค์ในความรัก เพราะพระเจ้าทรงเป็นความ

รักมั่นคง และทรงพระเมตตาต่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของ

พระองค์ และเสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ทรงเลือกสรร จึง

ด้วยความเชื่อ ความไว้วางใจในสัจธรรมข้อนี้ ในวันนี้ 

ท่านท้ังหลายจึงมีความปรารถนาให้เหตุการณ์ดำาเนินไป 

ในชีวิตของผู้ล่วงลับเป็นดังกล่าว

 ในพระวรสารของวันนี้ ยำ้าให้เรารู้ว่า พระเยซู

คริสตเจ้า ซึ่งพระบิดาทรงส่งมาบังเกิดในโลกนี้ เพื่อนำา

ความรัก นำาความยุติธรรม ลงในจิตใจมนุษย์ เพื่อให้

สังคมมนุษย์อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย และเพื่อบอกให้รู้

ว่า พระบดิาเจ้าทรงให้เราดำาเนินชีวตินีเ้ป็นเสมอืนลกูแกะ 

พระวรสารจึงบอกให้เราได้รับรู้ ณ บัดนี้ว่า พระเยซู 

คริสตเจ้าทรงเป็นพระชุมพาบาลที่ดี ทรงยอมสละชีวิต

เพื่อบรรดาลูกแกะของพระองค์ พระองค์ให้ชีวิตนิรันดร

แก่แกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร 

และด้วยความเชื่อเช่นนี้ ด้วยสัจธรรมเช่นนี้ เราคริสตชน 

จึงถือว่า เป็นผู้มีโชคดี เป็นผู้มีบุญ ที่เป็นลูกแกะที่

พระเจ้าทรงรัก และทรงพระเมตตา รวมทั้งผู้ล่วงลับนี้  

ดังนั้น จึงขอพระบิดาเจ้า ณ สรวงสวรรค์ ทรงพระเมตตา 

ประทานชีวิตโชติช่วง และความสุขนิรันดร แด่ดวง

วิญญาณของอังเดร ชาตรี โสภณพนิช เทอญ”

 คุณชาติศิริ โสภณพนิช ได้กล่าวขอบคุณ ว่า 

“ชาลี น้องชายของผม เปรียบคุณพ่อว่า คุณพ่อเป็น

เสมือนท้องฟ้ากว้างใหญ่ ที่ให้เสรีภาพแก่ลูกๆ เป็นภูผา

ที่เป็นที่พึ่งพิงของลูกๆ เป็นสายนำ้าที่หล่อเลี้ยงและช่วย

พยุงเราไว้ และเป็นแสงสว่างที่ช่วยนำาทางให้เรา

 ส่วนน้องสาวสองคน พูดถึงคุณพ่อว่า ท่านเป็น

คนร่าเริง มีรอยยิ้มที่สดใส และมีเวลาให้กับครอบครัว 

เสมอ และคุณพ่อไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R. ที่รู้จัก 

คุ้นเคยกับครอบครัวมานาน ได้พูดว่า คุณพ่อเป็นคนที่

พูดสั้นๆ ตรงๆ แต่ทุกคำาพูดมีความลึกซึ้ง และมีวิสัย-

ทัศน์ ทั้งหมดนี้เป็นภาพสะท้อนตัวตนของคุณพ่อที ่

ถูกต้องและชัดเจน 

 สำาหรับผม คุณพ่อเป็นคนท่ีพร้อมเอ้ือเฟื้อ 

เจือจาน และเป็นผู้ให้อย่างไม่มีสิ้นสุด ในความเป็นพ่อ 

ท่านให้ความรักและความอบอุ่นกับเราอย่างไม่มีเงื่อนไข 

หรือข้อจำากัดใดๆ แม้ว่าคุณพ่อจะเครียดแค่ไหน ท่าน

พร้อมยิ้มให้ กอด จูบ ลูกๆ ทุกคน และต่อมาเมื่อมี

หลาน คุณพ่อก็ทำาเช่นเดียวกันกับหลานๆ ด้วย รอยยิ้ม

ของคุณพ่อทำาให้คนรอบข้างยิ้มตามไปด้วย ความร่าเริง

ของคุณพ่อทำาให้เรารู้สึกชุ่มชื่นใจและมีกำาลังใจ ทั้งหมด

นี้ทำาให้บ้านของเรามีความอบอุ่น มีชีวิตชีวา เปี่ยมล้น

ด้วยความรักและเสียงหัวเราะ เป็นสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์

แบบสำาหรับการเล้ียงดูลูก หลาน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ ่

ที่ดี และเข้มแข็ง 

 ในฐานะผู้บริหารธนาคาร คุณพ่อมีภารกิจมาก 

อยูแ่ล้ว แต่ท่านกใ็ห้ความสำาคญักบัครอบครวัเป็นอนัดับ

แรก คุณพ่อพร้อมให้เวลากับลูกๆ ในยามที่เราต้องการ

เสมอ และคุณพ่อคอยกระตุ้นให้ลูกๆ เติบโตอย่างค่อย

เป็นค่อยไป พร้อมๆ กับการปลูกฝังความคิดที่ดีให้

ตลอดเวลา อันที่จริงคุณพ่อมีวิธีกระตุ้นและชี้นำาให้ลูกๆ 

เจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจและความคิด โดยที่พวกเรา 

แทบไม่รู้ว่าท่านกำาลังสอนเราอยู่ เมื่อครอบครัวของเรา

เติบโตข้ึน คุณพ่อก็ยังได้ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับ

การเลี้ยงดูหลานๆ ทั้ง 12 คน ซึ่งทำาให้คุณพ่อมีความ

ผูกพันใกล้ชิดกับหลานทุกคน และหลานๆ ก็รักคุณพ่อ 

และยึดถือคุณพ่อเป็นต้นแบบในการดำาเนินชีวิต 

 คุณพ่อส่งเสริมให้ลูกๆ เติบโตขึ้นในแบบของ

แต่ละคน ในขณะเดียวกันท่านก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

ทั้งในด้านการดำารงตนเป็นคนดี มีความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน ให้ความเคารพผู้ใหญ่ มีสัจจะ และทำาทุกอย่าง

ตามทำานองคลองธรรม 

 นอกจากน้ีคุณพ่อยังปลูกฝังให้พวกเรามีความ

ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้อื่น 

และมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 คณุพ่อไม่เป็นเพยีงผูใ้ห้สำาหรบัคนในครอบครวั 

แต่ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีนำ้าใจของท่านไปยังเพื่อน

ร่วมงาน มิตรสหาย เพื่อนร่วมธุรกิจและลูกค้า  สิ่งหนึ่ง

เรามักได้ยินอยู่เสมอก็คือ คุณพ่อไม่เคยปฏิเสธคนที่เข้า

มาขอความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับที่คุณปู่ นายห้างชิน 

โสภณพนิช เคยปฏิบัติมาตลอด คุณพ่อยินดีให้โอกาส

กับคนท่ีพร้อมจะลุกข้ึนสู้อีกคร้ัง หรือให้โอกาสแก้ไข 

ข้อผิดพลาด และคุณพ่อไม่เคยเอาเปรียบใคร ซึ่งทำาให้

ท่านมีมิตรสหายอย่างกว้างขวาง 

 นอกจากน้ี คณุพ่อยงัพร้อมให้โอกาสผูใ้ต้บงัคบั 

บญัชาได้เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง ด้วยสายตาทีแ่หลมคม 

ท่านสามารถเลือกคนให้เหมาะกับงาน และให้โอกาส

แต่ละคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ 

แม้ว่าคุณพ่อจะคอยกระตุ ้นให้ทุกคนได้แสดงความ

สามารถอย่างเต็มที่ แต่ท่านก็ตระหนักว่า แต่ละคนมี

ศักยภาพไม่เท่ากัน และไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ดังนั้น 

คุณพ่อจึงให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้จากความผิดพลาด

ของตนเอง สำาหรับคุณพ่อนั้น หากใครได้พยายามอย่าง

เตม็ท่ีแล้ว แล้วประสบผลได้ 70 เปอร์เซน็ต์ของเป้าหมาย

ก็ถือว่าดีแล้ว เพราะท่านเชื่อว่า จะทำาได้ดีขึ้น ในโอกาส

ต่อๆ ไป ท่านเป็นที่รักของพนักงาน และทำาให้ทุกคน 

มีความรู ้สึกอบอุ ่นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

บัวหลวง” 

 คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R. ได้กล่าวถึง

คุณชาตรีในคืนวันสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับว่า “คณุ 

ชาตรีเป็นคริสตชนตวัอย่างตัง้แต่หนุม่ รวบรวมเงนิเดอืนๆ 

แรกมาให้คุณพ่อกอตเบาท์, C.Ss.R.  เพื่อนำาไปทำาบาน 

ประตูไม้สักวัดพระมหาไถ่นี้”
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l “เคย์เลอร์ นาบาส บุรุษแห่งความเชือ่” เป็นภาพยนตร์

แนวสารคดีที่เล่าว่า เคย์เลอร์ นาบาสไปถึงความรุ่งโรจน์

ในโลกฟุตบอลในฐานะผู้รักษาประตูทีมยอดเยี่ยมอย่าง

เรอลั มาดรดิได้อย่างไร  แต่มนัไม่ใช่แค่ภาพยนตร์เก่ียวกับ 

ผู้เล่นจากประเทศของเขาเท่าน้ันแต่ยังเป็นแรงบันดาล

ใจด้านความเชื่อแก่ผู้คนด้วย    เคย์เลอร์ นาบาส  ยำ้า 

ความเชื่อของเขาว่า “มันจะมีบททดสอบอยู่ตลอด แต่ 

ผู้รักษาประตูทีมฟุตบอล (ต่อจากหน้า 5)
บดัน้ีผมรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงดแูลใส่ใจผมเพราะท่ามกลาง

การทดลองมากมาย พระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นเสมอ”

l ตลอดเรือ่งผูช้มจะเหน็ประจักษ์พยานทีน่าบาสสามารถ

เอาชนะความยากลำาบากตลอดเส้นทางท่ีเขาได้มา

เป็นผู้รักษาประตูมืออาชีพระดับสูงสุด เขาเล่นเป็นผู ้

รักษาประตูตั้งแต่อายุ 5 ขวบ พออายุ 14 ปี เขาก็ใช้ 

ชวีติโดดเดีย่วทุม่เทเพ่ือความฝันของเขา บดันีเ้ขาชนะเลศิ 

การแข่งขันฟุตบอลอันทรงเกียรติพร้อมทีมเรอัล มาดริด

มากกว่า 10 รายการ  เคย์เลอร์ นาบาส เล่าต่อว่า “ตั้งแต่

ตอนเป็นเด็ก ผมรักฟุตบอลมาก แต่ผมไม่สามารถ 

มีทุกสิ่งอย่างที่ผมต้องการได้ บางครั้งผมก็เล่นโดยไม่มี

ถุงมือจะใส่ ไม่มีรองเท้าสตั๊ท ทั้งหมดเหล่านั้นหากใคร

บางคนมีฝันท่ีใหญ่กว่า สำาคัญกว่ามันก็จะช่วยให้คุณ 

มีแรงบันดาลใจและก้าวต่อไป”

l ภาพยนตร์ถ่ายทำาในประเทศคอสตาริกาและสเปน ใน

สถานที่ที่บ่งถึงสนามฟุตบอลซานติอาโก เบอร์นาบิว

11 กรกฎาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สำาหรับประเทศที่มีธรรมประเพณีนับถือคาทอลิก 

ดูเหมือนประชากรในช่วงน้ีจะไม่ค่อยพอใจต่อพระ

ศาสนจักร อย่างไรก็ดีพระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์ในมหาวิท- 

ยาลัยเกรโกเรียน คุณพ่อเจอราร์ด วีลัน กล่าวว่าสิ่งนี้

ไม่จริงทั้งหมดแต่เป็นผลของประวัติศาสตร์นานนับ

ศตวรรษคุณพ่อเล่าว่าคาทอลิกจะละอายต่อการทำาผิด

ใดๆ และถูกบังคับให้อพยพไปประเทศอังกฤษ นี่ก็

เป็นหนึ่งในความผิดพลาดหลายประการตลอดระยะ

เวลาท่ีผ่านมาซึ่งเป็นการล่วงละเมิดต่ออำานาจของพระ

ศาสนจักรเองทั้งด้านจิตวิญญาณและทางการเมือง

 คุณพ่อเจอราร์ด เควิน วีลัน, เอส เจ อาจารย์

มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน เล่าว่า  “ในระยะเวลาช่วงนี้ การ

ตัดสินใจที่เราชาวคาทอลิกอาจจะต้องเศร้าใจ เช่นการ 

ลงประชามติเรื่องการแต่งงานกับเพศเดียวกันได้และ

เกี่ยวกับการทำาแท้งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ พวกเขาล้วนมี 

พ้ืนเพทีว่่าประชาชนชาวไอรชิต้องการยนืยนัถงึวฒุภิาวะ

ส่วนตนต่อพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งได้ควบคุมสังคม

และวิถีทางศีลธรรมในรูปแบบพิเศษเฉพาะเจาะจง”

l การสำารวจสำามโนประชากรปี 2016 , 78 เปอร์เซ็นต์ของ

ประชากรระบุว่านับถือคาทอลิกและน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 

ที่ไปวัดวันอาทิตย์ ท่ามกลางตัวเลขนี้ปฏิกิริยาคุณพ่อ

เล่าว่าที่น่าตระหนกกว่านั้นก็คือเรื่องการหยั่งประชามติ

ให้ทำาแท้งอย่างถูกกฎหมาย

 คุณพ่อเจอราร์ด อธิบายว่า  “ผลที่เกิดขึ้นทันที 

ของการหย่ังประชามติเรื่องทำาแท ้งน้ีได ้ก ่อความ

สถานการณ์ประเทศไอร์แลนด์ : หลังจากลงประชามติ และเตรียมการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา

ตระหนกตกใจต่อคาทอลิกท่ียังคงปฏิบัติกิจศรัทธา 

หรืออย่างน้อยพ่อคดิว่าต่อบรรดาพระสงัฆราช พระสงฆ์ 

เพื่อนนักบวชคณะเยสุอิตของพ่อไม่เคยคิดเลยว่า

ผลการออกเสียงจะออกมาเป็นว่าเข้าข้างการยอมให้

ทำาแท้งได้” 

l อย่างไรก็ดีการที่พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือน

ประเทศไอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคมน้ีในงานประชุม

ครอบครัวโลก คุณพ่ออาจารย์ท่านนี้กล่าวว่าหลายคน

เกิดความรู้สึกต่อการเสด็จเยือนอันหนึ่ง นั่นคือ ความ

อึดอัดใจ  คุณพ่อเจอราร์ด เสริมว่า “ดังนั้นเราก็เลยระสำ่า 

ระสาย แม้แต่ในเดือนนี้หลังจากการลงประชามติ มี

ความอึดอัดใจในการต้องเป็นเจ้าภาพการประชุมเร่ือง

ครอบครัวระดับนานาชาติและเป็นผู้ต้อนรับพระสันตะ- 

ปาปาอกีด้วย พระสนัตะปาปาทรงรูด้ทีีส่ดุถงึสถานการณ์

ที่คุณค่าวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในประเทศ

ไอร์แลนด์  ทรงทราบถึงการปฏิเสธต่อพระศาสนจักรใน 

หลายๆ รูปแบบ แต่พระองค์ก็ยังทรงพอพระทัยเดินหน้า 

ต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้และทรงกระทำาอย่างดีที่สุด

เท่าที่จะทรงทำาได้”

l การปรากฏพระองค์เพียงอย่างเดียวก็จะสามารถจุด

ชนวนความตื่นเต้นยินดีและช่วยในงานประกาศพระ 

วรสาร วิธีคิด และคุณค่าต่างๆ ในระยะยาว ดังนั้น

แทนท่ีจะตำาหนิดุว่าประชาชนชาวไอริชดังท่ีเคยทำามา

ในอดีต พระสันตะบิดรอาจจะตรัสถึงคุณค่าวัฒนธรรม

ที่มีขอบเขตกว้างไกลกว่าและคุณค่าของครอบครัว 

อันสูงส่งดังที่พระองค์ตรัสถึงอยู่บ่อยๆ

คุณพ่อ

เจอราร์ด เควิน 

วีลัน, เอส เจ 

พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มา

หาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” 

(ยอห์น 6:35)

 เพราะพระองค์  คือปัง  ทรงชีวิต

คราใกล้ชิด  สนิทองค์  จึงล้นเหลือ

อิ่มวิญญาณ์  อิ่มพระคุณ   ที่จุนเจือ

เพียงลูกเชื่อ  พระเกื้อกูล  การุญใจ

คราใดลูก  ทุกข์ยาก  ตรากตรำาจิต

ดั่งชีวิต  ติดถิ่นฐาน  กันดารไห้

แหงนมองฟ้า  ร้องหาองค์  ผู้ทรงชัย

หลักยิ่งใหญ่  นำาลูกไป  ในพระคุณ

 ในอดีตพระเจ้าทรงช่วยเหลือประชากรของ

มานนาแห่งรกั
น�้ำผึ้งหวำน

พระองค์ในถิ่นทุรกันดารฉันใด ในปัจจุบันพระองค์ทรง

มอบพระคริสตเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้เรารอดพ้นฉันนั้น

ท่ามกลางถิ่นทุรกันดารของหัวใจที่แห้งผากของผู้คน 

ในสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน ท่ามกลางเสียงกรีดร้อง 

ของผู้ถูกกดขี่ข่มเหงและท่ามกลางผู้คนท่ีกำาลังร้างไร้ 

ซึ่งศาสนานำาพาชีวิตจิตวิญญาณของตน พระคริสตเจ้าก็

ยังคงมอบพระองค์เองเปน็อาหารฝา่ยจติของมนุษยชาติ

“นี่แหละอาหารที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ท่านกิน”

(อพยพ 16:15)

 ใครๆก็ต่างกล่าวว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็น

คนดีแต่มากไปกว่าการเป็นคนดีนั้น พระคริสตเจ้าทรง

สอนให้เราเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มากกว่าการเป็นคนดีท่ีมี

ใจเย็นเฉยต่อเพื่อนพี่น้องรอบข้าง นำาพาเฉพาะวิญญาณ

ตัวเองให้รอดพ้น เหมือนท่ีพระคริสตเจ้าทรงสอนว่า

หากเรารักเฉพาะคนที่รักเรา เราจะได้พระพรอะไร เพราะ

เราก็คงไม่ต่างอะไรกับคนช่ัวท่ีเขาก็รักเฉพาะคนท่ีรักเขา

เช่นกัน เมื่อพระคริสตเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของความ 

รกัทีแ่ท้จรงิ ทรงมอบพระองค์เองเป็นอาหารเลีย้งวิญญาณ 

มนุษย์ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารับพระกายและพระโลหิตของ

พระคริสตเจ้า เข้ามาประทับในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายังสมควรจะรักแต่เพียงเฉพาะผู้คนที่รักข้าพเจ้า

เท่านั้นหรือ ข้าพเจ้าจึงควรที่จะเฝ้าเพียรพยายามรักคน

ทีไ่ม่น่ารกั แม้มนัสดุแสนจะยากลำาบากทีจ่ะกระทำาเช่นนัน้

ก็ตาม แต่เพียงแค่ข้าพเจ้ามีความพยายามที่จะกระทำา

พระองค์ก็จะทรงรักษากายและใจข้าพเจ้า  รวมถึงบุคคล

ที่ไม่น่ารักนั้น



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 33-34 ประจำาวันที่ 12-25 สิงหาคม 2018 หน้า 15

 วัดนักบุญคลารา  

เดิมบางนางบวช จ.สุ-

พรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 11 สิงหาคม เวลา  

10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธาน

 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

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ- 

มหานคร สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ทั้งกายและวิญญาณ ฉลองอาสนวิหาร วันพุธที่ 15 

สิงหาคม เวลา 17.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 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 บัปติสตำ 

ส�ำรวย กิจส�ำเร็จ 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 

ก่อนฉลองแม่พระบังเกิด วันศุกร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

18.00 น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน

ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า โทร. 08-1726-1042 คุณ

รังสรรค์)

 วัดซางตาครู้ส  กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วดัคอนเซป็ชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันจันทร์ที่ 24 กันยายน เวลา 18.00 น. 

พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เป็นประธาน 

 วดัอคัรเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและเสกอาคารอเนกประสงค์ วัน

เสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วดัศลีมหาสนิท สวนผัก ตล่ิงชนั  กรุงเทพ- 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

มหานคร เสกวัดหลงัใหม่และชุมนมุเคารพศลีมหาสนทิ 

อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ (ศลีมหาสนทิ : พลงัชีวติ 

ครอบครัวคริสตชน) วนัเสาร์ท่ี 24 พฤศจิกายน เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดินลัฟรงัซิสเซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ์ 

โกวิทวาณชิ เป็นประธาน 

 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.  

 วัดแม่พระแห่งสายประคำา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 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. 

 

 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.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (วัดคา- 

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

สีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  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 ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย 

และพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ 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�าเนินชีวิตตามความประสงค์ของเรา 
และเป็นคนดีพร้อมเถิด” (ปฐก 17:1)

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

E-mail : udomsarn@cbct.net
udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร วันฉลอง บุราณ 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

อุดรธานี

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

11 สิงหาคม / 8 กันยายน / 13 ตุลาคม 2018 เวลา  

09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อ

พละกำาลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน 

โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789

] คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน ขอเชิญร่วมฉลอง

อารามและโอกาสสมโภชนักบุญคลาราผู้สถาปนาคณะ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลา 10.00 น. ที่วัดประจำาอาราม กลาริส กาปูชิน 

สามพราน โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช 

เป็นประธาน

]โอกาสวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

ชมรมคริสตชนจีน (ฉลองครบ 20 ปี) ขอเชิญสมาชิก 

ชมรมคริสตชนจีน สมาชิกผู้สูงอายุ และคริสตชน 

ทกุท่าน ร่วมพธิบีชูาขอบพระคณุ มกีารมอบเกียรตบัิตร 

ให้แก่ลูกกตัญญูประจำาปี และมีพิธีเจิมนำ้ามันศักดิ์สิทธิ์ 

อวยพรแก่ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่วัดแม่พระ 

ลูกประคำา (กาลหว่าร์)  วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 

เวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย  คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม และคุณพ่อ 

อดศิกัดิ ์  กจิบญุชู หลงัพิธขีอเชญิรับประทานอาหาร

เทีย่ง  (โต๊ะจีน) ร่วมกัน สำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หน้า

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 

คอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์สุทธิ-

รักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

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

สำาหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา 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

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

ชีวิตในพระจิต” *6-9 กันยายน (วันพฤหัสบดี -  

วันอาทิตย์) เข้าเงียบประจำาปี ท่ีลาดกระบัง / วันพุธท่ี 3 

ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 ธันวาคม  

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] 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) 

] ประกาศรับสมัครงาน 1. เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน ใน

โครงการประกาศข่าวดี จำานวน 2 ตำาแหน่ง คุณสมบัติ  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40   ปี นับถือศาสนาคริสต์  

นิกายโรมันคาทอลิก  (ถ้ามีความรู้เร่ืองคำาสอนจะพิจารณา

เป็นพิเศษ) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6  

หรือ ปวช. ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง 

ในโครงการบ้านแห่งความหวังจำานวน 2 ตำาแหน่ง  

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)  โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงข้ันต่ำาในจังหวัดนนทบุรี   

1.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% ของ 

เงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5%  2. บรรจุเป็น 

พนักงานประจำา จะได้รับค่าตอบแทน ดงันี้ 2.1 เงินเดือน 

(ตามวุฒิการศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาใน 

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 เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน ในโครงการ 

ประกาศข่าวดี มีสวัสดิการเพิ่ม คือ สวัสดิการค่าเช่า

บ้าน   เจ้าหน้าที่ตำาแหน่งดูแลเด็ก ในโครงการบ้านแห่ง 

ความหวัง มีสวัสดิการเพิ่ม คือ 1. ค่าทำางานล่วงเวลา

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

อาหาร ให้ในเวลาทำางาน  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

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646- 

0-20756-3 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  
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นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคก-

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอาราม 

แม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์  พร้อมทั้งสมาชิกคณะ 

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้างอาราม 

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ล้านบาท) สามารถ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง 

เลขที่บัญชี  120-2-87666-4  สอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ศูนย์มิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 33-34 ประจำาวันที่ 12-25 สิงหาคม 2018

อดุมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R หวัหน้ากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำา R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำาแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี :  

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี สังฆมณฑลนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา สังฆมณฑล 

สุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว R ค่าบำารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805  

โทรสาร :   0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com,  

udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com

หน้า 17

สมาชิกเวชบุคคล (ต่อจากหน้า 19)

นกัวชิาการสาธารณสขุชำานาญการ รพ.สต.บ้านช้างมิง่ 

พฒันา สงักดัสำานกังานสาธารณสุขอำาเภอ อ.พรรณา- 

นคิม จ.สกลนคร ได้รบัรางวลัจากสำานกังานสาธารณสขุ 

อำาเภอ (สสอ.) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2018 ที่

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

 เม่ือถามถึงผลงานดีเด่นที่ทำาให้ได้รับคัดเลือก

เข้ารับรางวัล สสอ.ในครั้งนี้  คุณภัทรเนตร ได้กล่าวว่า  

เนื่องจากทาง รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา ซึ่งคุณภัทร-

เนตร สังกัดอยู่นั้น ได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมผู้สูงอายุ

บ้านช้างมิ่ง  จนกระทั่งชมรมผู้สูงอายุ บ้านช้างมิ่ง ได้รับ 

รางวัลชมรมผู้สูงอายุต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัดประจำา

ปี 2561  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  ในการเข้าประกวด 

ระดับเขต ศูนย์อนามัยที่ 8 และจากผลงาน  ถ้ากล่าว 

ข้างต้น ซ่ึงเป็นหน่ึงในผลงานเด่นของสำานักงานสาธารณ- 

สุข อำาเภอพรรณานิคม ส่งผลให้สำานักงานสาธารณสุข 

ดีเด่นจังหวัดสกลนคร ประจำาปี 2561 รับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 8 

ซึ่งคุณภัทรเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ 

รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับ 

รางวัลจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาส 

ดังกล่าวนี้

 อนึ่ง คุณภัทรเนตร ในฐานะที่เป็นทั้งข้าราชการ

สังกัด รพ.สต.บ้านช้างมิ่ง ภายใต้สำานักงานสาธารณสุข 

อำาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  และในเวลาเดียว 

กันก็เป็นหนึ่งในแกนนำาเครือข่ายเวชบุคคลคาทอลิก 

สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้นำาสมาชิก 

เวชบุคคลบูรณาการร่วมกับงานของ รพ.สต. ในการให้ 

บริการแก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านช้างมิ่งพัฒนา  และใน 

โอกาสฉลองวัดต่างๆ  ภายในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ 

อย่างสมำ่าเสมอ ทางคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย ภายใต้แผนกสุขภาพอนามัย จึงขอ 

ร่วมแสดงความยินดีในรางวัลที่ได้รับ  และขอให้รางวัล

ที่ได้รับนี้เป็นแรงบันดาลใจให้มีสมาชิกเวชบุคคลมาก

ขึ้น เพื่อรักและรับใช้ชุมชนศิษย์พระคริสต์ได้อย่างทั่วถึง

มากยิ่งขึ้น

สั่งสอนเขาหลายเรื่อง”  เราตั้งข้อสังเกตจากคำากริยาสามคำาที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำา ได้แก่  พระองค์ทรงเห็น 

ทรงรู้สึกสงสาร และทรงสอน  เราอาจเรียกคำาทั้งสามว่าเป็น คำากริยาของนายชุมพาบาล  สายพระเนตรของ 

พระองค์จ้องมองพวกเขาด้วยพระเมตตาตามความรู้สึกในพระทัย ลึกซึ้งมากพอท่ีจะทรงเข้าพระทัยในสิ่งที ่

ประชาชนเหล่านั้นจำาเป็นต้องได้รับ  เป็นสายพระเนตรเดียวกับที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ในประวัติ-

ศาสตร์มนุษยชาติในการดูแลประชากรของพระองค์   

 พระเยซูเจ้าทรงสงสารประชาชนที่ต้องการคำาแนะนำาและการช่วยเหลือ พวกเขาคาดหวังว่าพระองค์

จะทรงทำาอัศจรรย์  ตรงกันข้าม พระองค์เริ่มต้นเทศน์สอนพวกเขาในหลายเรื่อง  และนี้เองเป็นปังอันทรงชีวิต

แรกที่พระเมสสิยาห์ประทานแก่ผู้อดอยากและประชาชนที่หลงทาง เป็นปังแห่งพระวาจาทรงชีวิต  เราทุกคน

ต่างต้องการพระวาจาแห่งความจริงซึ่งส่องนำาหนทางให้แก่เรา  หากปราศจากความจริงอันได้แก่องค์พระเยซู

คริสตเจ้านั่นเอง  ก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถพบหนทางท่ีถูกต้องในการดำาเนินชีวิต   ผู้ใดท่ีก้าวเดินตาม 

ลำาพังออกจากพระเยซูเจ้าและความรักของพระองค์  ผู้นั้นย่อมหลงทาง  และพบกับความผิดหวังและความ

ไม่พึงพอใจ  ผู้ที่อยู่เคียงข้างองค์พระเยซูเจ้าจะสามารถก้าวเดินไปอย่างปลอดภัย   แม้บางครั้งอาจพบกับการ

ทดลอง ก็ยังสามารถก้าวเดินไปในความรักของพระเป็นเจ้าและในความรักต่อเพื่อนพี่น้อง   พระเยซูเจ้าทรง

มอบพระองค์เองเป็นของขวัญอันลำ้าค่าสำาหรับผู้อื่น  การกระทำาดังกล่าวนี้เป็นแบบอย่างของความรักและการ

รับใช้ของเราแต่ละคน  

 ขอพระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง  โปรดบรรเทาใจเราในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ  ความทนทุกข์ทั้งปวง  

และความยากลำาบากของเพื่อนพี่น้องของเรา  ด้วยจิตตารมณ์ของการแบ่งปันและการรับใช้กันและกันเสมอ   

ปังแห่งพระวาจาทรงชีวิต (ต่อจากหน้า 7)

 วันที่ 29  กรกฎาคม 2018 แทนการกล่าวถึงอัศจรรย์ของการทวีขนมปังและปลา สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส ทรงตั้งคำาถามว่า เราควรทำาอย่างไรกับอาหารที่เราทานเหลือในมื้อกลางวันและมื้อเย็นของ

แต่ละวัน?  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเลือกท่ีจะช่ืนชมเด็กชายที่มอบขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว

ให้ผู้ที่กำาลังหิว   แทนที่จะทรงกล่าวถึงการทำาอัศจรรย์ทวีขนมปัง

 พระองค์ตรัสว่า  “เด็กชายคนนี้เป็นคนดี  กล้าหาญ  เขามองดูคนจำานวนมากที่กำาลังหิว และนำาขนมปัง 

ห้าก้อนและปลาสองตัวที่ตนมีอยู่ กล่าวว่า “ผมมีอาหารเพียงเท่านี้ และยินดีมอบให้ทั้งหมดหากจะเป็น

ประโยชน์”  พระองค์ทรงอธิบายว่า  “การกระทำาของเด็กน้อยคนนี้ชวนให้เราคิดว่า  เขาช่างมีความกล้าหาญ

เด็ดเดี่ยว  เราควรชื่นชมในความกล้าของเขา”  

             ตามพระวรสารโดยนักบุญยอห์นบทที่ 6   พระเยซูเจ้าทรงให้อัครสาวกนำาขนมปังและปลาที่มีอยู่มา 

พระองค์ทรงหยิบขนมปัง  ทรงขอบพระคุณพระเจ้า และแจกจ่ายแก่ประชาชนห้าพันคนที่นั่งอยู่ตามจำานวนที่

เขาต้องการ และทรงทำาเช่นเดียวกันกับปลา”    

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสช่ืนชมเด็กชายท่ีมีความสงสารและเอื้อเฟื้อต่อผู้ท่ีกำาลังหิวและมอบอาหาร

ทั้งหมดที่ตนมีแก่พวกเขา  การกระทำาของเด็กชายผู้นี้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการทำาให้พระประสงค์

ของพระเป็นเจ้าสำาเร็จไป  พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้ทำาตามแบบอย่างเดียวกันนี้

จัดการอาหารที่เหลือแต่ละมื้ออย่างมีคุณค่า 
            

เราถูกเรียกให้มาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

โดยการด�าเนินชีวิตของเรา

ด้วยความรักและการเป็น

ประจักษ์พยานในทุกสิ่งที่เรากระท�า

 ในทุกที่ที่เราค้นพบตัวตนของเราเอง

 (สมณลิขิตเตือนใจ 

จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 14)
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	 จริง	 ๆ	 ผมชอบค�ำที่ขึ้นต้น	 “ผู้ศักดิ์สิทธิ

ผ์ู ้ศักดิ์สิทธิ์ ประตูถัดไป
C.Ss.R.	ผู้ตอบรับค�ำเชิญและ 

แปลควำมพระสมณลิขิต 

เล่มนี้	โดยมีบาทหลวงวรวุฒิ 

สารพันธุ์, C.Ss.R.	ร่วมแปล

ในบำงบท	 และพระสังฆราช 

ฟรงัซสิเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์- 

รัตน์ ประมุขสังฆมณฑล

เชยีงใหม่	ประธำนคณะกรรม- 

กำรคำทอลิก เพื่ อค ริสต-

ศำสนธรรม	ตรวจทำน	ขัดเกลำ 

เพื่อให ้ เ กิดควำมสมบูรณ ์	 

โดยมีคุณวัชรี กิจสวัสดิ ์

หัวหน ้ำกองบรรณำธิกำร

อุดมสำร/อุดมศำนต์	 คอย

เป็นแรงส�ำคัญให้ทุกอย่ำง

ด� ำ เ นิ น ไ ป จ น แ ล ้ ว เ ส ร็ จ	

สมบูรณ์											

		 สมเด็จพระสันตะ-

ปำปำฟรังซิสได ้ตรัสไว ้ ใน 

ข ้อสุดท ้ำยของสมณลิขิต

เตือนใจนี้ว่ำ	“พ่อมีควำมหวัง 

อย่ำงยิ่งว่ำ	 ในแต่ละหน้ำของ 

ประตูถัดไป”	 มันไม่ใช่ผมว่ำมันดูเท่ดี	 แต่ไม่เพียงแค่

นั้น	 ชื่อนี้ยังเป็นชื่อบทหนึ่งของสมณลิขิตเตือนใจเล่ม

ล่ำสุดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 “จงชื่นชม

ยินดีเถิด”	 (GAUDETE	 ET	 EXSULTATE)	 ฉบับ 

ภำษำไทยพร้อมออกสู่สำยตำท่ำนผู้อ่ำนกันแล้ว	 วันนี้

ผมน�ำค�ำน�ำผู้จัดพิมพ์มำขยำยควำมกัน

	 “แสงแดดค่อยๆ	 ถอยห่ำง	 ปล่อยให้ควำมมืด

ห่มคลุมทั่วบริเวณ	 สัญญำณไฟฟ้ำขัดข้อง	 ทุกอย่ำง

เหมอืนโดนตดัขำด	 กำรตดิต่อจำกคลืน่โทรศพัท์น้อยลง 

ท�ำให้เรำเห็นควำมสั่นไหวของใบไม้ใบหญ้ำ		กำรเคลื่อน

ตัวของก้อนเมฆ	 เสียงแมลงและเสียงน�้ำไหล	 ที่สุดทั้ง

หมู่บ้ำนก็มืดมิด	 เรำเลือกที่จะจุดเทียน	 แสงสว่ำงจำก

เทียนท�ำให้เรำเห็นใบหน้ำของแต่ละคนเป็นแสงนวล	

แน่นอนไม่ชัด	 เสียงหัวใจของใครบำงคนกระซิบค�ำถำม

ว่ำ	สิ่งไหนที่เรำจ�ำเป็นจนไม่สำมำรถขำดได้?

	 ในวันนั้นเสียงระฆังวัดยังถูกตีเหมือนเดิม	

ผู้คนยังทยอยเดินมำยังสถำนที่ประกอบพิธีเด็กน้อย 

วิ่งเล่นซุกซน	 วัยรุ่นเกำะกลุ่ม	 ไม่เพียงเท่ำนั้นบำงคน 

กมุมอืกนัแน่น	ผูส้งูอำยุยิม้ฟันขำวเมือ่เหน็แขกแปลกหน้ำ

มำเย่ียมเยือน	 ในวัดพระสงฆ์น�ำสวดและอ่ำนบทพระ

คมัภร์ีเสยีงดังฟังชัด		บทเทศน์เร้ำใจและให้แง่คดิ	บำงคน 

กระซิบค�ำถำมว่ำ	ใครดูศักดิ์สิทธิ์กว่ำกัน?

	 ผมไม่แปลกใจที่สมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิส	 ตรัสกับเรำเกี่ยวกับ

กำรเรียกไปสู่ควำมศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน	 ด้วยสมณลิขิตเตือนใจเล่มล่ำสุดในปี 

ค.ศ.	 2018	 นี้คือ	 “จงชื่นชมยินดีเถิด”(Gaudete	 et	 Exsultate)	 ซึ่งฉบับนี้ 

ถือเป็นสมณลิขิตเตือนใจฉบับที่	 3	 ต่อจำก	 “ควำมชื่นชมยินดีแห่งพระวรสำร”	

(Evangelii	 Gaudium)	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 และ	 “ควำมปีติยินดีแห่งควำมรัก” 

(Amoris	Laetitia)	เกี่ยวกับควำมรักในครอบครัว	ในปี	ค.ศ.	2016	ดูเหมือน

ว่ำ	 ควำมยินดี	 ควำมชื่นชม	 และควำมสุข	 ไม่เคยถูกท�ำให้หล่นหำยไปจำก 

สมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งที่จะเปิดหนทำงให้พระศำสน- 

จักรท้ังครบได้อุทิศตนใหม่อีกครั้ง	 ในกำรส่งเสริมควำมปรำรถนำไปสู่ควำม

ศักด์ิสิทธิ์	 .....และให้เรำสนับสนุนต่อกันและกันในควำมพยำยำมครั้งนี้	 ด้วย 

วิถีทำงนี้แล้วเรำจะร่วมแบ่งปันควำมสุขที่โลกไม่สำมำรถเอำไปจำกเรำได้เลย...”

	 ถ้ำหัวใจใครบำงคนกระซิบค�ำถำมว่ำ	 สิ่งไหนที่เรำไม่สำมำรถขำดได้เลย

ในชีวิต	 เรำอำจได้พบค�ำตอบว่ำ	 “ควำมสุข”	 และถ้ำหัวใจใครบำงคนจะกระซิบ

อีกว่ำ	 ใครศักดิ์สิทธิ์กว่ำกัน?	 ค�ำตอบอำจจะได้ว่ำ	 คนที่มีควำมสุขในชีวิตที่สุด

นั่นแหละ	จงชื่นชมยินดีในกำรก้ำวเดินสู่ควำมศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน

								 ด้วยวิถีทำงนี้...ควำมสุขแห่งควำมศักดิ์สิทธิ์	ที่โลกไม่สำมำรถเอำไปจำก 

เรำได้เลย	อยู่ในหน้ำถัดไปจำกนี้แล้ว		เชิญเปิดเข้ำไปค้นหำกันเถอะ”

	 โลกวันนี้เรำเห็นปัญหำใหม่	 ๆ	 ทั้งในและนอกพระศำสนจักร	 ปัญหำ

เหล่ำนี้พำผู้คนเดินห่ำงออกไปจำกพระศำสนจักร	 ถ้ำเดินห่ำงออกไปจำกพระ

ศำสนจักรก็ว่ำแย่แล้ว	 แต่พวกเขำยิ่งเดินห่ำงออกจำกค�ำว่ำ	 ควำมดี	 คุณธรรม	

หลักชีวิตของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงม่ิงมิตรไมตรี	 พระสันตะปำปำพยำยำมยืนยัน

เรื่องเหล่ำนี้และชักจูงให้เดินกลับมำในทำงท่ีถูกต้อง	 เร่ืองควำมดี	 ควำมงำม	 

ไม่ได้เป็นเร่ืองไกลตัว	 ควำมศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สงวนไว้ส�ำหรับนักบุญ	 หรือผู้ที่ 

พิศเพ่งเข้ำฌำน	 แต่คือคนข้ำง	 ๆ	 เรำ	 คนที่ตั้งใจจะก�ำหนดแนวทำงให้ไปสู่ 

เส้นทำงที่ดีงำม	 บำงทีอำจเป็นคนท่ีอยู่ในห้องถัดไป	 ควำมศักดิ์สิทธิ์เป็นเร่ือง 

ใกล้ตัว	 เรำสำมำรถออกแรงและไปให้ถึง	 แถมยังไปได้แบบมีควำมสุขล้นปรี่	 ว่ำ

แล้วก็ไปหำหนังสือเล่มนี้มำอ่ำนกัน	ไม่ได้เชียร์จนออกนอกหน้ำ	แค่เพียงอยำกจะ

บอกว่ำ	หนังสือบำงเล่มให้ควำมรู้	แต่หนังสือเล่มนี้ให้ควำมรัก	และควำมชื่นชม

บรรณาธิการบริหาร

สมณลิขิตเตือน

ใจในยุคสมัยของ

พระองค์เลย

											สื่อมวลชน

ค ำ ท อ ลิ ก

ประเทศไทยขอ

แบ่งปันควำมสุข

ในแนวทำงของ

สมณลิขิตเตือน

ใจนีใ้ห้กบัทกุท่ำน 

และคงจะข้ำมเลย 

ไปไม่ได้ส�ำหรับ

บุคคลท่ีช่วยท�ำ 

ให้เรื่องรำวที่ท่ำน 

ถื ออ ยู ่ ใ นมื อนี ้

เป็นจริง	ขอขอบ- 

คุณบาทหลวง

ภฤศ ทิพย์ทอง , 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 33-34 ประจำาวันที่ 12-25 สิงหาคม 2018 หน้า 19

ตามรอยธรรมทูต ณ เมืองละโว้
350 ปีแห่งมิสซังสยาม
ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 11)

มหกรรมเยาวชน 2018  (เจนเฟสท์)  
“ก้าวข้ามทุกเขตแดน”

งานมหกรรมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ของคณะโฟโคลาเร ได้จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2018 ณ กรุงมะนิลา (อ่านต่อหน้า 4)

สมาชิกเวชบุคคลช้างมิ่งรับรางวัล สสอ. ประจ�าปี
สมาชกิเวชบคุคลเครอืข่ายอคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  คณุภัทรเนตร 

สุนารัตน์ (อ่านต่อหน้า 17)

“ประชุมสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปีบริหาร 2018-2019” 
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล จิต-

ตาธิการสภาเซอร์ร่า ในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำาแหน่ง ของเปโตร นิคม  

กายราช  ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปีบริหาร 2018-2019

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 
E-mail: udomsarn@cbct.net, udomsarn@gmail.com

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 



ปีที่ 42 ฉบับที่ 33-34 ประจำ�วันที่ 12-25 สิงห�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 7 ภาพงานทั้ง 7 แห่งความเมตตา (4)
ให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปลือยเปล่า
 ถ้าว่าไปแล้ว งานทั้ง 7 แห่งความเมตตา เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวโยงกับ 

คำาสอนเร่ืองการแยกแกะออกจากแพะหรือคนดีออกจากคนชั่ว คนที่ประพฤติ

หรือกระทำาชีวิตได้อย่างถูกต้อง กับคนที่ใช้ชีวิตผิดทาง

 พระวรสารของนักบุญมัทธิว ได้สรุปข้อคำาสอนนี้ไว้ในบทท่ี 25 ข้อ 

31-46 “เมื่อเราหิวท่านได้ให้อาหาร เมื่อเรากระหายท่านให้เราด่ืม เมื่อเรา 

เป็นแขกแปลกหน้าท่านได้ต้อนรับเรา เมื่อเราเปลือยเปล่าท่านได้นุ่งห่มให้เรา ... 

เมื่อเราป่วยท่านมาเยี่ยม เมื่อเราติดคุกท่านมาหาเรา...”

 น่าสังเกตท่ีในภาพนี้ บนหลังคาของบ้านในภาพ มีรางหญ้าเปล่าอยู่ 

บนนั้น... อย่าอธิบายละเอียดเลย งานศิลปะต้องการหัวใจในแบบศิลปิน เชื่อม

ไปสู่รางหญ้าบนหลังคาในภาพนั้น

“รวมพลงัรกักางเขน ครัง้ท่ี 8” ระหว่างวนัท่ี 27-30 กรกฎาคม 

2018  ณ อารามแม่พระแห่งฟาติมา จันทบุรี สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง  

ประเทศไทย-ลาว และกัมพูชา จำานวน 247 คน จาก 4 คณะ คือ คณะรักกางเขน 

แห่งอุบลราชธานี คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่  คณะรักกางเขนแห่งเชียงหวาง และ 

คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี  ชุมนุมพบปะกัน  และฟังการบรรยาย  หัวข้อ “ภคินี 

รักกางเขน บนเส้นทาง 350 ปี มิสซังสยาม” โดยอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาล-

ศรี วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018  พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ   ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี


