
“พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา” วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018  ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท�าเนียบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก 

รัฐมนตรี เป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

28 กรกฎาคม 2018 ซึ่งจัดโดยส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เวลา 07.00 น. นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และเริ่มพิธีทางศาสนา

“ฉลองวัดนักบุญเปโตร” พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญเปโตร 

อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณแห่งเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 
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“ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์” วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ พร้อมด้วยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 

ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

“มหาธิการิณีเยี่ยมชม” คุณพ่อสุรชัย  ชุ่มศรีพันธ์ุ ประธานกรรมการ 

บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะเซอร์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ให้การต้อนรับแมร์มารีอา กอแลตตี ลี มหาธิการิณี 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2018

“ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์” คุณพ่อสุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการ

บริหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะเซอร์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร อาจารย์ และ

นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบ 50 

ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์  คูรัตน์ พร้อมกับฉลองนักบุญเปโตรและ

เปาโล ศาสนนามของคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ และคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิ- 

ชนะพืช ที่วัดน้อยพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 

2018

“บวชพระสงฆ์จันทบุรี” พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ ศิร- 

วิชย์ มารีย์พัฒนกิจ พร้อมด้วยพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2018 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี 

“ฉลองวัดนักบุญโธมัส” คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธี 

บูชาขอบพระคุณ ฉลองวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ซ.นนทรี 14 ร่วมด้วย 

คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ และคุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี วันอาทิตย์ที่ 

15 กรกฎาคม 2018 
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 วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  - 

พระสันตะปาปาทรงสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

 เมื่อเราร�าพึงถึงนิทานเปรียบเทียบเรื่องการ 

ทวขีนมปังและปลา สมเดจ็พระสันตะปาปาฟรังซิสตรสั 

ว่าพระวรสารเชิญเราให้ “เปิดใจและใส่ใจ” ในเสียงร้อง

ของเพื่อนมนุษย์ที่หิวโหย  พระองค์ยังทรงเชิญผู้ที่อยู่  

ณ ที่นั้นไม่ให้ท�าให้ทรัพยากรโลกเสียหายพร้อมกับให้

ช่วยกันส่งเสริมโครงการพัฒนาให้ดีขึ้น มิใช่มีแต่การ

ท�าลาย

 ค�าปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ต่อฝูงชนเข้าเฝ้า ณ จัตุรัสนักบุญเปโตรเมื่อวันอาทิตย์

ที่ 29 กรกฎาคม 2018 เกิดจากการไตร่ตรองบทอ่าน 

พระวรสารประจ�าวันซึ่งเล่าเรื่องการทวีขนมปัง 5 ก้อน

และปลา 2 ตัว

บทอ่านพระวรสาร

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว ่าพระ

เยซูคริสต ์และบรรดาศิษย ์ของพระองค ์มี เงินอยู  ่

ไม่กี่เหรียญ ขณะที่ฝูงชนที่ติดตามพระองค์ไปยังเนินเขา 

ชายฝ่ังทะเลกาลลิน้ัีนมจี�านวนมาก ในฝงูชนนัน้มเีดก็หนุม่ 

คนหน่ึงที่น�าโดยแอนดรูว์ได้เดินออกมาแล้วน�าเอา

ขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัวที่ตนมีมามอบให้กับพระ

เยซู

 “เขาเป็นเด็กกล้าหาญ” พระสันตะปาปาตรัส 

เขารู้สึกสงสารฝูงชนท่ีหิวจนรู้สึกว่าตนจ�าเป็นต้องท�า

อะไรสักอย่าง

 “คนหนุม่สาวมกัจะเป็นเช่นนัน้ พวกเขามคีวาม 

กล้าหาญ”  พระองค์ตรัส  “เราต้องช่วยพวกเขาให้เป็น

คนกล้าหาญต่อไป”

พระเยซูคริสต ์ทรงใส ่ใจต ่อความต้องการของ

ประชาชน

 แม้ว่าจะมปัีญหายุ่งยาก สมเดจ็พระสนัตะปาปา

อย่าทานทั้งทานขว้าง 
อย่าเมินเฉยต่อเสียงร้องของโลกที่หิวโหย

วิเคราะห์ว่า “พระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้น ขอบพระคุณ

พระเจ้า แล้วแจกจ่ายขนมปังและปลาให้กับประชาชน

จนอิม่หน�ากนัถ้วนหน้า  พระเยซูทรงใส่ใจกบัความต้องการ 

เบือ้งต้นของประชาชน”

 พระองค์ตรัสว่าเรื่องนี้เกิดจากความจริงที่เป็น

รูปธรรม: ประชาชนหิว แล้วพระองค์ก็เรียกร้องบรรดา

ศษิย์ ขอให้มส่ีวนร่วมเพือ่ทีจ่ะขจดัความหวิดงักล่าวของ 

ประชาชน

 สมเด็จพระสันตะปาปายังตรัสต่อไปอีกว่า 

พระเยซูมิได้จ�ากัดพระองค์อยู่แค่เพียง “มอบพระวาจา 

ความบรรเทา ความรอด และชีวิตของพระองค์เท่านั้น” 

แต่ยังทรงเอาใจใส่เรื่องอาหารส�าหรับร่างกายด้วย 

การประกาศเรื่องราวพระคริสตเจ้า เรียกร้องให้เรา

ต้องมีความเอื้ออาทรด้วย

 ในฐานะท่ีเราเป ็นศิษย ์ของพระคริสตเจ ้า 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “เราต้องไม่กลาย

เป็นคนตาบอด  มีแต่การฟังเสียงร้องแบบซื่อๆ ของ

ประชาชนและท�าตัวเป็นผู ้ใกล้ชิดกับสถานการณ์ท่ี 

เร่งด่วนและจ�าเป็น อันเป็นรูปธรรมของพวกเขาเมื่อเป็น

เช่นนี้เสียงของเราจึงจะได้รับการฟัง เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่มี

คุณค่าเหนือกว่า”  พระองค์ตรัสว่าเราเป็นเครื่องมือแห่ง 

ความรักของพระเจ้าส�าหรับมนุษย์ที่ “หิวอาหาร หิว

เสรีภาพ หิวความยุติธรรม หิวสันติสุข และที่ส�าคัญที่สุด

คือพระหรรษทาน พระพรของพระเจ้าที่ไม่มีวันท�าให้เรา

ต้องผิดหวัง”  เพราะฉะนั้นพระวรสารจึงเชิญชวนเราให้

มีความพร้อมและให้เอาใจใส่เฉกเช่นเด็กหนุ่มผู้น้ันซึ่ง 

มีเพียงขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว แต่เขาก็ยอมมอบ

ให้ทั้งหมด

 “เมื่อต้องเผชิญกับเสียงร้องของความหิวไม่ว่า

จะเป็นความหิวประเภทใด” ของบรรดาพี่น้องชายหญิง

ของเราทั่วโลก เราจึงไม่อาจที่จะนิ่งเฉยหรือมองโดยไม่ 

รูส้กึร้อนรูส้กึหนาว  การประกาศเรือ่งราวของพระครสิต-

เจ้าผู้ทรงเป็นปังแห่งชีวิตนิรันดร์เรียกร้องให้เรามีความ

เอื้ออาทรด้วยจิตใจกว้างต่อคนยากจน คนที่อ่อนแอ 

คนที่ต�่าต้อยที่สุด และคนที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้  

การแสดงออกท่ีแสดงความใกล้ชิดและความรักนี้เป็น

บทพสูิจน์ความเชือ่ของเราได้ดทีีส่ดุ ทัง้ในบรบิทส่วนตวั

และบริบทของชุมชน” พระสันตะปาปาได้ตรัส

พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้เรามีจุดยืนมั่นคง 

ในการต่อสู้กับ “อาชญากรรมอันน่าอับอาย” ของ

การค้ามนุษย์

การขอร้องมิให้ท�าลายล้างผลาญทรัพยากรโลก

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสวิเคราะห์ว่า 

หลังจากที่ประชาชาชนอิ่มหน�าส�าราญกันดีแล้ว พระเยซู 

ทรงรับสั่งให้อัครสาวก “รวบรวมเศษอาหารที่เหลือ เพื่อ

มิให้เสียของ” แล้วพระองค์ก็ทรงเรียกร้องทุกคน มิให้

ทิ้งขว้างอาหารที่เหลือ

 “ที่บ้านท่านท�าอย่างไรกับอาหารที่พวกท่าน

ทานไม่หมด?  ท่านเอามันไปทิ้งหรือเปล่า?  หากท่าน

มีนิสัยเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอให้ท่านไปถามปู่ย่าตายาย

ที่มีชีวิตรอดช่วงหลังสงครามดูว่าพวกเขาท�าอย่างไรกัน

กับอาหารที่ทานไม่หมด (...) ค�าเรียกร้องนี้ยังเป็นการ

ขอให้เราส�ารวจมโนธรรมของเราด้วย” พระองค์ตรัส

 “ใช่” ส�าหรับโครงการพัฒนา “ไม่” ส�าหรับ

การสร้างอาวุธและการท�าสงคราม

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปด้วย

การภาวนาถึงพระแม่มารีย์เพื่อที่โครงพัฒนาและความ

คิดริเริ่มต่างๆ การขจัดความหิว และความเอื้ออาทร

จะได้บังเกิดผล ไม่ใช่ความเกลียดชัง การสร้างสมอาวุธ 

และการท�าสงคราม

(มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ - 

เก็บเรื่องนี้มาเพื่อการไตร่ตรอง)
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ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

ลูกๆ ระลึกถึงการจากไปของคุณแม่ในพิธีบูชา

ขอบพระคุณในวันที่คุณแม่สิ้นชีวิต

คุณแม่ของพวกเราลูกๆ ทั้งแปดคน สิ้นชีวิต

ในขณะที่ประเทศของเราก�าลังอยู่ในวาระของการเฉลิม

ฉลองวันแม่ ส�าหรับพวกเราลูกๆ ของคุณแม่ ค�าว่า 

“แม่” มีความหมายที่อ่อนโยน ลึกซึ้ง ยิ่งใหญ่ เต็มไป

ด้วยความรัก ความผูกพัน ความห่วงใยอย่างหาที่สุด

มิได้

คุณแม่มีลูกชายคนแรกเมื่ออายุ 21 ปี และมี

ลูกชายคนสุดท้องเมื่ออายุ 33 ปี  รวมลูกทั้งหมดแปด

คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน ลูกทั้งแปดของคุณแม่

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง แตกต่างกันไปแต่ละคน มี

ทั้งดื้อ ทั้งซน มีทั้งดี และน่ารัก ตั้งใจเรียนหนังสือ และ

ไม่ตั้งใจเรียน เมื่อพวกเราโตเป็นผู้ใหญ่ เราต่างก็ถามกัน

ว่า คุณแม่เลี้ยงลูกอย่างไร สั่งสอนพวกเราอย่างไร เพราะ

ตั้งแต่จ�าความได้ พวกเราไม่เคยรู้สึกเลยว่า เคยถูกดุ 

ถูกว่า ถูกต�าหนิ หรือถูกตี แต่เรากลับรู้สึกถึงค�าปลอบ

ประโลม ให้ก�าลังใจ เมื่อถูกผู้ใหญ่คนอื่นๆ ดุว่า และ 

ค�าชมเชยเมื่อพวกเราพยายามท�าความดี เมื่อเราท�า 

ความผิด ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้าน เราจะเล่าให้

คุณแม่ฟัง และทุกๆ ครั้งคุณแม่จะช่วยเหลือ แก้ไข และ

ช้ีทางท่ีถูกให้เราอย่างง่ายๆ เรียบๆ ไม่ดุซ้�า ท�าให้พวกเรา

เพิ่มความรัก และไว้ใจให้คุณแม่เป็นทวีคูณ

พวกลูกๆ เคยคุยกันถึงเรื่อง “ความรัก” ที่ 

คุณแม่มีให้เรา และถามกันว่า ใครเป็นลูกที่คุณแม่รัก

ที่สุด และพวกเราต่างก็ให้ความเห็นที่ตรงกันว่า ความ

แม่ รัก ลูก

รักและความผูกพัน ท่ีคุณแม่มีให้พวกราน้ัน เปรียบเทียบ

กันไม่ได้ เพราะแต่ละคนต่างก็รู้สึกถึงความรักและความ

ผูกพันที่เป็นพิเศษเฉพาะตัว ราวกับว่าคุณแม่ได้มอบ

สิ่งท่ีพวกเราแต่ละคนปรารถนาท่ีจะได้รับอย่างเหมาะสม 

ลูกๆ ทุกคนจึงรู้สึกว่า ตนเองต่างก็ได้รับความรักและ

ความสนใจเป็นพิเศษจากคุณแม่ แต่ละคนจึงรู้สึกว่า

ตนเองเป็นคนพิเศษของคุณแม่

คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอใจในสิ่งที่ได้รับ  

ไม่เคยเรียกร้อง ไม่เคยต้องการมากกว่าที่มีอยู่ เท่าที่

พวกเราจ�าได้คุณแม่มักจะไม่เคยคิดถึงตัวเอง แต่จะคิดถึง

สามีและลูกๆ ก่อน ความสุขของคุณแม่คือ ความสุข

ของสามีและลูก ตลอดชีวิตคุณแม่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง 

แต่อยู่เพื่อคนอื่น คุณแม่ได้แผ่ความรัก ความเมตตา 

เอาใจใส่ให้แก่ ลูกเขย ลูกสะใภ้ หลานๆ ทุกคนและรวม

ไปถึงเหลนด้วย

สิ่งที่ลูกๆ ประทับใจอีกประการหนึ่งคือ คุณแม่ 

ไม่เคยมีสีหน้าที่แสดงความโกรธ เกลียด หรือแสดง

อารมณ์รุนแรงเลย มีแต่หน้ายิ้ม แสดงความพอใจ หน้า

เฉยๆ หรือหน้าเศร้าเป็นทุกข์ใจในบางโอกาส พวกเรา

แม่ คือผู้ที่เป็นตัวแทนของค�าว่า “แม่บังเกิด

เกล้า” อย่างแท้จริง ความรัก ห่วงใยที่แม่มีให้เสมอมา

นั้น ยากที่จะหาค�าอธิบายได้ รู้และสัมผัสได้แต่ความ

รู้สึกที่เต็มเปี่ยมอยู่ในใจว่า นี่คือความรักที่ลึกซึ้งจริงๆ

ข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียว แม่แต่งงานกับพ่อ

ได้ 6 เดือน จึงตั้งท้องข้าพเจ้า ตอนนั้นแม่ไม่สบาย 

เป็นโรคโลหิตจาง มีสุขภาพอ่อนแอ ต้องให้เลือด 

ทุกเดือนจึงเรียกได้ว่า แม่ต้องเสียสละให้กับลูก ตั้งแต่

ลูกอยู่ในท้อง

แม่ไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย

ซอร์บอนน์ กรุงปารีส ตอนข้าพเจ้าอายุได้ 3 ขวบคร่ึง  

ในขณะท่ีพ่อไปท�างานท่ีสถานีวิทยุบีบีซี ท่ีกรุงลอนดอน 

ข้าพเจ้าจึงได้ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลที่กรุงปารีส และ 

กรุงลอนดอน และเดินทางไปมาระหว่างสองประเทศน้ี 

ช่วงเวลา 3 ปีนั้น ข้าพเจ้าจ�าได้ว่า มีความสุขมาก ได้ 

ท่องเที่ยวไปตามเมืองต่างๆ ที่สวยงาม โดยแม่จะ

คอยเล่าประวัติศาสตร์ของสถานที่ส�าคัญๆ ของเมือง 

ไม่เคยได้ยินคุณแม่พูดค�าที่ไม่เหมาะสมหรือค�ารุนแรง  

มีแต่ค�าพูดติดตลก ข�าขัน ให้พวกเราได้หัวเราะ แม้แต่

ในช่วงท้ายชีวิต ที่คุณแม่เหนื่อยมากแล้ว ก็ยังท�าให้

พวกเราได้หัวเราะค�าคมของคุณแม่บ่อยๆ และค�าพูดที่ 

พวกเราได้ยินอยู่เสมอตลอดมาจวบจนวาระสุดท้าย

ของชีวิตคุณแม่ คือค�าที่แสดงความพอใจ แสดงความ

ขอบคุณ โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่ช่วยดูแล ช่วยเหลือท�าให้

คุณแม่สบายขึ้น

พวกลูกๆ ทุกคนอยากจะบอกกับคุณแม่ว่า 

คุณแม่เป็น “แม่” ที่ประเสริฐที่สุด และคุณแม่ยังเป็น

มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดคนหนึ่งด้วย

พวกเราขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าท่ีประทาน 

“แม่” แบบนี้ให้แก่เรา และขอขอบพระคุณที่ไม่รีบมารับ

คุณแม่ของพวกเราไปสู่สวรรค์ แต่กลับให้โอกาสคุณแม่

อยู่กับพวกเรานานมาก จนพวกเราบางคนเข้าสู่วัยผู้สูง

อายุแล้ว และแม้แต่น้องคนสุดท้ายก็อายุ 60 ปี มีหลาน

โตเป็นผู้ใหญ่ และมีเหลนเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว จึงมารับคุณแม่ 

ไปจากพวกเรา ขอขอบพระคุณในพระเมตตาของพระองค์ 

                      ลูกของแม่

ลูก รัก แม่ จนท�าให้ข้าพเจ้ารักการท่องเที่ยวมาจนทุกวันนี้

เรากลับมาอยู่เมืองไทย เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 6 

ขวบกว่า แม่เข้าเป็นอาจารย์สอนที่คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม่ขยันท�างานมากเหลือเกิน 

เป็นคนลักษณะที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ อยากให้ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างท่ีดีท่ีสุดกับลูกศิษย์ แม่เป็นคนรักความยุติธรรม 

ต้องการความถูกต้องในสังคม และเน้นเร่ืองความซ่ือสัตย์ 

และความรับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใด

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า แม่คือเพื่อนรักที่สุด

ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสามารถพูดคุยและเล่าให้แม่

ฟังได้ทุกสิ่ง เพื่อนๆ ของข้าพเจ้าก็ชอบแม่ของข้าพเจ้า

ด้วย

ข้าพเจ้าไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เมื่ออายุ 

ได้ 15 ปี และไปนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่ออายุ

ได้ 18 ปี ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนหนังสือได้คะแนนดีมาก 

ทุกวิชาทั้งๆ ที่แม่ไม่เคยเข้มงวดกวดขันเรื่องการเรียน 

ของข้าพเจ้าแต่อย่างใด แต่ข้าพเจ้าอยากให้แม่มีความ

รู้สึกภาคภูมิใจในตัวข้าพเจ้า อยากให้แม่สบายใจ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าท�าลงไป จะนึกเสมอว่า แม่ต้องเสียใจ

หรือผิดหวังการกระท�านั้นๆ เรียกได้ว่า ข้าพเจ้า มีแม่

เป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิต เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 19 

ปี ก็ได้ย้ายมาเข้าเรียนที่ American University  

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้มาอยู่กับแม่ ซึ่ง

มาท�างานที่องค์การยูเนสโก ในช่วงที่ข้าพเจ้าศึกษา

อยู่นั้น ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ได้ใกล้ชิดกับแม่อย่าง 

เต็มที่ เพราะเราอยู่กับสองคนในแดนไกล ปราศจาก

ญาติพี่น้อง เหมือนกับอยู่กันตามล�าพังสองคนจริงๆ 

แม่เป็นคนใจดีมาก ชอบอุทิศเวลาไปช่วยงานเยาวชน

และงานส�าหรับพระศาสนจักรอยู่บ่อยๆ

ข้าพเจ้ากลับมากรุงเทพฯ ก่อน และเข้า

ท�างานที่บริษัทการบินไทย ในขณะที่แม่ยังอยู่ที่ปารีส 

ท้ังข้าพเจ้าและพ่อคิดถึงแม่มาก จนเม่ือแม่ได้ย้ายกลับ 

มา เราจึงเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้ง

ในช่วงนั้น ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า โชคดี

จริงๆ ที่มีพ่อ-แม่ที่เข้าใจข้าพเจ้าแบบนี้ ข้าพเจ้า

สามารถที่จะปรึกษา และเล่าให้พ่อ-แม่ฟังได้ทุกเรื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเพื่อนฝูง และเรื่องชีวิตรัก  

ข้าพเจ้าจะแนะน�าเพื่อนชายทุกคนให้พ่อ-แม่ได้รู้จัก  

และพ่อ-แม่จะสอนเสมอว่าให้เลือกดูคนที่ “ดี” จาก

แก่นแท้ เพราะความดี ความซื่อตรง ความรับ- 

ผิดชอบ คือสิ่งที่จะจีรังยั่งยืนตลอดไป  

รักแม่มากที่สุด      
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

24 กรกฎาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เทศกาลแสดงภาพถ่ายจริยธรรมสามารถส่งเสริม

จริยธรรมแก่ผู้คนได้ก็เพราะสามารถน�าผู้ชมเข้าใกล้ 

ค�าถามยากๆ ทางจริยธรรม ต่อชีวิต

l มันเป็นภาพเกี่ยวกับผู้คน เรื่องราว โศกนาฏกรรม

แห่งเนื้อหาทางด้านศีลธรรม

l รางวัลรายงานข่าว “เวิลด์รีพอร์ท” ได้ประกาศมอบ

แก่ เปาลา บรอนสไตน์ส�าหรับภาพข่าวชาวโรฮีนจา

l รางวัลรายงานข่าว “ประเภทนักศึกษา” ที่มุ่งไปยัง

พวกนักเรียน รางวัลมอบให้แก่ นันนา โฮท์มานน์ ที่ 

ถ่ายภาพเหมืองในประเทศเยอรมันที่จะถูกปิดในปีนี้

l ประเภท “ภาพถ่ายเดี่ยว” ซึ่งมีหัวข้อว่า “มอบเสียงร้อง 

ให้แก่ความหวัง” ลอเรนซ์ ไกย์ ชนะเลิศด้วยภาพถ่าย

ฉวยจังหวะ (snapshot...ผู้แปล) จากกรณีความขัดแย้ง

ในเมืองโมซุล ประเทศอิรัก

l รองชนะเลิศได้แก่ จีลส์ คลาร์ก เขาถ่ายภาพเด็ก

ชาวเยเมนยืนอยู่ต่อหน้าโรงเรียนท่ีถูกระเบิดพังพินาศ 

รางวัลที่สามได้แก่ เบนเต มาไร สตาโชวสเก ภาพใบหน้า

เด็กหญิงกับแม่ได้รับการช่วยชีวิตขึ้นมาจากทะเล

l รางวัลภาพถ่ายประเภทองค์กรไม่แสวงหาก�าไรถ่าย

โดยหน่วยงาน “แคร์ ฮาร์เบอร์” เพ่ือรายงานสภาพอนามัย

ของผู้คนในเมืองลอสแอนเจลิส

l ช่างภาพหนังสือพิมพ์จ�านวน 900 คน ท�างานอยู่ 50 

ประเทศทั่วโลกส่งภาพมาร่วมแสดงที่เทศกาลภาพถ่าย

ในประเทศอิตาลีขณะนี้ โดยมีคณะกรรมการตัดสินที่

ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง นาย ฟรังซิส โคห์น ประธานงาน 

“ภาพถ่ายหนังสือพิมพ์โลก 2016” และ นางซาราห์ 

เลนน์ จากสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก

 (ผู้สนใจสามารถชมภาพถ่ายในวิดีโอข่าวที่...

https://www.romereports.com/en/2018/07/24/

festival-of-ethical-photography-honors-images-

that-spread-awareness/)

เทศกาลภาพถ่ายจริยธรรมเชิดชูภาพลักษณ์
ที่เผยแผ่จิตสำานึกแก่ผู้คน

สภาพ

อนามัย

ของผู้คน

ในเมือง

ลอส

แอนเจลิส

เด็กที่ช่วยชีวิตขึ้นมาจากทะเล

ภาพชาวโรฮีนจาของเปาลา บรอนสไตน์ 

ภาพของนันนา โฮท์มานน์ ที่ถ่ายภาพเหมืองสุดท้าย 

ในประเทศเยอรมนีที่จะถูกปิดในปีนี้

ภาพชาวโรฮีนจาของเปาลา บรอนสไตน์ 

ภาพชาวโรฮีนจาของเปาลา บรอนสไตน์ 
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บทอธิษฐานภาวนา

บางอย่างที่จะพูดถึง

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ต้องเลือกเอา
 ติดตามการเทศน์สอนของพระอาจารย์
 กระทั่งลืมเวลาลืมอาหารการกิน
 กว่าจะรู้ตัวก็เย็นแล้วนั่นแหละ
 และก็เช่นเคย
 พระอาจารย์ทรงเป็นคนแรกที่ห่วง
 ทรงปรึกษากับสาวก “จะซื้อขนมปังได้ที่ไหน”
 เป็นค�าถามที่มีค�าตอบแล้วโดยไม่ต้องตอบ
 ในสถานที่ห่างไกลชุมชน

ร้านรวงคงไม่ต้องพูดถึง
กับจ�านวนคนมากมายเช่นนี้
แค่นับผู้ชายก็ห้าพันกว่าแล้ว
แล้วช่วงเย็นเกือบพลบค่�าแบบนี้
ร้านขนมปังมักจะท�ากันตอนเช้า
และถ้าจะมีขนมปังเหลือพอจ�าหน่ายได้
สาวกยืนยันว่าเงินสอยร้อยเหรียญก็ยังไม่พอ
อีกคนเสนอให้ส่งทุกคนกลับไปตามหมู่บ้าน
หาที่พักหาอาหารกินน่าจะเป็นทางออกดีที่สุด
ทว่าที่คิดว่าดีที่สุดกลายเป็นแย่ที่สุด
คนจ�านวนมากมายเช่นนี้กลับไปหมู่บ้านใกล้ที่สุด
แย่งกันหาที่พักแย่งกันซื้ออาหาร
ใครเร็วใครมีเงินใครแข็งแรงกว่าได้ก่อน
คนแก่คนพิการคนมีเด็กเล็กกว่าจะไปถึงแทบไม่มีอะไรเหลือ
ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้
ยอห์นยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงมีทางออกแล้ว
เป็นทางออกที่แตกต่างจากทางออกของสาวก
และทรงถือเป็นโอกาสเพื่อแนะน�าให้เปลี่ยนวิธีคิด
จากตรรกะมนุษย์มาเป็นตรรกะพระอาณาจักร
ตรรกะมนุษย์เน้นการตลาดการซื้อขาย
อยากได้อยากมีต้องซื้อหาต้องจ่าย
ใครมีเงินก็มีกินอุดมสมบูรณ์
ใครไม่มีเงินก็ต้องอดมื้อกินมื้อ
ตราบใดที่ยังใช้ตรรกะการตลาดแบบนี้
คนอดอยากคนหิวโหยคนยากจนคนขัดสนก็ยังคงมีต่อไป
และท�าท่าจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
พระเจ้าทรงจัดให้มีอาหารส�าหรับคนส�าหรับสัตว์ไว้เกินพอ
แต่คนกลับโยงอาหารในโลกเข้ากับตัวเงิน
ก่อนนี้ใครหิวมีกิน ตอนนี้คนมีเงินเท่านั้นมีกิน
ก่อนนี้อาหารเป็นอาหาร
ตอนนี้อาหารเป็นตัวก�าไรเป็นผลประโยชน์เป็นความมั่งมี
ก่อนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลกแบ่งกินแบ่งใช้
ตอนนี้กลายเป็นตัวใครตัวมัน...ธุระไม่ใช่
ต่างกับตรรกะพระอาณาจักร
เห็นทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง...เป็นลูกพระ
มีมากแบ่งปันมากมีน้อยแบ่งปันน้อย
เริ่มต้นจากขนมปังห้าก้อนปลาสองตัว
แม้สาวกจะมองเป็นแค่ “จ�านวน”... พอหรือ
แต่พระเยซูเจ้าทรงมองเป็น “ความรัก”
ความรักท�าให้สิ่งเล็กน้อยกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้า...ผู้เป็นความรัก

 ความรักท�าให้เกิดอัศจรรย์...อัศจรรย์แห่งการแบ่งปัน
 ทุกคนอิ่มหน�า...แล้วยังมีเหลือ
 การเตรียมสมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
 คงต้องมาทบทวนกันให้จริงจังสักครั้ง

ว่าที่มีบุญได้เข้าพระอาณาจักรกันแล้ว
ชีวิตแต่ละวันขึ้นอยู่กับตรรกะตลาดหรือตรรกะพระอาณาจักร
เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งการประกาศข่าวดี..อย่างเป็นรูปธรรม

“ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราก็ด�ารงอยู่ในเรา 

และเราก็ด�ารงอยู่ในเขา” (ยอห์น  6:56)

คร้ังแรกท่ีท้ังสองเริ่มรู ้จักกันเขาและเธอต่างสนใจและถามถึง 

ความชอบและความสนใจของแต่ละคน อาจจะเป็นชีวิตวัยเด็ก พื้นฐานของ

ครอบครัวของแต่ละคน เขาและเธอพูดถึงกันและกัน ชื่นชมกันและกัน และ

สารภาพรักต่อกันว่า เขาและเธอตกหลุมรักอย่างไร

จากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับงานแต่งงานของพวกเขา พูดถึง 

บ้านใหม่ของพวกเขา พูดถึงเฟอร์นิเจอร์ และรถยนต์ พูดถึงเรื่องการเงิน  

พูดถึงการมีลูก การวางแผนชีวิตครอบครัว

หลงัการแต่งงานของพวกเขายงัคงพดูคยุกนัอยู ่ แต่พดูคยุกันแบบอืน่  

พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของลูก ๆ วางแผนการส�าหรับครอบครัว พูด

คุยเกี่ยวกับบิลค่าใช้จ่าย เรื่องการดูแลบ้าน จนบางครั้งพวกเขาคิดว่าเหนื่อย

เกินกว่าที่จะ “พูดคุย” กันอีก

ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจส่งเด็กไปอยู่กับปู่กับย่า ปิดโทรศัพท์ แล้ว 

กลบัไปยังสถานท่ีท่ีพวกเขาเคยคุยกนัเป็นคร้ังแรก ซึง่พวกเขาพดูคยุกนัอกีครัง้ 

พวกเขาบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่พวกเขาอาจลืมที่จะบอกกัน และพวกเขา 

ก็คิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงแรก ๆ ที่เคยรู้จักกันใหม่ ๆ

ปัจจุบันนี้พวกเขาออกไปเที่ยวกัน พูดคุยกัน และก็ตกหลุมรักกันอีก

ครั้งหนึ่ง

 ข้าแต่พระเจ้า อาศยัพระวาจาอนัทรงชวิีตของพระองค์ ทีไ่ด้ช่วยฟ้ืนฟู

และปลุกไฟแห่งความรักในชีวิตของพวกลูกแด่พระองค์และต่อบรรดาเพื่อน 

พี่น้อง โปรดตรัสสอนและสถิตอยู่ในชีวิตของพวกลูกอยู่เสมอด้วยเถิด เพื่อ

พวกลูกสามารถที่รัก ให้อภัยผู้อื่น ดังที่พระองค์ทรงกระท�าต่อพวกลูกด้วย

เทอญ  อาแมน
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 นายจอห์น  เจ.  ซูลลิแวน  รองเลขาธิการรัฐ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  กล่าวเมือ่วันที ่ 25  กรกฎาคม 
ค.ศ. 2018   ว่า  “อิสรภาพในการนับถือศาสนา อยู่ใน  
ดีเอ็นเอและในหัวใจของเรา   ผมเป็นหลานชายของผู ้
อพยพชาวไอร์แลนด์  ซึ่งนับถือคาทอลิก  ท่านและเพื่อน 
ร่วมชาติคนอื่นๆ ต่างเดินทางมาล้ีภัยที่เมืองบอสตัน  
รัฐแมสสาชูเสตต์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
1880”
 “คริสตชนคาทอลิกได้รับการต่อต้านอย่าง
แพร่หลาย  ค�าพูดของท่านทูตบราวน์แบ๊ค  ได้ตั้งข้อ
สังเกตในค�ากล่าวตอนหนึ่งของพิธีเปิดว่า  สิ่งที่ช่วยให้ 
ปู ่ย ่าของผมและเพื่อนผู ้อพยพของท่านที่ย ้ายมา 

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  ค.ศ. 2018   พระอัครสังฆราชโฮเซ โกเมส แห่งอัครสังฆมณฑลลอสแอนเจลิส   

กล่าวว่า    “ข้อค�าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกตัดสินโทษประหารว่าเป็นเรื่องที่  ‘ยอมรับไม่ได้’    อีกทั้งความรุนแรง 

ของโทษประหารมิได้มีความผิดหนักเท่ากับการท�าแท้งและการุณยฆาต  เพราะการท�าแท้งและการุณยฆาตเป็นการ

ท�าลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์  และได้รับการพิจารณาว่าเป็นบาปหนัก”      พระอัครสังฆราชโกเมสกล่าวเสริมว่า  “ในระยะ 

เวลาหลายปีที่ผ่านมา  ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลเรื่องโทษประหารซึ่งเป็นโทษที่ทารุณและไม่สมควรใช้  ข้าพเจ้าคิดว่า 

โทษประหารเปรียบได้กับการท�าแท้ง”

“ข้าพเจ้ายินดีที่พระศาสนจักรคาทอลิกได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโทษประหารและอุ่นใจที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้น�าด้านจิตวิญญาณของพระศาสนจักรทรงเพียรพยายามเพื่อยกเลิกโทษประหารใน

ทุกประเทศทั่วโลก”  

ข้อค�าสอนของพระศาสนจักรในเร่ืองโทษประหารได้มีการทบทวนและประกาศอย่างเป็นทางการในวันน้ี 

พระศาสนจักรปฏิเสธโทษประหาร    

สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง 

โดยบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2  

และสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์  

ที่ 16  ทรงยึดปฏิบัติต่อมาจนถึงสมณสมัยสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส  ประมุของค์ปัจจุบันของพระศาสนจักร 

คาทอลิก ข้อพระคัมภีร์ และธรรมเนียมปฏิบัติของ 

บรรดานักบุญและปิตาจารย์ของพระศาสนจักรเชื่อว่า 

การุณยฆาตเป็นบทลงโทษที่ เหมาะสมส�าหรับผู้ที่ 

ท�าสิ่งที่เลวร้ายหรือสังหารชีวิตผู้อื่น   และพระศาสนจักร 

เข้าใจชัดเจนว่ารัฐบาลและผู้ มีอ�านาจตัดสินใจของ

องค์กรมีสิทธิที่จะเลือกใช้โทษประหารในกรณีจ�าเป็น 

เพ่ือป้องกันชีวิตของประชาชนท่ัวไป และลงโทษผู้กระท�า

ผิดรุนแรงถึงชีวิตผู้อื่นและการกระท�าที่ส่งผลถึงความ

มั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

หากแต่ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาไม่นานนี้  

ในการจัดประชุมสภาพระสังฆราชสากลและข้อค�าสอน

ของสมเด็จพระสันตะปาปาหลายพระองค์รวมถึงข้อ 

ค�าสอนของพระศาสนจักร  มีแนวโน้มว่าการบังคับใช้

โทษการุณยฆาตไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้อีกต่อไป

พระศาสนจักรเข้าใจดีว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีความ 

สามารถในการปกป้องสังคมและลงโทษผู้กระท�าผิด 

โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้วิธีรุนแรงแต่อย่างใด  เพราะการใช ้

วิธีผ่อนปรนจะประสบผลส�าเร็จที่ดีได้เช่นกัน

พระศาสนจักรยังคงภาวนาและสะท้อนความ

คิดเห็นที่สามารถช่วยเราให้เห็นถึงข้อเรียกร้องท่ีลึกซึ้ง

จากข้อค�าสอนของพระศาสนจักรในเรื่องคุณค่าของ

ชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ปัจจุบันเราเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์สรรพสิ่งสร้าง

ของพระเป็นเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ แม้ชีวิตนั้นจะท�าสิ่งชั่วร้าย

และเลวทราม  เราจึงเรียกร้องเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้

เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์แม้ผู้น้ันจะเป็นฆาตกร

ที่โหดร้าย  เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและ 

ปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นอย่างสุขสันติ

การทบทวนข้อค�าสอนของพระศาสนจักรให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ข้าพเจ้าจึงเห็นด้วย

กับแนวคิดการยกเลิกโทษประหาร  

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 

2   ตรัสในจดหมายของพระองค์ว่า   โทษการุณยฆาต

อาจใช้ได้ในกรณีเพ่ือความสงบสุขในสังคม  พระองค์ทรง

เสริมว่า “ผลจากการปรับปรุงองค์กรพิจารณาโทษผิด 

การใช้โทษประหารชีวิตพบน้อยมาก อาจกล่าวได้ว่า

ไม่มีการบังคับใช้แล้ว”     

บททบทวนการบังคับใช้ที่ประกาศในวันนี้ มี

เนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ปัจจุบันข้อค�าสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับ 

โทษประหารชีวิตระบุว่า โทษประหารเป็นเร่ืองท่ี  “ยอมรับ 

ไม่ได้”  ไม่ควรบังคับใช้อีกต่อไป  เพราะเป็นโทษท่ีคุกคาม 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  นอกจากนั้น “ยังมีบทลงโทษ

อ่ืนท่ีได้ รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพสามารถ

ปกป้องประชาชนได้”   

ข้อค�าสอนพระศาสนจักรมิ ได้ก� าหนดให้ 

โทษประหารมีความผิดเท่ากับการท�าแท้งหรือการ 

ฆ่าตัวตาย  เพราะโทษดังกล่าวเป็นการฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์

ซ่ึงการท�าลายชีวิตป็นเร่ืองผิดต่อศีลธรรม  บุญราศีสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ตรัสว่า “ฆาตกร 

มิได้สูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน  และพระ- 

เป็นเจ้าทรงยืนยันถึงความจริงประการนี้”

ข้าพเจ้าเคารพในความเป็นจริงท่ีว่า คนดีจ�านวน

มากยังคงเชื่อว่าสังคมเราจ�าเป็นต้องมีโทษประหารเพื่อ

ป้องกันผู้ประพฤติผิดศีลธรรม และป้องกันไม่ให้ผู้ใด

ท�าลายชีวิตมนุษย์

เราจ�าเป็นต้องพิจารณาว่าความรุนแรงมาก

เพียงใดที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและวัฒนธรรมของ

ชาวอเมริกา ซึ่งไม่รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นประจ�าวัน 

ในชุมชนของเรา  แต่สังคมเรายินดีให้ลูกๆ เล่นวิดีโอเกม 

ที่สื่อถึงความรุนแรงต่อกัน  เช่นการฆ่าศัตรู

ในสังคมเช่นนี้  การสังหารฆาตกรไม่ได้เป็น

สัญญาณเตือนถึงศีลธรรมในสังคม  มันเป็นเพียงการ

ฆ่าชีวิตๆ หนึ่ง  เป็นการแสดงออกของวัฒนธรรมแห่ง

ความตายเท่านั้น

พระศาสนจักรในยุคปัจจุบันมีความเห็นท่ี 

แตกต่างในเร่ืองเดียวกันน้ีว่า  “เป็นการแสดงความเมตตา

ต่อผู้ท่ีไม่สมควรจะได้รับความเมตตาน้ัน  เป็นการแสวงหา

การไถ่โทษในความผิดที่เรากระท�าต่อผู้ที่ท�าไม่ดีต่อเรา  

เป็นการท�าเพื่อสังคมที่ชีวิตมนุษย์ได้รับการยกย่องว่า

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรปกป้อง  การกระท�าดังกล่าว 

เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้าและ

เป็นผู้ประกาศพระวรสารแห่งชีวิต  (Evangelium Vitae  

ได้แก่ The Gospel of Life  หรือ  พระวรสารแห่งชีวิต)  

ของพระองค์ในเวลานี้และในบริบทของวัฒนธรรมแห่ง

ยุคสมัย

อิสรภาพในการนับถือศาสนาอยู่ในดีเอ็นเอ (DNA) ของเรา   
ตั้งรกรากที่สหรัฐอเมริกา ก็คือการที่เขาเหล่านั้นพึ่งพา
กันและกัน  อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน สิ่งนี้ช่วยค�้าจุน
พวกเขาให้ได้อยู่รอดปลอดภัย”    งานจัดขึ้นระหว่างวันที่  
24-26 กรกฎาคม และเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมว่า 
องค์กรสากลให้ค�ามั่นว่าจะส่งเสริมอิสรภาพในการ
นับถือศาสนาที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก  ผู้แทน
หน่วยงานส�าคัญๆ เข้าร่วมงานพร้อมกับผู้น�าศาสนา
ต่างๆ และผู้แทนจากพลเมืองทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การเบียนเบียนศาสนาและการเหลื่อมล�้าทางสังคม  และ
ยังให้ค�ามั่นว่าอิสรภาพในการเลือกนับถือศาสนาเป็น
สิทธิของสมาชิกทุกคนในสังคม
 นายซูลลิแวน กล่าวว่า “อิสรภาพในการนับถือ

ศาสนามีความส�าคัญอย่างมากต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
และคณะผู้บริหารรัฐบาล  แท้จริงแล้วอิสรภาพในการ
นับถือศาสนาเป็นสิทธิพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  เพราะเป็นการรวมเราให้เป็นน�้าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน  ไม่ว่าเราจะแตกต่างกันเพียงไร เราก็ผูกพัน 
กันที่ จะได ้ รับ อิสรภาพตามสิทธิและหน ้ าที่ที่พึ ง 
ได้รับ  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนระบุ 
ไว้ชัดเจนและมีอ�านาจในการปกป้องอิสรภาพส่วน
บุคคล  รวมถึงประการแรก อิสรภาพในการนับถือศาสนา 
และตามด ้วยอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น
อิสรภาพในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  และอิสรภาพในการ
ชุมนุมอย่างสงบสันติ”
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พัทยา

วั ด นั ก บุ ญ นิ โ ค ลั ส  พั ท ย า  
10/98 หมู 9 ถ.สุขุมวิท 

ใกลทางแยกเขาพัทยากลาง ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร. 038-415322 
อีเมล : st-nikolaus@hotmail.com

หลังพิธี 
ขอเชิญรวมรับประทานอาหาร

# งดจำหนายสินคา

พระสงฆ  ซิสเตอร  สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเรียนเชิญทาน

รวมขอบพระคุณพระเจา
โอกาสฉลองวัด

วันอาทิตยที่  16  กันยายน พ.ศ.  2561
มิสซาเวลา 10.30 น.

พระสงฆ  ซิสเตอร  สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเรียนเชิญทาน

รวมขอบพระคุณพระเจา
โอกาสฉลองวัด

วันอาทิตยที่  16  กันยายน พ.ศ.  2561
มิสซาเวลา 10.30 น.
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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
พักผอนในพระเจา

5 มีนาคม ค.ศ. 2001

ดอมีนิโก ไทฟุก แซโก
พักผอนในพระเจา
31 สิงหาคม ค.ศ.1962

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

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
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต ่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

เพื่อทดแทนความรัก... ผ่อนคลายความคิดถึง... 
อุทิศแดผูจากไป ใหทานที่เรารักไดรูวา... 

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

 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"

IHS

การพิจารณามโนธรรมของ
นักบุญอิกญาซีโอ

เพื่อพบพระในสารพัดสิ่ง
สวนเจ็ดริน เชียงใหม 

ไดจัดพิมพหนังสือขึ้นเปนครั้งที่สามแลว
เพื่อประโยชนสำหรับคริสตชน เปนกิจศรัทธาประจำวัน

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

หรือทางโทรศัพท (053-892-545)

ราคาเลมละ 25 บาท (ซื้อ 5 เลมขึ้นไป ฟรี คาสง)
www.thesevenfountains.org

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

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

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

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

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ 
ธนวัฒน อางนานนท

พักผอนในพระเจา
24 สิงหาคม 2008 ครบ 10 ป 

“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ 
ชวยวิงวอนเทอญ”

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

อมาดีอุส 
จิตรกวี 

ศุภลักษณ
เบเนดิกโต นคร 

ศุภลักษณ
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
การเตรียมฉลองแสงธรรม 50 ปี 

(1972-2022)
โดย บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พร

      ในบริบทของป ี น้ีพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในประเทศไทยก�าลังเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม 

1667-2019 จากประวัตศิาสตร์หลงัการประชมุสงัคายนา 

เตรนโต (ค.ศ. 1545-1563) ได้มกีารปฏิรปูพระศาสนจักร 

ในด้านต่างๆ มีการตั้งสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ

ในปี ค.ศ. 1622 และต่อมาในปี ค.ศ. 1658 มีการตั้ง

คณะสงฆ์มสิซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารสี (M.E.P.) เพ่ือ

การประกาศข่าวดีในเอเชีย ในปี ค.ศ. 1662 บรรดา

ธรรมทูตได้เดินทางมายังกรงุศรีอยุธยา ได้เข้าเงียบภาวนา 

40 วัน และในปี ค.ศ. 1664 ได้ร่วมประชุมสมัชชาที่

กรุงศรีอยุธยา  เพื่อก�าหนดหลักปฏิบัติของธรรมทูต ใน 

ปี ค.ศ. 1665 บรรดาธรรมทูตได้จดัตัง้บ้านเณรท่ีกรุงศรี 

อยุธยาเพื่ออบรมสามเณรคาทอลิก จากพระศาสนจักร

ในประเทศต่างๆ ในเอเชียให้เป็นพระสงฆ์พื้นเมือง พระ

ศาสนจักรจึงให้ความส�าคัญกับบ้านเณรมาก ดังค�ากล่าว

ที่ว่า “บ้านเณรคือหัวใจมิสซัง”

          การประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (1962-

1965) มีความส�าคัญเพราะพระจิตเจ้าได้ทรงน�า ท�าให้

เกิดการปฏิรูปพระศาสนจักรในทุกด้าน มีเอกสารส�าคัญ

ออกมา 16 ฉบับ  ในเอกสาร สมณกฤษฎีกาเรื่อง “การ

อบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์” ได้กล่าวว่า “พระศาสนจักร 

ส่งเสริมให้มีสามเณราลัยส�าหรับหลายสังฆมณฑล 

รวมกันหรือส�าหรับประเทศเพื่อจะได้มีสมรรถภาพ 

ในการอบรมสามเณรได้อย่างเข้มข้นมากขึ้น”   หลักสูตร

การอบรมที่สภาพระสังฆราชต่างๆ เป็นผู้ก�าหนด จะ

ได้รับการดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น

และกาลเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอภิบาล 

ในท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติศาสนบริการนั้น” (ข้อ 7, 1)     

          ดังนั้น สภาพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย

ได้จึงก�าหนดให้สร้างและเปิดบ้านเณรแสงธรรม(Lux 

Mundi Seminary) ในปี ค.ศ. 1972 บ้านเณร 

แสงธรรมได้เปิดด�าเนินมาจะครบ 50 ปี ในปี ค.ศ. 

2022  สมณกฤษฎีกาเรื่อง “การอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์” 

ได้กล่าวว่า “การส่งเสรมิกระแสเรยีกเป็นหน้าท่ีของชมุชน 

คริสตชนทั้งมวล”  พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช 

ครอบครัว ชุมชนในเขตวัด โรงเรียน องค์กรคาทอลิก และ

พี่น้องคริสตชนทุกคน  (O.T.2)    การเตรียมฉลอง 50 ปี 

แสงธรรมจะเน้นการเป็นพยานถึงแสงแห่งความจริง 

และการส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความใส่ใจและการ

รับใช้ด้วยความรัก (50th Anniversary Lux Mundi 

Seminary: To  bear witness to the light of truth 

and to promote holiness by loving care and 

service.) 

 “จดจ�าอดีตด้วยความกตัญญู ด�าเนินชีวิต

ปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น มองอนาคตด้วยความ

วางใจเพราะ “พระเยซูคริสตเจ้าทรงเหมือนเดิมเสมอ 

ทั้งอดีต ปัจจุบันและตลอดไป” (ฮบ 13:8) (เริ่มต้น

สหัสวรรษใหม่ ข้อ 1) 

 “To remember the past with gratitude, 

to live the present with enthusiasm and to look 

forward to the future with comfidence:”Jesus 

Christ is the same yesterday and today and 

forever” (Heb13:8) (N.M.I.no. 1)
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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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สัมผัสชีวิต (ต่อจากหน้า 19)

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

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

“ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องท�าตน

เป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ที่ปรารถนาจะเป็น

คนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย

ก็ต้องท�าตนเป็นผู้รับใช้” 

(มธ 20:26-27)

เขตบ้านท่าบม อ.เชยีงคาน จ.เลย ซึง่เป็นหมูบ้่านคาทอลกิ

ดั้งเดิม มีบรรดามิชชันนารีของคณะยุคแรก ๆ น�าโดย 

คุณพ่อเอ็ดเวริด์ เคน, C.Ss.R. เริ่มต้นงานในปี ค.ศ. 

1951 ต่อมาพระคุณเจ้าคลาเรนซ์ ดูฮาร์ต, C.Ss.R. 

ได้สร้างวัดอัครเทวดาราฟาแอลขึ้น ในปี ค.ศ.  1954 

ในด้านการให้การศึกษาแก่เยาวชนในหมู่บ้าน คุณพ่อ 

วรีพงษ์, C.Ss.R. และคุณพ่อแฮรี่, C.Ss.R. ได้ก่อตั้ง

โรงเรียนมารดาพิทักษ์วิทยาขึ้นในปี ค.ศ. 1964 

 แต่ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน 

มหาไถ่ศึกษา ท่าบม จนถึงปัจจุบันนี้   เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการร�าลึกถึงงานแพร่ธรรมของคณะในเขตน้ี  ทาง 

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS) โดยคุณพ่อ ครูฝ่าย 

กิจกรรมนักเรียน ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า จ�านวน 

20 คน ได้ไปสัมผัสชีวิต ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ 

คริสตชนบ้านท่าบม พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

และท�ากิจกรรมเสริมทักษะความรู ้ด้านภาษาอังกฤษ 

ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ท่าบม 

ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2018 

คณุอนุพนัธ์ กจินิจชวีะ (คุณโป่ง) และคณุพงษ์นรินทร์  

รัตนรังสิกุล (คุณใหญ่) เป็นวิทยากรอบรมครูค�าสอน 

การสอนค�าสอนแบบไตร่ตรองของสังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี ที่บ้านชุมพาบาล 

 จากการที่ได ้สอบถามความประทับใจของ

คณุครทู่านหนึง่ทีม่ารบัการอบรม จากโรงเรยีนธดิาแม่พระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ คุณครูสุริศา เทียนแก้ว มี

ใจความว่า 

 ฉันเป็นครูค�าสอนคนหน่ึงที่มีความสุขทุกคร้ัง

ที่ได้สอนค�าสอน ได้เล่าเรื่องพระเยซูจ้า พระแม่มารีย์ 

และบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ แม้ว่าฉันจะเป็นภาระ

หน้าที่ที่ต้องสอนวิชาการควบคู่กันไปด้วย แต่ฉันได้

ให้ค�าสญัญากบัตัวเองไว้แล้วว่า ฉันจะไม่มวัีนท้ิงการสอน

ค�าสอนที่ฉันรักอย่างเด็ดขาด

 ฉันเป็นครูค�าสอนมา 12 ปีแล้ว ฉันมีความ

มั่นใจในวิธีการสอนของฉัน แต่ถึงกระนั้นก็พร้อมที่จะ

เปิดใจรับวิธีการสอนในมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่าง หาก

วิธีการสอนนั้นน่าสนใจ เร้าความสนใจของผู้เรียน และ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 การสอนค�าสอนด้วยกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีเน้นการไตร่ตรองเป็นกระบวนการเรียนการสอน 

อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับฉัน วิทยากร

ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และกลวิธีต่างๆ ในการน�าเสนอ

เป็นอย่างมาก ความมุ่งมั่นและเพียรพยายามของท่าน 

การอบรมครูค�าสอน (ต่อจากหน้า 19)

ท�าให้ฉันได้เข ้าใจกระบวนการ

เรียนการสอนในรูปแบบนี้มาก 

ยิ่งขึ้น

 ส�าหรับฉัน ฉันคิดว่า ... 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนใด จะยากไป

กว่าการปรับเปลี่ยนความคิดและ

รูปแบบการใช้ชีวิตเดมิๆ ของผู้คน 

และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดจะ

ยากไปกว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจ

คน

 แต ่ส� าห รับฉันในวัน น้ี  

ความคิด จิตใจ และรูปแบบวิธีการ

ยังไม่ลงลึกถึงภาคปฏิบัติ จะเกิดผลจริงในชีวิตไม่ได้ แต่

การสอนที่ให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองและปรับใช้ในชีวิต จะ

เกิดดอกออกผลอย่างแน่นอน อาจจะเกิดผล 30 เท่า

บ้าง 60 เท่าบ้าง หรือ 100 เท่าบ้าง

 

สอนจะได้รับการปรับเปลีย่นให้ดขีึน้ ฉนัจะน�ากระบวน- 

การเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองไปใช้ในการสอน 

ในชีวิตจริงของฉัน ทั้งในด้านการสอนค�าสอน และ 

การสอนวิชาการ

 เพราะฉันได้รู้แล้วว่า การพูดสอนอย่างเดียวที่
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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
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 35 ประจำาวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2018 หน้า 13

พระวาจาของพระเจ้า : พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์
เดียว มีหน้าที่หลายอย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว กิจการ 
มีหลายอย่าง แต่มีพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงกระทำาทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้า
ทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (1คร 12:4-7)
     สังคายนาวาติกันที่ 2 ได้ออกเอกสารที่น่ายินดีว่า พระจิตเจ้าทรงประทาน
พระพรพิเศษให้กับสัตบุรุษทุกฐานันดร โดยพระพรพิเศษเหล่านี้ พระองค์ทรงทำาให้
มวลประชาสัตบุรุษเหมาะสมและสรรพพร้อมที่จะทำางานในหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างพระศาสนจักร ดังนั้น ไม่ว่าพระพรพิเศษนี้จะยิ่งใหญ่ น่าพิศวง หรือ
เรียบง่าย หรือดูธรรมดาสามัญเพียงใดก็ตาม ก็เป็นของประทานที่ต้องน้อมรับด้วย
ความกตัญญูรู้คุณ และรับไว้เป็นความบรรเทาใจ เหตุว่าพระพรพิเศษเหล่านี้เป็นของ
ประทานที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับความต้องการของพระศาสนจักร (Lumen 
Gentium ข้อ 12) พระจิตเจ้าทรงประทานพระพรพิเศษเหล่านี้ เพื่อเราจะรับใช้กัน
และกัน (1ปต 4:10) เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม (1คร 12:7) ทำาให้พระศาสนจักร
มีชีวิตชีวา อบอุ่น ใหม่สดอยู่ตลอดเวลา เพราะอวัยวะทุกส่วนของพระศาสนจักร ใน
ฐานะพระวรกายของพระคริสตเจ้า (อฟ 1:23 เชิงอรรถ t. ; 1คร 12:12 เชิงอรรถ 
i.) ทำางานอย่างเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ตามพระพรพิเศษที่ได้รับในแต่ละสถานภาพ
ชีวิตของเรา ภายใต้การทรงนำาของพระจิตเจ้าพระองค์เดียว พระศาสนจักรจึงต้องการ
บุคคล ต้องการคณะ องค์กร กลุ่มต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสรรพพร้อมที่จะทำางาน 
ในหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างพระศาสนจักรให้มีชีวิตชีวาในการปฏิบัต ิ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระคริสตเจ้าได้รอบด้านตลอดเวลา
     พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้เกิดคณะ องค์กร กลุ่มต่าง ๆ ขึ้นมากมายในพระ
ศาสนจักร ทรงบันดาลให้อุดมบริบูรณ์ด้วยพระพรพิเศษแตกต่างกันไปตามที่ทรง 
ต้องการ อาทิ คณะพลศีล คณะพลมารีย์ คณะคูร์ซิลโล คณะพระเมตตา คณะ 
โฟโคลาเร กลุ่มพระจิต กลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (Couples For Christ : CFC) 
เป็นต้น หลังสังคายนาวาติกันที่ 2 มีคำาอธิบายถึงคณะนักบวชต่าง ๆ ว่าเป็นกลุ่มที่
ทำาหน้าที่ตามพระพรพิเศษของพระจิตเจ้าที่แต่ละคณะได้รับ พระจิตเจ้าผู้ทรงบันดาล
ให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ทรงใช้กลุ่มเป็นแปลงเพาะชำาเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักร 
ให้งอกและเจริญเติบโตขึ้นในชีวิตของบุคคลอย่างแตกต่างกันไป ตามที่พระองค์ทรง
ต้องการ ทรงนำาให้จิตใจของแต่ละบุคคลเกิดความสนใจ เกิดความยินดีและเลื่อมใส
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสองสามกลุ่ม ตามศักยภาพ บุคลิกภาพ และสภาพที่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงจัดให้แต่ละบุคคล (1คร 7:17) เพื่อพระหรรษทานของพระองค์ จะ
ทำาให้ธรรมชาติของแต่ละบุคคลสมบูรณ์ในพระองค์ ดังนั้น จึงเป็นพระจิตเจ้า และ
เป็นพระองค์เองที่ทรง “เรียก” เรามา “รับ” ของประทานของพระองค์ มา รับ” การ
ฟื้นฟูด้วยพระองค์เอง และทรง “หลั่ง” ความรักลงในดวงใจของทุกคน (รม 5:5) 
เป็นพระจิตเจ้า ผู้ที่พระบิดาและพระบุตรทรงส่งมา ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงจิตใจของ
เรา และทำาให้เราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวอันสมบูรณ์ของพระตรีเอกภาพ (Evangelii 
Gaudium ข้อ 117) 
 นักบุญเปาโลได้ย้ำาให้ทิตัสหม่ันเตือนคริสตชนอย่างสม่ำาเสมอว่า เพราะความรัก
มั่นคงของพระเจ้า พระองค์ทรงใช้น้ำาชำาระเราให้สะอาด เราจึงเกิดใหม่ และได้รับการ
ฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า (ทต 3:5) เพราะมิใช่เราที่สามารถฟื้นฟูตัวเราเองได้ และก็ไม่มี
ใครมาทำาให้เราฟื้นฟูขึ้นใหม่ในพระคริสตเจ้าได้ แต่เป็นพระจิตเจ้า และเป็นพระองค์
เท่านั้นที่ทรงเป็นผู้ฟื้นฟูเรา เป็นพระเจ้าที่ “ทรงทำาทุกสิ่งขึ้นใหม่” (วว 21:5) เป็น 
พระจิตของพระเจ้า และเป็นพระองค์เท่านั้นที่ทรงสร้างสิ่งมีชีวิต และฟื้นฟูโฉมหน้า
ใหม่ของแผ่นดิน (สดด 104:30) หากปราศจากพระจิตเจ้า เราไม่สามารถทำาอะไร
ได้เลย ไม่สามารถแม้แต่จะพูดว่า “พระเยซูเจ้า เป็นเจ้าชีวิตของฉัน” (1คร 12:3) 
จึงเป็นพระจิตเจ้าทรงฟื้นฟูเราด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ และงานในส่วนนี้ก็
สมบูรณ์ครบทุกประการ เราได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม หมายความว่า เราได้รับความ
รักของพระเจ้าเต็มบริบูรณ์ แต่พระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์ทุกคนอย่างสมบูรณ์ พระองค์ 
ก็ทรงเคารพเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนอย่างสมบูรณ์ด้วย เพราะความรักที่ปราศจาก
เสรีภาพก็เป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น แม้พระเจ้าจะทรงหลั่งความรักของพระองค์
ลงมาให้มนุษย์ทุกคนอย่างท่วมท้นเพียงใด ถ้ามนุษย์ไม่ตอบรับและร่วมมือโดยเสรีกับ
พระองค์ พระองค์ก็ยังคงรอคอยด้วยความรักอยู่ตลอดเวลา ยังคงประทานพระหรรษ-
ทานตลอดเวลา เพราะพระองค์ไม่สามารถหยุดรักมนุษย์ได้ นักบุญออกัสตินสอนว่า 
พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามา โดยที่เราไม่ต้องร่วมมือกับพระองค์นั้น จะไม่สามารถช่วยเรา
ให้รอดพ้นได้ ถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ การตอบรับและการร่วมมือจึงเป็นสิ่งจำาเป็น 
เปรียบเหมือนฝนที่กำาลังตกใหญ่ ถ้าเราเปิดฝาโอ่งที่ตั้งอยู่กลางแจ้งออก ก็จะได้รับ 
น้ำาฝนเต็มที่ แต่ถ้าเราปิดฝาโอ่ง ก็จะไม่ได้รับน้ำาฝน ซึ่งจะไปโทษฝนก็ไม่ได้ พระเจ้า
ทรงประทานพระจิตเจ้าให้เราอย่างท่วมท้น แต่ชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ ฟื้นฟูใหม่ได้ 
เติบโตได้ ก็ด้วยการตอบรับและร่วมมือกับการทรงนำาของพระจิตเจ้า

โดย  ผศ. อารมณ์ พูลโภคผล

กลุ่มพระพรพิเศษ       นักบุญเปาโลเตือนเราอีกว่า จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่ จง
สวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ (อฟ 4:23) หมายความว่า เราต้องออกแรงตอบรับและร่วมมือ 
โดยเสรีกับพระจิตเจ้า ให้พระองค์ฟ้ืนฟูชีวิตท้ังครบของเรา ท้ังร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ 
(1ธส 5:23, เชิงอรรถ h.) ดังนั้น “การฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า” และ “ฟ้ืนฟูการตอบรับ 
และร่วมมือกับพระจิตเจ้า” จึงเป็นองค์ประกอบคู่กันของกระบวนการฟื้นฟูที่สำาคัญ
และจำาเป็น ซึ่งต้องทำาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ อย่างซื่อสัตย์จนตลอดชีวิต (วว 2:10) 
ทั้งคำาสอนและทั้งชีวิตจริงของเราทุกคนบอกเราตรงกันว่า การฟื้นฟูมิใช่จะทำาเพียง
ครั้งเดียวพอ แต่เราต้องได้รับการฟื้นฟูแล้ว ฟื้นฟูอีกอยู่เสมอ ขออย่าให้ใครคิดเลยว่า  
เมื่อฟื้นแล้ว จะไม่มีวันฟุบได้อีก หรือฟูแล้ว จะไม่มีวันแฟบได้อีก เพราะเราทุกคน
ทำาบาป และขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า (รม 3:23) การยอมรับการฟื้นฟูสู่ความ
ศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำาเสมอ เป็นการเปิดใจยอมให้ความรักของพระจิตเจ้านำาความเป็น
มนุษย์พร้อมกับความอ่อนแอของเราเข้าไปรับสัมผัสและรับพลังของพระหรรษทาน
อย่างต่อเนื่อง (Gaudete et Exsultate ข้อ 34) เหตุว่าตราบใดที่เรายังเดินทางอยู่
บนโลกนี้ ความบาปและความอ่อนแอของเรายังไม่สามารถรับการรักษาให้หายขาด
ได้อย่างสมบูรณ์โดยพระหรรษทานเพียงครั้งเดียวพอ ขอให้เรานบนอบต่อพระจิตเจ้า 
ด้วยการทำาในส่วนที่เราทำาได้ และอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจ้าให้ทรงกระทำาใน
ส่วนที่เราทำาไม่ได้ (เรื่องเดียวกัน ข้อ 49) พระจิตเจ้าทรงประทานคณะ องค์กร กลุ่ม
ต่าง ๆ ให้เป็นแปลงเพาะชำา และเป็นที่ฟื้นฟูชีวิตเราได้สะดวกอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ 
มิใช่เป็นการกล่าวตามทฤษฎี แต่กล่าวจากประสบการชีวิตของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
คู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC) และกลุ่มเล็กซีโอ ดีวีนา (Lectio Divina) ภายใต้การนำา
ของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ทุกเดือนพระจิตเจ้าทรงเมตตาประทาน
การฟื้นฟูผ่านทางกลุ่มทั้งสองนี้ ทรงเติมเชื้อเพลิงให้กับชีวิตจิตผมตลอดมา ประดุจ
เตาไฟที่ได้รับการเติมฟืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไฟจะไม่มอดดับไป เหมือนตะเกียงที่ต้อง
มีน้ำามันหล่อเลี้ยงใส้ตะเกียง เพื่อจะไม่ดับลง (เทียบ มธ 25:3-4) 
      คุณพ่อรานีเอโร คันตาลาเมสซา เตือนว่าการใช้พระพรพิเศษต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมตามพระวรสาร จึงจะมั่นใจได้ว่าเป็นการทำางานภายใต้การทรงนำาของ
พระจิตเจ้า จะขอกล่าวเพียง 3 คุณธรรมดังนี้
      คุณธรรมความรัก นักบุญเปาโลสอนไว้อย่างชัดเจนว่าความรักเป็นคุณธรรม
ที่สำาคัญที่สุด ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมด และไม่มีวันสิ้นสุด (1คร 13:1-13) เป็นพระพร
พิเศษที่ประเสริฐกว่า และเป็นทางที่ดีกว่า (1คร 12:31) และนักบุญออกัสตินนำามา
อธิบายว่า หลายคนอาจคิดว่าตนไม่มีพระพรพิเศษอะไรเลย ท่ีจริงคือถ้าท่านมีความรัก  
ท่านได้รับพระพรพิเศษท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดแล้ว เพราะถ้าท่านรักความสามัคคีเป็นหน่ึงเดียว
กับทุกคน ท่านได้รับพระพรพิเศษครบถ้วนทุกประการแล้ว จงอย่าอิจฉาริษยากัน 
เพราะความอิจฉาริษยานำาความแตกแยกมาทำาลายส่วนรวม แต่ความรักทำาให้ทุกคน 
เป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อคนใดคนหนึ่งได้รับพระพรพิเศษ ทุกคนก็ได้รับด้วย เพราะ
ดวงตามีไว้เพื่อช่วยเหลือและรับใช้มือ เท้าและอวัยวะอื่น ๆ มือเท้ามีไว้เพื่อรับใช้
ร่างกายท้ังครบ ความรักจึงเป็นคุณธรรมท่ีทวีพระพรพิเศษให้กับพระศาสนจักรท้ังครบ 
(1คร 12:4-30) ในเวลาเดียวกัน พระพรพิเศษทั้งเล็กทั้งใหญ่และหลากหลายเหล่านี้ 
ทำาให้ความรักในพระศาสนจักรฉายแสงออกได้อย่างสว่างสุกใสงดงาม ดึงดูดความ
สนใจของทุกคนให้เข้ามาร่วมส่วน และรับความอัศจรรย์ใจในความงดงามนี้ ดังที ่
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซูกล่าวไว้ว่า “ถ้าดอกไม้น้อย ๆ ทุกดอก อยากเป็น 
ดอกกุหลาบกันหมด ฤดูใบไม้ผลิคงสูญส้ินความสวยสดงดงาม” คุณธรรมความนบนอบ 
แบบฉบับซ่ึงเป็นมาตรฐานสำาหรับเราในการใช้พระพรพิเศษ คือพระเยซูเจ้าเอง พระองค์ 
ทรงนบนอบพระบิดาอย่างสมบูรณ์ พระพรพิเศษที่บุคคล และกลุ่มต่าง ๆ ได้รับจาก 
พระจิตเจ้า จึงได้รับในพระศาสนจักร เพื่อพระศาสนจักร และใช้ด้วยความนบนอบ 
ต่อพระศาสนจักร หากปราศจากความนบนอบต่อพระศาสนจักร กลุ่มพระพรพิเศษ 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่มีสมาชิกมากเพียงใด หรือเป็นที่นิยมมากเพียงใด ก็นำาความ 
แตกแยก ความสับสนวุ่นวายมาให้กับส่วนรวม และนำาความพินาศมาให้ตนเองในท่ีสุด 
ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักรที่ปราศจากกลุ่มพระพรพิเศษของพระจิตเจ้า ก็เป็น
พระศาสนจักรท่ีเงียบเหงา ไร้ชีวิตชีวาอยู่ดี คุณธรรมความสุภาพถ่อมตน นักบุญ
เกรโกรี องค์ใหญ่ พระสันตะปาปา สอนว่า เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นชัดเจนและ
เชื่อถือได้ว่า บุคคลนั้น หรือกลุ่มนั้นได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม คือ พระพรพิเศษ 
ที่เขาได้รับกับความสุภาพถ่อมตนของเขาทำางานประสานกันอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าเขา 
หย่ิงจองหอง โอ้อวดพระพรเอามาเป็นเกียรติของตน เขาก็กำาลังนำาความพินาศมาสู่ตนเอง  
เพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราไม่เคยรู้จักท่านท้ังหลายเลย ท่านผู้กระทำาความช่ัว จงไป 
ให้พ้นหน้าเรา” (มธ 7:23) ดังน้ันความสุภาพถ่อมตนจึงเป็นเกราะป้องกันผู้ท่ีได้รับ 
พระพรพิเศษทุกคน และในเวลาเดียวกัน พระพรพิเศษก็ทำาให้ผู้สุภาพถ่อมตนก้าวหน้าสู่ 
ความดีบริบูรณ์ไปพร้อม ๆ กับผู้อ่ืน เพราะแต่ละคน แต่ละกลุ่มได้รับพระพรแตกต่างกัน 
ทุกคนทุกกลุ่มจึงร่วมมือกัน พ่ึงพาอาศัยกัน เอาใจใส่เอ้ือเฟ้ือกันตามพระพรท่ีแต่ละคน 
ได้รับ กลุ่มพระพรพิเศษที่เราเป็นสมาชิก จะช่วยฟื้นฟูเราอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสเรา 
ปลุกใจกันและกัน ตักเตือนกันและกันให้มีความรัก ร่วมกันประกอบกิจการดีและอุทิศ
ตนรับใช้ส่วนรวม เราจงซื่อสัตย์ในการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างกันให้มากยิ่ง
ขึ้น ด้วยความเชื่อ และความหวังที่เรามีอยู่ด้วยกันโดยไม่หวั่นไหว (ดู ฮบ 10:22-25) 
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หรือ “Small Christian Community (SCC)  

Pastoral Theology Course” ระหว่างวันที่ 5 

กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2018 จัดขึ้นที่บ้านผู้หว่าน 

มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 37 ท่าน ได้แก่ พระสงฆ์ 

21 ท่าน ซิสเตอร์ 9 ท่าน และผู้น�าฆราวาสชายหญิง 

7 ท่าน ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ จากอินเดีย 

เกาหลี เมียนมา บังคลาเทศ และศรีลังกา

 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ให้ 

เกียรติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการ

สัมมนา ขอพรจากพระเจ้าเพ่ือการอบรมครั้งน้ีบรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างดีคือ มีผู้น�าในการท�างานฟื้นฟูชีวิต

ฝ่ายจิตโดยใช้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการ

ด�าเนินชีวิตชุมชนคริสตชนให้มีความเชื่อความศรัทธา

ต่อพระเจ้า และมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น

 คุณพ่อ Thomas Vijay และทีมงานจาก

ประเทศอินเดียเป็นวิทยากรเป็นผู้ประสานงานตลอด

โครงการ ร่วมกับคุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส ซิสเตอร์

สุภา ทองอ�าไพ และคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ   

การอบรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีการใช้โสต-

อุปกรณ์ในการแปลโดยตลอด

 วิทยากรและทีมงานให ้ความรู ้ทางด ้ าน

เทววิทยาการอภิบาล พระคัมภีร์ เน้นการมีส่วนร่วม

ระหว่างการอบรมและฝึกการปฏิบัติจริง การออกเยี่ยม 

ชุมชนคริสตชนที่ใช้พระวาจาของพระเจ้าในการด�าเนิน

ชีวิตในเขตอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ได้แก่ วดัพระเยซูเจ้า 

เสด็จขึ้นสวรรค์ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 

สังฆมณฑลราชบุรี ได้แก่ วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) 

วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย และวัดอัครเทวดา 

มีคาแอล ดอนกระเบื้อง

 แนวทางให้การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  

มุ ่งส ่งเสริมสร ้างผู ้น�าในการท�างาน 

อภิบาลชุมชนคริสตชนที่ต้องเรียนรู ้

หลกัการ ความหมายพ้ืนฐานทางด้าน 

เทววทิยาเพ่ือการประกาศพระอาณาจักร

ของพระเจ้างานพันธกิจการส่งเสริม

ความเชื่อความศรัทธาคริสตชนแบบ

บูรณาการการด�าเนินชีวิตด้วยการ 

ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การ

แบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อ 

ในพระเจ้า  บทสะท้อนสอนใจอกีประการ 

หนึ่งที่ส�าคัญคือ การเป็นผู้น�าวิถีชุมชน

คริสตชนย่อยแบบเสริมสร้าง ผู้น�าจะ
ต้องกลับใจ เปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเป็นประจักษ์พยาน

ในการหว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งพระวาจาของพระเจ้า   

 ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา รายงาน
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 วัดนักบุญบาร์โธ-

โลมิว อัครสาวก ดอนตาล 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. คุณพ่อยอห์น 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

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 

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- 

มหานคร เสกวัดหลังใหม่และชมุนุมเคารพศลีมหาสนิท 

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ (ศลีมหาสนิท : พลงัชีวิต 

ครอบครวัครสิตชน) วนัเสาร์ที ่ 24 พฤศจิกายน เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดนัิลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศกัดิ์ 

โกวิทวาณชิ เป็นประธาน 

 วัดนักบุญมอนิกาและนักบุญออกุสติน จ.สุ- 

ไหงโกลก ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 1 กันยายน เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล พุดหง ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอันดรูว์ ยะลา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์- 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

ธานี ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน เวลา 

10.00 น.  

 วัดแม่พระแห่งสายประค�า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 10.00 น.  

 วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.00 น.  

 วัดบุญราศีไมเคิ้ลรัว ทับสะแก ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี ล�าเลียง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ. 

สมุทรสงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน (สอบถาม โทร. 0-3470-3219)

 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. 

 วัดแม่พระสายประค�า หลักห้า  ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 10.00 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.

 วัดแม่พระลูกประค�า สัตหีบ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประค�า บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วดัมารย์ีสมภพ วดัประจ�าโรงพยาบาลเซนต์-

แมรี่ ถ.มิตภาพ-หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 กันยายน เวลา 10.30 น.  

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สังฆมณฑลนครราชสีมา

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดมารดาพระศาสนจักร (หนองกุง) บ้าน

หนองพวง ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29  กันยายน  เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วดัพระแม่มารีย์ บ้านหนองแห้ง ต.เมอืงปอน 

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 8 

กันยายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านแม่ซอ ต.เมืองปอน  

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พิธีเสกและเปิดวันเสาร์

ที่ 22 กันยายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ อ. 

จอมทอง จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 กันยายน  

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย จ. 

แม่ฮ่องสอน ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อที่พักคุณพ่อบุญเลิศ 

สร้างกุศลในพสุธา โทร. 08-9850-6906)

สังฆมณฑลเชียงใหม่

“ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน 
เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคน

ที่มีความรัก ย่อมเกิดจากพระเจ้า และ 
รู้จักพระองค์ ผู้ ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จัก
พระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก” 

(1ยน 4:7-8)
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] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม โดยคุณพ่อ 

สุวนารถ กวยมงคล  / วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 

โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ตึก

วันทามารีย์ ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจ

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

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

ชีวิตในพระจิต” *6-9 กันยายน (วันพฤหัสบดี -  

วันอาทิตย์) เข้าเงียบประจ�าปี ท่ีลาดกระบัง / 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.  

8 กันยายน / 13 ตุลาคม 2018 / 10 พฤศจิกายน เวลา  

09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อ

พละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน 

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

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู”  เดือนละ 2 คร้ัง  ท่ีห้องประชุมอาราม 

พระหฤทัยฯ คลองเตย  วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตย์ 

ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-15.00 น.  (พิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา 09.00 น.)

 พฤหัสบดี :  20 ก.ย. / 25 ต.ค. / 15 พ.ย. /  

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

ที่หัวหิน  

 อาทิตย์    :  16 ก.ย. / 21 ต.ค. / 18 พ.ย. /  

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

ที่หัวหิน

 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ

จิตภาวนา เวลา 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ เข้าฝึก 

คอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ 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

]  คุณพ่อจิตตาธิการและคณะเซอร์อารามคาร์แมล 

นครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฉลองวัดอารามคาร์แมลนคร- 

สวรรค์ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 เวลา 10.30 น. 

หลังพิธีขอเชิญร่วมเคารพพระธาตุนักบุญเทเรซาและ

เสกดอกกุหลาบ

] 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) 

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิค

การเล่นอิเล็กโทน โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ วันเสาร์

ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 เวลา 09.00-

17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ลงทะเบียน 

ท่านละ 2,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน / เอกสาร 

ประกอบการเรียนและหนังสือโน้ตเพลงสาธุการ) 

หมดเขตการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2018  

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 09-2585-6113 หรือ 

E-mail : Prachachart24@gmail.com

] ประกาศรับสมัครงาน 1. เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ใน

โครงการประกาศข่าวดี จ�านวน 2 ต�าแหน่ง คุณสมบัติ  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40   ปี นับถือศาสนาคริสต์  

นิกายโรมันคาทอลิก  (ถ้ามีความรู้เร่ืองค�าสอนจะพิจารณา

เป็นพิเศษ) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6  

หรือ ปวช. ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง 

ในโครงการบ้านแห่งความหวังจ�านวน 2 ต�าแหน่ง  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี ถ้าสามารถขับรถยนต์ 

ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิ ม.6 หรือ 

ปวช. ขึ้นไป ต้องพักอาศัยที่บ้านพักของเด็กได้ โดย

มูลนิธิฯ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1. ทดลองงาน  

เป็นเวลา 120 วัน (4 เดือน) ระหว่างทดลองงาน  

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 1.1 เงินเดือน  (ตามวุฒิ 

การศึกษา)  โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงข้ันต่�าในจังหวัดนนทบุรี   

1.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% ของ 

เงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5%  2. บรรจุเป็น 

พนักงานประจ�า จะได้รับค่าตอบแทน ดงันี้ 2.1 เงินเดือน 

(ตามวุฒิการศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าใน 

จังหวัดนนทบุรี  2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดยลูกจ้าง 

จ่าย 5% ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 

2.3 สวัสดิการเงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5% ของ

เงินเดือน และมูลนิธิฯ (วัดพระแม่มหาการุณย์) จ่าย 

สมทบให้อีก 5%  2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพ 

และการศึกษาบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี 

สวัสดิการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ในโครงการ 

ประกาศขา่วด ีมสีวสัดกิารเพิม่ คอื สวัสดกิารคา่เชา่บา้น  

เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งดูแลเด็ก ในโครงการบ้านแห่งความ

หวัง มีสวัสดิการเพิ่ม คือ 1. ค่าท�างานล่วงเวลาเหมาจ่าย  

เดือนละ 1,500 บาท 2. มีสวัสดิการอาหารให้ใน 

เวลาท�างาน  3. มีสวัสดิการที่พักให้ (อยู่ในบ้านพัก 

ของเด็ก) สอบถาม โทร. 0-25835-924 หรือติดต่อ 

คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  เบอร์ 09-0112-5657 

หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : stmartinfounda-

tion.th@gmail.com

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอ�าเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646- 

0-20756-3 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  

เจ้าอาวาส โทร. 08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมท�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคก-

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอาราม 

แม่พระแห่งสายประค�าศักดิ์สิทธิ์  พร้อมทั้งสมาชิกคณะ 

(มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้างอาราม 

ตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ล้านบาท) สามารถ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร  

ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง  

“ใจของท่านทั้งหลาย
จงอย่าหวั่นไหวเลย

จงเชื่อในพระเจ้า 
และเชื่อในเราด้วย 

(ยน 14:1)

เลขที่บัญชี  120-2-87666-4  สอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์มิสซังฯ  โทร. 0-4271-

1272
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โดย ราฟาแอล

 ……พี่น้องทั้งหลาย  จะมีประโยชน์ใด  หากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระท�า  ความเชื่อ

เช่นนี้จะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ  ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเคร่ืองนุ่งห่ม  และไม่มีอาหารประจ�าวัน  

แล้วท่านคนหนึ่งพูดกับเขาว่า “จงไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิด”  แต่มิได้ให้สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับ

ร่างกายแก่เขา จะมีประโยชน์ใดเล่า  ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการกระท�า ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว       

(ยากอบ 2:14-17)  

 ......เพราะความเชื่อ  เมื่อโมเสสเกิดมา  บิดามารดาจึงซ่อนเขาไว้เป็นเวลาสามเดือน  เพราะเห็นว่า

ทารกนั้นน่ารักและไม่กลัวที่จะขัดพระราชกระแสรับสั่งของกษัตริย์  เพราะความเชื่อ  เมื่อโมเสสเติบโตขึ้นแล้ว   

เขาจึงไม่ยอมได้ชื่อว่าเป็นพระโอรสของพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์  แต่เลือกที่จะถูกข่มเหงร่วมกับ

ประชากรของพระเจ้ามากกว่าที่จะท�าบาปแล้วมีความสุขสบายเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง (ฮีบรู  11:23-25)

 แล ้ วพระองค ์ ก็หันมาทางอี กกลุ ่ มหนึ่ ง 

ในศตวรรษที่ 21 แล้วกล่าวว่า:-

 +   เราหิวขออาหารจากเจ้า  แต่เจ้ากลับสร้าง

ภัตตาคารที่หรูหรา  ที่เมนูอาหารแต่ละรายการราคาแพง 

ขนาดรายได้ของคนยากจนหนึ่งเดือน  ยังไม่สามารถ

ช�าระค่าอาหารจานนี้ได้เลย

 +   เราเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่ม  ขอเสื้อผ้า

จากเจ้า  แต่เจ้ากลับสร้างโรงงาน  ผลิตใยสังเคราะห์

เพ่ือทอผ้าแพงๆ ออกแบบเสื้อแฟชั่นที่น้อยคนกล้าใส่   

มีแต่นางแบบเท่านั้นที่กล้าสวมใส่เดินบน Catwalk 

(เวทีเดินแฟชั่น)

 +   เราป่วยเจ็บไข้  ขอยาจากเจ้า  แต่เจ้ากลับ

สร้างศูนย์สุขภาพคลินิกที่รับเฉพาะคนที่สามารถจ่าย 

ค่าหมอ ค่ายาแพงๆ คนไข้ยากจนเจ้าไล่ให้ไปหาศูนย์

สาธารณสุขที่ให้ยาพื้นๆ ถูกๆ ไม่รู้ว่าจะช่วยลดไข้ได้

หรือไม่

 +   เราไม่มีที่อยู่อาศัย  ตอนกลางคืนต้องนอน

ข้างถนนในสวนสาธารณะ  หรือไม่ก็สถานีรถเมล์  แต่

เจ้ากลับสร้างตึกอาคาร คอนโดสูงๆ ราคาแพงๆ เพื่อ 

ให้ครอบครัวร�่ารวยอยู่หรือให้เช่า

 +   เราโดดเดี่ยวเดียวดาย  ไร้เพื่อน ไร้ที่พึ่งพา  

แต่เจ้ากลับสร้างศูนย์สโมสรนานาชนิด สโมสรนักธุรกิจ 

เพื่อดื่มสังสรรค์ เฮฮาหลังเวลาเลิกงาน สโมสรกอล์ฟ

ส�าราญกับการใช้เวลาครึ่งวันค่อนวันในก๊วนกอล์ฟ  

ไม่กี่คนบนสนามหญ้าที่ดูไกลสุดลูกหูลูกตา

 +    เราอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่มีใครมาสอน 

อ่าน มาสอนเขียนให้ แต่เจ้ากลับสร้างสถาบันการศึกษา

รับลูกหลานคนรวย สอนเขาให้เห็นแก่ตัว สอนการ 

เอารัดเอาเปรียบ สอนการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เพื่อจะได้

มั่งมีร�่ารวยขึ้น

 +   เราขอความยุติธรรมในสังคม แต่เจ้ากลับ

สร้างศูนย์สังคมสงเคราะห์ ศูนย์เรี่ยไรขอบริจาคเงินจาก

ชาวบ้าน  เพื่อน�าอาหารที่ไร้ธาตุอาหารมาให้ น�าเสื้อผ้า

มือสอง มือสามมาให้

  +   เราร้องขอสิทธิ์ศักดิ์ศรีแห่งชีวิตมนุษย์ แต่

เจ้ากลับสร้างคุกให้ใหญ่ขึ้น เพื่อจับนักโทษขังให้มากขึ้น

เราปฏิบัติตามความเชื่อของเราอย่างไรในศตวรรษที่ 21?

ในจ�านวนนี้มีหลายคนถูกจับทั้งๆ ที่เป็นผู้บริสุทธิ์

 +    เราต้องการความคุ้มครองจากผู้มีอ�านาจ

สูงกว่า จากการรุกรานของผู้มีก�าลังมากกว่า จากการ

ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากการถูกแก่งแย่ง แต่เจ้ากลับ

สร้างรถถัง สร้างเรือรบ สร้างจรวด สร้างระเบิดมากขึ้น

 +    เราต้องการเพียงสวนสาธารณะเล็กๆ เพื่อ

พบปะเพ่ือนฝูง เพ่ือเดินเล่น แต่เจ้ากลับขยายถนน

ให้กว้างขึ้น บ้านที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะ ในบริเวณ 

ใกล้เคียงถูกเวนคืนไปหมด

 +    เราต้องการสถานที่สงบ เพื่อภาวนาอย่าง

เงียบๆ เป็นการส่วนตัวได้ แต่เจ้ากลับสร้างวัด สร้าง

โบสถ์ สร้างศูนย์ภาวนาที่ใหญ่โตมโหฬารจนเป็นสถานที่

ท่องเที่ยว

 +    เราต้องการจะพูดคุยกับพระเจ้า พระผู้สร้าง 

ของเรา แต่เจ้ากลบัจัดพิธกีรรมอย่างโอ่อ่า หรูหราซบัซ้อน 

นอกเหนือ ค�าภาวนาง่ายๆ จนเราไม่เข้าใจถงึความหมาย

ว่าเจ้าก�าลังท�าอะไร

 +     เราขัดสน รายได้ไม่พอ ต้องขอหยิบยืม

จากเจ้า  แต่เจ้ากลับมาคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหี้ยมโหด

จนช�าระหนี้ไม่มีวันหมด

 +     เราต้องขอทานตามถนน ตามสี่แยก หน้า

ส�านักงาน แต่เจ้ากลับตั้งบริษัทไฟแนนซ์  ตั้งธนาคาร

สะสมเงินทองไว้ในห้องมั่นคง

 +     เรามีไม่พอจะกิน แต่เจ้ากลับสะสมทรัพย์

สมบัติฝากไว้ในธนาคารเพื่อกินดอก

 +     เราเน้นเรื่อง  “การเป็น” (being)  แก่เจ้า 

ด้วยการใช้เวลาในการภาวนา ร�าพึง เป็นหนึ่งเดียวกับ

เรามากขึ้น  แต่เจ้ากลับแสวงหา  “การมี” (being)  มาก

ขึ้น  โดยการขวนขวายหาเงินทอง หาทรัพย์สมบัติมาก

ขึ้น

   

  ฯลฯ    

 

 ข้อคิดแห่งชีวิต    :  เราเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่า 

“เจ้า” คนนี้หรือไม่ในศตวรรษ 21 นี้.......

 .....เป็นบุญที่เราไม่ใช่  “เจ้า”  คนนี้

 ....แต่ถ้าเราเป็น  “เจ้า”  คนนี้  แล้วก็ต้องรีบ  

“กลับใจ”  ยังไม่สายเกินไป!!!.....
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 “….ระยิบระยับทุง่ทอง แห่งพืน้แผ่นดนิสยาม มเีร่ืองราวตำานานบอกขาน

นานเนิ่น ถึงความเจริญเรืองรุ่ง จากบรรพชนที่รักแดนดินแผ่นดินเกิด สร้างตน

และปกป้องพืน้แผ่นดนิอนัเป็นทีร่กั ในคราเดยีวกัน กเ็ปิดประเทศสูอ่ารยะต่อเนือ่ง

คบค้ามิตรภาพต่างแดน และเมื่อกาลนั้น แขก มอญ จีน ฝรั่ง ก็เดินทางเข้าสู่ 

กรุงอโยธา ก่อเกิดตำานานการค้า การศาสนา

 มิตรภาพต่างพรมแดนไม่ได้นำาพามาแค่ผลประโยชน์ทางการงาน 

อาชีพและชีวิตเท่านั้น แต่ยังนำาจิตวิญญาณแห่งคำาสอนของพระเยซูเจ้า ผ่าน

ทางบรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่ามิชชันนารี ปฐมบทแห่งคาทอลิกในประเทศไทยก็เริ่ม

ขึ้น....”

 บางทีเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่า คำาบางคำาท่ีเราเขียนมันกลั่นมาจากไหน 

ที่สุดผมก็เขียนบทนำาของการแสดงชุดหนึ่งสำาเร็จ บทเกริ่นที่ว่านี้คือ 2 ย่อหน้า

ที่ท่านผู้อ่านได้อ่านผ่านตาไป มันเป็นเกริ่นนำาการแสดงชุดแสงและเงา 350 ปี

มิสซังสยาม (หมายความว่า เราบอกเล่าถึงการเข้ามาของมิชชันนารี สู่อโยธยา 

จนทำาให้เกิดการสถาปนามิสซังสยาม ส่วนการนำาเสนอนั้นใช้เป็นการแสดงของ

ร่างกายมนุษย์ ผ่านแสงและเงา เป็นการเล่าเรื่อง…ผู้เขียน)  ผมเชื่อว่าในโอกาส

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เดินทางมาถึง 350 ปี เราในทุกภาคส่วน

นอกจากความภาคภูมิใจแล้ว คงพยายามจัดอะไรบ้าง เพื่อร่วมชื่นชมกับโอกาส

นี้

 การแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจ สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ได้รับโอกาสที่ดีในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Signis Asia 

Assembly 2018 ผมกับทีมงานจึงสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมคืนวัฒนธรรม เวลาที่เราจัดอะไรแบบนี้ มากไปกว่าความภูมิใจในระดับ

ปกติ ยังมีความภูมิใจลึก ๆ ที่เราได้เผยแพร่ศักยภาพของประเทศไปด้วย

 ในฐานะประธานจัดงาน และยังเป็นประธานซิกนิสเอเชีย ผมได้เขียน 

ในสูจิบัตรและกล่าวในโอกาสวันเปิดงานว่า

 “ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทย ด้วยรอยยิ้มของมิตรภาพ ความ

สวยงาม อ่อนช้อย ของวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ถูกแสดงผ่านทางการร่ายรำาต่าง ๆ 

ของบรรดานักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การต้อนรับอันอบอุ่นจาก

ทีมงานของประเทศเจ้าภาพ และสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้เกียรติและความไว้วางใจ

ในการเลือกประเทศไทย เป็นที่จัดงาน Signis Asia Assembly 2018

 Signis Asia Assembly 2018 ถูกจัดภายใต้หัวข้อ “Fake News 

Versus Media for Peace” แน่นอนว่าพิษร้ายของ Fake News ไม่เพียงแต่

จะนำาความเสียหายกับผู้ที่ถูกกระทำา ยังทำาให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และการ

ยืนบนพื้นฐานของความรักระหว่างกัน ขาดสะบั้น ความจริงถูกทำาให้สูญหายไป 

สันติสุขก็ลบเลือน นี่จึงเป็นหน้าท่ีของนักสื่อมวลชนคาทอลิกท่ีจะต้องร่วมมือ

กันทบทวน เรียนรู้ และก้าวไปด้วยกัน ตลอด 5 วันนี้อย่างเข้มข้น เพื่อรับมือ  

ต่อต้าน และฟื้นฟูความรักและสันติสุขกลับคืนมา

 การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก 13 ประเทศ  โดยมีพระสังฆราช

จากบังคลาเทศมาร่วม 1 ท่าน พระสงฆ์ 28 ท่าน นักบวช 5 ท่าน และฆราวาส 

14 ท่าน ประมาณ 50 คน  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การประชุมนี้ดำาเนิน

ไปและสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งใจ

 ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม มิตรภาพ  ในโลโก้

ของการสัมมนาในปีนี้ นกอิสระที่บินทะยานบนโลกของสื่อสมัยใหม่ จะพาเราไป

ค้นหาความจริงร่วมกัน ด้วยมือประสานของคนสามคน เปรียบดัง 3 ภูมิภาค 

ในทวีปเอเชีย ก้าวเดินไปพร้อมกัน เพื่อสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นจริงในหน้าที่

ความรับผิดชอบแห่งงานสื่อสารมวลชนของเราแต่ละคน”

 พิธีเปิดเป็นไปอย่างสวยงาม สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมหลายคนเดินมา 

จบัไม้จบัมอืแสดงความยินด ี ช่วงทีน่่าจะมคีวามหมายสำาหรับผูเ้ข้าร่วมจากจำานวน

สมาชิกทั้ง 18 ประเทศ คือ เมื่อบทเพลง Power of Love (อันเป็นเพลงประจำา

ของรายการทีวีรายการหนึ่งของสื่อมวลชนคาทอลิก…ผู้เขียน) ถูกขับร้อง พอมา 

ถึงช่วงกลางบทเพลง มีเด็กๆ ใส่ชุดไทย พร้อมธงเล็ก ๆ ทั้ง 18 ธง จาก 18 

ประเทศสมาชิกในมือ เด็ก ๆ เหล่านี้ไปพาผู้เข้าร่วม 1 ท่าน ให้นำาธงมาปักไว้

ตรงจุดที่ถูกจัดวาง เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมกัน ด้วยการนำาทางของแสงสว่าง

แห่งองค์พระคริสต์ และพลังรักในใจ ผมเชื่อว่านอกจากพวกเขาจะประทับใจแล้ว 

สำาหรับผู้จัดเอง เราทราบว่า เราต้องใช้พลังแค่ไหนกว่าจะมีวันนี้

 เราทุกคนมหีน้าท่ีต้องสานต่อความเชือ่ ทีถ่กูลงรากไว้เมือ่ 350 ปีทีแ่ล้ว 

และทำาให้เกิดผล ไม่มีเวลาพอท่ีจะมานั่งถามตัวเองว่าทำาไปทำาไม หรือทำาไป

เพื่อใคร ถ้าจะถามคำาถามที่สำาคัญน่าจะมีเพียงแค่ว่า “เราทำาอะไรบ้างหรือยัง” 

เพื่อทำาให้พระศาสนจักรไทยในปีท่ีจะเข้าสู่ปี 350 เกิดผลและขยายขอบข่าย

อาณาจักรแห่งความรักให้เติบโตและแข็งแรงต่อไป

บรรณาธิการบริหาร

350 ปี ไม่ใช่เวลามาถามว่า
ใครท�าอะไรบ้างหรือ?
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ค.ศ. 2018 เป็นปีทีค่ณะพระมหาไถ่ได้เข้ามาท�างานแพร่ธรรมในประเทศไทย 

ครบ 70 ปี ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี 

สัมผัสชีวิต ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
กับคริสตชนบ้านท่าบม

(อ่านต่อหน้า 11)

“อาลัยรัก” คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุฒิ, C.Ss.R. เป็นประธานพิธีมิสซา 

ปลงศพมารดา มารีอา ศิวนาถ แซ่ล้อ ที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน�้า  

วันที่ 25 มิถุนายน 2018

“ชุมนุมเยาวชนเขตนครราชสีมา” เยาวชนเขตนครราชสีมา ร่วม

กิจกรรมชุมนุมเยาวชนเขต เร่ิมต้นด้วยการแบ่งปันข้อคิดให้กับเยาวชนและ

เปิดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนเขตโดยคุณพ่อวิชญะ ประทุมมา การอบรม BEC 

เยาวชน โดยคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ- 

ไมตรีระหว่างเยาวชนในเขต และปิดกิจกรรมโดยคุณพ่อสมบัติ ประทุมปี ที่

บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา วันที่ 28 กรกฎาคม 2018

การอบรมครูค�าสอนแบบไตร่ตรอง 
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 11)

“อบรมส�าหรับพี่เลี้ยงคริสตชน” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2018 

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่าย

งานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมส�าหรับพ่ีเลี้ยงคริสตชน 

(Sponsors) ในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ครั้งที่ 1/ 

2018 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มี 

ผู้เข้ารับการอบรมจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 35 ท่าน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 8 
ภาพงานทั้ง 7 

แห่งความเมตตา (5)
ให้ที่อาศัยแก่ผู้เดินทาง

การสัมมนาสร้างผู้น�าวิถีชุมชนวัด
 

 ง่าย และให้คุณค่าน้อยเกินไป ถ้าเราจะมองการแสวงบุญว่า ไม่ต่างจาก

การไปเที่ยวพักผ่อน ในภาพให้ที่อยู่อาศัยกับผู้เดินทาง มีรายละเอียดของภาพ

หนักในความหมายของผู้เดินทางว่าเป็นเหมือนผู้แสวงบุญ

 ถ ้า เรามองเจาะรายละเอียดไปที่บุคคลที่ เยือนอยู ่และหน ้าตา

บุคลิกลักษณะแบบพระเยซู 3 คนที่อยู่ใกล้ๆ มีความน่าสนใจ ทั้ง 3 คน 

ใส่หมวกที่มีสัญลักษณ์เหมือนกันคือ รูปหอย ที่ติดไว้อยู่ สัญลักษณ์นี้บ่งบอก

ถึงนักบุญเจมส์ และคิดได้ไปถึงเมือง Sandiego De Compostella ในสเปน 

ที่นั่นมีสักการสถานของนักบุญเจมส์ ผู้ยิ่งใหญ่ คนกลางมีกุญแจ ซึ่งเป็น 

สัญลักษณ์ของนักบุญเปโตร และการเดินทางไปแสวงบุญที่กรุงโรม ส่วนอีกคน

ที่เหลือ สามารถท�าให้เรานึกถึงหยดเลือดมหัศจรรย์แห่ง Alkmaar ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่เกิดขึ้นในปี 1429

 น่าสนใจทีเดียว ที่รายละเอียดของภาพไม่ได้มีแค่ความสวยงาม ผม

เช่ือว่า ศลิปินระดบันีไ้ม่ได้เก่งแค่วาดภาพมเีอกลกัษณ์และสวยงาม ความหมาย 

รายละเอียดย่อมลึกซึ้งด้วย

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ งาน “รักพระหฤทัย ช่วยเด็กไทยภูเขาและเด็กยากไร้” วันศุกร์ที่ 27 

กรกฎาคม 2018 ที่โรงเรียนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“เทววิทยาในงานอภิบาลชุมชนคริสตชนย่อยๆ” (อ่านต่อหน้า 14)

“เทิดเกียรติแม่พระแห่งเบธาราม” 

คุณพ่อชาญ กุนุ๊ อธิการเจ้าคณะพระหฤทัยของ

พระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณระลึกถึงแม่พระแห่งเบธาราม องค์

อุปถัมภ์ของคณะ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 

ที่วัดประจ�าบ้านเณรใหญ่คณะเบธาราม (บ้านการิ- 

กอยส์)


