
ปีที่ 42 ฉบับที่ 36 ประจำ�วันที่  2-8 กันย�ยน 2018

UDOMSARN WEEKLY ไทยเจ้าภาพประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกเอเชีย

(SIGNIS Asia Assembly 2018) 
“ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ”

(อ่านต่อหน้า 4)
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“บวชพระสงฆ์คณะเยสุอิต” พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ของคณะเยสุอิต สังฆานุกรชาร์ลส์ 

นพรัตน์ เรือนกูล, S.J. วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติร่วมพิธี

ด้วย หลังรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แล้วคุณพ่อนพรัตน์ ประจำาที่ศูนย์การเรียนรู้เซเวียร์ แม่จัน จ.เชียงราย

กองบัญชาการศึกษาส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์
ของศูนย์คุณธรรมขยายผลสู่ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ่านต่อหน้า 11)
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“จงแสวงหาความจริงเสมอ” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัส “เพื่อขจัดภัย” แห่งการล่วงละเมิดทางเพศของบรรดาบรรพชิต/

นักบวช วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2018
รายงานการล่วงละเมิดทางเพศของบรรพชิตในรัฐเพนซิลวาเนีย สร้างความ

สะเทือนครั้งยิ่งใหญ่สำาหรับพระศาสนจักรในประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อสามปีที่แล้ว 

ในการพบกับครอบครัวต่างๆ ในรัฐเพนซิลวาเนีย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ได้พบกับเหยื่อที่ถูกละเมิดกลุ่มหน่ึงพร้อมกับประกาศอย่างเด็ดขาดถึงความจำาเป็น 

ที่จะต้องต่อต้านกับอาชญากรรมเหล่านี้

“ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือควรทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงอยู่ข้างพวกเขา”  

นั่นเป็นการประกาศที่มีความชัดเจนมากในการแถลงข่าวของนายเกร็ก เบอร์ค  

(Greg Burke) ผู้อำานวยการสำานักข่าวของสันตะสำานัก วาติกัน โดยที่พระองค์

ติดตามข่าวจากเพนซิลวาเนียอย่างใกล้ชิดเก่ียวกับการล่วงละเมิดเพศท่ีมีพระสงฆ์

คาทอลิกถึง 300 องค์ และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกว่า 1,000 คน  ถ้อยคำาต่อไปนี้เป็น

คำาตรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เมื่อพระองค์พบกับผู้ที่ตก 

เป็นเหยื่อในการประชุมครอบครัวระดับโลก ซึ่งมีการประชุมกันที่รัฐเพนซิลวาเนีย ใน

นครฟิลาเดลเฟีย

จงติดตามหนทางแห่งความจริงเสมอ

“ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่พระสังฆราชบางองค์ไม่มีความรับผิดชอบ

ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในที่ประชุม 

วันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2015  เมื่อหันไปมองยังเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ยอมรับ

ด้วยความเศร้าพระทัยว่า “นี่เป็นเรื่องที่ลำาบากใจยิ่งที่ทราบว่าในบางกรณีแม้แต่พระ

สังฆราชเองก็เป็นผู้ละเมิดเสียเอง” พระสันตะปาปาตรัส “ข้าพเจ้าขอให้สัญญากับ

ท่านทุกคนว่าเราจะเดินไปตามหนทางแห่งความจริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะพาเราไปถึงไหน  

“จงแสวงหาความจริงเสมอ”

เราต้องให้นักบวชและพระสังฆราชเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อพวกเขาล่วงละเมิด หรือไม่

ปกป้องเด็ก/ผู้เยาว์” และพระองค์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในครอบครัวแห่งความเชื่อ

และครอบครัวมนุษย์ของเรา บาปและอาชญากรรมแห่งการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจะ

ต้องไม่ถือว่าเป็นความลับ และเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่ง”

เราไม่อาจที่จะซ่อนอาชญากรรมเหล่านี้ไว้ได้

ต่อมาในวันเดียวกันเม่ือปราศรัยกับบรรดาพระสังฆราชท่ีมาจากท่ัวโลกเพ่ือ

การประชุมที่นครฟิลาเดลเฟีย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสย้ำาถึงความตั้งใจ

ของพระองค์ที่จะต่อต้านภัยแห่งการละเมิดดังกล่าว  พระองค์ตรัสอย่างจริงจังว่า 

“อาชญากรรมและบาปของการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์จะต้องไม่เป็นความลับ

อีกต่อไป  ข้าพเจ้าปวารณาตนท่ีจะสร้างหลักประกันว่าพระศาสนจักรจะใช้ความพยายาม

ทุกอย่างเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์  ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าผู้ที่มีอำานาจหน้าที่จะ

ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ”

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ผู้เยาว์เป็นการทุราจาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหันกลับไปตรัสถึง

ประเด็นคำาถามท่ีนักข่าวถามพระองค์บนเครื่องบินขณะเดินทาง

กลับกรุงโรมจากนครฟิลาเดลเฟียเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

ของบรรดาบรรพชิต  “เมื่อพระสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กถือ 

ว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก” พระองค์ตรัส “เพราะกระแสเรียก 

ของพระสงฆ์ต้องช่วยดูแลเด็กทั้งชายและหญิงมีชีวิตที่สูงขึ้น 

เจริญเติบโตขึ้นในความรักต่อพระเจ้า เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

วุฒิภาวะเป็นคนดี  แต่กลับกระทำาตรงกันข้าม เขาทำาลายเด็ก

ซึ่งถือว่าเป็นความชั่วที่ร้ายแรง  นั่นคือเป็นบาปทุราจาร” พระ

สันตะปาปาตรัสย้ำา  “ต้องไม่มีการปกปิดสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่ทำาการ

ปกปิดจึงต้องรับผิดด้วย แม้พระสังฆราชบางองค์ที่ปกปิดเป็น

เรื่องที่เลวร้ายมาก”

(มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ - 

เก็บข่าวเรื่องนี้มาไตร่ตรอง)
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ไทยเจ้าภาพ (ต่อจากหน้า 1)

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดยคุณพ่ออนุชา  

ไชยเดช ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกเอเชีย (SIGNIS 

Asia) และผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ 

ไทย เป็นเจ้าภาพจดัประชมุส่ือมวลชนคาทอลิกเอเชยี 

(SIGNIS Asia Assembly 2018) หัวข้อ “ข่าวเท็จ

และการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ” (Fake News ver-

sus Media for Peace) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 14 

ประเทศ จำานวน  48 ท่าน ประกอบด้วยพระสังฆราช 

1 องค์ พระสงฆ์ 28 องค์ ซิสเตอร์ 5 ท่าน ฆราวาส

ชายหญิง 14 คน ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2018 

ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอย

ทองหล่อ 25 ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันหาหลักการส่งเสริม

การนำาเสนอข่าวสารทางสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อ

ออนไลน์ ให้นำาเสนอข้อมูลที่เป็นความจริง มีการ

ตรวจสอบได้และสร้างสรรค์ ปราศจากการใช้ถ้อยคำา

โฆษณาชวนเชื่อ กระทบความรู้สึกในทางลบอันจะ

นำาพาสังคมไปสู่สังคมที่ปราศจากสันติภาพ

 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชเจมส์  

โรเมน (Bishop James Romen) จากบังคลาเทศ และ

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 

 พระคุณเจ้าประธาน กล่าวในบทเทศน์ว่า “ใน

บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือของประกาศกเอเสเคียล ท่าน

เป็นสมณบุตรของบุซี ท่านอยู่ในกลุ่มผู้ถูกเนรเทศ ที่

แม่นำ้าเคบาร์ในดินแดนของชาวเคลเดียน เมื่อพระวาจา

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสมายังตัวท่าน

 ท่านเป็นประกาศกที่มีภาพนิมิตมากมาย ท่าน

ได้ใช้ภาพที่ยากจะอธิบายและจะเข้าใจได้ ท่านเห็น “พระ 

สริรุ่ิงโรจน์ของพระเจ้า” ออกมาจากพระวิหารของพระเจ้า

ในกรงุเยรซูาเลม็ไปยงัดนิแดนเนรเทศ ซ่ึงหมายถึงพระเจ้า

มิใช่ทรงเป็นสมบัติของชนชาติใดหรือจะอยู ่พำานัก 

เพียงแต่ในพระวิหาร หรือแค่ในดินแดนแห่งพันธสัญญา

ตามความเข้าใจของบรรดาประชาชน

 พระเจ ้าทรงสำาแดงพระองค์ต ่อประกาศก 

เอเสเคียลด้วยพระมหิทธานุภาพ แสงสว่าง และสิ่งมีชีวิต 

เคลื่อนที่อยู่รอบๆ ดังแสงสว่างเจิดจ้าซึ่งอยู่ในความคิด 

ของคนในสมัยก่อน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพระมหิท- 

ธานุภาพของพระองค์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงสรร-

พานุภาพ สถิตอยู่ตลอดนิรันดร

 พระองค์ทรงสำาแดงพระองค์ในดินแดนเนรเทศ

ในรูปลักษณ์ของมนุษย์ นี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรง

ประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ในช่วงเวลาแห่ง

ความทุกข์ยาก

 ประกาศกเอเสเคียลเชื้อเชิญให้เราไตร่ตรอง

ถึงการประทับอยู ่ของพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆใน

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าจะหมดหวัง 

แต่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่น่ันเพื่อทรงช่วยเหลือและ

ปลดปล่อยมวลมนุษย์จากส่วนลึกภายในของพวกเขา

 ต่อหน้าพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ประกาศก 

เอเสเคียลก้มลงกราบแทบพืน้ดนิ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 

ที่ไม่สามารถแลเห็น แต่ปรากฏพระองค์เองให้เห็นใน 

ขณะนัน้ พระองค์ทรงอยู่เหนือสรรพสิง่แต่ทรงอยู่ใกล้ชดิ

กบัมวลมนษุย์  พระองค์ทรงมส่ีวนร่วมในชีวติของมนษุย์ 

และทรงเป็นที่สักการะเมื่อพวกเขาพบพระองค์

 พระวรสารในวันนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก

เป็นคำาทำานายของพระเยซูเจ้าถึงการสิ้นพระชนม์และ

กลับคืนพระชนมชีพครั้งที่สองว่า บุตรแห่งมนุษย์จะถูก

มอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย และถูกประหารชีวิต 

แต่ในวันที่สาม บุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพ” 

 ไม่ใช่แค่บรรดาสมณะและธรรมาจารย์จะต้อง 

รับผิดชอบถึงการสิ้นพระชนม์แต่เป็นบรรดาประชาชน

ทุกคนอีกด้วย

 ส่วนท่ีสองเกี่ยวกับการจ่ายภาษีให้กับพระ

วิหาร พระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์ของพระองค์เสด็จไปยัง

เมืองคาเปอรนาอุมบ้านเกิดของพระองค์ และที่พระองค์ 

ตรัสแก่เปโตรเกี่ยวกับการถูกท้าทายจากการไม่จ่ายภาษี

พระวิหาร

 แต่พระองค์มิได้ทรงต้องการให้เกิดเป็นท่ี

สะดุดกับทุกคน พระองค์ตรัสให้เปโตรไปที่ทะเล หย่อน

เบ็ดลงไป จับปลาตัวแรกที่ตกได้ เปิดปากปลา ท่านจะ

พบเงินหนึ่งเหรียญ ซึ่งมีค่าไปเสียภาษีเพื่อพระองค์และ

เปโตร 

 ดูเหมือนว่ากลุ่มชุมชนของมัทธิว มีคำาถาม 

ถกเถียงว่าประชาชนควรจ่ายภาษีหรือไม่ การกระทำา 

ของพระเยซูเจ้าดูเหมือนว่าจะแก้ปัญหานี้ของกลุ ่ม

ชุมชนนี้ได้

 สำาหรับนักบุญเปาโล การจ่ายภาษีเป็นเรื่องของ

มโนธรรม ประชาชนจะต้องจ่ายภาษี แต่สำาหรับกลุ่ม

ชุมชนของมัทธิวนั้นการจ่ายภาษีของประชาชนเพื่อ

ประเทศของตนดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นข้อบังคับ

 อะไรคือเนื้อหาสาระที่เราได้จากทั้งสองบทอ่าน

นี ้ในความคิดเหน็ส่วนตวัของพ่อ ประการแรกประกาศก 

เอเสเคียลต้องการให้เราไตร่ตรองถึงการประทับอยู ่

ของพระเจ้าในเหตุการณ์ของชีวิตประจำาวัน แม้ในช่วง

เวลาที่เจ็บปวดที่สุด พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นกับเราเพื่อทรง 

ช่วยเหลือและทรงปลดปล่อย

 ประการท่ีสองพระเยซูเจ้าทรงมีความชัดเจน

ในพระพันธกิจของพระองค์ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อทรง

มอบชีวิตให้กับโลก วิสัยทัศน์นี้ได้ชัดเจนอยู่เสมอใน

พระองค์ ให้เราถามตัวเราเองว่า วิสัยทัศน์เดียวกันนี้ ก็

มีความชัดเจนสำาหรับพวกเราด้วยเช่นกัน”

 หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณมีพิธีเปิดการ

ประชุมซิกนิสเอเชีย และการต้อนรับอย่างเป็นทางการ

ตามประเพณีไทย ด้วยการแสดง “ระบำาเทพบันเทิง” 

เป็นการแสดงหมายถงึหมูเ่ทวดาและนางฟ้า ทีร่่วมอวยชยั

ให้พรแก่ผู้มีเกียรติ และการแสดง “แสงรักนำาเรามาพบ 

กัน”  เป็นการแสดงต้อนรับ โดยใช้วิธีการรำาไทย บวกกับ 

โคมไฟในมือ โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 จากนัน้อาจารย์ชยัณรงค์ มนเทยีรวเิชยีรฉาย  

ท่ีปรึกษาสมณสภาส่ือสารสังคม สันตะสำานัก วิทยากร 

บรรยายหวัข้อหลกั “ข่าวเทจ็และการสือ่ข่าวเพือ่สนัตภิาพ” 

พร้อมด้วย ดร.รชัดา มนเทียรวเิชียรฉาย ผูอ้ำานวยการ 

สำานักข่าวยูแคน

 อาจารย์ชัยณรงค์ บรรยายโดยสรุปว่า “ข่าวเท็จ” 

ไม่ได้เป็นคำาที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้กันเมื่อสองปีที่แล้ว แต่

ในปัจจุบันนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดในระบอบประชาธิปไตย การอภิปรายอย่างเสรี และ

ระบบระเบียบปฏิบัติของโลก

 จากข้อเท็จจริงที่ว่า บริษัทอินเทอร์เน็ต สถาบัน

ต่างๆ หน่วยงานรัฐ และกลุ่มทางการเมือง ได้เริ่มแก้ไข

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ “การบิดเบือนข้อเท็จจริง

ที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้ง และมีผลกระทบ

ที่เป็นไปได้ในระดับของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและ

ส่วนรวม” พระศาสนจกัรก็ต้องการร่วมสนบัสนนุแบ่งปัน

และแก้ไขปัญหานี้ด้วยเช่นกัน

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในทวิต-

เตอร์ของพระองค์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2017 ว่า 

พ่อได้เลือกหัวข้อ “ความจริงจะทำาให้ท่านเป็นอิสระ” 

(ยอห์น 8:32) ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ 

สำาหรับวันสื่อมวลชนสากล 2018

 การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส

ไปเยี่ยมชมกิจการด้านงานสื่อสารมวลชนของสถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่องทรูวิชั่นส์  ซึ่งเป็นสื่อ

หลักและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ

ในการนำาเสนอข่าวสารข้อมลูต่างๆ ทีแ่ม่นยำาและถกูต้อง

 และได้เข ้าร ่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 

อาสนวหิารอสัสมัชญั

 พระสังฆราชเจมส์ โรเมน จากบังกลาเทศ 

ให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจที่ได้เข้าร่วมการประชมุ

ครั้งนี้ว่า “พ่อขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุม

ซิกนิสเอเชียทุกท่าน การประชุมหัวข้อ “ข่าวเท็จและ 

การสือ่ข่าวเพือ่สนัตภิาพ” ซึง่เป็นประเดน็ทีม่คีวามสำาคญั

มากในยุคปัจจุบัน ที่มีการใช้เคร่ืองมือสื่อสารสมัยใหม่

อย่างมากมาย ข่าวเท็จนั้นสามารถทำาลายครอบครัว 

สังคม พระศาสนจักร และโลกของเราได้ โดยข่าวเท็จ

เป็นเคร่ืองมือทำาลายล้างเพ่ือทำาลายชีวิตส่วนตัวของเรา

ด้วยเช่นกัน

 การประชุมครั้งนี้เป็นเสมือนการให้ความรู ้

ความกระจ่างแก่ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ตระหนักถึงข่าวเท็จ  

และได้ให้กำาลังใจสนับสนุนพวกเราในการก้าวไปสู่การ

ปกป้องการใช้ข่าวเท็จ และยังช่วยให้เรารู้ว่าอะไรคือ 

ข่าวเท็จและผลที่ตามของข่าวเท็จนั้น ขอพระเจ้าอวยพร

ให้เราสามารถกระทำาสิ่งที่ดีสำาหรับมวลมนุษยชาติ”

 ซิสเตอร์วิรินทิพย์  อินทรแย้ม คณะธิดา 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ที่เข้าร่วม

ประชุมคนหนึ่ง ซิสเตอร์รู้สึกประทับใจมากในหลายสิ่ง 

ลำาดับแรกคือ ประทับใจในเนื้อหาการประชุมท่ีเข้มข้น 

ตรงประเด็นในทุกหัวข้อ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากใน

การนำาไปใช้กับภารกิจที่ได้รับ ทั้งยังเห็นถึงความพร้อม

ของวิทยากรทุกท่านท่ีได้ตระเตรียมเนื้อหามาอย่างดี  

คณะวิทยากรเองมีความหลากหลายด้านอาชีพ อายุและ 

ประสบการณ์ จงึทำาให้เนือ้หามคีวามหลากหลายมมุมอง  

และมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ประทับใจในความเอาจริงเอาจังและ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ท่ี

แม้จะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และ

อายุ แต่ก็ร่วมมือกันอย่างดีในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ 

ในบรรยากาศของมิตรภาพและความเป็นกันเอง เชื่อว่า

จะเกิดสิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอน หลังจากการประชุมใน

ครั้งนี้”
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l “จงฟัง” คือคำาหลักของงาน ที่พระสันตะปาปาฟรังซิส 

จะทรงรับฟังเสียงของเยาวชนจากท่ัวประเทศอิตาลี 

เพื่อเตรียมประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก

l สภาพระสังฆราชคาทอลิกอิตาลีจัดการประชุมจาริก

แสวงบุญโดยมีจุดหมายปลายทางที่นครอันเป็นนิรันดร์ 

(กรุงโรม...ผู้แปล) เพื่อพบปะกับพระสันตะปาปา ที่นั่น

พระองค์จะทรงรับฟังเรื่องการเป็นประจักษ์พยานของ

เยาวชนหลายๆคน

 คุณพ่อมิเคเล ฟาลาแบรตติ (งานฝ่ายเยาวชน  

สภาพระสังฆราชคาทอลิกอิตาลี)

l “เยาวชนเป็นตัวเซ็นเซอร์เพื่อชี้วัดสภาพอากาศที่เรา

สูดหายใจเข้าไป เป็นความจริงว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้รับ

อะไรยิ่งใหญ่ออกมาจากพวกเขา แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดำารงอยู่ 

ในสภาพแวดล้อมและประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับ

พวกเขาไปเสียทั้งหมด”

l ประเด็นที่จะบอกเล่าออกมาแด่พระสันตะปาปาจะได้

รับการคัดสรรโดยพวกเยาวชนกันเอง เป็นการพบปะ 

ที่จัดงานโดยพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นเนื้อหา

สำาคัญของงานอยู่

l เยาวชนอิตาเลียนต้อนรับพระสันตะปาปาด้วยความ

ชื่นชมและกระตือรือร้น ก่อนหกโมงครึ่งตอนเย็น พระ

สันตะปาปาทรงปรากฏพระองค์ ณ ลานมัสสิโม ใน 

กรุงโรม เพ่ือร่วมฉลองการชุมนุมเยาวชนอิตาเลียนจำานวน 

50,000 คน สำาหรับเตรียมก่อนประชุมซีโนด  เร่ืองเก่ียวกับ 

เยาวชนซ่ึงจะมีข้ึนในเดือนตุลาคมน้ี    พวกเขาถวายไม้เท้า 

ชุมพาบาลที่ทำาด้วยไม้ อันเป็นเครื่องหมายว่าพวกเขา

ต้องการเดินไปพร้อมกับพระสันตะปาปา    พระสันตะ- 

ปาปาทรงรับฟังประสบการณ์จากเยาวชนบางคนและ

ความคาดหวังในอนาคตของพวกเขา พระองค์ทรงให้

กำาลังใจให้ติดตามความฝันของตนต่อไป พระองค์ตรัส

ตอบตอนหนึ่งว่า

  “ฝันใหญ่ก็ต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะ 

ไม่เป็นแค่ภาพลวงตาหรือเพ้อเจ้อในความคิดว่าทำาได้

ทุกอย่าง พวกลูกสามารถมุ่งมั่นมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้ 

แต่กระทำาเพียงคนเดียวนั้นเป็นอันตราย เพราะลูกอาจ

ตกอยู่ในความเพ้อคลั่งว่ามีอำานาจทำาได้ทุกอย่าง แต่

ร่วมกับพระเจ้าลูกไม่ต้องมีความหวาดกลัว สามารถมุ่งม่ัน

ต่อไป ในฝันยิ่งใหญ่นั้น”

l พวกเขายังได้แบ่งปันเร่ืองราวอ่ืนๆกับพระสันตะปาปา 

เช่นความกดดันที่จะต้องเลือกระหว่างการตั้งใจจะมี

ครอบครัว หรือมุ่งก้าวหน้าในอาชีพการงาน   ประการแรก  

พระสันตะปาปาทรงถามพวกเขาว่ารู้จักแยกแยะว่าอะไร

คือความรักแท้หรือยัง และทรงอธิบายว่าทำาไมพวกเขา

ไม่ควรให้ความรักแท้จริงผ่านเลยไป ตรัสตอนหนึ่งว่า

  “คนหนุ่มสาวจะรู้ ว่าเมื่อไหร่เป็นรักแท้และ 

เมื่อไหร่เสแสร้งกระตือรือร้นว่าเป็นความรัก พวกลูกจะ 

รู้จักแยกแยะสิ่งนี้ได้อย่างดี พวกลูกไม่ใช่คนโง่ ดังนั้นเรา

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับเยาวชนอิตาเลียน 50,000 คน : 

พระศาสนจักรที่ปราศจากประจักษ์พยานก็เป็นแค่ควันไฟล่องลอย

จึงมีกำาลังใจกล้าหาญที่จะพูดเรื่องความรัก ความรัก

ไม่ใช่อาชีพ ความรักคือชีวิตและถ้าความรักมาถึงในวันน้ี 

ทำาไมฉันจะต้องคอยอีกสาม สี่ หรืออีกห้าปีเพื่อที่จะ

ทำาให้มันเติบโตและทำาให้รักมั่นคง?”

l สำานึกเร่ืองความทุกข์ยากลำาบากของมนุษย์ก็เป็นคำาถาม

จากเยาวชนด้วย พระสันตะปาปาทรงเศร้าพระทัยและ

ตรัสตอบพวกเขาว่าไม่ใช่ความทุกข์ยากทุกอย่างของ

มนุษย์จะมีคำาตอบ   พวกเขายังถามพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเกี่ยวกับทัศนคติต่อพระศาสนจักรท่ีบางทีก็มี

เรื่องอื้อฉาวเป็นที่สะดุด พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า

พวกเขาจะต้องมีหลักฐานที่แจ้งชัดแน่นอน พระองค์

ตรัสว่า

  “เราสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ พระ

สังฆราชองค์นี้ หรือคริสตชนคนอื่นได้มั้ย? หากตัวเราก็

ยังไม่สามารถให้ชีวิตเป็นประจักษ์พยานได้ เยาวชนที่รัก

ทั้งหลาย นี่คือสิ่งสุดท้ายที่พ่อจะพูดข่าวสารของพระ

เยซูเจ้า พระศาสนจักรที่ปราศจากประจักษ์พยานก็เป็น

เพียงแค่ควันไฟล่องลอย”

l ในตอนเย็นพิธีตื่นเฝ้าเริ่มขึ้น เริ่มด้วยการสวดภาวนา

ต่อพระนางพรหมจารีมารีย์ และช่วงสงบเงียบ รำาพึงและ

ขับร้องบทเพลง.. ก่อนที่พระสันตะปาปาจะทรงจากไป

ได้ทรงขอร้องจากพวกเขาเป็นสิ่งสุดท้ายว่า   “นี่คือเหตุ

ว่าทำาไมพ่อจึงพูดกับลูก จงอย่าเข้าร่วมไปกับก้าวย่าง

เอาแต่คอยดูลู่ลมของพวกที่อยู่แถวสุดท้าย จงมีความ

กล้าท่ีจะเส่ียงในการก้าวไปข้างหน้า จงก้าวเท้าอันกล้าหาญ

และเป่ียมรักไปยังความฝันและตระหนักถึงองค์พระ 

เยซูเจ้าที่ทำาเพื่อพระอาณาจักรสวรรค์ และอุทิศตนเป็น

เพื่อนพี่น้องกับเพื่อนมนุษย์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น”

l ณ ยามราตรี ในคืนต่ืนเฝ้าน้ีกรุงโรมเต็มไปด้วยแสงสว่าง 

นับพันๆ ดวงเพื่อกล่าวอำาลาต่อพระสันตะปาปาฟรังซิส

พร้อมด้วยเสียงเพลง

l เย็นวันนั้น ตามวัดต่างๆ ในกรุงโรมจะเปิดเพื่อให้คน

ไปรับศีลอภัยบาป สวดภาวนาและรับฟังเรื่องราวของ

ประจักษ์พยานที่มาแบ่งปันเรื่องความเชื่อในพระเจ้า

l วันรุ่งขึ้น พวกเขาทุกคนจะเดินทางไปยังจัตุรัสนักบุญ 

เปโตรเพื่อร่วมถวายมิสซาและทักทายกับพระสันตะ- 

ปาปาก่อนภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าว
(อ่านต่อหน้า 14)



ปีที่ 42 ฉบับที่ 36 ประจำ�วันที่ 2-8 กันย�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 6

บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายใน 

และท�าให้มนุษย์มีมลทิน” (มาระโก 7:23)
 ในศาลาธรรมของชาวยิวที่กรุงปรากได้มีการจัดแสดงภาพวาดและ

ภาพเขียนของเด็ก ๆ ดูแล้วเป็นนิทรรศการที่แสนน่ารัก แต่ทุกคนก็ทราบว่า

เด็กที่วาดภาพเหล่านี้เสียชีวิตทั้งหมดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

 มีภาพวาดหนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่ง มันถูก 

วาดโดยเด็กชายวัยสิบปีชื่อ ฟรานทีเซก โบร์เซน ภาพของเขาเป็นรูปวาด 

ลายเส้นที่เรียบง่ายของชายคนหนึ่งสวมกางเกงลาย เขามีตาสองข้างๆ ละจุด

สำาหรับจมูกหนวดและหมวก แต่ไม่มีปากหรือแขนเลย ซึ่งเป็นการแสดงออก

ถึงความไร้อำานาจ เขาไม่มีทางพูดไม่มีแขนที่จะเอื้อมมือ แต่ในตัวของชาย 

คนนี้มีรูปชายอีกคนหนึ่ง และถ้าเรามองดูอย่างรอบคอบเราก็สามารถเห็นได้

ว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกัน มีผู้ชายคนเดียวกันที่อยู่ในตัวผู้ชายคนนี้

 รับบีคนหนึ่งดูภาพนี้และรู้สึกสะเทือนใจกล่าวว่า “แม้แต่ในนรก จิต

วิญญาณสามารถสร้างความงามได้ หนูน้อยฟรานทีเซกช่วยให้เราได้เห็นจิต 

วิญญาณใหม่ด้วยดวงตาใหม่” ผมคิดว่าเขาพูดถึงว่าจิตวิญญาณคือ “ภายใน

ตัวฉัน” ซึ่งเป็นตัวตนแท้จริงของตัวฉัน เป็นตัวฉันท่ีเราได้รับจากพระเจ้า 

เป็นตัวฉันที่ไม่มีใครสามารถนำาไปได้แม้ในขณะที่ถูกคุมขัง เป็นตัวฉันที่ไม่มี 

ทางสญูสลายแม้ในขณะทีต้่องสญูเสยีชีวติของเราไป เป็นตัวฉันท่ีมีความแข็งแกร่ง 

ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างข้างในตัวเรา  ถึงแม้หนูน้อยฟรานทีเซกจะถูกปล้นจาก

โอกาสท่ีจะเตบิโตขึน้ แต่ความคิดอนัลกึซ้ึงเรือ่งของจติวญิญาณยงัคงมชีวีติอยู่ 

และช่วยให้เราใช้ชีวติบนโลกนีด้้วยความพลงัแห่งความบริบรูณ์ของ “ตัวฉัน” 

ภายในตัวของฉัน 

ภายในตัวฉัน

 ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกเชื่อและม่ันใจว่าพระองค์ทรงดำารงอยู่ในชีวิต

ของพวกลูก ขอพระองค์ทรงเปิดจิตวิญญาณและมโนธรรมของลูกให้สามารถ

ระลึกถึงพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ในตัวของลูก ให้ลูกมีความเมตตากรุณา

ก่อนมีการตัดสินใจ มีความยินดีก่อนที่จะพบความกลัว และมีการคืนดีก่อนที่

จะแตกแยกด้วยเทอญ อาแมน

กำาลังรักใครอยู่
 เป็นเรื่องน่าเศร้า
 เมื่อมีข่าวร้ายเกี่ยวกับเด็กๆ
 การทำาร้ายร่างกายการทำาร้ายจิตใจ
 ในโรงเรียนในบ้านในสถานสงเคราะห์
 แค่ไม่รักเด็กอย่างที่ควรจะรัก
 ก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายแล้ว
 เพราะในวัยที่ยังต้องการความรักความเอาใจใส่
 เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่า
 เด็กกลับไม่ได้รับอย่างที่ควรจะได้
 นอกจากจะทำาให้การเติบโตไม่ราบรื่นแล้ว
 ยังทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจให้เกิดปมด้อยอีกด้วย
 เด็กจะเห็นในคุณค่าของตนเอง
 หากคนรอบข้างเห็นในคุณค่าของเด็ก
 และทำาให้เด็กเห็นเป็นการตระหนัก
 ด้วยการให้ความรักให้การทะนุถนอม
 ในเมื่อลูกเกิดจากความรักของพ่อของแม่
 ตัวตนลูกจึงเป็นความรักที่เป็นเลือดเนื้อเป็นเชื้อไข
 จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ต้องมีความรัก
 ความรักจากพ่อแม่เป็นอันดับแรก
 แล้วนั้นความรักจากคนรอบข้าง
 ด้วยการให้ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ

เด็กเติบโตพัฒนาย่อมมีการลองผิดลองถูก
ประสาคนกำาลังเรียนรู้ชีวิต
การให้อภัยการให้โอกาสคือความรักอีกรูปแบบ
ด้วยการให้ความเคารพในความเป็นตัวของตัวเด็ก
แต่ละคนเกิดมาเป็น “หนึ่งเดียวคนนี้”
ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน
การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเป็นอย่างที่เป็นในแง่ดีที่สุด
ก็คืออีกมิติแห่งความรักต่อเด็ก
ด้วยการให้ความเพียรทนให้เวลา
ทุกอย่างที่เติบโตต้องการเวลาทั้งนั้น
และไม่ใช่ทุกอย่างเติบโตพัฒนาเวลาเดียวกัน
จังหวะการเติบโตการพัฒนาของเด็กแต่ละคนจึงไม่พร้อมกัน
การให้เวลาเคารพจังหวะคือความรักอีกแง่หนึ่ง...
แต่พอไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง
อะไรๆ ก็ดูขัดไปหมด
ในขณะที่รักคือการถือเด็กเป็นหลัก
พอไม่รักพ่อแม่คนใกล้ตัวเด็กก็เอาตนเป็นหลัก
หนักเข้าก็กริ้วโกรธโมโหโทโสคันไม้คันมือ
พร้อมเหตุผล “ไม่ได้ดั่งใจ”
เลี้ยงดูมาไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่
สอนแล้วไม่ได้ดั่งใจครูบาอาจารย์
แล้วก็อ้างว่านั่นเป็นการลงโทษที่เด็กสมควรได้รับ
ทั้งๆ ที่การเติบโตลองผิดลองถูกไม่ใช่ความผิด
เพราะกำาลังเรียนรู้ชีวิต
จะถือเป็นโทษได้ก็ต่อเมื่อมีความผิด
รู้ว่าผิดแล้วยังขืนทำาผิด...สมควรต้องโทษ
ทั้งๆ ที่การศึกษาเป็นการ “กำาลัง” เรียนรู้วิชา
การที่ยังไม่รู้จึงไม่ใช่ความผิด
จะถือเป็นโทษได้ต่อเมื่อมีความผิด
รู้แต่ไม่ยอมรู้ รู้แต่ไม่อยากรู้...สมควรต้องโทษ
ตราบใดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังยึดตนเองเป็นหลัก
ตราบนั้นก็ยังคงใช้ “ไม่ได้ดั่งใจ” เป็นเกณฑ์
เลยดูไม่ออกบอกไม่ถูก
ที่ว่า “รัก” ลูก “รัก” ลูกศิษย์นั้น
จริงๆ แล้วกำาลัง “รัก” ตัวเองอยู่หรือเปล่า  
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 .....ต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดี  หรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกัน  เรารู้จัก

ต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้น  เราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนาม หรือเก็บผลองุ่นจาก

กอหนาม  คนดีย่อมนำาสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน  ส่วนคนเลวย่อมนำาสิ่งที่เลวออกมาจาก

ขุมทรัพย์ที่เลวของตน เพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา (ลก 6:43-45)

  .....พระองค์ตรัสว่า  “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน ภรรยา พี่น้อง 

บดิา มารดา หรอืบตุร เพราะเห็นแก่พระอาณาจกัรของพระเจ้า   แล้วจะไม่ได้รับสิง่ตอบแทนหลายเท่า ณ บดัน้ี 

และได้รับชีวิตนิรันดรในโลกหน้า” (ลก 18:29-30)

โดย ร�ฟ�แอล

 ณ วัดคาทอลิกแห่งหนึ่งในชนบทของสหรัฐ 

อเมริกา  ในสมัยที่ยังมีคาวบอย (cowboy) พระสงฆ์ 

เจ้าวัดองค์ใหม่ร้อนรน

 ช่วงที่เทศน์ระหว่างมิสซาวันอาทิตย์  ได้ถาม 

สัตบุรุษว่า  ใครอยากไปสวรรค์ให้ลุกขึ้น  สัตบุรุษประมาณ 

หนึ่งร้อยคนก็รีบลุกขึ้นทุกคน

 .......ยกเว้นคนเดียว เป็นคาวบอย อยู่ในชุด

คาวบอยเต็มยศ คาดเข็มขัดปืนสองกระบอก....  คุณพ่อ 

จึงถามด้วยเสียงอันดังอีกครั้งว่า

 “ใครอยากไปสวรรค์ให้ลุกขึ้น”....... คาวบอย

คนนัน้ยังคงนัง่น่ิงเช่นเดิม.....  คณุพ่อจึงเดนิจากธรรมาสน์ 

ลงมายืนต่อหน้า  ถามอีกครั้งว่า

 “คณุไม่อยากไปสวรรค์หรอื?”  ระหว่างทีท่ัง้สอง 

ยืนเผชิญหน้าจ้องมองตากันอยู่นั้น  บรรดาสัตบุรุษก็เริ่ม 

นัง่ลงทกุคน....  เมือ่เหน็ว่าทกุคนน่ังลงหมดแล้วคาวบอย 

ก็ลุกขึ้น และบอกคุณพ่อว่า  “แล้วผมจะแสดงให้คุณพ่อ 

ดูอีกครั้งว่าใครอยากไปสวรรค์จริงๆ บ้าง”

 พูดแล้วเขาก็ควงปืนทั้งสองกระบอกขึ้น แล้ว

จ้องไปยังสัตบุรุษทั้งร้อยคนนั้น แล้วถามด้วยคำาถาม

เดียวกันว่า  “ใครอยากไปสวรรค์ให้ลุกขึ้น”.....  ปรากฏ

ว่า ไม่มีใครลุกขึ้นเลยสักคน....???!!!

 เรื่องเล่านี้ทิ้งท้ายห้วนๆ ไว้เช่นนี้......  ปล่อยให้

เราคิดเอาเองว่าทำาไมจึงไม่มีคนลุกขึ้น....  คงเป็นเพราะ

รู้ว่า เพื่อจะไปสวรรค์ตามที่คาวบอยถามนั้น ตัวเองต้อง

ตายโดยการถูกยิงก่อนแน่ๆ  .....ตอนท่ีคุณพ่อถาม  

คุณพ่อไม่ได้จ้องปืนมาที่ตนเองจึงลุกขึ้น   แต่คาวบอย

ตาขวางคนนี้ท่าทางเอาจริง ควงปืนถามเช่นนี้แล้ว ใคร

จะกล้าลุกขึ้น.....

  ในชีวิตจริงๆ ของเราก็คงประสบเหตุการณ ์

เช่นนีเ้หมอืนกนั.... แต่ปืนทีจ้่องมาท่ีเราเป็นไปในรูปแบบ 

ของการผจญต่างๆ.....

 ความอิจฉาริษยา ความไม่ซื่อสัตย์ คดโกง 

ความไม่ยุติธรรม เอาเปรียบผู้อื่น เห็นแก่ตัวเอง ความ

คิดร้ายต่อผู้อื่น ไม่สัตย์ซื่อต่อกระแสเรียกชีวิตของตน 

ปล่อยตัวตามความโน้มเอียงของบาปต่างๆ ฯลฯ  ใน

สภาพที่  “ถูกปืนจ่อที่ศีรษะ” เช่นนี้แล้ว เราจะกล้าลุก

ขึ้นยืนเพื่อพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อไปสวรรค์ไหม?  นี่เป็น

ข้อท้าทายชีวิตของคริสตชนในโลกศตวรรษที่ 21 นี้ได้

ใครอย�กไปสวรรค์ให้ลุกขึ้น

เป็นอย่างดี

 ฤทธิ์กุศล ความเชื่อ ความไว้ใจ ความหวัง 

เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่เราด้วย 

นำ้าพระทัยดีของพระองค์ แต่อยู่ที่ตัวเราเองด้วย ที่จะ

เฝ้าอุตส่าห์ปลูกฝังคุณธรรม และรับพระพรต่างๆ นี้

จากพระองค์ มีความแตกต่างมากมายระหว่างผู้ที่แสดง

ความเชื่อไว้ใจในพระเจ้า  ในขณะที่เขามีทุกอย่างไม่

ขาดแคลนอะไรเลย กบัผูท้ีไ่ม่มอีะไรเลยแต่ยงัมคีวามเชือ่ 

ความไว้ใจในพระองค์อย่างเต็มที่.....

 “และมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างผู ้ที่

กำาลังเผชิญความตาย  แต่ยังกล้าแสดงความเชื่อกับผู้

ที่เชื่อโดยไม่มีภัยอันตรายอะไรเลย....”  (นักบุญฟรังซิส 

เซเวียร์)
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จ งอย่ า ต อบ โ ต้ ค น ชั่ ว

(มธ  5:39)

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... 
และ อุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
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"

ครบ 6 ป แหงความอาลัยรัก จากลูกๆ 
สมพงษ ประกายรัตน วิวัฒน เฟองอรุณ รัศมี

ครบ 6 ป แหงความอาลัยรัก จากลูกๆ 
สมพงษ ประกายรัตน วิวัฒน เฟองอรุณ รัศมี

ชาตะ 
23 พฤษภาคม 1920

พักผอนในพระเจา
10 กันยายน 2012

ชาตะ 
23 พฤษภาคม 1920

พักผอนในพระเจา
10 กันยายน 2012

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เจนีวีฟ 
แอลิส เคมป 
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พักผอนในพระเจา 
19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 ป

วินเซนเต ดำริห กำแพงแกว
พักผอนในพระเจา 

19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 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

“พระเจาขา โปรดทำใหพวกเรา

ไดเห็นพระบิดาเถิด เทานี้ก็พอแลว” 

ยน 14:8 

โทมัส กุศล 
สืบสายหาญ

ชาตะ 
21 ธันวาคม ค.ศ. 1933

พักผอนในพระเจา 
11 กันยายน ค.ศ. 2006

อายุครบ 77 ป 
ครบรอบ 12 ป 

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
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พักผอนในพระเจา 
10 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 ป

พักผอนในพระเจา 
10 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ดวยความอาลัยรัก จากลูก และ หลานๆ ทุกคน
“จงวางใจในพระเจาเปนนิตย เพราะพระเจา

ทรงเปนศิลานิรันดร” (อสย 26:4)

ดวยความอาลัยรัก จากลูก และ หลานๆ ทุกคน
“จงวางใจในพระเจาเปนนิตย เพราะพระเจา

ทรงเปนศิลานิรันดร” (อสย 26:4)

คุณแมอักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุลคุณแมอักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

สังฆานุกรถาวร
คำ�ว่�สังฆ�นุกร Diakonia ภ�ษ�กรีกแปลว่�  

ก�รรับใช้   ในหนังสือกิจก�รอัครส�วก  (6:1-6) มีกล่�ว 

ถึงก�รเลือกตั้งสังฆ�นุกร “บุรุษ  7 คน... ที่มีชื่อเสียงดี 

เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้�และปรีช�ญ�ณ”

ในปัจจุบัน ฐ�นะสังฆ�นุกร คือ ส�มเณรที่

เตรียมบวชเป็นพระสงฆ์  หลังจ�กได้รับก�รศึกษ�อบรม 

ในบ้�นเณรใหญ่ 5 ปี จึงได้รับก�รแต่งตั้งเป็นผู้อ่�น 

พระคัมภีร์  ผู้ช่วยพิธีกรรม จึงรับศีลบวชเป็นสังฆ�นุกร   

และต่อไปจึงรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

สังฆานุกรถาวร (Permanent Deacon) เป็น

ผู้ที่ปร�รถน�เป็นสังฆ�นุกรตลอดชีวิต  โดยไม่บวชเป็น

พระสงฆ์  ต�มประมวลกฎหม�ยพระศ�สนจักร (CIC 

236) กำ�หนดว่� ผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆ�นุกรถ�วร  

ต้องได้รับก�รฝึกอบรม เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่�ยจิต และ

ได้รับก�รสอนให้ รู้ จักปฏิบัติหน้�ท่ีสังฆ�นุกรอย่�ง 

ถูกต้อง  ดังต่อไปนี้

1. ชายหนุ่ม ต้องใช้ชีวิตอย่�งน้อย 3 ปี ใน

บ้�นพิเศษ เว้นแต่ว่�พระสังฆร�ชสังฆมณฑลตัดสินเป็น

อย่�งอื่น  เมื่อมีเหตุผลที่สำ�คัญยิ่ง

2. ช�ยที่มีวุฒิภ�วะเป็นผู้ใหญ่ม�กแล้ว ไม่ว่�

เป็นโสดหรือแต่งง�น  ต้องใช้เวล�ฝึกอบรม 3 ปี ต�ม

หลักสูตรที่สภ�พระสังฆร�ชกำ�หนดไว้

3. ก่อนบวชเป็นสังฆ�นุกร ต้องได้รับแต่งตั้ง

เป็นศ�สนบริก�รผู้อ่�นพระคัมภีร์  และผู้ช่วยพิธีกรรม

และปฏิบัติหน้�ที่นั้นเป็นระยะเวล�น�นพอสมควร 

(CIC 1035)

          บทบาทหน้าที่

 1. ศ�สนบริกรศีลล้�งบ�ปต�มปกติ (CIC 

(อ่านต่อหน้า 11)
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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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คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

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)

861.1)          

	 2.	แจกศีลมหาสนิท	(CIC	910.1)

	 3.	ตั้งศีลมหาสนิท	(CIC	943)									

	 4.	 ประกอบพิธีแต่งงานในเขตพื้นที่ปกครอง

ของตน	(CIC	1108.111)

	 5.	เป็นประธานพิธีปลงศพ									

	 6.	 การเสกอวยพรเฉพาะที่กฎหมายอนุญาต

อย่างชัดแจ้ง	(CIC	1169.3)

	 7.	 การอภิบาลเขตวัด	 เพราะความขาดแคลน

พระสงฆ์	(CIC	517.2)

	 8.	 อ่านพระวรสารและการเทศน์ในพิธีกรรม	

(CIC	767.1)													

	 9.	การสอนคำาสอน	(CIC	774,	861.2)

	 10.	อุทิศตนเพื่องานสงเคราะห์ต่างๆ

เพ่ือจะบวชเป็นสังฆานุกร		(CIC	1024-1029	;	 

1039)

	 บุรุษท่ีได้รับศีลล้างบาปและศีลกำาลัง	มีคุณสมบัติ

ที่จำาเป็นต้องมีและไม่มีข้อขัดขวาง

1.	สมัครใจบวชเป็นสังฆานุกร

2.	ได้รับการฝึกอบรมเตรียมตัวอย่างดี

3.	มีผู้รับรองว่า	มีความเชื่อดี		เจตนาเที่ยงตรง		

ความรู้ที่จำาเป็น	 ชื่อเสียงดี	 ความประพฤติดี	 คุณธรรม

เป็นที่ยอมรับ		และคุณสมบัติทั้งทางกายและทางจิตใจ

ที่เหมาะสม

4.	 	ผู้สมัครเป็นสังฆานุกร	 	และยังไม่แต่งงาน			

ต้องมีอายุครบ	 25	 ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อย	 	 ส่วนผู้ที่

แต่งงานแล้วต้องมีอายุครบ	35	ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อย			 

และต้องได้รับความเห็นชอบจากภรรยาด้วย	(CIC	1031)

5.		ต้องใช้เวลาเข้าเงียบอย่างน้อย	5	วัน	ก่อน

ดำาเนินการบวช

ผมคิดว่าบทบาทสังฆานุกรถาวรเป็นเรื่องที่เรา

น่าสนใจเพื่อช่วยพัฒนางานอภิบาล		ในเขตที่ขาดแคลน

พระสงฆ์		และมีสัตบุรุษกระจัดกระจายรอการเยี่ยมเยียน

อภิบาล
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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
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 กองบัญชาการศึกษาสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ ขับเคลื่อนหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของศูนย์

คณุธรรมขยายผลสู ่4 อำาเภอในจงัหวดัสงขลา ภายใต้ 

โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัด

สงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรม

หาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดย

มี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำารวจแห่งชาติ เป็น

ประธานเปิดงาน และมีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม

(องค์การมหาชน) เข้าร่วม ได้แก่ พระสังฆราช 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ อาจารย์มิตร ดาราฉาย 

ครูชำานาญการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศ 

ไทย อาจารย์ไพรัช ผนิชวรนันท์ ผจก. โรงเรียนท่าอิฐ 

ศึกษา

	 ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นเวทีเรียนรู ้แกนธรรมศาสนา

พุทธ	 คริสต์	 อิสลามอย่างแท้จริง	 และเป็นการสาน

สัมพันธ์แกนนำาศาสนาให้มาเป็นเครือข่ายส่งเสริม

สันติสุขในชุมชนท้องถิ่นตนเอง	 โดยมีแกนนำาศาสนา

พุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 ตำารวจ	 ทหาร	 ข้าราชการครู	 ใน

กองบัญชาการ (ต่อจากหน้า 2)

อำาเภอสะบ้าย้อย	อำาเภอนาทวี	อำาเภอจะนะ	อำาเภอเทพา	

และตำารวจจาก	3	จังหวัดชายแดน	มาเข้าร่วมโครงการ

กว่า	96	รูป/คน	

	 ผลการอบรม	 ทั้ง	 4	 อำาเภอ	 คิดทำาโครงการ

ต่อยอดนำาความรู้จากการอบรมไปขับเคลื่อนงานตาม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 เพื่อสร้างสันติสุข	

ความรักความเข้าใจของคนในชุมชน	 หวังสร้างรูปธรรม

ความสำาเร็จในพื้นที่อำาเภอเป็นต้นแบบศาสนิกสัมพันธ์

สร้างสันติสุขอย่างแท้จริง	 ได้แก่	 โครงการสานสัมพันธ์

ทำาดี	พอมี	พอกิน	อำาเภอจะนะ	โครงการศาสนิกสัมพันธ์	

ผูกมิตรจิตอาสา	อำาเภอสะบ้าย้อย	โครงการสานสัมพันธ์

พี่น้องสองศาสนาสู่สังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน	 อำาเภอเทพา

โครงการสายใยศาสนิกสัมพันธ์	อำาเภอนาทวี	
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1

ผมเร่ิมเร่ืองจากคำาไม่ก่ีคำาในหน้าประวัติศาสตร์

ของวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ...	 สิ่งที่คู่กับวัดเสมอ

มาคือกลุ่มเยาวชนของวัดที่ริเริ่มก่อตั้งใน	 ค.ศ.	 1958	

ในชื่อ	 “คณะลูกมารีอาฟาติมา”	 เพื่อช่วยเหลืองาน

ของวัด	 โดยเฉพาะในการทำาสารวัด	 ในชื่อว่า	 “ลูกมารี 

สาร”	 ต้องเรียกได้ว่ามีความเพียรหนักแน่น	 เทคนิค 

การพิมพ์สมัยนี้กับสมัยนั้นต่างกัน	 ไม่รวดเร็ว	 ต้องใช้

เวลา	 ความเพียร	 และที่สำาคัญคือต้องสม่ำาเสมอ	 ....	

สารวัดสมัยนั้นต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดทั้งหมด	 และต้อง

วาดปกเอง	....	

2

จากที่ดินสวนมะลิ สู่วัดแห่งศูนย์รวมจิตใจ

หากเราย้อนเร่ืองราวแห่งวัดแม่พระฟาติมา	

ดินแดง	 ...	 เริ่มต้นตั้งแต่คุณพ่ออาแมสตอย	 ริเริ่มที่จะ

สร้างวัดหลังหนึ่ง	 เนื่องมาจากคริสตชนวัดกาลหว่าร์	 ที่

เป็นคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่	 มีจำานวนมาก	 รายงาน

ประจำาปีของกลุ่มมิชชันนารี	ปี	1965	บันทึกไว้ว่า	“... เรา 

พบว่าคริสตังส่วนมากเป็นชาวจีน หรือลูกหลานชาวจีน  

ซึ่งตั้งรกรากในประเทศนี้ ... วัดแม่พระลูกประคำาที่

กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียวมีคริสตังชาวจีนประมาณ 

7,000 คน”	สอดคล้องกับเอกสารประวัติวัด	ในความคิด 

ของคุณพ่ออาแมสตอย	 ที่ว่า	 “...ประจวบกับเมื่อมา

ประจำาทำางานในเมืองไทย ที่วัดกาลหว่าร์ ได้เห็นสัตบุรุษ

จำานวนมากต้องยืนร่วมในบูชามิสซาล้นออกมานอกวัด 

จึงหาทางที่จะทำาความคิดนี้ให้สำาเร็จจนได้”	(ความคิด 

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

ที่จะสร้างวัดใหม่)	 ...	 คุณพ่อขออนุญาต	พระสังฆราช 

หลุยส์ โชแรง	 ...	 และได้รับอนุญาตในวันที่ 15  

สงิหาคม  1951 ซึง่ตรงกบัวนัสมโภชแมพ่ระรบัเกยีรต ิ

เข้าสู่สวรรค์	 ...	 คุณพ่ออาแมสตอย	 ตัดสินใจซื้อที่

สวนมะลิ	 เนื้อที่	37	ไร่	16	วา	ด้วยเงินบริจาคจากการ

รวบรวมของลูกวัดกาลหว่าร์	....	

3

 ถวายนามพระมารดาแห่งฟาติมาแด่วัด 

หลังใหม่ 

	 คุณพ่ออาแมสตอย	เริ่มการก่อสร้างวัด	จากการ

ออกแบบร่วมกับ	นายสิงโต	ชนวัฒน์	สถาปนิกไทย	เริ่ม

การก่อสร้างวันที่	1	เมษายน	เพื่อจะได้จำาได้ง่ายๆ	และ

เพ่ือระลึกถึงวันท่ีคุณพ่อได้เข้ามาทำางานในประเทศไทย	

เมื่อ	8	ปีที่ผ่านมา	...	ในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1955  

พระสังฆราชโชแรง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี

วางศิลาฤกษ์ ถวายนามว่า “วัดแม่พระฟาติมา”   

คุณพ่ออาแมสตอยเล่าว่า	  “…สมัยพ่อเรียนหนังสืออยู่  

เคยสนใจติดตามข่าวและบทความเกี่ยวกับอัศจรรย์

ของแม่พระฟาติมาเสมอ อีกอย่างเมื่อแม่พระประจักษ์

ที่ตำาบลฟาติมา ได้ย้ำาถึงสันติภาพของโลก ต้องการให้

ทุกคนภาวนา เป็นทุกข์ถึงบาป เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ด้วย

กันอย่างสันติ พ่อจึงคิดว่าสมควรที่สุดแล้วที่เราจะถวาย

นามวัดใหม่นี้แด่พระแม่เจ้าฟาติมา” …	รายงานประจำาปี	 

ค.ศ.	 1956	 บันทึกว่า	 “วันที่ 15 เมษายน 1956 มี

การเสกวัดใหม่ ชื่อวัดแม่พระฟาติมา อย่างสง่า คุณพ่อ

อาแมสตอยดำาเนินการสร้าง นับเป็นวัดหลังที่ 7 ของ

กรุงเทพฯ นอกนั้นในกรุงยังมีโบสถ์น้อยกึ่งสาธารณะอยู่

ประมาณ 15 แห่ง” 
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 ให้ทุกคนรักกันและกัน ....หลักคิดของ 

คุณพ่อกาเบรียล เลออง วิกเตอร์ แวร์ดิแอร์	ซึ่งเป็น

เจ้าอาวาสต่อจากคุณพ่ออาแมสตอย	...	คุณพ่อท่านเคย

ปรารภว่า	“พระสังฆราชให้พ่อมาอยู่ที่วัดแม่พระฟาติมา 

ความจริงพ่อไม่เคยปกครองวัดในเมืองใหญ่มาก่อน จึง

กลัวเหมือนกัน  แต่พอมาถึงวัดแม่พระฟาติมา ก็ปรากฏ 

ว่า ปกครองสัตบุรุษได้ ก็เพราะต่างคนต่างก็มีน้ำาใจดี  

จึงผ่านพ้นอุปสรรคความยุ่งยากต่างๆ ไปได้” สมัย 

คุณพ่อมีนักบวชลูกวัดท่านแรก	 ได้ถวายตัวในคณะ

เซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	คือ	เซอร์สมศรี สุเมธ	ในสมัย

ของคุณพ่ออีกเช่นกัน	 ก็มีพลมารีย์จีนและไทยได้เริ่ม

ก่อตั้ง	 พลมารีย์ไทยได้เริ่มก่อตั้ง	 พลมารีย์ไทยนั้นได้ 

เริ่มขึ้นที่ห้วยขวาง	 และด้วยการนำาของเรมอนด์	 มงโต- 

เกียว	 คณะได้ย้ายมาที่วัดแม่พระฟาติมา	 ระยะเวลา 

ไลเ่ลีย่กนันัน้เอง																				พลมารยีจ์นีกก็อ่ตวัขึน้ในเดอืนพฤศ- 

จิกายน	ค.ศ.	1962	
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 คิดถึงแม่พระฟาติมา ทุกวันที่ 13 ของเดือน

	 เราอาจสงสัยว่าเร่ิมมีการแห่แม่พระหลังมิสซา

วันที่	13	ของทุกเดือนตั้งแต่สมัยไหน	....	สมัยคุณพ่อ 

คุณพ่อมอรีส มารีโยเซฟ ยอลี	 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น 

เจ้าอาวาสองค์ที่	 3	 ในปี	 ค.ศ.	 1963-1970	 ...	 เป็น

ช่วงหลังสังคายนาวาติกันที่	 2	 คุณพ่อปรับพระแท่น

ให้สอดคล้อง	 เพื่อให้สัตบุรุษมีส่วนร่วม	 และเนื่องใน

โอกาสสมโภช	 50	 ปีแห่งการประจักษ์ของพระแม่ที่ 

ฟาติมา	 ทางวัดได้จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษ	 คงจะ

เป็นช่วงนี้เองที่พระรูปแม่พระฟาติมาจากโปรตุเกส	 ได้

เสด็จมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่	 2	 คุณพ่อมอรีส	 

ยอลี	ได้ติดต่อเชิญพระรูปไว้เป็นมิ่งขวัญของวัด	พระรูป

จึงประทับอยู่ที่วัดแม่พระฟาติมา	 ดินแดง	 จนตราบเท่า

ทุกวันนี้	 และทางวัดอัญเชิญแห่หลังบูชามิสซา	ทุกวันที่	

13	ของเดือนตลอดมา	...	

ปล. 

แห่แม่พระขอฝน ...

มุมเล็กๆ	 ในประวัติศาสตร์ของวัด

แม่พระฟาติมา	 ดินแดง	 ...	 ในสมัยคุณพ่อ 

อาแมสตอย	เมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลานาน	คุณพ่อ 

ทำาพิธีขอฝน	 ด้วยการอัญเชิญพระรูปแม่พระ 

แห่รอบวัดเป็นเวลา	 3	 วัน	 ...	 คำาพูดที่ 

น่าประทับใจจากคุณพ่ออาแมสตอย	ผู้สร้างวัด

นี้	“พ่อมั่นใจว่าวัดนี้สร้างสำาเร็จแน่ๆ เพราะ

พ่อมีความเชื่อ ความไว้ใจและความรัก 

ความเชื่อซึ่งเสมือนหัวรถจักร ความไว้ใจ 

เป็นรางรถไฟ และความรักเป็นสถาน ี

ปลายทาง นั่นคือวัดแม่พระฟาติมา ...” 

 

ลูกมารีอา
ฟาติมา ... 
บนวิถี
แห่ง
วัดแม่พระ
ฟาติมา
ดินแดง (1)
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5 มิถุนายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l	ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มาจากคณะกรรมการสันตะสำานัก

เพ่ือปกป้องผู้เยาว์อธิบายว่าเพื่อป้องกันพระสงฆ์จาก

เหตุล่วงละเมิดทางเพศ	จะต้องเน้นในสองประการต่อไป 

น้ี			บ้านเณรจะต้องตรวจสอบผู้สมัครบวชอย่างใส่ใจใกล้ชิด 

ก่อนจะรับเข้าบ้านเณรและเมื่อเขาผู้นั้นได้รับศีลบวช

พวกเขาจะต้องไม่ขาดจากการแนะนำาด้านชีวิตจิต

	 คุณพ่อฮันส์	 ซอลล์เนอร์	 จากคณะกรรมการ

สันตะสำานักเพื่อปกป้องผู้เยาว์	กล่าวว่า	 “อายุช่วงกลาง

ที่พระสงฆ์กระทำาการล่วงละเมิดทางเพศจะอยู่ที่	 39	 ปี	 

ผู้ล่วงละเมิดคนอื่นเช่น	 บิดาในครอบครัว	 โค้ชกีฬา	

ศาสตราจารย์	 จิตแพทย์	 หมอหรือทนายความ	 จะเริ่มที่

อายุ	25	ปี	

l “คุณพ่อฮันส์	ซอลล์เนอร์	อธิบายว่าพระสงฆ์สามารถ

กลับกลายเป็นผู้กระทำาการล่วงละเมิดขึ้นอยู่กับปัญหา

ทางจิตหรือสาเหตุอื่น	 :	 ความเปล่ากลวงในชีวิต	 นี่

สามารถผลักดันเขาให้เข้าไปกระทำาเร่ืองเหล่าน้ี	 ท่านเสริม

ว่า

	 “เป็นเรื่องสำาคัญมากที่จะต้องดูที่อายุและ

ความคาดหวังของพระสงฆ์ในช่วงอายุ	 40	 ปีของ 

พวกเขา	 มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา?	 ตอนอายุ	 40	 เขาได้

รับผิดชอบต่อการงานในเขตวัดหรือสถาบันต่างๆ 

ปกติดีหรือไม่		สิ่งไหนที่นำามาซึ่งการรับผิดชอบมากขึ้น	 

งานมากขึ้น	 ส่วนอีกด้านหนึ่งชีวิตจิตก็หยุดหายไป			 

บ่อยๆ	บางทีเพราะว่าเขาไม่มีผู้แนะนำาด้านชีวิตจิต	ไม่มี 

การเติบโตทางจิตวิญญาณเคียงคู่ไปกับความรับผิดชอบ

ที่มากขึ้น	 คุณพ่อเจ้าอาวาสต้องให้คำาแนะนำาประชาชน

กลุ่มใหญ่	 ต้องจัดการหากองทุน	 วางแผนโครงการ	

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

ฮันส์ ซอลล์เนอร์ : สองประการหลักช่วยพระสงฆ์หลีกเลี่ยงจากเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ

เยี่ยมเยียนสัตบุรุษต่างๆ	เขาใช้เวลาหมดไปกับสิ่งเหล่านี้

มากกว่าสนใจชีวิตจิตของเขาและเขาก็จะจบลงท่ีความ

เปล่ากลวงในชีวิตภายในของตนเอง”

l	 คณะกรรมการสันตะสำานักเพื่อปกป้องผู้เยาว์	 ออก

ไปให้ความรู้แก่พระสังฆราชและฆราวาสท่ัวโลกว่าจะ

ป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไร	 เป็น

หลักการขั้นพ้ืนฐานว่าการแก้ปัญหาจะทำาได้ก็ด้วยการ

ให้ความเกี่ยวข้องกับคนทุกคน	ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ปกครอง	

ดังนั้นคุณพ่อซอลล์เนอร์เห็นด้วยกับเนื้อหาสาระท่ี

ประชาชนชาวชิลีได้รับในจดหมายจากพระสันตะปาปา

เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม			ในจดหมายฉบับนั้น	พระสัน-

ตะบิดรตรัสว่าเพื่อที่จะป้องกันการล่วงละเมิดในอนาคต	

จำาเป็นท่ีจะต้องหยุดการล่วงละเมิดบิดเบือนต่ออำานาจ

ท่ีกระทำาโดยสมณะท่ีคิดว่าเป็นคนยอดเยี่ยมท่ีสุดผู้ไม่

ยอมฟังต่อประชาชน

	 คุณพ่อฮันส์	เสริมว่า	“พระสันตะปาปาทรงลงลึก 

ถึงก้นบึ้งปัญหา	 พระองค์มิได้ทรงเลือกหาแพะรับบาป

ตัวหนึ่ง	 สองตัวหรือสามตัว	 แต่ทรงมองไปที่รากของ

ปัญหา	:	อะไรคือสาเหตุของการล่วงละเมิดนี้และปฏิเสธ

การมีอยู่ของมันอย่างเป็นระบบมานานเช่นนี้ได้อย่างไร	

มีพระสงฆ์ผู้ทำาการล่วงละเมิดที่ถูกโยกย้ายไปได้อย่างไร	

การละเลยของผู้นำาพระศาสนจักร	 พระสังฆราช	 จุด

สำาคัญอยู่ที่พระสันตะปาปาทรงกำาลังมองดูถึงระบบ

ทั้งหมด	 พระองค์ทรงกังวลว่าเราจะจัดการแค่บางส่วน	

พระองค์ทรงต้องการเข้าใจชัดเจนว่าพระศาสนจักร

ประเทศชิลีมาถึงสถานการณ์จุดนี้ได้อย่างไร”

l พระสันตะปาปาทรงสอบถามฆราวาสผู้แข็งขันการงาน

หลายคนและผู้อยู่ในฐานันดรก็ยินดีท่ีจะรับฟังความเห็น	

เพื่อว่าพระสังฆราชจะได้ไม่ถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวออก

ไป

คุณพ่อ

ฮันส์ 

ซอลล์

เนอร์

 “หลงัจากน้ัน ศษิย์หลายคนเปลีย่นใจไม่ตดิตาม 

พระองค์อีกต่อไป” (ยอห์น 6:66)

	 ตราบใดที่ความเชื่อของเราไม่มั่นคง	ตราบใดที่

เรายังรักพระเจ้าไม่มากพอ	 รักไม่ได้เสี้ยวของที่พระองค์

ทรงรกัเรา	 เราก็พร้อมท่ีจะปฏิเสธและตจีากพระองค์เสมอ	

เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหา	

	 พ่อสอนว่า	คนเราหากรกัใครสกัคนหน่ึงมากพอ 

เราจะอยากรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร	มปีระวัตอิย่างไร	 เราจะ 

ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเขาและเมื่อได้รัก 

จนหมดใจแล้ว	ต่อให้มีผู้ไม่หวังดีมากล่าวร้ายใส่ความ 

ให้กับคนรักของเรา	 เราก็จะไม่หลงเชื่ออย่างง่ายดาย 

หรือหากคนรักของเราไม่ตามใจเราหรอือาจจะทำาให้เรา 

ผดิหวงั	 เรากจ็ะไม่ทอดทิง้เขาไป	 เพราะใจเรามั่นคงและ 

เชือ่มัน่ในความรักนัน้	 พ่อถามว่า	 แล้วลูกล่ะ	 รกัพระเจ้า 

มากพอหรอืเปล่า	นัน่สนิะ	ข้าพเจ้ารกัพระเจ้ามากเพยีงพอ 

หรือเปล่า	 อยากรู้จักพระองค์มากแค่ไหน	 มั่นคงต่อ

ความรักพอท่ีจะยืนยันตนเองท่ามกลางมรสุมชีวิตจริง

หรือ	

	 พ่อบอกว่า	 อ่านพระวาจาของพระองค์ให้เป็น

จะรักให้เหมอืนพระองค์รัก
น�้ำผึ้งหวำน

กิจนิสัยนะลูก	 พระวาจาของพระเจ้าที่ลูกอ่านและนำามา

ไตร่ตรองในทุกๆ	 ครั้ง	 จะเพิ่มความแข็งแกร่งของหัวใจ

รักของลูกที่มีต่อพระเจ้าได้

	 น่ีแหละคือสิ่งท่ีข้าพเจ้าสัมผัสได้ในทุกครั้งท่ี

อ่านพระวาจาอย่างมีวินัย	 จากวันเป็นเดือน	 จากเดือน

เป็นปี	 แม้บางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายเหมือนถูกบังคับ

บ้าง	แต่สุดท้าย	พระวาจานี่แหละที่กลับมาเป็นชีวิตของ

ข้าพเจ้าเองจริงๆ

	 ขอบคุณพ่ออาสมโภชน์   พูลโภคผล	ที่คอย

เตือนให้หลานมีวินัยในการไตร่ตรองพระวาจาและรู้จัก

แบ่งปันผู้อื่น

	 ขอบคุณพ่ออารมณ์   พูลโภคผล	ท่ีคอยนำา 

พระวาจามาผสานชีวิตจริงให้ลูกได้เรียนรู้จักความรัก 

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

	 ขอบคุณแม่สุภัทรา  พูลโภคผล	 ที่คอยเป็น

กำาลงัใจ	เป็นแบบอย่างของคำาว่าแม่ผูใ้ห้ลกูอย่างไร้เงือ่นไข	

จนลูกเห็นถึงความรักของพระเจ้าจากความรักของแม่

นี่เอง	และอีกหลายท่านที่ข้าพเจ้าควรจะขอบคุณ	เพราะ

ท่านทัง้หลายต่างเป็นเคร่ืองมอืทรงคุณค่า	เชือ่มความรกั 

ของข้าพเจ้าที่มีต่อพระเจ้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น	 ผ่าน

ถ้อยคำาสอน		กำาลังใจ		พลังชีวิต		และแบบอย่างที่แสนดี 

ต่อข้าพเจ้า

	 ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรทุกท่านที่ข้าพเจ้า

แสนรักอยู่เสมอ	

ซีโมนเปโตรทูลตอบว่ำ 

“พระเจ้ำข้ำ พวกเรำจะไปหำใครเล่ำ 

พระองค์มีพระวำจำแห่งชีวิตนิรันดร 

พวกเรำเชื่อและรู้ว่ำ พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

ของพระเจ้ำ” (ยอห์น 6:68-69)
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 วัดมารีย์สมภพ 

บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	8	กันยายน	เวลา	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

( เชิญชวนทุกท่ านแต่ งชุดไทยร่ วมถวาย เกี ย รติ  

การฉลองแม่พระบังเกิด และลงนามรับของที่ระลึกได ้

ที่กองอำานวยการ มิสซาเตรียมจิตใจก่อนฉลองแม่พระ

บังเกิด วันศุกร์ที่ 7 กันยายน เวลา 18.00 น. พระสงฆ์

บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน) (ติดต่อจองพื้นที่ขาย

สินค้า โทร. 08-1726-1042 คุณรังสรรค์)

 วัดซางตาครู้ส  กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่	16	กันยายน	เวลา	10.30	น.	พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	22	กันยายน	 เวลา	10.30	น.	พระ

สังฆราชยอแซฟ สังวาลย์  ศุระศรางค์	 เป็นประธาน	

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วดัคอนเซป็ชญั 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)

 วัดแม่พระลูกประคำา (กาลหว่าร์) กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 7	 ตุลาคม	 เวลา	 

10.00	น.	พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม	เป็น

ประธาน	(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวนัเสาร์ที	่27	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.	

 วดัศลีมหาสนิท สวนผัก ตล่ิงชนั  กรุงเทพ- 

มหานคร	 เสกวดัหลงัใหม่และชมุนุมเคารพศลีมหาสนิท	

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	 (ศลีมหาสนิท	 :	 พลงัชวิีต 

ครอบครวัครสิตชน)	 วนัเสาร์ที	่ 24	 พฤศจิกายน	 เวลา	

10.00	 น. พระคาร์ดนัิลฟรังซิสเซเวยีร์ 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- 

ธานี ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ที่	 30	กันยายน	 เวลา	

10.00	น.		

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

 วัดแม่พระแห่งสายประคำา 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 ลำาเลียง	ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	27	ตุลาคม	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. 

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า  ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่	28	ตุลาคม	เวลา	10.00	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.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	27	ตุลาคม	เวลา	10.30	น.

 วดัมารย์ีสมภพ วดัประจำาโรงพยาบาลเซนต์-

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

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 8	 กันยายน	 เวลา	 10.30	 น.	 

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

สังฆมณฑลนครสวรรค์

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
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 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 

สร้ำงกุศลในพสุธำ โทร. 08-9850-6906)

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง ต.ชัยพร อ.เมือง 

จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 22	 กันยายน	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน	

 วัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนอง- 

บัวลำาภู	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 29	 กันยายน	 เวลา	 

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธาน	

 วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ลพบุรี	 ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	 29	 กันยายน	 เวลา	 10.30	 น.	 พระอัคร- 

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์	เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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] 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

] 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

พละกำาลังทางด้านร่างกาย	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

	 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

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	 วันอาทิตย์ที่	 23	 กันยายน	 โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย เวลา	13.00	น.	ที่ตึกวันทามารีย์	

ชั้น	2	วัดเซนต์หลุยส์	ถนนสาทร	สนใจติดต่อคุณจอน 

โทร.	08-1490-9371

]  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) 

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์ จันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	 ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู	 

วันเสาร์ที่	 6	 ตุลาคม	 2018	 เวลา	 10.30	น.	 ที่อาราม

คาร์แมล	จันทบุรี	พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี 

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.	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	ดังนี้	2.1	เงินเดือน	

(ตามวุฒิการศึกษา)	 โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาใน 

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	 เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน	 ในโครงการ 

ประกาศขา่วด	ีมสีวสัดกิารเพิม่	คอื	สวสัดกิารคา่เชา่บา้น	 

เจ้าหน้าที่ตำาแหน่งดูแลเด็ก	ในโครงการบ้านแห่งความ

หวัง	มีสวัสดิการเพิ่ม	คือ	1.	ค่าทำางานล่วงเวลาเหมาจ่าย	 

เดือนละ	 1,500	 บาท	 2.	 มีสวัสดิการอาหารให้ใน 

เวลาทำางาน	 	 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	

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว	เลขบัญชี	646- 

0-20756-3	 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  

เจ้าอาวาส โทร.	08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคก-

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน	แห่ง 
อารามแม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์ 

พร้อมทั้งสมาชิกคณะ	 (มาจากเวียดนาม)		

ขอ เชิญทุกท่ านร่ วมก่อสร้ า งอาราม 

ตามจิตศรัทธา	(งบประมาณ		6		ล้านบาท)	 

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี	 ธนาคารกสิกร

ไทย  สาขาสกลนคร	 	ชื่อบัญชี	มิสซัง 

โรมั นคาทอลิ กท่ า แร่ - หนองแสง  

เลขที่บัญชี	 120-2-87666-4		สอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์มิสซังฯ		โทร.	0-4271-

1272
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ เยาวชนที่รัก 12 

สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” เวียนมาอีกรอบ พี่พบ

บทความตอนหนึ่งที่มนุษย์แม่คนหนึ่ง เขียนถึงลูกในวัน

แม่ ความว่าดังนี้ครับ...

	 วันแม่..เป็นวันที่เหล่าลูก	 ๆ	 ทั่วโลก	 ต่างบอก

รักแม่กัน	 ไหนจะในโลกโซเชียล	 ที่มีรูปเซเลปคู่แม่ลูก

ของดารา	หรือใครต่อใครมาบอกรักแม่กันให้โลกรู้	 อ้าว

แล้ว...ไหนล่ะ..ลูกเรา?	 	 ไหนล่ะ..คำาบอกรักแม่?	 	 ไหน

ล่ะ..ของขวัญ?		ไหนล่ะ..ดอกมะลิ?		ไหนล่ะ..อ้อมกอด

ของลูก		ไหนล่ะ..กราบแม่?	ไหนล่ะ...อีกหลายไหนล่ะ...

	 ลูกแบบเธอจะรู้กันบ้างไหม?	 แม่เธอก็เป็นแม่

อีกคนหนึ่งจากแม่ทั่วโลก	ที่ต้องการของขวัญ	ต้องการ

ให้ลูกบอกรัก	หรือเฝ้ารอเพียงดอกไม้	ดอกละ	20	บาท	 

จากลูกๆ	 เผลอๆ	 ดอกไม้ยังถูกบังคับให้ซื้อจากที่ไหน

สักที่มาให้แม่ก็ไม่รู้	 5555	 เธอรู้มั้ย..ประโยคที่พูดว่า	

“วันไหนก็บอกรักแม่ได้	ไม่จำาเป็นต้องวันนี้”	คือ	อยาก

บอกลูก	 ๆ	 ว่า..แม่แบบพวก	 gu	 โกหกเธอ	 ลูก...เธอ

ลองคิดสิ	 ทุก	 ๆ	 วันวาเลนไทน์นะ	 เธอก็รอใครสักคน 

เหมือนกันใช่มั้ย	 ใครคนนั้น	 ที่จะเอากุหลาบมาให้เธอ

บ้างสักดอก	 ของขวัญ	 หรือการบอกรัก	 แม่เธอก็ฟีล

เดียวกันแบบนั้นล่ะ..รอดอกมะลิจากเธอตั้งแต่เช้าตรู่	 

หรือรอคำาพูดโกหกพกลมอะไรก็ได้ที่บอกว่า	“รักแม่นะ” 

แต่ดอกไม้อะไรเธอก็ไม่มีให้ฉันสักดอก	 นี่	 คสช.	 เขาก็

อุตส่าห์ให้พวกเธอหยุดยาวๆ	หยุดยาวๆ	เพื่อมาอยู่กับ

แม่ยาวๆ	บอกรักกับแม่กันได้ยาวๆ	ที่ไหนได้..พวกเธอ

กลับไปเที่ยวกันยาวๆ	มีแบบวางแผนกันไว้ล่วงหน้ากัน

ด้วยนะ...ว่าจะไปนู่นไปนี่กัน	การที่ลูก	ๆ 	แบบเธอได้คิด

วางแผนกันเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อน	 ๆ	 เที่ยวกับแฟนของ

พวกเธอได้	 แต่กับการกลับมาหาแม่สักครั้ง....พวกเธอ 

เคยคิดจะวำงแผนมำหำฉันบ้ำงไหมนะ?	 พูดไปก็

เหมือนทวงบุญคุณนะ	 แต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะทวงบุญคุณ

เธอหรอก	แค่คิดถึงเรื่องเก่า	ๆ	ขึ้นมาเฉย	ๆ	ความหลัง

เก่า	ๆ	มันผุดขึ้นมาทำาให้ฉันยิ้มเป็นบ้าอยู่คนเดียว

	 เธอจำาได้ไหม..ตอนเธออยู่ ช้ันประถมที่เธอ

ถูกเด็กผู้ชายมาแกล้งเปิดกระโปรงเธอให้ได้อาย	 แม่

ก็ไปเอาคืนโดยจับมันถอดกางเกงให้เธอเห็นก้นก่อน

ทีหนึ่ง	 แล้วปล่อยเขาวิ่งร้องไห้ไปฟ้องพ่อตัวเอง	 เกือบ

ได้วางมวยกับพ่อเด็กคนนั้นแล้วมั้ยล่ะ...สมน้ำาหน้ามัน

นะลูก	 เราป้องกันตัว	 เราไม่ผิด	 ใช่..	 เหตุการณ์ครั้งนั้น

ละมั้งทำาให้แม่เป็นฮีโร่ของลูกไปเลยก็ว่าได้	 ทีนี้ไม่ว่าเธอ 

มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเธอก็วิ่งมาให้แม่แก้ตลอดเลย	

ทำาไมอย่างนั้นล่ะลูก?	 แต่ลูกรู้มั้ยนะ	 ตอนนี้แม่มีปัญหา

มากมาย...แม้เธอจะแก้ปัญหาให้แม่ไม่ได้	แม่ก็แค่อยำก 

เล่ำให้เธอฟังสักปัญหำหนึ่งนะ ว่ำแต่ตอนนี้เธอมัว 

ไปเที่ยวอยู่ที่ไหนนะ? แล้วฉันจะเล่ำให้ใครฟังได้?

	 อีกตอนหนึ่ง	 ตอนมัธยมต้น	 เธอหนีเรียน	 ไม่

กลับบ้านช่อง	แม่ก็ไปตามลากคอกลับมาบ้าน	วันรุ่งขึ้น

เธอก็เป็นอีก	 คราวน้ีแม่เตรียมกระเป๋าเตรียมไว้รอเธอเลย	

เก็บของให้เธอ	แต่ทำาไมเธอไม่ไปก็ไม่รู้นะ..แม่ก็ไม่เข้าใจ 

เธอจริงๆ แม่ก็แอบคิดเข้ำข้ำงตัวเองว่ำ “เพรำะเธอ

รักแม่”

	 อีกครั้งกับเพื่อนกลุ่มที่ไม่ดีที่เธอคบ	 เธอริไป

ดื่มเหล้าครั้งแรก	 กลิ่นเหล้าหึ่งกลับมาบ้าน	 ทุก	 ๆ	 คน 

ในครอบครัวว่าใครไม่ได้ก็หันมาว่าแม่	 หาว่าเลี้ยงดูไม่ดี	 

ไม่อบรมบ่มนิสัยเธอให้ดี	 ทุกคนที่ว่าคงไม่เคยรับรู้มั้งว่า	 

แม่เธอคนนี้ต้องทำางานหาเงิน	 ทุกอย่างในบ้านถ้าแม่

เธอคนนี้ไม่ทำา	 ก็อดตายกันหมด	 แต่เวลำมีปัญหำ..

ท�ำไมนะ ...แม่เธอก็ต้องเป็นคนได้รู้เป็นคนสุดท้ำย

ทุกที 	มีวันหนึ่งที่พอรู้ว่า	เพื่อนเธอมาชวนเธอไปดื่มเหล้า 

เหมือนแม่จะของขึ้นองค์ลง	 รีบขับรถไปทะลายซ่องโจร	

ไปหาเพ่ือนเธอกลุ่มนี้แล้วตักเตือนชี้หน้าด้วยวาจา	

ฉอดๆ		ในสายตาของเพื่อน	ๆ 	เธอ	แม่คงเป็นแค่คนขี้บ่น 

คนหนึ่งเท่านั้นมั้ง	 ตอนนั้นแม่รู้สึกเหมือนเป็นตัวตลก

ของเพื่อน	ๆ	เธอนะ	แล้วเธอล่ะ...ชอบเห็นแม่เป็นตัว

ตลกของเพื่อนๆ เธอหรือ?

	 ลูก...เธอรู้มั้ย..	 “มนุษย์แม่”	 สมัยนี้นะ	 มัน

ไม่ใช่แค่ต้องหาเงิน	 หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว	 ตัวเอง	

ยังต้องเจอกับการกระทำาของ “มนุษย์ลูก” แบบพวก

เธอด้วย	 พวกเธออยากได้อะไรก็ต้องได้ทันใจ	 อยากทำา

อะไรตามใจ	พวกเธอก็ใช้คำาว่า

	 “มีความคิดเป็นของตัวเอง”	 ไปบังคับอะไรก็ 

ไม่ได้	 ทั้งๆ	 ที่การอยู่ร่วมกันในบ้าน	 ในครอบครัวหรือ

สงัคมนัน้	มนัตอ้งมกีฎกตกิาในการอยูร่ว่มกนัทกุที	่ทกุ	ๆ  

สังคม	แม่เฝ้าพร่ำาบอกเธอเสมอว่า	 ในเมื่อคิดเองไม่เป็น

ก็ต้องทำาตามความคิดของผู้ใหญ่	 ฟังผู้ใหญ่	 เพื่อสังคม

ที่เราอยู่จะได้สงบสุขไร้ปัญหา

	 แล้วยังไงล่ะ..การแหกกฎของเธอ..คราวนั้น	

เธอเลยได้กระเด็นไปอาศัยอยู่กับครอบครัวอื่น	 ไปอยู่

กับพ่อ..กับแม่ใหม่ที่กำาลังมีน้องในท้อง	 พ่อก็พูดอะไร

ไม่ได้เพราะมัวเกรงใจแม่ใหม่ของเธอ	 จนเธออึดอัดใจ

ต้องย้ายไปอยู่กับย่าในที่สุด	 แล้วเธอจะมาสารภาพกับ

ฉันทีหลังเมื่อไม่นานมานี้ว่า		“ตอนนั้นหนูไม่น่าเลย”	อืม	 

มันสายไปแล้วนะเธอ...

	 ในความคิดของเธอ	 เรื่องเก่าๆ	 ในวัยเด็ก	 คือ

อะไร?	เธอยังจำามันได้มั้ย?	แม่เองไม่สามารถล่วงรู้ความ

คิดของเธอได้นะ	 แต่สำาหรับแม่	 	 ที่ผ่านมาของเรา	 คือ	

ความสุข	 	 คือ	 ความทรงจำาดี	 ๆ	 ที่งดงาม	 ดุว่าตีเป็น

เรื่องปกติของแม่กับลูก	 มีปากเสียงกันบ้าง	 ถ้ำตอนนั้น

เรำพยำยำมเข้ำใจ เรียนรู้ ปรับตัวกันให้ได้มำกที่สุด 

คงไม่เกิดปัญหำระหว่ำงเรำเหมือนที่ผ่ำนมำหรอกนะ

	 แม่อาจจะทำาหน้าที่แม่ไม่ได้ดีเหมือนแม่คนอื่น	

ไม่มีเงินส่งเธอเรียนกีตาร์คลาสสิค	 เรียนบัลเล่ต์	 อะไร

ต่ออะไร	 ไม่ได้พาไปเที่ยวเกาหลี	 แล้วไปเด็ดสตอเบอรี

ลูกโตๆ	แล้วมาโพสเฟซบุ๊กเหมือนเพื่อน	ๆ	 เต็มที่ก็แค่

พาเธอไปปีนเขา	 นอนดูดาวที่ภูกระดึงด้วยกันสองคน	

หรือไปเล่นทะเลระยองเป็นรอบที่	 99	 ของเธอ	 ซึ่งเธอ 

คงเบื่อแล้วแหละ	 แม่ไม่ได้ให้ไอโฟน	 ไอแพดเหมือน

เพื่อน	 ๆ	 รอบตัวเธอ	 และแม่ยังไม่มีอะไรต่ออะไรอีก

มากมายที่แม่ควรจะมีให้ลูก	 เพราะครอบครัวเราต้องมี 

อะไรอีกเยอะแยะให้รับผิดชอบ	 แต่แม่คนนี้ก็มีความรัก 

ให้เธอไม่น้อยไปกว่าแม่คนอื่น	 ๆ	 นะ	 ถึงแม้ว่ำเธอจะ 

ท�ำผิดพลำดมำนับคร้ังไม่ถ้วน แม่ก็พร้อมท่ีให้โอกำส 

เธอแก้ตัวใหม่เสมอ

	 แม่เคยโกหกตอนเธอทำาผิดพลาดมาหลายครั้ง

ว่า	 ต่อไปนี้เราลาออกจากความเป็นแม่เป็นลูกกันไปเลย

นะ	ต่างคน	ต่างอยู่	ต่างคน	ต่างคิด	ต่างไป จริงๆ แล้ว 

แม่ลำออกจำกควำมเป็นแม่ไม่ได้หรอก เพรำะแม่

คือแม่...ยังไงก็รักลูกตลอดเวลำ

	 วันแม่ของทุก	ๆ	ปี	คนมีชื่อเสียงบางคนได้รับ

รางวัลเป็น	 	 “ลูกกตัญญู”	 แม่บางคนได้รับรางวัล	 “แม่ 

ดีเด่น”	 แต่แม่แกคนนี้ไม่เคยหวังรางวัลแม่ดีเด่นอะไร

กับเขาหรอกนะ	 และก็ไม่เคยคาดหวังว่าลูกของแม่จะ

ต้องได้รับรางวัลลูกกตัญญูด้วย แม่หวังเพียงอย่ำงเดียว 

คือ เห็นลูกของแม่อยู่สบำยดี มีควำมสุขและควำม

ปลอดภัย

	 ก็ไม่มีอะไรมาก..ขอให้เธอเที่ยวให้สนุกสนาน	

อยากไปไหนขอให้ได้ไป	 รักใครชอบใครขอให้เขารัก

ชอบตอบ	 แล้วก็ขอให้เธอรักกันให้นานๆ	 นะ	 ..แต่ถ้ำ

วันใดที่เธอเสียใจ ผิดหวัง เศร้ำ ไม่มีที่ไป ขอให้เธอ

คิดถึงแม่ของเธอคนนี้เป็นคนแรก แล้วก็กลับมำหำ

แม่นะลูก..เลิฟยู “คิดถึงเธอนะ...เด็กดื้อของแม่” 

(ที่มา	https://pantip.com/topic/32451960)

 น้อง ๆ เยาวชนครับ พี่จบแค่นี้ดีกว่านะครับ 

เพราะเรื่องราวคงบอกเล่าความรู้สึกได้ดีในเรื่องราวนั้น

เองแล้ว ถ้าแม่ยังอยู่ กลับบ้านไปหาแม่กันนะครับ แล้ว

พบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดีครับ
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 วันนี้ผมได้บรรยากาศการเขียนบทความหมายเหตุแบบแปลก ๆ แต่ 

ก็น่าสนใจดี ขณะนี้ผมกำาลังนั่งอยู่ในบรรยากาศของการสัมมนาสภาการศึกษา 

คาทอลิกฯ ปีล่าสุด หัวข้อน่าสนใจดี “การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและ

ความรู้สู่ Thailand 4.0” ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสื่อ “สื่อสารสังคมสร้างสรรค์ เพื่อ

รักและเรียนรู้” วิทยากรคือ คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก  

ปัจจุบันทำางานอยู่ในแวดวงสื่อ สื่อหลัก ๆ คือช่อง 3 ผมชอบที่เวลาคนที่อยู่ 

ในสนามสื่อจริง ๆ จัง ๆ กลับพูดหรือแบ่งปันเหมือนไม่ได้ให้ความสำาคัญกับสื่อ 

ในเชิงเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์นัก ผมชอบเพราะว่าตรงกับความคิดของผม สื่อ

ยังเป็นเครื่องมือที่ดี แต่ไม่ใช่ของจริงที่ซื่อสัตย์เหมือนกับผู้คน ที่มีชีวิตและอยู่

รอบข้างเรา 

 ผมไม่มีความตื่นเต้นเลย กับการพัฒนาของสื่อ เพราะมันไม่ใช่เพิ่งเกิด

ขึ้น และถ้าเรายิ่งไล่ตาม เราก็จะเจอพัฒนาการรายวัน ผมตื่นเต้นกว่า ถ้าเรา 

ค้นพบวิธีที่จะนำามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเจริญชีวิต หรือมันจะสร้างความ

สงบสุข หรือส่งต่อความรักให้กับผู้คนได้ มีหลายเรื่องที่เหนือความคาดเดาของ

เรา ถ้าวันที่เราใช้สื่ออย่างเต็มสตรีม แล้ววันนั้นไฟดับล่ะ ใครจะกล้าตอบว่า ชีวิต

เราจะเดินต่ออย่างไร ถ้าเราฝากทุกอย่างไว้กับสิ่งไม่มีชีวิตที่เรียกว่า สื่อ 

 วันฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ มักยืนพื้นอยู่ที่วันที่ 15 สิงหาคม แม้ว่า

จะตรงกับวันใดก็ตาม และปีนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างคาดเดาไม่ได้ว่าจะหยุดให้เรา

แห่ได้ไหม และในช่วงเวลาที่ต้องแห่จริง ๆ ฝนก็ตกจริง ๆ ขบวนแห่โดยการนำา

ของเด็ก ๆ ผู้หญิงใส่ชุดยาวสวยงาม แบกบุษบก ที่มีแม่พระ หันหน้าออกไปทาง

ด้านหน้า พอขบวนมาหยุดตรงหน้าวัด ฝนก็เทลงมาอย่างจัง คุณพ่อผู้รับผิดชอบ 

พิธีกรรมในวันนั้น ตัดสินใจไม่แห่ เด็ก ๆ ผู้หญิงหันกลับ แต่แม่พระยังอยู่ 

มุมเดิม เธอแบกแม่พระกลับมายังพระแท่น ผมเดินกลับตามไปเช่นกัน มีเสียง

สัตบุรุษ เหมือนผู้สูงอายุกระซิบกันเบา ๆ “เดินแบบนี้ แม่พระก็มึนหัวแย่”(ฮา)

 มีบางอย่างในชีวิตเราห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ แต่บางทีมันก็ทำาให้เราคิดถึง

สิ่งที่ไกลกว่านั้น คือคำาว่า “น้ำาพระทัยของพระ” แม่พระเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด 

เป็นมนุษย์ที่ยอมรับน้ำาพระทัยของพระ และก้าวเดินด้วยความมั่นใจ สง่างาม 

และก้าวไปถึงเมืองสวรรค์

 ในวันฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ ปีนี้ ยังมีเรื่องที่เป็นบทเรียนสำาหรับผม

อีก การประชุมนักสื่อสารมวลชนคาทอลิกเอเชีย หรือ SIGNIS Asia Assembly 

2018 Bangkok Thailand ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2018 เป็นช่วงเดียว

กับการฉลองวัด ผมจึงถือโอกาสนำาผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีพระสังฆราช 1 องค์ 

พระสงฆ์ 28 องค์ นักบวชหญิง 5 คน และฆราวาส ร่วม 20 คน ในการประชุม

มีช่วงหน่ึงที่ชวนเด็กเยาวชนท่านหน่ึงท่ีเคยไปร่วมประชุมกับสมเด็จพระสัน- 

ตะปำปำฟรังซิส เพื่อเตรียมข้อมูลไปประชุมในงานประชุมสภาพระสังฆราช 

หรือ Synod ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเยาวชน น้องธัญ คือชื่อของเธอและเธอเป็น 1 

ใน 300 คน ของเยาวชนจากทั่วโลก เธอแบ่งปันในมุมเยาวชนได้น่าสนใจ

 น้องธัญเล่าว่า มีบางอย่างที่เยาวชนมองต่างจากผู้ใหญ่มอง เป็นต้น 

ในเรื่องของพิธีกรรม เราเคยได้รับการปลูกฝังว่า มิสซา คือ ความชื่นชมยินดี 

ความสุข แต่ข้อสังเกตคือ คุณพ่อผู้ประกอบพิธีทำาหน้าเครียด ความสุขอยู ่

ตรงไหน ทีนี้ถ้าผู้เข้าร่วม หรือเยาวชน จะยิ้มแย้มแจ่มใสในพิธี ก็จะถูกมองว่า  

ไม่สำารวม หรือกรณีที่เธอเล่าเรื่องว่าเยาวชนเข้าใจว่า เมื่อจบพิธีพระสงฆ์เชิญชวน 

ให้ออกไปปฏิบัติตามพระวาจา หลังจากนั้นก็ล็อคพระเยซูเจ้าไว้ในตู้ศีล (ซึ่ง

หมายความถึงการเก็บศีลหลังจากแจกศีลเสร็จ...ผู้เขียน) เป็นตลกร้าย ที่น่าสนใจ 

ผู้เข้าร่วมประชุมจึงถามว่า “แล้วมีข้อคิด หรือข้อเสนออย่างไร” คำาตอบของ

เยาวชนที่เธอตอบให้เราฟังก็คือ “นั่นนะสิ เราก็ไม่รู้เหมือนกัน”

 ผมเชื่อว่า นี่คือความรู้สึกแบบมนุษย์ที่ชื่อมารีย์ หรือแม่พระนั่นเอง ไม่รู้ 

ก็ยอมรับ ก็สุภาพ และก็ก้าวต่อไป แต่เป็นการก้าวที่ไม่ใช่เดินเรื่อยเปื่อย เรายัง

เดินต่อไปบนเส้นทางของพระองค์

 วันนี้ผมพูดเรื่องการฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ เพราะผมได้มีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมในโอกาส 100 ปีอาสนวิหารฯ ยิ่งอ่าน ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งได้รับข้อมูล  

ประเทศไทยของเราเป็นหนี้บุญคุณนอกจากมิชชันนารีแล้วเรายังต้องเห็น 

ความรักที่ผ่านมาทางแม่พระ จากการฝากไว้ในความดูแลคุ้มครองของแม่พระ 

เรื่องนี้บางคนไม่ทราบข้อมูล ว่าตั้งแต่สถาปนามิสซังสยาม ในปี ค.ศ. 1669 จน

มาถึงช่วงเบียดเบียน ท่ีบรรดามิชชันนารีถูกปล่อยตัวในช่วงฉลองแม่พระรับเกียรติ

ยกขึ้นสวรรค์ หรือการประกาศให้สวดถวายประเทศไทย 90 กว่าปีมาแล้ว การ

ฉลองนี้จึงสำาคัญ ทั้งชื่อและเรื่องราวของการฉลองก็อยู่ที่อาสนวิหารแห่งนี้ ซึ่งมี

ประวัติความเป็นมานอกจากน่าสนใจแล้ว ยังเหนือคำาอธิบายตามประสามนุษย์

เรา

 วิทยากรในวันนี้ที่พูดเรื่องสื่อมาแปลก ไม่มีพาวเวอร์พอยท์ ไม่มีภาพ

ประกอบ แถมยังบอกให้ปิดมือถืออีก ทั้ง ๆ ที่มาบรรยายเรื่องสื่อ แต่ผมเข้าใจ

เพราะเขากำาลังจะบอกว่า สื่อคือคน ไม่ใช่คือเครื่องมือ เครื่องมือคือเครื่องมือ 

ไม่ใช่คน เราต้องใช้มัน อย่าให้มันมาใช้เรา อย่าหลงประเด็น นำาสื่อมาให้ความ

สำาคัญเท่ากับมนุษย์ หรือความเป็นคนของเรา น่าคิดที่สมัยแม่พระไม่มีเครื่องไม้

เครื่องมือแบบนี้ แม่พระก็สื่อให้เห็นความรักของพระได้ และแม่พระก็สื่อให้เรา

เห็นว่า เส้นทางจะเดินไปสู่สวรรค์ อะไรที่สำาคัญและพาเราไปถึง

บรรณำธิกำรบริหำร

พระนาง
มารีย์ 
ผู้ไขวิธี
เดินทางไป
สู่สวรรค์
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วันที่	30	มิถุนายน	2018	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาสฉลอง	150	ปี	

แห่งการเกิดใหม่ในสวรรค์	

บุญราศี	มารีอา	โดเมนีกา	

บรุน	บาร์บันตินี	

ผู้ตั้งคณะภคินีผู้รับใช้คนป่วย

แห่งนักบุญคามิลโล	

และเสกบ้านใหม่ของหมู่คณะ

บ้านเบธานี	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี		

“พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี”	 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต	 

ฝ่ายงานธรรมทูต	 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 จัดอบรมให้ความรู้คริสตชน	 

ครั้งที่	2	ประจำาปี	2018	หัวข้อ	“พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี”	โดยคุณพ่อ 

อนุรักษ์ ประจงกิจ เป็นวิทยากรในการบรรยาย	 ให้กับ	 PMG	 BKK	 และ 

คริสตชนที่สนใจ	 ที่ห้องประชุมชั้น	 2	 ตึกวันทามารีย์	 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	

วันเสาร์ที่	4	สิงหาคม	2018	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน	65	คน

“รือ้ฟ้ืนการถวายค�าสญัญา และถวายค�าสญัญาตลอดชีพ” 
วันอาทิตย์ที่	19	สิงหาคม	2018	โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ทั้งกายและวิญญาณ	 สมาชิกคณะฆราวาสคาร์เมไลท์	 หมู่คณะนักบุญเทเรซา

แห่งพระกุมารเยซู	 ได้ทำาการร้ือฟื้นการถวายคำาสัญญา	 และถวายคำาสัญญา

ตลอดชีพ	 โดยมีคุณพ่อเปาโล อนุพงษ์ ศรีสุข, ocd	 ผู้แทนอธิการเจ้าคณะ 

เป็นประธานพิธี	ที่อารามนักบุญราฟาเอล	คาลินอฟสกี	สามพราน

วันอาทิตย์ที่	 22	 กรกฎาคม	 2018	 ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 วิทยาเขตร่มเกล้า	

เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 สถาบันพัฒนาผู้นำาศาสนาอิสลาม	 สำานักจุฬาราชมนตรี	 ได้

ดำาเนินโครงการ	“นาซีฮัตออนทัวร์”	โดยคุณประสาน ศรีเจริญ	ผู้แทนจุฬาราชมนตรี	

กล่าวให้โอวาทและขอพร	ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	

กล่าวต้อนรับ	และคุณมานัส ทารัตน์ใจ	อธิบดีกรมการศาสนา	เป็นผูแ้ทนรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรม	กล่าวเปิดงานและให้โอวาท	หลงัจากนัน้มกีารสานเสวนา	“รกั(ษ์)

ธรรม:	พลังนักศึกษากับการสรรค์สร้างสังคม”	ผู้แทนศาสนาพุทธ คุณคล่อง กล่อมเกลี้ยง		ผู้แทนศาสนาคริสต์		มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ 	ผู้แทนศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู		คุณสถิตย์ กุมาร ปาวา 	ผู้แทนศาสนาซิกข์	คุณธารินทร จำาปี มีผู้เข้าร่วม	300	คน	
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 9 ภาพงานทั้ง 7 แห่งความเมตตา (6)
เยี่ยมเยือนผู้เจ็บไข้ ได้ป่วย
										รวมสายตาไปยังทุกวันในชีวิตของผู้ที่ได้รับชมภาพเหล่านี้

	 ในภาพชุดภาพงานทั้ง	7	แห่งความเมตตา	เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วง

ศตวรรษที่	 15-16	 ซึ่งมีความเจริญเกิดขึ้นมากมาย	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ

แบ่งชนชั้น	ความเหลื่อมลำ้าของผู้คน	ในโอกาสนี้เองวัดวาอารามต่าง	ๆ	ยิ่งต้อง

แสดงบทบาทของความเมตตากรุณา	งานเหล่านี้จึงกลายเป็นชีวิตประจำาวันของ

ผู้ท่ีมีความเช่ือ	 และส่งมอบความเชื่อนั้นผ่านทางผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ

ต่าง	ๆ

	 แต่ตัดมาที่ศตวรรษที่	 21	 ภาพเก่า	 ๆ	 เหล่านี้ยังถูกฉายซำ้าหรือเปล่า	

แต่อย่างไรก็ตาม	 พระศาสนจักรคาทอลิก	 ยังต้องทำาหน้าที่แห่งเมตตาธรรม

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่รู้จักจบสิ้นเพราะน่ีเป็นพันธกิจแห่งองค์พระเยซู

คริสต์ที่มอบให้กับพวกเรา

	 เมื่อชมภาพเหล่านี้แล้ว	สายตาก็ถูกรวมไปที่ชีวิตจริงของผู้คน

“ประชุมร่วม 2 สังฆมณฑล” พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่และ 

สังฆมณฑลเชียงราย ประชุมร่วมกัน	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 2018	 ที่ศูนย์

สังฆมณฑลเชียงใหม่	 หลังจากสังฆมณฑลเชียงรายได้รับการสถาปนาอย่างเป็น

ทางการแล้ว

“ประชุมบุคลากรเชียงราย” วันที่	 9	สิงหาคม	2018	พระสังฆราช

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย	 ประชุมบุคลากร	 

พระสงฆ์และนักบวช	 ในสังฆมณฑลเชียงรายครั้งแรก	 มีพระสงฆ์มา	 30	 องค์	

และซิสเตอร์	45	ท่าน	เข้าร่วม	

“ฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	 สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้น 

สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ	 และฉลองปีที่	 99	 อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันพุธที่	 15	

สิงหาคม	2018	ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร




