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“ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รสหพันธ์อธิก�รเจ้�คณะนักบวชในประเทศไทย” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2018 คณะกรรมการ

บริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยชุดใหม่ ประชุมวางแผนงานของสหพันธ์ฯ ร่วมกัน ที่ส�านักงานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถ.สุขุมวิท ด�าเนินการประชุมโดยซิสเตอร์อันนา อรัญญา กิจบุญชู ประธานสหพันธ์อธิการเจ้าคณะฯ
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พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ และฉลองครบ 50 ปี 

การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อแอนโทนี่ ศิริชัย เล้ากอบกุล, C.Ss.R. คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, C.Ss.R. ฉลองครบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ  

คุณพ่อเจอร์รี่ เดลอส เรเยส, O.M.I. และคุณพ่อแฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I. วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

อุดรธานี
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	 ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปเยือน	ณ	กรุงดับลิน				ประเทศ 

ไอร์แลนด์	 ในโอกาสงานชุมนุมครอบครัวนานาชาติ	 พระองค์ทรงปราศรัยเมื่อวันเสาร์

ที่	25	สิงหาคม	ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ	สังคมพลเรือน	และคณะทูตานุทูต

	 พระองค์ทรงเรียกร้องชุมชนโลกให้สร้างครอบครัวสากล	 ซึ่งประกอบด้วย

นานาชาติ	 และประชากรทุกคนด้วยจิตส�านึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและความ

เอื้ออาทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาพี่น้องชายหญิงที่อ่อนแอเปราะบางของเรา	 	 ใน

ขณะที่ทรงเรียกร้องให้มีการปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีความเสี่ยง	 พระองค์ก็ทรงขอร้อง

ให้หลีกเลี่ยง	 “การเป็นที่สะดุดอันน่ารังเกียจ”	 แห่งการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก/ 

ผู้เยาว์	 โดยสมาชิกของพระศาสนจักรในประเทศไอร์แลนด์ว่าเป็น	 “อาชญากรรมที่

น่าชังยิ่งนัก”

	 ในการเรียกร้องโดยค�าปราศรัยดังกล่าวของพระองค์ต่อบรรดาเจ้าหน้าท่ี

รัฐ	สังคมพลเรือน	และทูตานุทูตที่	“ดับลิน	คาสเติ้ล”	(Dublin	Castle)	ระหว่างการ

เสด็จเยือนกรุงดับลินสองวัน	ซึ่งได้แก่วันเสาร์ที่	25	และวันอาทิตย์ที่	26	สิงหาคม	ใน

โอกาสที่มีงานชุมนุมครอบครัวนานาชาติ

ครอบครัว

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า	 “ครอบครัวเป็นเหมือนกาวของสังคม		

ความเป็นอยู่	 สวัสดิการของครอบครัวนั้นมีความส�าคัญที่สุด	 จึงต้องส่งเสริมและ

คุ้มครองด้วยมาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง”		จะต้องไม่มี	“ความเกลียดชังกันระหว่าง

เชื้อชาติ	ความขัดแย้งที่หาสาเหตุไม่ได้	หรือการใช้ความรุนแรง	การไม่เคารพศักดิ์ศรี

และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์	 และการแตกแยกที่ยิ่งวันยิ่งรุนแรงขึ้นระหว่างคนรวยและ

คนจน	ทุกอย่างต้องไม่ขัดแย้งต่อความหมายของโลกทั้งโลก	ในฐานะที่เป็นครอบครัว

หนึ่งเดียวกัน		สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าเราไม่เคยสิ้นหวังหรือหมดความกล้าที่จะ

ด�ารงไว้ซึ่งศีลธรรม	 จริยธรรมอันดีงาม	 ที่จะเป็นผู้สร้างสันติสุข	 เป็นผู้ประนีประนอม	

และเป็นผู้ดูแลซึ่งกันและกัน”

ข้อตกลง สนธิสัญญา ชื่อ “วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ Good Friday”

	 พระองค์ทรงแสดงความชืน่ชมเป็นพิเศษส�าหรับข้อตกลง	 “วนัศุกร์ศกัดิสิ์ทธิ”์ 

ที่ลงนามสัญญากันไปเมื่อ	20	ปีที่แล้ว	เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างโปรเตสแตนท์และ

คาทอลิกในไอร์แลนด์เหนือและหวังว่าเราจะมี	 “อนาคตแห่งความสมานฉันท์	 การ

คืนดี	และการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน”	มากยิ่งๆ	ขึ้น

วัฒนธรรมที่ทิ้งๆ ขว้างๆ 

	 การเจริญเติบโตของวัตถุนิยมหรือ	 “วัฒนธรรมทิ้งขว้าง”	 สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสให้ข้อสังเกตว่าความจริงแล้วสิ่งนี้	 “ท�าให้เรายิ่งวันยิ่งจะเฉยเมยต่อคนจน

และสมาชิกแห่งครอบครัวมนุษย์ที่ไม่มีทางต่อสู้	 รวมถึงทารกที่ยังไม่เกิดซึ่งถูกละเมิด

สิทธิที่จะมีชีวิตด้วยซ�้าไป”		“บางทีการท้าทายที่น่ากลัวที่สุดส�าหรับทุกวันนี้น่าจะเป็น 

เรื่องวิกฤตการอพยพของผู้คนเป็นจ�านวนมาก”	 ซ่ึงพระองค์ทรงเรียกร้องให้เรามี

ปรีชาญาณ	 วิสัยทัศน์ที่กว้าง	 และมีความห่วงใยในเรื่องมนุษยธรรม	 ซึ่งต้องอยู่เหนือ

พระสันตะปาปาทรงวิงวอนให้สมาชิกครอบครัวโลก
ซึ่งประกอบด้วยนานาชาติมีพื้นฐานในความเป็นหนึ่งเดียวกัน
และในความเอื้ออาทรต่อคนอ่อนแอเปราะบางได้รับการคุ้มครอง

การตัดสินใจทางการเมืองระยะสั้น

การล่วงละเมิดต่อเด็ก/ผู้เยาว์ 

	 เมื่อพูดถึงการปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีความเสี่ยง	 เช่น	 สตรี	 ผู้เยาว์	 และเด็ก

ก�าพร้า	 พระสันตะปาปาทรงยอมรับว่า	 “การเป็นที่สะดุดแสนสาหัส”	 ที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไอร์แลนด์โดยการล่วงละเมิดต่อเด็ก/ผู้เยาว์จากสมาชิกของพระศาสนจักร 

ที่ถูกกล่าวหาว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและให้การอบรมพวกเขา”	 พระสัน- 

ตะปาปาตรัสว่า	 “ความล้มเหลวของผู้มีอ�านาจของพระศาสนจักร	 ไม่ว่าจะเป็นพระ

สังฆราช	 เจ้าคณะนักบวช	พระสงฆ์	ฯลฯ	ซึ่งมีหน้าที่จัดการกับอาชญากรรมอันน่าชัง

เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง	ซึ่งกลายเป็นบ่อเกิดของความเจ็บปวด 

และความอับอายส�าหรับชุมชนพระศาสนจักร”		พระองค์ทรงเรียกร้องผู้น�าพระศาสน- 

จักรให้เยียวยาความผิดในอดีตพร้อมกับหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อสร้างหลัก

ประกันว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นซ�้าอีก	 	 ใน	 “จดหมายถึงประชากรของพระเจ้า”	ของ

พระองค์เมื่อเร็วๆ	 นี้พระองค์ทรงเรียกร้องให้มีการปฏิบัติท่ีจริงจังกว่าเดิมเพ่ือท่ีจะ	

“ถอนรากถอนโคนบาดแผลนี้ในพระศาสนจักร”

	 แต่พระสันตะปาปาก็ยังทรงยอมรับว่าพระศาสนจักรในไอร์แลนด์ทั้งในอดีต

และปัจจุบันมีบทบาทในการ	 “ส่งเสริมสวัสดิการของเด็ก/ผู้เยาว์	 ที่เราไม่อาจที่มอง

ข้ามได้”	 	 พระองค์ทรงหวังว่า	 “ความหนักหน่วงแห่งการเป็นที่สะดุดด้วยการละเมิด

ซ่ึงท�าให้เราเห็นความล้มเหลวของหลายคนจะช่วยเน้นให้เห็นถึงความส�าคัญของการ

คุ้มครองผู้เยาว์และผู้ใหญ่ที่อยู่ในความเสี่ยงในส่วนของสังคมทั่วไป”

 

มรดกของคริสตชน

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความชื่นชมในความสัมพันธ์

ระหว่างสันตะส�านักกับพระศาสนจักรไอร์แลนด์	 รวมถึงมรดกอันมั่งคั่งแห่งคริสตชน

ของชาติที่มีมานานกว่า	 1500	 ปี	 โดยระลึกถึงนักบุญปาลลาดิอุส	 (St	 Palladius)	

และนักบุญแพทริก	 (St.	 Patrick)	 นักบุญอื่นๆ	 และบรรดาปราชญ์อย่างเช่นนักบุญ

โคลัมบา	(St.	Columba)	นักบุญโคลัมบานุส	(St.	Columbanus)	นักบุญบริยิต	(St	. 

Brigid)	นักบุญกาลล์	(St.	Gall)	นักบุญคีลเลียน	(St.	Killian)	และนักบุญเบร็นดัน	

(St.	Brendan)

(มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ - 

เก็บเรื่องนี้มาไตร่ตรอง)

งานชุมชนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 9 ที่ดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ระหว่าง

วันที่ 21-26 สิงหาคม ค.ศ. 2018 หัวข้อ “พระวรสารของครอบครัว ความ

ยินดีสู่โลก” (The Gospel of the Family: Joy to the World) จัดทุก 3 ปี  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล และ

ครอบครัวคุณสายชลและคุณพจนา ศีติสาร จากประเทศไทยไปร่วมงานนี้

ด้วย
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แม่ชีพุทธ (ต่อจากหน้า 20)

ผู้เขียนหนังสือ “พระสังฆราชหลุยส์ ลาโนฯ” ได้ร่วม

บรรยาย กับ รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ปัจจุบัน

บวชเป็น “แม่ชี มุติยา” ซึ่งเป็นผู้จัดสัมมนาหัวข้อ 

“บาลีในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล” จากหนังสือพระคัมภีร์ 

สมัยพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ณ หอประไตรปิฎก

นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม ค.ศ. 2018 “แม่ชี” เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษา

บาลแีละสนัสฤต เป็นผู้ท่ีได้ถ่ายทอดภาษาไทยโบราณ 

พระคัมภีร์ซึ่งพระคุณเจ้าหลุยส์ ลาโน ได้เขียนเป็น

ภาษาบาลีและภาษาไทย เป็นลายมือภาษาไทยสมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

	 “แม่ชีมุติยา”	 ได้เล่าที่มาให้ฟังว่า	 “สิบกว่าปี 

มาแล้ว	 คุณลุงปอล ซาเวียร์	 ได้น�าเอกสารโบราณ	 

“พระคัมภีร์ไบเบิ้ล	 สมัยสมเด็จพระนารายณ์”	 ซึ่งพระ

สังฆราชหลุยส์	 ลาโน	 มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส	 ได้เขียน

เป็นภาษาไทยโบราณ	เป็นลายมือเขียนอย่างสวยงาม	น�า

มาให้ช่วยอ่าน	ถอดความเป็นภาษาไทย	หนากว่า	500	

หน้า	เมื่อท�าเสร็จแล้ว	ไม่ได้น�ามาเผยแพร่ต่อ	หรือมีการ

ท�าวิจัยต่อแต่อย่างใด	จนกระทั่งซิสเตอร์ซีมอนา	สมศรี	

บุญอรุณรักษา	 ได้จัดพิมพ์หนังสือ	 “พระสังฆราชหลุยส์	

ลาโน”	 ขึ้นมาและพอดีซิสเตอร์กลับมาประเทศไทย	 จึง

ได้เชิญมาร่วมแบ่งปันในโอกาสสัมมนาครั้งนี้ด้วย	 โดย

ขยับเวลาให้ตรงกับเวลาที่ซิสเตอร์ว่าง

	 ซิสเตอร์ซีมอนา	 สมศรี	 เล่าว่า	 “ในระหว่างที่

ค้นเอกสารต่างๆ	 ของพระคุณเจ้าหลุยส์	 ลาโน	 พบว่ามี

หนังสือภาษาไทย	เขียนด้วยลายมือ	ซิสเตอร์ได้พยายาม

ติดต่อหาคนช่วยอ่าน	 โดยเฉพาะชื่อของพระสังฆราช

หลุยส์	 ลาโน	 ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ได้ตั้งให้พระสังฆ-

ราชหลุยส์	 ลาโน	 ว่าอ่านอย่างไร	 หมายความว่าอย่างไร	

อาจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร	ได้แนะน�าให้รู้จักกับ

แม่ชี	“มุติยา”	ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาก่อน	จึงได้

อีเมล์ติดต่อกัน	และได้รู้จักกันมากขึ้น”

	 “เมื่อแม่ชีทราบว่าจะกลับมากรุงเทพฯ	 ได้เล่า 

ให้ฟังถึงโครงการสมัมนาคร้ังนี	้ และขอให้ซสิเตอร์มาช่วย 

แบ่งปันประวัติของพระคุณเจ้าหลุยส์	 ลาโน	 ส่วนหนึ่ง	

ส่วนเรื่องภาษาบาลีนั้น	 ท่านจะเป็นคนพูดเอง	 โดยแบ่ง

เวลาของท่านมาครึ่งชั่วโมง”

	 แม่ชีมุติยาเล่าว่า	 “เวลาท�างานหนังสือเล่มนี้	 

ยากและหนามากก็จริง	 มีถึง	 532	 หน้า	 แต่เวลาท�า 

มีความสนุก	 มีความสุข	 เพราะสมัยเป็นเด็กได้เรียน 

ในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ของเซอร์ชาวฝรั่งเศส	

เขาให้สวดบทข้าแต่พระบิดาของเรา	 ซึ่งในพระคัมภีร์

ไบเบิ้ลของท่าน	 ได้เขียนไว้	 ท่านใช้ค�าได้ไพเราะ	 มี 

ความหมายลึกซึ้งมาก”

	 โอกาสที่กลับมาประเทศไทย	 ซิสเตอร์ซีมอนา 

เล่าว่า	 “ปกติเป็นชีลับ	 การเดินทางไปไหนมาไหนก็ยาก 

ซิสเตอร์ได้ปรึกษาคุณแม่อธิการเจ้าคณะฯ	 ที่ปารีส	 เล่า 

ให้ท่านฟัง	ท่านก็เหน็ความส�าคญัและเหน็ว่าเป็นประโยชน์

ต่อพระศาสนจักรไทย	 ท่านก็สนับสนุนเต็มที่	 ตั้งแต่

เขียนหนังสือพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์	 และพระสังฆราช 

หลุยส์	 ลาโน	 เล่มล่าสุดนี้	 ท่านก็อนุญาตให้ซิสเตอร์ 

มีเวลาค้นคว้าและอ่าน	 โดยบางกิจกรรมก็ไม่ต้องท�า

ร่วมกับสมาชิกในคณะ	 และการมาพูดครั้งนี้ก็ได้เรียน

ขออนุญาตด้วย	 และโดยส่วนตัวซิสเตอร์เอง	 ถือว่าเป็น

เรื่องที่ดีมาก	 ที่ซิสเตอร์คาทอลิกเราได้ร่วมกับแม่ชีพุทธ	

ซิสเตอร์ดีใจมากและมีความสุขท่ีได้รู ้จักและท�างาน 

ร่วมกันครัง้นี	้ เพือ่ร่วมแบ่งปันชวีตินกับวชให้กบันกับวช

หญิงปลายเดือนกรกฎาคม

	 ในโอกาสนี้	 คุณพ่อวิษณุ ธัญญอนันต์	 รอง

เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ	ดร.วไล	ณ	ป้อมเพชร	 ได้

เข้าร่วมรับฟังด้วย	 ซึ่งมีผู้ฟังประมาณ	 40	 คน	 รวมทั้ง

พระภิกษุ	8	รูป	ซึ่งก�าลังศึกษาอยู่ด้วย

 โทนี่ ไทยแลนด์ รายงาน

 “สิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั่นแหละ ท�าให้

เขามีมลทิน” (มาระโก 7:20)

มลทินใจ
ภายนอก	 ย่อมเป็นกิจการที่ไร้ค่า	 สร้างรอยมลทินให้กับ

ชีวิตตนเองและผู้อื่น	

	 หากมอืของเราเป้ือนโคลนตม	 ใครกค็งไม่อยาก

จับต้อง	 แต่โคลนตมก็เป็นเพียงสิ่งสกปรกภายนอกที่

ช�าระล้างก็สะอาด	ไม่อาจลบล้างค่าความดีภายในได้	ต่อ 

ในคนดีสกปรกอย่างไรก็ยังเป็นคนดีเสมอ	แต่หากใจของ 

เราแปดเปื้อนด้วยโคลนตมแห่งความชั่วร้าย	ล้างอย่างไร

ก็ไม่สะอาดได้เลย	 โคลนตมที่แปดเปื้อนใจของเรา	 จะ

สะอาดได้ด้วยพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นจริงๆ	 พระ

วาจาเป็นดังน�้าใสช�าระล้างใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์

	 พระวาจาเป็นดังตะเกียงที่ส่องแสงชี้น�าทางเรา

ให้เดินไปโดยไม่หลงทาง

	 พระวาจาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของ

มนุษย์กับพระเจ้า

	 แต่หลายครั้งที่เราเชิดชูพระเจ้าเพียงแค่ปาก

ผ่านถ้อยค�าภาวนา

	 หากแต่กิจการของเรานั้น	 ไม่ได้แสดงออกมา

ซึ่งความรักตามแบบอย่างของพระเจ้าเลย

	 พ่อบอกข้าพเจ้าว่าให้สวดให้พระศาสนจักร

เยอะๆ	 เพราะพระศาสนจักรก�าลังถูกประจญหลายทาง	

พระศาสนจักรก�าลังต่อสู้อยู่บนโลกใบนี้จริงๆ

	 ข้าพเจ้าเองบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองด้วย 

ใช่ไหม	ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้พระศาสนจักรหม่นหมอง

ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าหลงท�าผิด

พลาด	สร้างรอยหม่นหมองให้พระศาสนจักร

	 ข้าพเจ้าจะพยายามแก้ไขตัวเอง	 จะพยายามดึง 

ตัวเองกลับมาฟื้นฟูพระศาสนจักรให้สวยงามขึ้น	

	 แม้ข้าพเจ้าจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ	 ในพระ

ศาสนจักรก็ตาม	 ข้าพเจ้าจะพยายามเจริญชีวิตในพระ

วาจา	 จะปฏิบัติตนให้สมกับท่ีได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระ	

จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างเท่าที่สามารถ

ท�าได้ดีที่สุด	 จะพยายามเป็นความรัก	 เป็นรอยยิ้ม	 เป็น

พลังบวกให้กับทุกคน

น�้าผึ้งหวาน

	 ครั้งหนึ่ง	 มีเหตุการณ์ที่ท�าให้ข้าพเจ้าต้องเลือก	

เลือกที่จะเดินในทางที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ	 กับเลือกที่จะ

เดินในทางที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง	ค�าตอบที่เข้าข้างตนเอง

จะเกิดขึ้นภายใน	 เพื่อสนองความต้องการของความ

เป็นมนุษย์ของตนเอง	 การกล่าวอ้างเพื่อให้สิ่งที่ผิดกลับ 

กลายเป็นสิ่งที่ถูก	 จึงเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการ		

ความถูกใจของตัวเองด้วยเช่นกัน	 แต่ในความเป็นจริง	

ใจข้าพเจ้าเองส�านึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่กระท�านั้นผิด	 สิ่งที่ 

เลวร้ายมกัมาจากภายใน	และแสดงออกมาเป็นการกระท�า

ภายนอก

	 พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า	 “ไม่มีสิ่งใดเลยจาก

ภายนอกของมนุษย์ท�าให้เขามีมลทินได้”	 แต่สิ่งที่ออก

มาจากภายในใจของมนุษย์นั่นแหละท�าให้เขามีมลทิน	

สิ่งที่ออกมาจากภายในหากไม่ผ่านคุณธรรมแห่งความ

รักตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า	และถูกแสดงออกมาสู่
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน ประมวลภาพงดงามการเสด็จเยือน

ประเทศไอร์แลนด์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

27 สิงหาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นี่คือภาพประทับใจจากการเสด็จเยือนประเทศ

ไอร์แลนด์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสันตะบิดร

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงใช้เวลาไม่ถึง	 48	 ชั่วโมงในประเทศ

ไอร์แลนด์เพื่อสรุปปิดงานประชุมครอบครัวโลก 

ครั้งที่	9			ท่ามกลางการเดินทางสั้นๆ	นี้	พระสันตะ- 

ปาปาตรัสประเด็นปัญหายากๆ	 หลายประการ	 รวม

ทั้งเรื่องราวที่ผ่านมาคือการล่วงละเมิดทางเพศซึ่ง

กระท�าโดยสมณะท่ีเกิดข้ึนในประเทศน้ี				อย่างไรก็ตาม	 

เจ้าหน้าที่บ้านเมืองประเทศไอร์แลนด์	บรรดาสัตบุรุษ

และครอบครัวจากท่ัวโลกต่างต้อนรับพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสอย่างกระตือรือร้น	 ซึ่งพระองค์ก็ทรง

ตอบรับพวกเขาด้วยค�าภาวนาและวาจาที่ให้ก�าลังใจ

อย่างมาก	

พระสันตะปาปาฟรังซิสถวายพิธีมิสซาสุดท้าย

ของงานประชุมครอบครัวโลก : จงให้อภัยแก่ผู้

ล่วงละเมิดและแก่ผู้ด�ารงฐานันดรสมณะของพระ

ศาสนจักรซึ่งปล่อยเรื่องเงียบหาย

l ท่ามกลางอากาศหนาว	 ลมแรงและฝนตก	 พระ

สันตะปาปาทรงได้รับการต้อนรับอย่างกระตือรือร้น

จากครอบครัวนับพันที่มารวมกัน	 ณ	 สนามฟีนิกซ์

ปาร์ค	 กรุงดับลิน	 ซึ่งเป็นสถานที่ใหญ่อันดับต้นๆ 

ในทวีปยุโรป	 รถขับเคลื่อนของพระสันตะปาปาแล่น

ฝ่าแนวผู้คนไปอย่างยากล�าบาก			เมื่อเริ่มพิธีมิสซา 

ด้วยภาษาสเปน	 พระสันตะปาปาทรงต้องกล่าวการ 

ขอโทษอีกครั้งหนึ่งต่อเหยื่อผู้ต้องทนทุกข์จาก

การใช้อ�านาจและมโนส�านึกบิดเบือนล่วงละเมิด

ทางเพศจากสมาชิกของพระศาสนจักรในประเทศ

ไอร์แลนด์	พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า

	 “ด้วยหนทางพิเศษโอกาสนี้	 เราขอโทษต่อ

ทุกคนที่ถูกล่วงละเมิดจากรูปแบบต่างๆ	 ในสถาบัน

ที่ดูแลโดยบรรดาสมณะและสมาชิกคนอื่นๆ	 ของ

พระศาสนจักร”	 (อ่านต่อหน้า 17)
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5 นาทีพลิกชีวิต
“เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดเถิด”  (มาระโก 7:34)

	 นักจิตวิทยาด้านชีวิตครอบครัวที่มีชื่อเสียง	 และผู้ให้ค�าปรึกษาชีวิต

สมรส	 กล่าวว่าเขาสามารถพูดได้ภายในเวลาห้านาทีในการฟังบทสนทนาของ

คู่สามีภรรยาว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรและจะสามารถอยู่กัน 

อีกต่อไปได้เพียงห้านาที

	 สิ่งท่ีเขาฟังคือวิธีการที่พวกเขาปรับตัวหรือไม่ปรับเข้าหากันและกัน	 

ถ้าพวกเขาให้ความสนใจและฟังคู่ครองของตนให้จบก่อนที่จะให้ค�าตอบของ

พวกเขาได้	 ถ้าพวกเขามีการตอบสนองในการฟังกันและกันด้วยความเข้าใจ

และความเคารพ	 ถ้าหากพวกเขามีความสนใจในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ 

ในชีวิตความเป็นอยู่ของกันและกัน	 ถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในบทสนทนาของพวก

เขา	 ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นั้นมีความแข็งแกร่ง	 และสามารถที่จะสู้ทนต่อกัน

ไปได้แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันมาก	 แต่ทั้งคู่ก�าลังพยายามเพื่อให้ชีวิตคู่ของ

เขาอยู่กันได้อย่างมีความสุขและเข้าใจกันในที่สุด

 ข้าแต่องค์พระเจ้าแห่งความรัก ขอโปรดให้ลูกสามารถที่จะปล่อยวาง

ทิฐิของตนเองและสนใจในความต้องการของผู้อื่น ให้ลูกสามารถเปิดดวงใจ

ของลูกให้รับความรักของพระองค์จากเพ่ือนพ่ีน้อง ให้เปิดหูของลูกท่ีรับฟัง

เสียงคร�่าครวญของพ่ีน้อง และสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยพลังรักของ

พระองค์ในชีวิตของลูกนี้ด้วยเทอญ อาแมน

แก่นแท้
	 คนที่เล่นเฟซบุ๊กคงได้ผ่านตา
	 แต่คงไม่ได้สนใจหรือคิดต่อ
 “คริสเตียนไม่ใช่ศาสนาของฉัน
 แต่เป็นความสัมพันธ์ของฉันกับพระเจ้า”
	 ถึงจะเป็นประโยคเรียบง่าย
	 แต่บ่งบอกความจริงอันลึกซึ้ง
	 จี้เข้าไปถึงแก่นแห่งศาสนา
	 รวมทั้งศาสนกิจส่วนตัวส่วนรวมเสร็จสรรพ
	 ต่างกับที่เคยพูดกันมาติดปาก
	 “คุณนับถือศาสนาอะไร”
	 ซึ่งไม่ได้บอกอะไรมากกว่าการนับถือ
	 ในความหมายแห่งค�า	“นับถือ”	คือ
 เชื่อถือยึดมั่น...เช่นนับถือศาสนา
 เคารพ...เช่นนับถือผู้ใหญ่
 ยกย่อง...เช่นนับถือเป็นครูบาอาจารย์
	 จาก	“นับถือ”	กลายเป็น	“ถือ”	ประสาพูดจา
 ถือศาสนา...ถือศีล...ถือศีลอด
	 ซึ่งความหมายแห่งค�าว่า	“ถือ”	คือ
 จับไว้ในมือ จับยึดไว้หรือทรงไว้ ด�ารงไว้
	 ที่สะท้อนให้เห็นในความเป็นศาสนิกชน
 มีทั้งยึดถือศาสนาที่ส่งทอดกันมา
	 ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สูงส่ง
	 มีหลักค�าสอนไว้ให้ปฏิบัติมีศีลไว้ให้ถือ
	 ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เข้าไปหล่อหลอมจิตใจ
	 ให้เป็นศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา
	 ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
 จึงเป็นกระบวนการจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
	 จากการถือการปฏิบัติเข้าสู่การหล่อหลอมจิตใจ
	 นอกนั้นในค�าว่า	“ถือ”	มีค�าตรงข้าม	“ไม่ถือ	วาง	ปล่อย”
 ก็เลยมีคนถือศาสนาแล้วเลิกถือศาสนา
	 ท�าราวกับศาสนาเป็นถุงช้อปปิ้ง...ถือนี่วางนั่น
	 ทั้งนี้และทั้งนั้น
	 ศาสนายังเป็นเรื่องของการเชื่อถือยึดมั่น
	 ทั้งๆ	ที่ในความเป็นจริงแล้ว
	 ศาสนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มาตั้งแต่แรก
 ความสัมพันธ์มนุษย์กับพระเจ้า
	 โดยพระเจ้าทรงเป็นฝ่ายเริ่มฝ่ายกระท�า
	 ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดานั่นแหละ
	 พระเจ้าทรงรู้จัก	พระเจ้าทรงเรียกชื่อ...แต่ละคน
	 เป็นความสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความรัก
	 เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก
	 ทรงสร้างมนุษย์มาให้มีภาพลักษณ์ของพระองค์
 ความรักจึงเป็นภาพลักษณ์พระเจ้าในแต่ละคน
	 ซึ่งถ้าจะพูดในแง่ของวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มี DNA ของพระองค์
	 เช่นนี้	“ความรัก”	คือ	“ความเป็นมนุษย์”	ในแต่ละคน
	 ทุกครั้งที่	“รัก”	คนก็เป็น	“คน”	อย่างแท้จริง
	 เป็นความสัมพันธ์นี้เองที่หล่อหลอมเป็นการท�า
 จึงเป็นกระบวนการจากภายในออกสู่ภายนอก
	 ศาสนกิจจึงต้องสะท้อนความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นรูปธรรม
	 หากศาสนกิจใดที่ไม่สะท้อนความสัมพันธ์นี้
	 จะถือได้ไหมว่าเป็นแค่เรื่องเวทมนตร์คาถาอาคม
	 ประกอบศาสนกิจเพื่อได้...ได้บุญได้กุศล	ได้ลาภ
	 การเตรียมสมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
	 น่าจะเป็นโอกาสทบทวนความเป็นคริสตชน...ให้จริงจังสักครั้ง	
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ก่อนการประชุมสภาพระสังฆราช		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพบปะ		ทรงพูดคุย		และทรงสวด

ภาวนากับบรรดาเยาวชน	70,000		คน	ที่มาเฝ้าพระองค์ภายในสนามแข่งรถม้าโรมันโบราณ		ที่รู้จักดีในชื่อ	เซอร์คัส		

แม็กซิมุส		ตั้งอยู่ภายในกรุงโรม								

สภาพระสังฆราชอิตาเลียนเพื่อการสื่อสารมวลชนรายงานว่า		ในวันที่		11		สิงหาคม	ค.ศ.	2018			สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส	 จะทรงตอบค�าถามเยาวชนที่มาเฝ้าพระองค์	 จากนั้นมีการแสดงดนตรี	 และการพบปะ

สังสรรค์				

อีเลนา อายุ	30		ปี	เป็นตัวแทนเยาวชนถวายรายงานและของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปา				จากนั้น

สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงตอบค�าถามที่เยาวชนได้เตรียมมาล่วงหน้าแล้วจ�านวน	3		ข้อ	น.ส. เลติเซีย อายุ	23	

ปี	 เป็นผู้ตั้งค�าถามข้อแรก		ตามด้วย	น.ส. ลูคาแมตเตโอ อายุ	21	ปี		ซึ่งตั้งค�าถามเกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพ 

ที่ดีและการเดินตามความฝันให้ส�าเร็จ

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนากับเยาวชน  

ส�าหรับ	 น.ส. มาร์ตินา 	อายุ	24		ปี			เธอ

ได้เตรียมค�าถามเกี่ยวกับการไตร่ตรองชีวิต	 	 และแนว

ความคิดในเรื่องความมุ่งมั่นและบทบาทของเยาวชน 

ที่จะร่วมรับผิดชอบต่อโลก

จากนั้น		น.ส. ดาริโอ 	อายุ	27	ปี		อาชีพพยาบาล	 

มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย	 	 จะให้รายละเอียดจากประสบการณ์

ของการน�าความเชื่อ	 	 รวมทั้งการแสวงหาคุณค่าและ

ความหมายของข้อความเชื่อที่น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน		

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบ

ค�าถามทั้งสามข้อแล้ว		ประธานจัดงานจะแนะน�า			น.ส. 

(อ่านต่อหน้า 11)

พระคาร์ดินัลชาร์ลส  โบ			แห่งประเทศเมียนมา 

ผู้ได้รับค�าช่ืนชมว่าเป็น		“ผู้ไม่เกรงกลัวท่ีจะปกป้องศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์”				ได้คัดค้านการลงโทษด้วยการประหาร 

ชีวิต	 หรือการุณยฆาต	 ที่ยังคงบังคับใช้และทวีจ�านวน

มากขึ้น			พระคุณเจ้าประกาศชัดเจนว่า			ข้อค�าสอนของ 

พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ยอมรับการลงโทษด้วยการ

ประหารชีวิต”

	 พระคาร์ดินัลโบ	 แห่งเมืองย่างกุ้ง	 	 สังกัดคณะ

สงฆ์ซาเลเซียน	 	 ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวแก่

ส�านักข่าวซีนิต	 เมื่อวันที่	10		สิงหาคม		ค.ศ.		2018		

ในหัวข้อ	 	 “โทษประหารชีวิต	 	 และการพนันที่ใช้ชีวิต

เป็นเดิมพัน”

	 พระคุณเจ้าเห็นด้วยกับการทบทวนและปรับ

เปลี่ยนข้อค�าสอนของพระศาสนจักรในเรื่องนี้	 และได้ 

กล่าวชื่นชมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 	 และพระ

ศาสนจักรที่ได้ด�าเนินการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์

	 พระคุณเจ้าโบ	 	 กล่าวเสริมว่า	 	 “กิจแห่งความ

เมตตาปรานีและความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องหมาย

ส�าคัญของคุณงามความดีที่โดดเด่นอย่างไม่มีข้อกังขา			

ต่อสถาบันพระสันตะปาปาในสมณสมัยปกครองของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 	 และต่อประวัติศาสตร์

การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับที่ไม่เป็นธรรม”

	 พระคุณเจ้าได้เน้นว่า		“นับจากนี้ไป	พระศาสน- 

จักรคาทอลิกจะไม่ยินยอมประนีประนอมในเรื่องสิทธิ

การมีชีวิตไม่ว่ากรณีใด		และจะไม่สนับสนุนโทษประหาร

นิโคเลตตา  ตินติ  เยาวชนสตรีพิการทางขาทั้งสองข้าง		

โดยเธอได้เตรียมการแสดงมาให้บรรดาเยาวชนได้ชม

กัน			จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาจะกล่าวทักทายเธอ		

และน�าสวดภาวนาพิธีปิดการชุมนุมพร้อมกัน			ก่อนที่

พระองค์จะเสด็จกลับ

ระหว่างเวลา		09.30-11.30		น.			เป็นการร่วม 

รับประทานอาหาร		พร้อมชมการแสดงดนตรีวงต่างๆ		 

ท่ี เยาวชนได้ เตรียมมาเ พ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ

สนุกสนานรื่นเริงแก่ผู้ร่วมงาน

เช้าวันรุ่งขึ้น	 	 เยาวชนจะร่วมมิสซาวันอาทิตย์		 

โดยพระคาร์ดินัลกัลติเอโร  บาสเซตติ 	ประธานสภา 

พระสังฆราชอิตาเลียน			เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	

ณ	บริเวณจัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร			

 หมายเหตุ  :   เซอร์คัส  แม็กซิมุส		สนาม

แข่งรถม้าโรมันโบราณ	 เพื่อความบันเทิง	 ในกรุงโรม		

ประเทศอิตาลี		ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาอเวนตินและหุบเขา					

พาลาติน	 	 เป็นสนามแข่งม้าแห่งแรก	 	และมีขนาดใหญ่ 

ท่ีสุดในกรุงโรมโบราณ			สามารถจุผู้เข้าชมได้กว่า	150,000	 

คน		เป็นต้นแบบของสนามแข่งรถม้าของอาณาจักรโรมัน		

ปัจจุบันใช้เป็นสวนสาธารณะ		

พระคาร์ดินัลโบ คัดค้านโทษประหาร     
ในทุกรูปแบบ”

	 ประเทศเมียนมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของ

รัฐบาลทหารนานนับทศวรรษ				ก่อนที่นางอองซาน		ซูจี		 

ประธานพรรคสันติบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย		

(National	League	 for	Democracy	Party)	 	จะได้

รับชัยชนะในการเลือกตั้ง	ใน	ค.ศ.	2015

	 องค์การสหประชาชาติเชื่อว่า		ชาวมุสลิมโรฮีน- 

จา	 ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยถูกประหัตประหารมากที่สุด		

สถิติจากโครงการอารากันซึ่งเป็นความขัดแย้งในเร่ือง

ชาติพันธุ์และศาสนา			อันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนในรัฐ 

อารากันตั้งแต่	ค.ศ.	2010	 	ชนกลุ่มน้อยกว่าหนึ่งแสน

คนอพยพทางทะเลหนีความตาย	 	 ความรุนแรงระหว่าง

ผู้นับถือศาสนาพุทธและกลุ่มชาวโรฮีนจาสิ้นสุดใน	 

ค.ศ.	2012			ประชาชนกว่า	200		คนเสียชีวิต		และกว่า	 

140,000	คน		ไร้ที่อยู่อาศัย

	 ในสาส์นของพระคาร์ดินัลโบ	 มีบันทึกไว้ว่า		

“การประกาศยุติความรุนแรงท่ีย่ิงใหญ่น้ี”		น�าความช่ืนชม

ยินดีและความหวังสู่กลุ่มต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนและ

ประชาชนจ�านวนมาก”				

พระคุณเจ้าโบ	 กล่าวขอบพระคุณสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสที่พระองค์ทรง	 “ยืนหยัดมั่นคงใน

เร่ืองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 ซ่ึงเป็นหัวใจของข้อค�าสอน 

ส�าคัญของคริสตศาสนา”

พระคาร์ดินัล	โบ	ตั้งข้อสังเกตว่า		“แม้ผู้กระท�า

ผิดร้ายแรงยังมีสิทธิที่จะมีชีวิต			ดังนั้นสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาจึงทรงปิดกั้นข้อกังขาและทรงประกาศอย่าง 

กล้าหาญว่า		การุณยฆาตเป็นความน่าชังในทุกกรณี”

พระคุณเจ้าอธิบายเสริมว่า		พระศาสนจักรยังคง 

เฝ้าระวังและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าง 

ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง	 	 ทั้งนี้เพราะมนุษย์ชายหญิง 

ทุกคนล้วนเป็นสรรพส่ิงสร้างตามพระฉายาของพระเป็น-

เจ้า		จึงควรได้รับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์			“ค�าประกาศ

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยืนยันถึงหัวใจของ

ข้อค�าสอนด้านศีลธรรม		เราจึงสมควรที่จะชื่นชมยินดี”

“อย่างไรก็ตาม	 	 ระยะทางยังอีกยาวไกล	 ทั้งนี้

เพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังถูกลิดรอนอยู่ทั่ว 

ทุกแห่งหน	 	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการใช้แรงงาน

ทาส	 การตัดสินที่ไร้ความยุติธรรม	 การค้ามนุษย์เพื่อ

บริการทางเพศในสตรีและเด็ก	 	 การท�าสงครามและการ

ไร้ที่อยู่อาศัย	 การลิดรอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ

การใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ”

พระคาร์ดินัลคณะซาเลเซียนกล่าวเตือนใจ

ว่า	 	 “อาชญากรรมเหล่านี้ท�าให้ผู้กระท�าผิดได้รับโทษ

ประหารเพิ่มมากขึ้น	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	 	 “กีฬาที่เสี่ยงตาย”		

เช่น	การต่อยมวย		และการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ	ที่เอา

ชีวิตเป็นเดิมพัน		ก็ยังมีให้เห็นอยู่เสมอ”

“การใช้ความรุนแรงต่อสู้ที่ถูกกฎหมายและ

ความตาย		ยังมีอยู่ในเกมส์กีฬาเพื่อความบันเทิง			สังคม 

ที่เจริญแล้วพึงละเว้นจากกีฬาที่ป่าเถื่อนเหล่านี้	 	 เพราะ

เป็นกีฬาที่ใช้ความรุนแรงต่อกัน”

พระคาร์ดินัลโบ	 กล่าวน�าการภาวนาส่งท้ายว่า		

“ขอกิจการและแบบอย่างท่ีกล้าหาญของสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส	 เป็นแรงจูงใจให้ภาครัฐบาลและ

องค์กรเอกชน	 ร่วมมือกันเลิกล้มการแสดงหรือการกีฬา 
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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
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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 

¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§

« Ù« Ò¹¹Ò ÊØ¹Ò ¾¨¹ �»
¯ÔÞ

Þ
Ò
  

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à Œ̈ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 9 »‚

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à ¨Œ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 9 »‚

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à Œ̈ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 9 »‚

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à ¨Œ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 9 »‚ จากลูกๆ หลานๆ ทุกคนจากลูกๆ หลานๆ ทุกคน

พักผอนในพระเจา 
19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 ป

วินเซนเต ดำริห กำแพงแกว
พักผอนในพระเจา 

19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 ป

อักแนส วริศรา 
(นก) วัชราเกียรติ 

ครบ 32 ป

อักแนส วริศรา 
(นก) วัชราเกียรติ 

ครบ 35 ป

เปโตร วรพงษ 
เรวัตบวรวงศ

ชาตะ 24 มกราคม 1954
สูออมพระหัตถพระเจา

19 กันยายน 2009 ครบ 6 ป

เปโตร วรพงษ 
เรวัตบวรวงศ

ชาตะ 24 มกราคม 1954
พักผอนในพระเจา

19 กันยายน 2009 ครบ 9 ป

ครบ 35 ป ครบ 9 ป

“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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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ 

ผู้ช่วยพิธีกรรม 
และพิธีบวชสังฆานุกร

โดย  คุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร ปฏิบัติ	และท�าหน้าที่ช่างจริง	ๆ	

	 การศึกษาอบรมของผู้ที่จะเป็นบาทหลวง	 เป็น

พระสงฆ์คาทอลิก	ก็เช่นเดียวกัน	 	นอกจากจะใช้เวลา

ที่ยาวนานในการศึกษาวิชาต่าง	 ๆ	 อันจ�าเป็นต่อการ 

ท�าหน้าที่สงฆ์แห่งศาสนบริกรแล้ว	 	 ก็มีความจ�าเป็น 

เช่นกันท่ีจะต้องมีการฝึกปฏิบัติ		ดังท่ีปรากฏเป็นหลักสูตร

การฝึกปฏิบัติ	 (Practicum)	 ของวิทยาลัยแสงธรรม		

ส�าหรับสามเณร-นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี	1	ถึง	ปี	7	

	 อย่างไรก็ตาม		บทบาทส�าคัญประการหนึ่งของ

พระสงฆ์	 ก็คือการท�าหน้าที่สงฆ์ ด้วยการประกอบ

พิธีกรรม  ประกาศพระวาจา และเทศน์สอน			ด้วยเหตุ

นี้	 	จึงมีระบุไว้ว่า	ก่อนที่จะบวชผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพระสงฆ์	 

ในช่วงปีท้าย	 ๆ	 ของการศึกษาอบรม	 เขาจะต้องได้รับ

การแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ 	 เป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 

และต่อมาเมื่อพร้อมและสมัครใจ	 ก็จะได้รับการบวช

เป็นสังฆานุกร 	 โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือให้เขาได้ท�า

หน้าท่ีตามท่ีได้รับการ	“แต่งต้ัง”		และได้

รับการ	“บวช” 	ด้วยระยะเวลาท่ียาวนาน

ต่อเน่ืองเพียงพอ

	 ส�าหรับผู้อ่านพระคัมภีร์	 และ 

ผู้ช่วยพิธีกรรม		การแต่งตั้ง	ก็คือ	“การ 

อวยพร”	 	 และมอบหมายหน้าที่	 โดย 

พระสังฆราชผู้เป็นประธาน	ซึ่งในบทพิธี	 

ขณะที่ท่านเทศน์สอน	 ท่านจะกล่าวย้�า 

ถึงหน้าที่ที่เขา	 จะต้องกระท�า	 	มากกว่า

น้ัน	ยังรวมถึงการด�าเนินชีวิตท่ีสอดคล้อง

	 บรรดานักศึกษาแพทย์	 เมื่ออยู่ในชั้นปีท้าย	 ๆ	

ของการเรียนการสอน	สิ่งที่จ�าเป็นและมีคุณค่ายิ่งต่อการ

เป็นแพทย์ในวันข้างหน้า	 ก็คือ	 การได้ฝึกปฏิบัติ	 ได้มี

โอกาสอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย	 	 ได้เห็นได้จับเครื่องมือทางการ

แพทย์		ฯลฯ			เช่นเดียวกับนักศึกษาในสายอาชีวะ		สิ่ง

ส�าคัญมาก	ๆ	ต่อการเรียนสาขาวิชานี้	 ก็คือ	 การลงมือ

กับหน้าที่อันส�าคัญนี้ด้วย

	 ส่วนสังฆานุกร		ถือเป็นขั้นเริ่มต้นของพระสงฆ์	 

จึงเป็น	“พิธีบวช”			มีขั้นตอนพิธีที่มากกว่าพิธีแต่งตั้ง			 

และแต่ละขั้นตอนก็ล้วนมีความหมาย	 ซึ่งระบุไว้ใน 

บทกล่าวของพระสังฆราชผู้เป็นประธาน	 	 แต่ขั้นตอน 

หรือช่วงเวลาที่ส�าคัญยิ่งของพิธีบวชสังฆานุกรก็คือ 

การปกมือ	 	 นั่นก็คือผู้รับการบวชจะไปคุกเข่าต่อหน้า

ประธาน		แล้วประธานจะปกมือเหนือศีรษะ		

“จงรับหนังสือพระวรสารของพระคริสตเจ้า  

ซึ่งลูกจะได้เป็นผู้ประกาศ    

ระวังให้ดี จงเชื่อสิ่งที่ลูกอ่าน   

สอนสิ่งที่ลูกเชื่อ 

และปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกสอนนั้นเถิด”   

 

(บทพิธีขณะประธานมอบพระวรสารแก่สังฆานุกร)
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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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หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

Power of Love
(พลังรัก สร้างพลังคุณ) วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2    ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2561
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

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

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
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พระคาร์ดินัลโบ (ต่อจากหน้า 7)

ทุกรูปแบบที่ส่ งผลถึงความตายซึ่ งมี เพิ่มมากขึ้น 

ในปัจจุบัน”

  

หมายเหตุ

อองซาน ซูจี (พม่า: , เกิด 19 

มิถุนายน 2488) เป็นนักการเมืองชาวพม่าและประธาน

พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ผู้

ดำารงตำาแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

และรัฐมนตรีประจำาทำาเนียบประธานาธิบดี 

ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2533 NLD ได้คะแนน

เสียงทั้งประเทศ 59% และที่นั่ง 81% (392 จาก 485 

ที่นั่ง) ในรัฐสภา ทว่าเธอถูกควบคุมตัวในบ้านก่อน

การเลือกตั้ง เธอยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวในบ้าน

ในประเทศพม่าเป็นเวลาเกือบ 15 จาก 21 ปีตั้งแต่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2532 จนการปล่อยตัวครั้งล่าสุด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ทำาให้เธอเป็นนักโทษ

การเมืองที่ข้ึนช่ือที่สุดคนหนึ่งของโลก..................

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย

มีคุณชะลอ วรรณประทีป   เป็นผู้ริเริ่ม   แต่ต่อมาคุณ

ชะลอ ได้แจ้งกับคุณพ่อสุเทพ ว่าประสงค์จะให้ทางวัด 

แม่พระฟาติมา รับเป็นศูนย์กลางของคณะในการเผยแพร่

กิจกรรม ทางสภาภิบาลวัดและคุณพ่อจึงได้ประชุมหารือ

กันและเห็นพ้องให้วัดแม่พระฟาติมาเป็นศูนย์กลางแห่ง

คณะแพร่ธรรมนี้ แต่เนื่องจากยังไม่เคยมีการอนุญาต

จากทางสังฆมณฑลอย่างเป็นทางการ ทางวัดจึงได้ทำา

เรื่องขออนุญาตต่อทางสังฆมณฑล และได้รับอนุญาต

ให้ดำาเนินการได้ใน วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1992   

ซึ่งเป็นวันฉลองวัดครบ 36 ปี 

ปล. หลังจากนี้ คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ (เป็น 

เจ้าอาวาส ค.ศ. 1994-1999) .... คุณพ่อวิชชุกรณ์  

เกตุภาพ (เป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 1999-2004) ... คุณพ่อ 

ประเสริฐ ตรรกเวศม์ (เป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 2004-

2009) ... คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ (เป็นเจ้าอาวาส 

ค.ศ. 2009-2010) ... คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ 

(เป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 2009-2010) ... คุณพ่อสุรชัย 

กิจสวัสดิ์ (เป็นเจ้าอาวาส ค.ศ. 2010-2015) ... และ

ปัจจุบัน คุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ 

ค.ศ. 2015

และน่ี คือเรื่องราวแห่ง วัดแม่พระฟาติมา 

ดินแดง ... เหตุการณ์ต่างๆ ล้วนทำาให้เกิดความประทับใจ  

และมองเห็นความรักของพระเจ้าต่อกลุ่มคริสตชน 

แห่งหนึ่ง ผ่านทางผู้อภิบาลแพร่ธรรม .... 

จงชื่นชมยินดีเถิด
(Gaudete et Exsultate) 

การเรียกไปสู่
ความศักดิ์สิทธิ์
ในโลกปัจจุบัน

สมณลิขิตเตือนใจ 
เล่มล่าของ

สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส

“ความดี ความงาม  
ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว 
ความศักดิ์สิทธ์ิไม่ได้

สงวนไว้
ส�าหรับนักบุญ”

สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ราคาเล่มละ 70 บาท
สนใจติดต่อ
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, 
C.Ss.R. แปล

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
ตรวจต้นฉบับ
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

ลูกมารีอา
ฟาติมา ... 
บนวิถี
แห่ง
วัดแม่พระ
ฟาติมา
ดินแดง (2)

1

ภาพโทนสีเดียว ภายในจารึกคำาปรากฏเป็นชื่อ

วัด “แม่พระฟาติมา” ดูเผินๆ ผ่านๆ อาจไม่มีความหมาย 

อะไร มากไปกว่าภาพเก่าภาพหนึ่ง ... แต่เมื่อพิจารณาถึง

ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ เรากลับพบว่า ภายใน 

ภาพเก่านี้ มีสิ่งที่เราเรียกว่า พระหรรษทาน และอยู่คู่กับ

วัดมาเนิ่นนาน ...

บ้านแรกของคณะโอเอ็มไอ ตั้งที่นี่ “ค.ศ.

1970 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบวัดฟาติมา  

ดินแดง ให้คณะดูแล ตั้งแต่นั้น ได้ใช้ที่นี่เป็นศูนย ์

ในประเทศไทย เพื่อต้อนรับสมาชิกคณะของกิ่งแขวง

ลาว ...” (ปัจจุบัน ศูนย์ของคณะโอเอ็มไอ เขตกรุงเทพฯ 

อยู่ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่)

ค.ศ. 1970 คุณพ่อคริสเตียน จิลล์ (สงฆ์

คณะโอเอ็มไอ) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ... ค.ศ. 

1972 สร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนดินแดง และซอย

อโศก และใกล้ตัววัดมากๆ จนทำาให้มีเสียงรบกวน 

แม้ว่าจะมีความเจริญขึ้นมากก็ตาม ... ค.ศ. 1973 มี

คณะกรรมการวัดชุดใหม่ และได้ร่างธรรมนูญสภาวัดขึ้น 

ใช้ชื่อว่า “ธรรมนูญสภาวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง” 

... 

ค.ศ. 1975 ผู้อพยพชาวลาว และเวียดนาม

เข้ามาในไทยจำานวนมากผู้อพยพท่ีมาขออาศัยอยู่ที่

วัดแม่พระฟาติมา จากครอบครัวเดียวจนได้กลายมา 

เป็นร้อย โดยได้ใช้อาคารเรียนเก่าที่เป็นไม้ เป็นที่พำานัก 

อาศัย คุณพ่อได้พยายามให้ความช่วยเหลือ เพราะ

มนุษยธรรมที่มีอ ยู่ ในใจเท่าที่ขอบข่ายของสังคม

อนุญาต ในฐานะท่ีคุณพ่อจิลล์เป็นพระสงฆ์คณะธรรมทูต 

แห่งมารีนิรมล (O.M.I.) คนแรกที่มาทำางานที่นี่ ประจวบ

กับปี ค.ศ. 1975 ผู้ตั้งคณะได้รับยกให้เป็นบุญราศี 

ทางวัดได้จัดบูชามิสซาฉลองการแต่งตั้งนี้ในวันที่ 19 

ตุลาคม  เหตุการณ์นี้ผ่านไป เหตุการณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นอีก 

ดูเหมือนพระจะประทานให้มากจริงๆ เพราะได้มีพิธี

ปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาล

คนไทยแรก นับเป็นพิธีปฐมฤกษ์ ณ วัดแม่พระฟาติมานี้

2

ค.ศ. 1976 คุณพ่อชาร์โลท์ ได้ย้ายมาประจำา

ที่วัดแม่พระฟาติมา  โดยมีคุณพ่อฟอร์แตงเป็นผู้ช่วย 

ในอดีต สัตบุรุษในซอยข้างโบสถ์มีความลำาบาก เพราะ

ต้องใช้ซอยท่ีอยู่ในสภาพไม่ดี ถมด้วย อิฐหักและดินลูกรัง 

เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องซ่อมอยู่เสมอ ทั้งยังแคบไป เพื่อ

ความเจริญของหมู่บ้าน  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู มีความประสงค์ จะปรับปรุงถนนใหม่ให้เป็น 

การถาวรมาตรฐาน 

สมัยคุณพ่อปิแอร์ เซอวรูเลท์ ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 7 ค.ศ. 1979-1984 ในช่วงที่

คุณพ่อเซอวรูเลท์ เป็นเจ้าอาวาส ได้เกิดน้ำาท่วมใหญ่

ในกรุงเทพฯ และวัดแม่พระฟาติมา ได้รับผลกระทบ

โดยตรง จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาวัดขึ้น โดยการ

ถมดินยกระดับพื้นที่ของวัด พร้อมกับการทำาเขื่อนรอบ

วัดเพื่อป้องกันน้ำาท่วม และทำาถนนรอบวัด โดยใช้อิฐ

บล็อก รวมทั้งการปลูกต้นไม้ให้แลดูดีขึ้น

ลูกวัดผู้เฝ้ารับ และส่งเสด็จพระสันตะปาปาฯ 

ในช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 

ค.ศ. 1984 วัดได้จัดทำาเหรียญที่ระลึก โดยเหรียญ 

ด้านหนึ่งเป็นรูปแม่พระฟาติมา ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูป

สมเด็จพระสันตะปาปา  กำาลังทรงอวยพรอยู่ นอกจากนี้ 

ทางวัดแม่พระฟาติมายังได้รับหน้าท่ีในการรับและส่ง

เสด็จสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และนำา

พระสงฆ์แจกศีลมหาสนิทที่สามพราน

3

สมัยคุณพ่ออนันต์  เอี่ยมมโน ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 8 ค.ศ. 1984-1985 คุณพ่ออนันต์ 

เอี่ยมมโน  ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่  

20 มิถุนายน ค.ศ. 1984 แต่เนื่องจากคุณพ่ออนันต์ ได้

เป็นเจ้าอาวาสเพียง 8 เดือน งานส่วนใหญ่จะเป็นงาน

วางโครงการ  และคุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ต่อมาได้เป็นผู้

สานต่อโครงการ  

4

สมัยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม (ปัจจุบัน พระ

สังฆราชยอแซฟ  วุฒิเลิศ  แห่ล้อม) ได้รับแต่งตั้งเป็น

เจ้าอาวาสองค์ที่ 9 ค.ศ. 1985-1989 ท่านได้สานต่องาน

โครงการพัฒนาวัดที่ได้วางไว้ในสมัยคุณพ่ออนันต์ ดังนี้ 

ได้มีการนำาดินที่ขุดขึ้นมาจากการสร้างอาคารที่โบสถ์ 

อัสสัมชัญ มาถมที่วัดแม่พระฟาติมา ซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่อง 

กับสมัยของคุณพ่ออนันต์ เอี่ยมมโน ได้ปรับปรุงศาลา

ประชาคม โดยการยกพื้นใหม่หมด เปิดประตูเหล็กที่

ติดกับทางวัดออก และติดตั้งประตูเหล็กทางด้านบ้าน

ของซิสเตอร์ ตกแต่งและปลูกต้นไม้รอบบริเวณวัด ถมที่  

ทาสีและปรับปรุงโรงเรียนแม่พระฟาติมา โดยเสร็จสิ้น  

ก่อนเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1985 จัดสร้าง

กำาแพงคอนกรีตรอบบริเวณวัด เป็นกำาแพงทึบสูง 2.5 

เมตร จากบาทวิถี โดยห้างเรนโบว์ ช่วยเหลือในการออก

ค่าใช้จ่ายให้ ในช่วงนี้ได้มีการบวชสังฆานุกรอภิสิทธิ์ 

กฤษราลัมณ์ ซึ่งเป็นลูกวัดแม่พระฟาติมา เมื่อวันที่ 5 

พฤษภาคม ค.ศ. 1986  และคุณพ่ออภิสิทธิ์ ได้มาทำา

มิสซาแรกที่วัดแม่พระฟาติมา ในวันที่ 11 พฤษภาคม  

ค.ศ. 1986

 

5

คุณพ่อสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย  ได้รับแต่งตั้งเป็น

เจ้าอาวาสองค์ที่ 10  ค.ศ. 1989-1994 เจ้าอาวาส ได้

มีการพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำาศาลาประชาคม  ปรับปรุง

ระบบไฟส่องสว่างภายในบริเวณของวัด จัดตั้งกลุ่ม

เยาวชนวัด ... มีการจัดทำารูปปั้นคุณพ่ออาแมสตอย  

เจ้าอาวาสองค์แรก ทำาเป็นโลหะสัมฤทธ์ิขนาดเท่าองค์จริง  

สูงประมาณ 165 เซนติเมตร...  จัดทำาซุ้มแม่พระที่ถนน 

ปากซอยทางเข้าวัด...  สร้างอาคารนิรมลท่ีโรงเรียนแม่พระ 

ฟาติมา … จัดงานฉลองวัด 36 ปี   แห่งการจัดตั้งวัด

แม่พระฟาติมา นอกจากน้ียังได้มีการจัดต้ังคณะแพร่ธรรม

แห่งแม่พระฟาติมาขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 

พฤษภาคม ค.ศ. 1992   คณะแพร่ธรรมนี้เรียกกันว่า  

BLUE ARMY ได้เริ่มก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดย

(อ่านต่อหน้า 11)
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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)

 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)

 วดันกับญุมคีาแอล อ่างทอง ฉลองวัดวันเสาร์

ที ่ 29 กันยายน เวลา 10.30 น. คุณพ่อเปโตร สุทธิ  

ปุคะละนันท์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม  เวลา 10.30 น. 

คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธาน

 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.

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร ฉลองวัดและฉลอง 100 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ  

(นักบุญเทเรซา : เยาวชนหัวใจธรรมทูต) วันเสาร์ที่ 17 

พฤศจิกายน  เวลา 10.30 น.  พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์  เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วดัศลีมหาสนิท สวนผัก ตล่ิงชนั  กรุงเทพ- 

มหานคร เสกวัดหลังใหม่และชมุนุมเคารพศลีมหาสนิท 

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ (ศลีมหาสนิท : พลงัชีวิต 

ครอบครวัครสิตชน) วนัเสาร์ที ่ 24 พฤศจิกายน เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดนัิลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศกัดิ์ 

โกวิทวาณชิ เป็นประธาน 

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

 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.  

 วัดบุญราศีไมเคิ้ลรัว ทับสะแก ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.00 น.  

 วัดแม่พระแห่งสายประคำา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 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-

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
สังฆมณฑลนครราชสีมา

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

ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 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

 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)

 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

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

ชีวิตในพระจิต” *6-9 กันยายน (วันพฤหัสบดี -  

วันอาทิตย์) เข้าเงียบประจำาปี 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

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)

] สหพันธ์ครอบครัวฟรังซิสกัน ขอเชิญท่านและสมาชิก 

ในหมู่คณะ ได้ร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับเราฟรังซิสกัน สรรเสริญ 

พระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์ ในพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณ โอกาสสมโภชนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ที่วัดน้อย 

อารามซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม  2018 เวลา 10.30 น. โดย 

ภราดาฟรังซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์  เป็นประธาน  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภราดาสมภพ จงธีระ-

ธรรม โทร. 09-2703-9081

] 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

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดโครงการอบรม 

การเล่นเครื่องดนตรีประกอบในพิธีกรรม (ตามวัด)  

โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ    วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 

2018 เวลา 09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ 

ปทุมวัน    (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หมดเขตการรับสมัคร วันที่  

8 ตุลาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร. 

09-2585-6113 หรือ E-mail : prachachart24 

@gmail.com

] โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับสมัครนักเรียน

เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme 

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 นี้  

ศึกษารายละเอียดคู่มือการรับสมัคร และกรอกใบสมัคร 

ออนไลน์ได้ที่ลิงค์ http://mctv.montfort.ac.th/reg-

ister_m4_general/

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646- 

0-20756-3 ติดต่อสอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี  
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เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 โดยมีรายนามผู้ได้รับเลือกดังนี้

 ประธาน  คุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู   

   คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 รองประธาน ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย  คณะเซนต์คาเบรียล

 เลขาธิการ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ  คณะพระหฤทัยฯ 

 เหรัญญิก คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  คณะคามิลเลียน

กรรมการสมทบของทั้ง 2 ชมรม จำานวน 11 ท่าน

 ชมรมนักบวชหญิง   

 คณุแม่มะลวิลัย์ ปรมัตถ์วิโรจน์ ผูค้ณะรบัใช้ดวงหทัยนริมลของพระแม่มารีย์

 เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 คุณแม่ปราณี กำาพุฒ คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

 คุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 ซสิเตอร์ทพิย์กนก ประสพโชคชยั คณะอร์ุสลุนิแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย

 

 ชมรมนักบวชชาย 

 คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์ คณะพระมหาไถ่    

 คุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์  คณะซาเลเซียน  

 คุณพ่อสุกิโย ปิโตโย คณะเยสุอิต

 ภราดากล้อง ไชยเผือก คณะภราดาลาซาล

 คุณพ่อวัฒนศักดิ์  ศรีวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า

 ภราดาธีรยุทธ ชาแดง  คณะภราดาลาซาล

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (ต่อจากหน้า 19)

“เราขอโทษต่อช่วงเวลาที่ในฐานะเป็นพระศาสนจักรแต่ไม่ได้แสดงความเห็นอก 

เห็นใจต่อการถูกล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆ   ไม่ได้แสวงหาความยุติธรรมและความจริงด้วย 

การลงมือดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม”   “เรายังขอโทษที่คนซึ่งอยู่ในฐานันดรสมณะ

ของพระศาสนจักรไม่ยอมทำาหน้าที่ใส่ใจต่อสถานการณ์อันเจ็บปวดนี้และทำาเงียบเฉย 

เราขออภัยจากพวกท่าน”    จากนั้นในบทเทศน์ของพระองค์ พระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตรัสถึงพันธกิจของครอบครัวในฐานะเป็นผู้ส่งต่อพระวรสารให้แก่กันและกัน  

ตอนหนึ่งว่า

  “สำาหรับครอบครัวของพวกลูกนั้น เป็นสถานที่อันได้เปรียบและเป็นหนทาง

สำาคัญที่จะเผยแผ่วาจาที่เป็น “ข่าวดี” สำาหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลซึ่ง

ปรารถนาจะหนีให้พ้นทะเลทรายแห้งแล้ง อีกทั้งเป็น “บ้านแห่งพันธะ” สำาหรับแผ่นดิน 

แห่งพระสัญญาแห่งความหวังและเสรีภาพ”

l พระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญครอบครัวต่างๆ ให้พึ่งพาศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะไม่ตก 

ในสภาพหมดกำาลังใจและถูกประจญให้ออกไปจากความเชื่อ พระสันตะปาปาตรัสว่า

พระศาสนจักรได้รับเรียกให้เป็นผู้นำาเอาพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรไปสู่คนชายขอบ

ของสังคมในโลก น่ันคือพันธกิจท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสฝากไว้กับทุกครอบครัว ในพิธี

มิสซาก่อนจบมีการประกาศสถานที่จัดงานประชุมครอบครัวโลกครั้งต่อไป ผู้ประกาศ

คือพระคาร์ดินัลเควิน แฟร์แรล ประธานสมณสภาเพื่อฆราวาสครอบครัวและชีวิต 

ท่านกล่าวบนเวทีว่า

 “และบัดน้ีนับเป็นความยินดีท่ีจะประกาศว่าพระสันตะปาปาทรงตัดสิน

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

พระทัยให้งานประชุมครอบครัวโลกครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่กรุงโรมในปี ค.ศ. 2021” ซึ่ง 

จะเป็นการประชุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10 หลังจากที่การประชุมนี้เกิดขึ้นครั้งแรก 

ที่กรุงโรมโดยการทรงริเริ่มของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
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	 วันนั้นผมใส่เสื้อหล่อสีขาวยาว	 ไม่มีอาการประหม่าใดในจังหวะที่เดิน

เข้ามา	ข้างหน้าเวที	มีโต๊ะถูกจัดวางไว้ 3-4	แถว	ชายหญิง	นั่งคนละฝั่งอย่างเห็น

ได้ชัด	ดูจากการสวมใส่ชุดของผู้ร่วมงานในวันนั้น	ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนา

อิสลาม

	 ผู้จัดรายการเดินเข้ามาทักทาย	 จับไม้จับมือ	 ผมแนะนำาตัว	 แม้ว่าจะรู้

ว่าผู้เชิญก็รู้จักเราในระดับหนึ่ง	 วันนี้ผมต้องขึ้นร่วมเวทีเสวนากับตัวแทนศาสนา

หลักอีก  2	 ศาสนา	 เพื่อเสวนากันว่า	 เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในสังคมพหุนิยม	 

งานเสวนาแบบนี้บอกกับผมว่าข้อมูลมากมายไม่ใช่สิ่งจำาเป็น	 เรื่องราวหรือความ

เข้าใจในตรรกะของคำาถามต่างหากที่เรียกร้องให้เราพาผู้ฟังไปในความกระจ่าง

แจ้ง	 แขกร่วมรับเชิญในวันนั้นมีชื่อที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก	 เป็นตัวแทนทางฝั่ง

พุทธศาสนา	พระพยอม กัลยาโณ

	 พิธีกรอยากให้เราแนะนำาที่มาที่ไป	 ผมเกริ่นว่า	 ปกติคนจะเรียกผมว่า	

คุณพ่อ	หรือบาทหลวง	ผมเป็นพระสงฆ์ในคริสตศาสนา	หลังจากนั้นผมร่ายยาว

ย้อนกลับไปตั้งแต่มาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร	 ที่ประชุมสะดุดใจตรงเรื่องที่ผมเล่าว่า	 

ผมนามสกุล	 “ไชยเดช”	 นามสกุลนี้	 ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม	 ได้ผล	 ผู้ฟังบางคน 

ก้มหน้าก้มตาอยู่ถึงกลับเงยหน้าข้ึนมาดู	 ผมเล่าด้วยความสุขหลังจากมุกนับญาติ

ได้ผล

	 ผมชอบเรื่องที่พระพยอมเล่า	 ท่านเล่าในวันนั้น	 ท่านมักจะเล่าเรื่องให้

ข้อคิดง่าย	ๆ	ถูกใจชาวบ้าน	ผมจำาได้ว่า	 รุ่นแม่ป้าน้าอานี่ติดท่านงอมแงม	 เทป

บรรยายธรรมท่านก็ขายดี	 วันนั้นท่านเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนากับการยึดติดว่า	 

“วันหนึ่งมีคนสามคนลงแพไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ต่างคนต่างนับถือคนละศาสนา	

ผู้คนที่เห็นภาพแต่ไกล	ๆ	ก็รู้สึกชื่นชมที่เห็นทั้งหมดอยู่ด้วยกันอย่างสันติ	 แถม

ยังมีกิจกรรมร่วมกันอีก	 แต่ไม่นานภาพนั้นก็เปลี่ยนไป	 เมื่อมีใครบางคนเริ่มพูด

ขึ้นว่า	 ศาสนาของเขาดีกว่าของคนอื่น	 จากคุยกันสนุกก็เลิกคุย	 จากเลิกคุยมา

เป็นการคว้าไม้ไผ่ที่เป็นฐานแพคนละอันสองอัน	 มาตีกัน	 เมื่อตีกัน	 แล้วใช้ไม้

จากแพ	แพก็เสียการทรงตัว	ในที่สุดแพก็ล่ม	แล้วทั้ง 3	คนก็จมน้ำาตายกันหมด”  

ท่านสรุปง่าย	ๆ	ว่า	 เมื่อเราเริ่มยึดติด	หรือคิดว่าศาสนาของเราดีกว่าของคนอื่น	

เมื่อนั้นเราก็เริ่มทะเลาะกัน	เราก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้	ผมเสริมสิ่งที่พระคุณเจ้า

พูดในวันนั้นว่า	ผมคิดแบบนั้นเหมือนกัน	 ไม่ได้เตี้ยมกันแต่คิดว่า	ศาสนาคริสต์

เข้ามายังประเทศไทยด้วยท่าทีที่คิดว่า	 ตนเองดี	 ครบครัน	 นอกพระศาสนจักร

ไม่มีความรอด	 (ซึ่งแปลได้ว่า	 ไม่มีทางรอดนั่นแหละ...ผู้เขียน)	 ต้องมากลับใจ	

ต้องมาเปลี่ยนศาสนา	 ต้องมาเปลี่ยนคนระดับผู้นำาก่อน	 แล้วในที่สุดเป็นอย่างไร	

ก็ได้รับความเคลือบแคลงใจ	 แทนที่จะได้กลับเสีย	 แทนที่จะสำาเร็จกลับยิ่งดูแย่

เข้าไปใหญ่	 เราเปลี่ยนจากการให้คนมาถือตามเรา	 เป็นการส่งเสริมให้เขาสามารถ

ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี	 เราเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบทางศาสนา	 มาเป็น

ศาสนสัมพันธ์	 เราเปลี่ยนจากต่างคนต่างอยู่	 ต่างคนต่างสอน	 มาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้และก้าวไปพร้อม	ๆ	กัน

	 ผมปิดท้ายวันนั้นด้วยเรื่องของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ในวัน

ที่ท่านล้างเท้าพี่น้องมุสลิม	 ผมบอกว่า	 เราต้องกลับไปที่หัวใจของแต่ละเรื่องราว	

แต่ก่อนการล้างเท้าอัครสาวกเพื่อระลึกการล้างเท้าของพระเยซู	 เราไม่เลือกคนที่

เป็นผู้หญิง	คนคุก	หรือคนต่างศาสนาแน่	แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	มา

สะกิดเตือนใจคนในยุคเราว่า	 หัวใจของการก้มลงล้างเท้าคืออะไร	 พระเยซูเจ้า 

ทำาไปเพื่ออะไร	 พระองค์ล้างเท้าคนบาป	 หรือคนดี	 หรือมากไปกว่านั้นพระองค์

สอนอะไรเรา

	 หลังจากนั้นผมยังเดินเล่นอยู่ในบริเวณงาน	 งานสลามของเพื่อนพี่น้อง 

มุสลิมที่จัดโดยช่อง  White	 Channel	 น่าสนใจไม่เบา	 มีของขาย	 มีอาหาร

อร่อย	 มีวัฒนธรรมมุสลิมปะปนอยู่ในงานมากมาย	 ผมเดินผ่านไปตรงไหน	 มี

รอยยิ้มทักทายและบางคนโบกมือให้	 จนผมมาเจอหญิงมุสลิมคนหนึ่ง	 เธอทัก

ผมว่า	 “หนูจำาคุณพ่อได้	 หนูดูรายการที่คุณพ่อทำาตั้งแต่หนูเด็กๆ	 หนูเคยเรียน

ในโรงเรียนคาทอลิก”	และเธอบอกว่า	ครอบครัวเธอเป็นคาทอลิก	แต่ตอนนี้เธอ

เป็นมุสลิมไปแล้ว	 ผมอึ้งกับภาพตรงหน้า	 ความรู้สึกสับสน	 นี่ของจริงสิ่งที่เรา

บอกว่าให้เชื่อและศรัทธาในศาสนาของตัวเอง	 และนี่ไม่ใช่ตัวอย่าง	 หญิงคนหนึ่ง

เปลี่ยนศาสนาไปแล้ว	แล้วดูเหมือนว่า	เธอพบคำาตอบที่เหมาะสมสำาหรับเธอ

	 ผมเชื่อว่าโลกใบนี้ถ้าลบคำาว่าถูกผิดออก	 จะเหลืออะไร	 การตัดสินเป็น

ของพระเป็นเจ้าการร่วมชีวิตอย่างดี	และสร้างสันติเป็นของเราทุกคน	คนบางคน

อาจจะค้นพบเส้นทางของตัวเอง	 ที่จะพาเขาไปยังชีวิตที่ดีกว่าในบั้นปลาย	 หรือ

ในวาระสุดท้ายของชีวิต	 เป็นกำาลังใจให้แก่กัน	 เป็นกำาลังใจให้แก่มนุษย์ทุกผู้นาม	

ที่พร้อมจะออกเดินทางแสวงหากันต่อไป	 คำาพูดของพระเยซูยังถูกจดจำาเสมอ 

ในทุกครั้งเมื่อเริ่มออกเดินทาง	“จงแสวงหา	แล้วจะพบ”

บรรณาธิการบริหาร

แท้จริงแล้ว 
เราทกุคน
แสวงหา



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 37 ประจำาวันที่ 9-15 กันยายน 2018 หน้า 19

 สหพนัธ์อธิการเจ้าคณะนกับวชในประเทศไทย ได้ดำาเนนิการเลอืกตัง้ 

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย วาระ

ปี ค.ศ. กรกฎาคม 2018 - กรกฎาคม 2021

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

(อ่านต่อหน้า 17)

แผนกพระคัมภีีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อ 

สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช และผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ จัดค่าย 

พระคัมภีร์ ปีที่ 5 หัวข้อพระวรสารนักบุญมาระโก ร่วมกับแผนกคริสตศาสน-

ธรรม แผนกเยาวชน คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียน

นักบุญเปโตร และคุณครูคำาสอน ของแต่ละโรงเรียนที่นำานักเรียนมาค่ายฯ และมี 

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราช 

ฝ่ายงานอภิบาล คุณพ่อวรยุทธ กิจบำารุง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล 

และคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย คณะกาปูชิน มาเป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณในค่ายฯ ด้วย  มีนักเรียนมาร่วมค่ายฯ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2018 

ที่บ้านผู้หว่าน ระดับชัั้นประถมปีที่ 3 - ประถมปีที่ 6 จำานวน 97 คน ครูและ

เจ้าหน้าที่ 17 คน และวันที่ 3-5 สิงหาคม 2018 ที่บ้านผู้หว่าน ระดับมัธยม 

ปีที่ 1 - มัธยมปีที่ 6 จำานวน 208 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 27 คน

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2018 ที่มูลนิธิชาวดอยเพื่อชีวิตฯ จอมทอง ศูนย์

ประสานงานแพร่ธรรมได้จัดสัมมนาประจำาปีครูคำาสอนเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย 1. การฟื้นฟูจิตใจครูคำาสอน 2. คริสตชนกับ

การมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 3. การสอนคำาสอนใน

บริบทสังคมปัจจุบัน และ 4. การอภิบาลคริสตชนในบริบทสังคมที่มีปัญหาด้าน

สิ่งเสพติด มีครูคำาสอนและคุณพ่อเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 45 คน

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาศาสนสัมพันธ์ เขต 1 และ

เขต 3 ไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร และร่วมทำากิจกรรม
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 10 
ภาพงานทั้ง 7 

แห่งความเมตตา 
(7)

ปลดปล่อย
ผู้ถูกจองจ�า

 “เขาผู ้ซึ่ งปลดปล่อย 

ผู ้ถูกจองจำาด้วยความเมตตา 

เขาจะได ้รับการตอบแทนใน 

ภายภาคหน้า” คำาท่ีเขียนไว้ใต้ภาพ 

ให้ความหมายถึงผลของความดี 

ท่ี จ ะ ตอบแทน ผู ้ ก ร ะทำ า ใ น 

ภายภาคหน้า

 ภาพชุดนี้มาถึ งภาพ 

สุดท้ายแล้ว ในหนังสือที่พูดถึงเรื่องนี้ของพิพิธภัณฑ์ยังให้ข้อมูลในเชิงสังเกต- 

การณ์อีกว่า งานในชุดนี้จะเป็นของ Alkmaar จริงหรือไม่ หรือแท้จริงแล้ว  

เป็นไอเดยีของเขาท่ีให้คนอ่ืนนำาไปวาด หรอืเป็นผลงานของลกูศษิย์ งานต้นฉบบั

ที่แท้จริงกับการชำารุด สูญเสียระหว่างติดตั้ง ขนย้าย หรือไอเดียแบบนี้ ผลงาน

ด้านศิลปะแบบนี้ ไม่น่าตรงกับยุคที่ว่าไว้ ฯลฯ ยังมีปริศนาหลายตัวให้เราเดิน

ไขเข้าไปและหาหนทางทำาความเข้าใจแล้วกลับออกมา แต่อย่างไรก็สุดแล้วแต่  

ภาพเหล่านี้ก็ทำาให้เรานึกถึงอะไรที่นำาไปสู ่ความเชื่อและการปฏิบัติในแบบ 

คริสตชน

 ในการเตรียมซีโนดสำาหรับเยาวชน มีประเด็นคล้าย ๆ แบบนี้ คือ เรา

สามารถเชื่อมโยงความเชื่อมเข้ากับงานศิลปะมากมายที่เผยสะท้อนถึงองค ์

พระคริสต์ และหลกัความเช่ือในคริสตศาสนา เรือ่งนีค้งไม่เพิง่เกดิขึน้ในศตวรรษ 

นี้ มันมีมานานแล้ว

 ฉบับหน้าไปดูภาพแบบอื่นกันบ้าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร 

บางเชือกหนัง พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช ได้เป็นประธานพิธีมิสซาฉลองแม่พระลาวาง จัดโดย 

คณะกรรมการงานอภิบาลชาวเวียดนาม ของสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย พิธีมิสซาใช้สองภาษา คือภาษาไทย

และเวียดนาม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,200 คน ส่วนใหญ่เป็น 

คริสตชนชาวเวียดนามที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย งานฉลอง

ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทำาให้พระคาร์ดินัลได้พบปะและแบ่งปันกับ 

คริสตชนเวียดนาม  ท่านได้ให้ความสำาคัญที่จะพัฒนา ในการดูแล

เอาใจใส่ต่องานอภิบาลชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ซึ่งงานอภิบาล

นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งผู้อภิบาลไทยและเวียดนาม

จากคณะนักบวชต่างๆ ที่ทำางานรับใช้อยู่ในประเทศไทย

ฉลองแม่พระลาวาง

แม่ชีพุทธ-ชีลับคาร์เมไลท์
ร่วมสัมมนา “บาลีในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล”
เปิดชีวิตและผลงาน พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน
ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา คณะคาร์เมไลท์ ปารีส ฝรั่งเศส 

อดีตสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ แห่งกรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 4)

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑล

นครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้น

สวรรค์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม 2018




