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สภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมน�ประจำ�ปี 
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ประธ�นสภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกแห่งประเทศไทย 
เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมสัมมน� 
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ส�ส์นจ�กพระสังฆร�ชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 
ประธ�นคณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อคริสตชนฆร�ว�ส  

แผนกเย�วชน  
โอก�สวันเย�วชนแห่งช�ติ วันที่ 20 กันย�ยน 2018

ลูก ๆ เยาวชนที่รัก 

 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 การประชุมสมัชชาของบรรดาพระสังฆราช  

ภายใต้หัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียกของตน”  

กำาลังจะเริ่มต้นขึ้น บรรดาพระสังฆราชจะพูดกันเกี่ยวกับตัวของลูก เยาวชน

ผู้ที่กำาลังมีประสบการณ์ชีวิตแห่งความเชื่อท่ามกลางการท้าทายต่าง ๆ ในยุค 

ปัจจุบัน การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเยาวชน โดยเยาวชน และกับเยาวชน บรรดา 

พระสังฆราชจะฟังลูกจากประสบการณ์โดยตรง เพ่ือหาทางท่ีจะเข้าใจสถานการณ์ 

ของพวกลูก อะไรคือสิ่งที่ลูกคิดถึงตัวของลูกเอง อะไรคือสิ่งที่ลูกคิดเกี่ยวกับ

ผู้ใหญ่ ลูกดำาเนินชีวิตในความเชื่ออย่างไร อะไรคืออุปสรรคที่ลูกพบในการ

เป็นคริสตชน ลูกวางแผนการในชีวิตของลูกอย่างไร อะไรคืออุปสรรคที่พบ 

ในการแสวงหาน้ำาพระทัยของพระเจ้าในกระแสเรียกของพวกลูก พวกลูกมอง 

พระศาสนจักรในปัจจุบันนี้อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่พวกลูกต้องการจาก 

พระศาสนจักร

 พระเจ้าทรงมีแผนการสำาหรับพวกลูกแต่ละคน พวกลูกมีกระแสเรียก

เฉพาะบุคคล ที่มีพระเยซูเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสเรียก พระองค์ทรง

เรียกชื่อของพวกลูก ทรงทอดพระเนตรมาด้วยความรัก แม้ไม่มีคำาพูดใด แต่ 

ผู้ที่ได้สัมผัส ก็รับรู้ถึงความรักของพระองค์ที่แปรเปลี่ยนเป็นคำาพูด ซึ่งเป็นการ

เรียกที่นำาไปสู่การตอบรับ การแสวงหาความปรารถนาภายใน และผลักดันผู้ที่

ถูกเรียกให้ก้าวข้ามสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคกับตัวเรา และให้ออกจากความสะดวก

สบายที่เราเป็นอยู่ 

 และเรายังมีพระนางมารีย์เป็นแบบอย่าง พวกลูกสามารถเห็นแบบอย่าง

ของการฟัง ความกล้าหาญในความเชื่อ การแสวงหาน้ำาพระทัยของพระเจ้าและ

การอุทิศตนเพื่อรับใช้ในชีวิตของพระนางมารีย์ (อ้าง ลก 1:39-45) พระนาง 

ได้ตอบรับที่จะร่วมในแผนการของพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน พระนางรู้

และเข้าใจดีถึงความยากลำาบากของการที่จะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า (อ้าง 

ลก 1:34) พระนางถูกเรียกให้ออกจากตนเอง ให้ออกจากแผนการชีวิตของตน 

และเรียนรู้ที่จะมอบตนเองด้วยความไว้ใจในพระเจ้า

 พ่อในฐานะผู้อภิบาลเยาวชนคนหนึ่ง และผู้อภิบาลเยาวชนทุกคน  

ตระหนักเสมอถึงคุณค่าในตัวของพวกลูก และพร้อมปฏิบัติกับพวกลูกให้เหมาะสม 

กับวัย ที่ต้องการการมีส่วนร่วม สนุกสนานร่าเริง มีความหวัง มีพลัง ความ 

กล้าหาญ มีความไว้ใจ และพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายในการทำางานร่วมกัน พร้อม

ท่ีจะมีประสบการณ์และใช้เวลาอยู่ร่วมกับพวกลูก เช้ือเชิญให้ลูกทำาแต่ส่ิงท่ีสร้างสรรค์ 

และปลุกเร้าความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ในตัวของพวกลูกเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีสูงส่ง

ในการเป็นคริสตชน 

 ลูก ๆ เยาวชน ที่รัก พ่อขอให้พวกลูกลองใช้โอกาสในแต่ละวันสักนิด 

เพื่อที่จะซึมซับคุณค่าของความเงียบ รำาพึง ไตร่ตรอง อ่านประสบการณ์ชีวิต

ส่วนตัวและการฟังเสียงมโนธรรมของตน อย่ากลัวที่จะเปิดใจฟังพระจิตเจ้าที ่

แนะนำาหนทางที่กล้าหาญ อย่าลังเลเมื่อเสียงมโนธรรมเรียกร้องลูกให้ติดตาม

พระองค์ ทุก ๆ กระแสเรียกจะส่งเสริมให้เกิดความดีขึ้น ไม่เพียงแต่ในตัวของ

ลูกเองเท่านั้น  แต่กับคนรอบข้าง ในครอบครัว ในสังคม และในพระศาสนจักร

ด้วยเช่นกัน

 

ขออำานวยพร

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

สาส์นจากคุณพ่อสานิตย์ พลมาก 
ผู้อำานวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

แผนกเยาวชน
โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2018

 ถึงบรรดาเยาวชนที่รัก ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ พ่ออยากย้ำา

เตือนพวกเรา ถึงการมีส่วนร่วมในพระศาสนจักร ตามบทบาทและความสามารถ

ของแต่ละคน ให้เราได้พยายามที่จะเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง และ

พร้อมที่จะเป็นศิษย์ธรรมทูต ด้วยการเจริญชีวิตในแต่ละวันของเรา เพื่อเป็น

ประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเรา 

ในยุคโลกาภิวัตน์มีความท้าทายมากมายต่อการดำาเนินชีวิตของเยาวชน 

ซึ่งสถานการณ์ของเราเยาวชนในทุกวันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านการ

สื่อสาร ทำาให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ เสียเวลาไปกับการเล่น  

Line, Facebook, Instagram, Twitter เกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึง

การสนทนาออนไลน์ที่ไร้สาระ การโพสรูปหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ขาดความ

รอบคอบ หรือการตกเป็นเหยื่อของการพนันโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงติดกับดัก

ของสื่อออนไลน์ที่เรียกว่า “โลกเสมือนจริง” นี้ได้โดยง่าย และการสื่อสารในโลก

ดิจิทัล ก็กำาลังส่งเสริมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเพศในทางที่ผิด เช่น เรื่อง

การอยู่กินก่อนแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การท้องในวัยเรียน นำาไปสู่

การทำาแท้ง และการหย่าร้าง 

ในปี 2018 นี้ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้ประกาศให้เป็น

ปีแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับรวมถึงเราเยาวชนทุกคนด้วย เพื่อเตรียม

ฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม ในปี 2019 ในการฟื้นฟูชีวิตของเรานี้ 

พ่อขอให้เราได้กลับไปอ่านและไตร่ตรองกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการย้ำาเตือน 

ให้ตระหนักถึง “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” นั่นคือเราทุกคน  

ที่เป็นศิษย์พระคริสต์ จำาต้องมุ่งอุทิศตนเป็นศิษย์พระคริสต์และเป็นศิษย์ธรรมทูต  

เพื่อประกาศข่าวดีใหม่ โดยรู้จัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับ  

พระคริสตเจ้า โดยอาศัย พระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งบรรดาเพื่อน

พี่น้องและธรรมชาติ พร้อมเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ด้วยชีวิต ประกาศ

ข่าวดีใหม่แห่งความรัก เป็นชุมชนที่เคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัก  

รับใช้ทุกคน โดยเน้นผู้ยากไร้ รักษ์สิ่งสร้าง มีความพอเพียง ลด ละ เลิก 

ความโลภ เปิดขอบฟ้าแห่งคุณค่าพระวรสาร ร่วมสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ท่ีดีงาม เสวนากับพ่ีน้องต่างความเช่ือเพ่ือร่วมเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า 

อาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติและความช่ืนชมยินดี น่ีคือพันธกิจซ่ึงกฤษฎีกา

สมัชชาใหญ่ฯ ได้ให้แนวทางแก่เรา

ดังนั้น โอกาสเตรียมฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม พ่อจึงขอร้อง 

เราเยาวชนทุกคนให้ไตร่ตรองมองดูชีวิตของเราเองแต่ละคน ในเรื่องความเชื่อ  

ความศรัทธา ชีวิตภาวนา และชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า เพื่อเรา

เยาวชนแต่ละคนจะได้พร้อมที่จะก้าวเดินออกไปพร้อมกับพระศาสนจักร 

ในประเทศไทย เพ่ือประกาศข่าวดี มีความกระตือรือร้นท่ีจะประกาศพระคริสตเจ้า 

ในชีวิตของเรา

สุดท้ายนี้ พ่อขอให้เราทุกคน ได้ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ภาวนา

เป็นพิเศษเพื่อการทำาสมัชชาพระสังฆราช SYNOD 2018 ที่จะเกิดขึ้นที่กรุงโรม  

ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งในการทำาสมัชชาครั้งนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิส 

พระองค์ได้ให้ความสำาคัญกับเราเยาวชน เป็นพิเศษ โดยพระองค์ได้เคยดำาริไว้ว่า 

“เยาวชน เป็นปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนจักร” และเราก็เป็นเช่นนั้น

ขอพระเจ้าอวยพร

คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

ผู้อำานวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
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สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุม

สัมมนาประจำาปี ครั้งที่ 48 หัวข้อ “การศึกษา

คาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand  

4.0” โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ 

ไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ระหว่าง 

วันอาทิตย์ที่ 19 ถึงวันพุธที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2018 

ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา

ทั้งสิ้น 537 ท่าน ซึ่งปีนี้คณะภคินีพระหฤทัยของ 

พระเยซเูจ้าแห่งกรงุเทพฯ เป็นประธานจดัการประชมุ

 พระอัครสงัฆราชหลยุส์ จำาเนยีร สนัตสิขุนรินัดร์  

ซิสเตอร์อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณีคณะภคินี

พระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ภราดาประทีป 

ม.โกมลมาศ รองประธานนายกกิตติมศักดิ์สมาคมสภา 

การศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ตัดริบบ้ินเปิด 

นิทรรศการหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

 การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

ครั้งที่ 48 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาแนวทางสมณลิขิต 

เตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก ไปสู่การปฏิบัติอย่าง 

เป็นรูปธรรมในการจดัการศึกษา เพือ่สร้างความตระหนัก

ในมิติต่างๆ ของ Thailand 4.0 และบูรพาภิวัตน์ 

ในการจดัการศกึษา รวมท้ังให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาตระหนัก 

ถงึความสำาคญัอนัยิง่ยวดของ “ความรกัแบบพระครสิต์” 

ในการศึกษาคาทอลิก

 อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ได้นำาสมณ- 

ลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก ของสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส สู่การให้การศึกษาที่ดีกว่า 

สำาหรับลูกมาแบ่งปันว่า พ่อแม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

ด้านศีลธรรมของลูก พ่อแม่ต้องยอมรับบทบาทหน้าที่ 

ที่สำาคัญนี้ และปฏิบัติตามบทบาทนี้ อย่างมีสติ กระตือ- 

รือร ้นและมีเหตุผลโดยอาศัยความรักและการเป็น 

แบบอย่างที่ดี ปัจจุบันพ่อแม่พึ่งพาโรงเรียนและคาดหวัง 

ให้โรงเรียนหล่อหลอมอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน 

เช่นเดียวกัน เราต้องสอนให้ลูกและนักเรียนรู้จักพูดคำา

ว่า ได้โปรด  ขอโทษ และขอบคุณ ให้ติดปากอยู่เสมอ 

การลงโทษต้องลงโทษในแง่ของแรงจูงใจด้านบวก เด็ก 

ที่ถูกลงโทษด้วยความรัก จะรู้สึกว่าตนได้รับความเอา-

ใจใส่ และได้รับการยอมรับในศักยภาพของตน

 สมณลิขิต Amoris Laetitia หรือ The Joy of 

Love หรือ ความปีติยินดีแห่งความรัก ออกเมื่อเดือน 

พฤศจิกายน 2013 หลังการประชุมสมัชชาพระสังฆราช 

(Synod of Bishops) เรื่องครอบครัว 

 พระสันตะปาปาได้ลิขิตสมณสาส์นฉบับนี้ขึ้น 

สำาหรับพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร ผู้ได้รับเจิม 

คู่สมรส และบรรดาฆราวาส เป็นสมณลิขิตที่ออกมาให้

พวกเราทุกคน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของโลก และการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ในทุกมิติ 

รวมทั้งด้านการศึกษาของประเทศชาติด้วย

 สมณลขิติ ความปีตยิินดแีห่งความรัก มท้ัีงหมด 

325 หน้า แบ่งเป็น 9 บท และมีข้อย่อยทั้งสิ้น 278 ข้อ 

วันนี้เราจะมาดูเฉพาะบทที่ 7  สู่การให้ศึกษาที่ดีกว่า

สำาหรับลูก มีข้อความที่สำาคัญว่า พ่อแม่ควรยอมรับ

บทบาทที่สำาคัญในการพัฒนาการด้านศีลธรรมของ

ลูก “อย่างมีสติ กระตือรือร้น มีเหตุมีผลและเหมาะสม 

เนื่องจากบทบาทของครอบครัวเป็นสิ่งจำาเป็นท่ีสุดต่อ

การให้การศึกษา และมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น...” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำาทั้ง 29 

ข้อของบทที่ 7 มาจับเป็นกลุ่ม ได้ออกเป็น  7 เรื่อง 

ที่สำาคัญสำาหรับการให้การศึกษาที่ดีกว่าสำาหรับลูก 

บทที่ 7 นี้ทั้งบทสามารถนำามาใช้เป็นแนวทางในการ

ประชุมผูป้กครองได้ดมีาก เพราะทุกบรรทัด ทุกย่อหน้า 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงลิขิตอย่างละเอียดผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตท่ีเติบโตขึ้นมาจากความรักและการ

ดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ ญาติพี่น้องในครอบครัว บวก

กับความคิดเห็นจากบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกใน

ระหว่างการประชุมสมัชชาพระสังฆราชเรื่องครอบครัว 

ทุกตัวอักษรล้วนสะท้อนความเป็นการศึกษาคาทอลิก

อย่างเปี่ยมล้น อยากให้พวกเราได้หาเวลาอ่านบทที่ 7 นี้

อย่างละเอียด 

 สมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก 

THE JOY OF LOVE ต้นฉบับภาษาละตินว่า AMO-

RIS LAETITIA บ่อยครั้งเวลาที่เราพูดเรื่องครอบครัว 

เรามักพูดถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและ 

ในครอบครัว ปัญหาของสามีภรรยา พ่อแม่และลกู ปัญหา 

เพศสัมพันธ์ ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน ปัญหาการ

หย่าร้าง ฯลฯ แต่สมเด็จพระสันตะปาปาต้องการให้เรา

ไม่ลืมว่า ยังมีมิติของความปีติยินดี และมิติของความรัก  

ซึ่งเป็นมิติท่ีสำาคัญและมีคุณค่ามากย่ิงกว่าปัญหาใดๆ 

ทั้งสิ้นของครอบครัว

 เป็นที่น่าสังเกตว่า สมณสาส์นของสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสแทบจะทุกฉบับจะมีคำาว่า ความปีติ 

ยินดี หรือคำาว่า ความชื่นชมยินดี อยู่ด้วยเสมอ พระองค์ 

ทรงต้องการให้เรามีความปีติยินดีเร่ืองความรักใน

ครอบครัว

 ขอแบ่งปันมุมมองเร่ืองความปีติยินดีนี้ใน

ฐานะฆราวาสคนหนึง่ ผมคดิว่า พวกฆราวาส โดยเฉพาะ 

ฆราวาสที่แต่งงาน มีครอบครัวแล้ว จะเข้าใจได้ดี เข้าใจ

ได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นๆ หากเราไปอ่านพระคัมภีร์ บท

ปฐมกาล ว่าด้วยการสร้างโลกและจักรวาล และการสร้าง 

มนุษย์ของพระเจ้า จะสังเกตได้ชัดว่า พระเจ้าสร้างทุกสิ่ง 

ทุกอย่างด้วยความรัก เราจึงควรอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพราะเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า

 เมื่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแล้ว พระเจ้า

จึงได้สร้างมนุษย์คู่แรก หรือให้กำาเนิดมนุษย์คู่แรกข้ึน

ในโลก คือ อาดัมและเอวา ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า

ที่ประเสริฐกว่าสิ่งสร้างทั้งหลาย และแน่นอน พระองค์

สร้างมนุษย์ด้วยความรักอย่างที่สุด เท่านั้นยังไม่พอ พระ 

คัมภีร์ยังระบุด้วยว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้คล้ายกับ

พระองค์

 พระเจ้าคือความรัก นั่นหมายถึง มนุษย์ซึ่ง

คล้ายพระเจ้า ก็สามารถมีความรักที่ละม้ายคล้ายคลึงกับ

พระเจ้าได้ และนี่เอง ที่ผมคิดว่า พวกฆราวาสจะเข้าใจ

เรื่องนี้ได้ลึกซึ้งกว่าพระสงฆ์และนักบวช เพราะเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับครอบครัว

 ไม่นานหลังจากลูกชายคนโตของผมแต่งงาน 

คุณหมอก็คอนเฟิร์มว่าภรรยาตั้งครรภ์ สิ่งที่ผมสังเกต

เหน็ก็คอื ท้ังสองสามีภรรยาได้เร่ิมจัดเตรียมทุกสิง่ทุกอย่าง 

สำาหรับลูกที่จะเกิดมา จัดเตรียมห้อง ซื้อตู้ ซื้อเตียง 

เบาะ ผ้าอ้อม ฯลฯ แต่ละอย่างที่จัดหามาล้วนได้รับการ

เลือกอย่างละเอียดบรรจง แต่ละชิ้นล้วนจัดหามาด้วย

ความรักในลูกที่จะเกิดมา จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครบ

หมดแล้ว ลูกก็เกิดมา เป็นการถือกำาเนิดด้วยความรัก

อย่างที่สุดของพ่อแม่ ท่ามกลางความปีติยินดีของผู้ให้

กำาเนิด และญาติสนิทมิตรสหาย

 ละม้ายคล ้ายคลึงกับการสร ้างมนุษย ์ของ

พระเจ้าไหม พระองค์จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม

หมดแล้ว จึงให้กำาเนิดมนุษย์คู่แรกด้วยความรักอย่าง

ที่สุด

 พระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก ถึงกับส่งพระบุตร

แต่องค์เดียวมาเกิดเป็นมนุษย์  ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะ 

ไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร  (ยอห์น 3:16)

 เท่านัน้ยงัไม่พอ พระบดิาเจ้ายงัยอมให้พระบุตร 

สุดที่รักโดนเขาใส่ร้าย ยอมรับการจับกุม ยอมรับทรมาน

อย่างแสนสาหัส และที่สุดต้องตายบนไม้กางเขน

 พระบิดาเจ้าคิดได้อย่างไร ทำาได้อย่างไร ที่ส่ง

ลูกไปตาย

 เมือ่ลกูผมไม่สบายตอนทีเ่ขายงัเล็กอยู ่ ถ่ายท้อง

อย่างรุนแรง จนอดคิดไม่ได้ว่าลูกอาจเสียชีวิต ผมจึงได้

ต่อรองกับพระเจ้าว่า ถ้าลูกผมจะต้องตาย ให้ผมตาย

แทนได้ไหมเพื่อขอให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไป 

 ไม่มีคำาตอบจากพระเจ้า แต่อดคิดรำาพึงไม่ได้

ว่า พระบิดาเจ้าคิดได้อย่างไร ทำาได้ลงคอเลยหรือในการ

ส่งลูกไปตาย สำาหรับผม ผมพร้อมที่จะตายแทนลูกได้ 

แต่ผมไม่มีวันส่งลูกไปตายเป็นอันขาด

 ในการรำาพึงเรื่องนี้ ผมไม่มีคำาอธิบายให้เข้าใจ

เป็นอื่น นอกจากว่า การที่พระบิดาให้ลูกไปตายนั้น ก็

เพ่ือแลกกับสิ่งท่ีมีค่าอย่างเหลือล้นท่ีสุด คือวิญญาณ

ของเราแต่ละคนท่ีพระองค์ต้องการให้ได้รับการไถ่กู้เพ่ือ

จะได้สันติสุขนิรันดรในความรักกับพระองค์ในที่สุด

 เป็นการแสดงความรักของพระเจ้าด้วยการ 

กระทำาว่า พระองค์รักเราเพียงใด การที่เรารู้ว่าพระเจ้า

รักเรา จึงควรแก่การชื่นชมยินดีอย่างที่สุด และประกาศ

ข่าวดีนี้ให้ทุกคนได้รู้

 ผมเชื่อว่า เมื่อสมเด็จ

การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรัก
และความรู้สู่ Thailand  4.0
ประชุมสัมมนาประจ�าปีการศึกษา 

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 48

(อ่านต่อหน้า 13)
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l  ขณะกลับจากประเทศไอร์แลนด์ บรรดานักข่าวทูล

ถามพระสันตะปาปาบนเครื่องบินว่าทรงมีความคิดเห็น 

อย่างไรเกี่ยวกับจดหมายเนื้อหารุนแรงของอดีต 

สมณทูตประเทศสหรัฐอเมริกา พระคุณเจ้าวิกาโน ที่

กล่าวหาพระองค์ว่าไม่ทรงดำาเนินการทันทีเมื่อทรง 

รู้เรื่องกรณีล่วงละเมิดท่ีกระทำาโดยอดีตพระคาร์ดินัล 

แม็กคาร์ริค และมาขอลาออกจากพระองค์

 พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสตอบว่า “พ่อได ้

อ่านเน้ือหาเหล่าน้ันเม่ือเช้าน้ี” “ลูกจงไปอ่านอย่างละเอียด

ใส่ใจและสรุปเร่ืองราวด้วยตัวเอง พ่อจะไม่เอ่ยอะไรเก่ียวกับ

เรื่องนี้ พ่อคิดว่าเนื้อหาได้พูดด้วยตัวมันเองแล้ว และ

พวกลูกมีความสามารถในฐานะผู้สื่อข่าวที่จะสรุปออก

มาด้วยตนเอง”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าทันทีที่ตรวจสอบพบการล่วง- 

ละเมิด พระองค์จะทรงแต่งต้ังคณะกรรมการ พระสังฆราช

หรือพระสงฆ์ในสังฆมณฑล และขอให้หนังสือพิมพ์อย่า

เพิ่งประณามโดยปราศจากข้อพิสูจน์ ว่าเขาได้กระทำา 

เหมือนอย่างที่โชคไม่ดี ได้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์สามองค์

มาแล้วในประเทศสเปน พระองค์ทรงเสริมว่า

  “ทั้งสามท่านถูกตัดสินโดยสื่อท้องถ่ินก่อน 

ศาลยุติธรรมและดังนี้งานของพวกลูกจึงละเอียดอ่อน 

ลูกจะต้องติดตามเรื่องราว และพูดว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่

ด้วยข้อสันนิษฐานที่เขายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ข้อ

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงจดหมายที่กล่าวหาพระองค์

ว่าทรงปกปิดเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ : 

สันนิษฐานที่มองเขาว่าเป็นผู้ทำาผิด”

l  พระสันตะปาปาพร้อมกับพระพักตร์เหนื่อยล้าทรง 

แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ เข้มข้นในการเสด็จ

ประเทศไอร์แลนด์ เช่น การพบปะกับเหยื่อผู้ถูกล่วง-

ละเมิดและการท่ีทรงต้องขอโทษต่อการล่วงละเมิด 

ที่กระทำาโดยคนของพระศาสนา ตรัสต่อไปว่า

 “พ่อคิดว่าจำาเป็นท่ีเราจะต้องฟังบุคคลท้ังแปด

คนน้ี (เหย่ือผู้ถูกล่วงละเมิดในประเทศไอร์แลนด์...ผู้แปล) 

และจากการประชุมครั้งนี้ก็จะเกิดข้อเสนอ  พ่อทำาด้วย

ตนเอง พวกเขาก็ยอมรับและก็จะช่วยเหลือพ่อให้ทำาได้

สำาเร็จ การขอโทษที่พ่อทำาในวันนี้ในพิธีมิสซา เป็นสิ่งที่

กระทำาอย่างเป็นรูปธรรม” “เป็นความเจ็บปวดสำาหรับ

พ่อแต่ก็เป็นความบรรเทาด้วยที่สามารถช่วยจัดการ

เรื่องเหล่านนี้ให้กระจ่างชัดเจน”

l คำาถามทิ่มแทงใจอีกอันหนึ่งคือพ่อแม่จะทำาอย่างไร

หากลูกชายหรือลูกสาวมาบอกว่าพวกเขากำาลังมี 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนแบบรักร่วมเพศ พระสันตะปาปา

ฟรังซิสตรัสตอบว่า

 “พ่อไม่เคยกล่าวว่าความเงียบจะเป็นการ

เยียวยารักษาที่ดีได้ การทำาเป็นไม่สนใจต่อลูกชายที่เป็น 

คนรักร่วมเพศหรือแม้แต่ลูกสาวก็เป็นการบกพร่อง 

ในความเป็นพ่อ เป็นแม่ ลูกเป็นลูกชาย ลูกสาวของพ่อ  

พ่อเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกลูก  มาพูดเร่ืองเหล่าน้ีกันเถอะ 

และถ้าพวกเขาผู้ เป็นพ่อเป็นแม่ไม่อาจจัดการเรื่อง 

เหล่านี้ได้ ก็พึ่งพาความช่วยเหลือแต่ด้วยวิธีการเสวนา

หารือกัน เพราะลูกชายและลูกสาวมีสิทธิในครอบครัว 

และครอบครัวเป็นของบุคคลเหล่านี้...พวกเขาจึงไม่

สมควรถูกเตะออกจากครอบครัว นี่เป็นเรื่องท้าทายที่

ยากลำาบากอันส่งผลเป็นบททดสอบที่พ่อแม่ต้องเจอ”

l  พระสันตะปาปาทรงอธิบายการทำางานของศาลที่จะ 

ตัดสินพระสังฆราชว่าทำางานกันอย่างไรและตรัสถึง

ปัญหาอื่นๆ เช่น การทำาแท้ง ซึ่งพระองค์ตรัสว่ามิใช่

ปัญหาเชิงศาสนาแต่เป็นปัญหาทางด้านความเป็น

มนุษย์ หรือการค้ามนุษย์ที่เกิดในพวกผู้อพยพ ดังที่

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงดูวิดีโอและพบว่าพวกเขา

ได้รับการปฏิบัติดั่งทาส

3 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l มันเนี๊ยบไปหมด ไม่มีอะไรบกพร่องไปแม้สักนิดเดียว 

ในรถเวสป้ าคันนี้ซึ่ งแต่ ง ให้ เป็นพิ เศษเฉพาะแด่  

พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรงป้ายทะเบียนอักษรบี แทน  

พระนามแบร์โกลิโอ เอฟ แทนพระนามฟรังซิส เลข

ทะเบียน 1936 อันเป็นปีประสูติ และวันที่ถวาย 2 

กันยายน 2018 พร้อมด้วยตราประจำาตำาแหน่งพร้อม

ช่ือฟรังซิสของพระองค์ติดด้านหน้าด้วยอักษรโลหะ 

สีเงิน

l  สโมสร “เวสป้า แนล แทมโป้” (“Vespa nel tempo” 

club) ได้ถวายรถมอเตอร์ไซค์เวสป้ารุ่นคลาสสิคโมเดล 

1971 เวสป้า 50R แด่พระองค์

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบนักข่าวบนเครื่องบิน

กลับจากประเทศไอร์แลนด์

จงอ่านจดหมายนั้นและสรุปเรื่องราวด้วยตัวคุณเอง

พระคาร์ดินัลคราจิวสกีขี่รถเวสป้า ของพระสันตะปาปาไปเก็บ

ถวายมอเตอร์ไซค์เวสป้าคลาสสิคแด่พระสันตะปาปาเป็นของขวัญ

 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถามพระคาร์ดินัล

คราจิวสกีว่า “ลูกเคยขับรถเวสป้ามั้ย?” “แน่นอน เคย

ครับ” (พระคาร์ดินัลตอบ)

 ผู้ถวายเสริมว่า  “พระคาร์ดินัลเป็นแฟนตัวยง

เลย ครับ..  แล้วพระองค์เป็นด้วยไหมครับ? 

l เป็นการถวายส่วนพระองค์จากผู้บริหารสโมสรที่ว่านี้  

สองคนท่ีนำามาถวายน้ีเป็นผู้ดูแลแฟนคลับรถอันเป็น

สัญลักษณ์ของกรุงโรมนี้  พระคาร์ดินัลคราจิวสกีทูล

พระสันตะปาปาว่า “ในจัตุรัสนักบุญเปโตรมีพวกแฟนคลับ 

ขี่รถเวสป้ามารวมตัวกันอยู่ราว 600 คันครับ” พระ

สันตะปาปาตรัสอย่างประหลาดพระทัย  “โอ้...เยี่ยมมาก” 

l รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรถที่บรรดาแฟนคลับถวาย

แด่พระสันตะปาปาเป็นกองทุนเพื่องานสังคมสงเคราะห์ 

ด้วยเหตุนี้พระคาร์ดินัลคอนราด คราจิวสกี ผู้ทำางาน

ด้านการกุศลเพ่ือพระสันตะปาปา (the Papal Almoner) 

จึงเป็นผู้อาสารับขี่นำาไปเก็บ ขณะกำาลังจะขี่  ผู้ถวายพูด

เตือนว่า  “ใส่หมวกกันน็อกด้วยครับ”  พระคาร์ดินัล

ถือหมวกกันน็อกไว้ในมือตอบว่า  “ไม่ ไม่ต้อง ...ใน

วาติกันเขาไม่เขียนใบสั่งพ่อหรอก”

l ดังนั้นพระคาร์ดินัลคราจิวสกีก็เลยไม่สนใจคำาเตือน

และก็ฝ่าฝืนกฎจราจรในเขตวาติกันโดยข่ีรถไปโดยไม่ใส่

หมวกกันน็อกอย่างอารมณ์ดี....ฮา
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กระแสเรียกของทั่งตีเหล็ก
“แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มาระโก 8:34)

ท่ามกลางความน่าสะพรึงกลัวของระบอบนาซีในช่วงสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง มแีผนทางจติวิทยาทีจ่ะควบคมุระบบความคดิบรรดาเดก็และผูใ้หญ่

ท่ัวประเทศเยอรมนี พระสังฆราชแห่งมอนสเตอร์ในเมืองไรน์แลนด์ คือ

พระคุณเจ้าเคลเมต์ออกัส วอน กาเลน ต่อต้านและเชิญชวนให้ประชาชน

ในเขตของท่านหาที่หลบซ่อนในบ้านของแต่ละคน เป็นพิเศษสำาหรับเด็กและ

ผู้ใหญ่ท่ีถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลว่าเป็นของพระศาสนจักรจะต้องคอยระวังตัว

จากรัฐบาลนาซี ท่านเคยกล่าวในบทเทศน์ให้กำาลังใจและปลุกใจว่า

“ในขณะนี้เราเป็นทั่งตีเหล็กมากกว่าที่จะเป็นค้อน มีคนแปลกหน้า

และคนทรยศก�าลังเป็นค้อนทุบตีตอกพวกเราอยู่ แต่พวกเราเป็นทั่งที่มีความ

มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงรูปของเรา เราเป็นท่ังท่ียังคงสภาพเดิม แม้เหล็กจะ

เปลี่ยนสภาพไปด้วยการตีของค้อน ทั่งอย่างพวกเรายังคงเหมือนเดิม ค้อน

เปลี่ยนแปลงได้แค่เหล็กแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่ังได้ ท่ังมีความแข็งแรง

และอายุการใช้งานยืนยาวกว่าค้อนเสียอีก ซึ่งท่ังเป็นสัญลักษณ์ของพวกเรา 

ท่ีบางคนถูกคุมขังและถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม บางคนต้องมารับผิดที่ 

พวกเขาไม่ได้ท�า แต่พวกเราสามารถอดทนจนถึงท่ีสดุได้และจะผ่านความเลวร้าย

นั้นไปได้ หากเราเป็นดังทั่งตีเหล็ก”

 ข้าแต่พระเจ้าผูท้รงสรรพานภุาพ โปรดให้ลูกมจีติใจทีแ่ขง็แกร่งเหมอืน

ทั่งตีเหล็ก โปรดให้ลูกมีหัวใจท่ีอ่อนน้อมแต่มีความเข้มแข็งในการเผชิญกับ

ความยากล�าบากในชีวิต อดทนต่ออุปสรรคและปัญหามากมาย เพื่อที่ลูกจะ 

สามารถเป็นเคร่ืองหมายแห่งความรักมั่นคงของพระองค์ในตัวของลูกได ้

ด้วยเทอญ อาแมน

ทรงบอกรัก	
กลายเป็นกระแสรวดเร็ว

 โดยมีโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นใจ
 มีความหวังสำาหรับคนเป็นโรคมะเร็งอีกแล้ว
 ก่อนนี้เชื่อกันว่าเป็นเมื่อไรเริ่มต้นตายเมื่อนั้น
 โรคมะเร็งไม่ต่างกับโทษประหาร
 เพียงแต่เริ่มต้นและลงเอยในตนเอง
 ไม่มีกฎหมายลงโทษไม่มีศาลตัดสิน
 เคยมีการพูดกันทำานองให้ความหวัง
 โรคมะเร็งนั้นหายได้
 แถมยังมีคนแจกยาสมุนไพร
 ต้องแห่แหนไปเข้าคิวรับยาข้ามคืนข้ามวัน
 พร้อมความหวังคุกรุ่นอยู่ในจิตใจ
 เมื่อเห็นคนไปรับยากันมืดฟ้ามัวดิน
 พร้อมคำาเล่าขานสรรพคุณยาสมุนไพรปากต่อปาก
 แม้มีข่าวว่าหลายคนเอาไปกินแล้วตาย
 แต่กระแสก็ไม่ตก
 ด้วยคิดว่า “เขา” ตาย แต่ “ฉัน” อาจหาย
 เพราะเป็นถึงขนาดนี้
 ก็คงไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว
 ไม่ลองจะรู้ได้อย่างไร
 จะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าน่าจะ...
 ความหวังเปลี่ยนเป็นความมุมานะ
 ซึ่งพอจะเข้าใจได้สำาหรับคนในสภาพนี้
 ไม่ต่างกับลอยคอในน้ำาเชี่ยว
 แม้เศษไม้ที่ลอยผ่านมาก็ยังต้องคว้าไว้ก่อน
 พอมีข่าวคนกิน “ใบอังกาบหนู” แล้วหาย
 กระพือความหวังให้อีกครั้ง
 พากันหันมาสนใจกับต้นไม้ธรรมดา
 ที่ไม่เคยคิดให้ความสนใจแม้จะอยู่ใกล้ตัว
 ทั้งๆ ที่เคยมีการพูดถึงสรรพคุณของมันมานานแล้ว
 ...รากหรือใบใช้เป็นยาลดไข้ช่วยแก้หวัด
 ดื่มขับเสมหะเคี้ยวแก้ปวดฟัน
 ใบทั้งป้องกันทั้งแก้อาการท้องผูกอาหารไม่ย่อย
 แก้พิษงูรักษากลากเกลื้อนปวดตามข้อ
 รักษาโรคมะเร็งเนื้องอกในสมองเบาหวาน...
 ตอนนี้ที่ไหนมีตามขอตามเด็ดตามขุด
 ในขณะที่คนมองกันว่าเป็นต้นไม้วิเศษ
 ทว่าความวิเศษยิ่งกว่านั้นอยู่ในธรรมชาติ
 ที่มากด้วยพันธุ์ไม้ทรงคุณค่าทุกอย่างทุกชนิด
 ไม่มีพันธุ์ไม้ใดที่ไร้ประโยชน์ขึ้นเปลืองเนื้อที่
 เพราะนั่นคือความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติ
 ที่เอื้อกันและกันในแง่การเติบโตการด�ารงอยู่

ที่เอื้อความอยู่รอดแก่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่
ที่เอื้อการอยู่ดีกินดีแก่มนุษย์
ไม่เพียงแค่ “กินดี” แต่ “อยู่ดี” ในความหมายแห่งคำา
คนมักสนใจพืชพันธุ์ที่กินใบกินผลได้
ชอบอยู่แค่นั้นก็เลยเลือกแต่ที่ “กินดี”
แต่ไม่ได้ค่อยได้สนใจกับพืชพันธุ์ที่ช่วยให้ “อยู่ดี”
ซึ่งช่วยให้ “กินดี” ด้วย “อยู่ดี” ด้วย
กว่าจะเริ่มรู้จักสมุนไพรบำารุงรักษาสุขภาพ
ก็มัวแต่ฝากความหวังกับหยูกยาเคมีมานมนาน
ต้องตั้งโรงหมอสร้างโรงพยาบาลเท่าไรไม่พอ
ทั้งๆ ที่ธรรมชาติจัดโรงหมอโรงพยาบาลให้ตั้งแต่แรกแล้ว

 ในสมุนไพรรอบตัวรอบบ้านรอบพื้นที่
 ที่น่าทึ่งไปกว่านั้น...สมุนไพรที่ต้องใช้มากกว่าหมด
 มักจะขึ้นทั่วไปหมด...มีให้เก็บได้ง่ายดาย

ทั้งหมดนี้...เพราะความรักของพระผู้สร้างธรรมชาติโดยแท้
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(อ่านต่อหน้า 11)

 คำ่าวันที่  21  สิงหาคม  ค.ศ. 2018  สำานักข่าวซอลต์ แอนด์ ไลทต์ ของประเทศแคนาดา  ได้ถ่ายทอดสด 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสทางวิดีทัศน์แก่ประชาชนชาวไอร์แลนด์  ในโอกาสพิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัว

โลก ครั้งที่  9   สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายชาวไอร์แลนด์ก่อนจะทรงขอให้การจัดงานวันครอบครัวโลก  

ระหว่างวันที่  21-26  สิงหาคม เป็นไปด้วยดี และจะเป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจเพื่อครอบครัวทั้งหลาย  เนื้อหา

ของสาส์นโดยละเอียดมีดังนี้

เพื่อนพี่น้องที่รักทั้งหลาย

 ขณะท่ีข้าพเจ้ากำาลังเตรียมตัวท่ีจะเดินทางไปประเทศไอร์แลนด์ในสองสามวันข้างหน้าเพื่อร่วมงานชุมนุม

ครอบครัวโลก  ข้าพเจ้าของส่งความปรารถนาดีแก่ชาวไอร์แลนด์ทุกคน  ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสกลับไป

เยือนไอร์แลนด์อีกครั้ง

งานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่  9
 

 ท่านทั้งหลายรู้ดีว่า  งานชุมนุมครอบครัวโลก 

เป็นการสมโภชความงดงามของแผนการของพระ 

เป็นเจ้าเพื่อครอบครัว  อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่ครอบครัว

ทั้งหลายจากทั่วโลกได้พบปะและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน

เกี่ยวกับวิถีการดำาเนินชีวิตตามกระแสเรียกที่เฉพาะ

เจาะจงนี้  ครอบครัวทั่วโลกในปัจจุบันกำาลังเผชิญกับ 

สิ่งท้าทายในความพยายามที่จะสร้างครอบครัวที่มี 

ความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกัน  ร่วมกันเลี้ยงดูลูกๆ ในคุณค่า

ของศีลธรรมบนพื้นฐานแห่งความดีงาม  ความรัก และ

ความเอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวม สิ่งซึ่งพี่น้องทั้งหลาย

ต่างรู้ดีในเรื่องนี้

 ข้าพเจ้าหวังว่าการจัดงานชุมนุมครอบครัว 

ในครัง้น้ีจะเป็นบ่อเกดิของการฟ้ืนฟกูำาลงัใจแก่ครอบครวั

ทั่วทุกแห่งหน  โดยเฉพาะครอบครัวที่จะมาร่วมงาน

ชุมนุมในกรุงดับลินน้ี   ขอให้สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจเรา 

ทุกคนถึงบทบาทในความสำาคัญของครอบครัวในการ

ดำาเนินชวีติในสงัคม และในการสร้างครอบครวัทีม่อีนาคต 

ของบรรดาเยาวชนในปัจจุบัน  เพราะเยาวชน คืออนาคต 

ของโลก  จึงสำาคัญอย่างยิ่งที่จะเตรียมอนาคตที่ดีให้แก่

บรรดาเยาวชนเหล่านี้  เตรียมพวกเขา ณ ปัจจุบัน  แต่

จำาเป็นที่จะต้องอยู่บนรากฐานของอดีต  เยาวชนและ

ปู่ย่าตายาย  สิ่งนี้มีความสำาคัญอย่างมาก

 แม้ว่าจุดประสงค์พิเศษของการเยือนไอร์แลนด์

ของข้าพเจ้าในครั้งนี้เพื่อจะร่วมงานชุมนุมครอบครัว

โลกก็ตาม  ข้าพเจ้าขอระลึกถึงครอบครัวชาวไอร์แลนด์

ทุกครอบครัวด้วย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าพเจ้าภาวนา

เพ่ือเอกภาพและการคืนดีต่อกันและกันของผู้ที่นับถือ 

คริสตศาสนา ซึ่งติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้า  อันเป็น

เครื่องหมายสำาคัญของสันติภาพที่ยืนยาวซ่ึงเป็นความ

ปรารถนาของพระเป็นเจ้าที่มีต่อครอบครัวมนุษยโลก

 ข้าพเจ้ารู ้ดีว่ามีหลายคนท่ีทุ่มเทเพ่ือเตรียม

ต้อนรับการมาเยือนของข้าพเจ้า  จึงขอขอบใจทุกๆ คน

จากส่วนลึกในใจของข้าพเจ้า   และขอทุกคนภาวนาเพื่อ 

งานชุมนุมที่สำาคัญนี้จะเป็นระยะเวลาแห่งความชื่นชม

ยินดีและความสุขสันติ  อาศัยความรักที่อ่อนโยนของ 

พระเยซูคริสตเจ้าเพื่อครอบครัวทั้งหลาย และเพื่อบรรดา 

ลูกๆ ของพระองค์  พ่อจะระลึกถึงทุกๆ คนในคำาภาวนา 

และขอลูกได้ภาวนาเพื่อพ่อด้วย  ขอพระเป็นเจ้าประทาน 

พระพรแก่ลูก  ขอพระเป็นเจ้า  พระบิดา  พระบุตร และ

พระจิตเจ้าหลั่งพระพรมายังลูกทุกๆ คน

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนให้สวดภาวนา

 “ขอให้การเสด็จเยือนประเทศไอร์แลนด์  เป็น

ช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานและการรับฟังเสียงของ

บรรดาสมาชิกภายในครอบครัว” 

 ในการพบปะประชาชนประจำาสัปดาห์ในวันพุธ   

ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือน

ประเทศไอร์แลนด์  ระหว่างวันที ่25-26  สงิหาคม   พระองค์ 

ตรัสแก่ประชาชนที่มาเฝ้า ทรงขอให้ผู้เชื่อศรัทธาสวด

ภาวนาเพื่อการเดินทางของพระองค์จะเป็น “เวลาแห่ง

พระหรรษทาน” และ “การรับฟังความเห็นของสมาชิก

ในครอบครัว”   

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเป็น

ประธานพิธีเปิดการชุมนุมเพื่อครอบครัวโลก ครั้งที่ 9   

จัดขึ้นที่กรุงดับลิน  เมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์  

โดยมีครอบครัวกว่า  116   ครอบครัว จากห้าทวีป

ท่ัวโลกเข้าร่วมประชุม   พระองค์ทรงทวีตว่า  “วันนี้

ชาวโลกจะเดินทางมาร่วมชุมนุมครอบครัวที่กรุงดับลิน   

พ่อขอเชิญชวนทุกท่านร่วมภาวนาพร้อมกับครอบครัว

ทกุครอบครวัทัว่โลก    ขอคำาภาวนาเป็นพเิศษแก่ครอบครวั 

ท่ีประสบความยากลำาบาก”    และต่อมาในวันเดียวกัน  

พระองค์ทรงทวีตเสริมด้วยว่า  “ครอบครัว คือ ศูนย์รวม 

แห่งความหวัง”

 ในวันที่  22   ก่อนสิ้นสุดการพบปะประชาชน 

ภายในหอประชุมสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ท่ี 6    

ณ สำานักวาติกัน  สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “ขอ

ลูกๆ ได้สวดภาวนาเพื่อพ่อด้วย  สำาหรับการเดินทางไป

ยังกรุงดับลิน  ประเทศไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่  25-26  

สิงหาคม  โอกาสวันชุมนุมครอบครัวโลก  ขอให้เป็น

เวลาแห่งพระหรรษทาน  และการรับฟังความเห็นของ 

ครอบครัวคริสตชนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมกันจาก 

ทั่วโลก”  

 พระองค์ตรัสก่อนปิดการชุมนุมว่า  “ขอพระ

เป็นเจ้าประทานพระพรแก่ทุกๆ ท่าน”   

 เวลาคำ่าวันที่  22  สิงหาคม  สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงส่งข้อความผ่านวิดีทัศน์ก่อนทรง 

เดนิทางไปเยอืนประเทศไอร์แลนด์ว่า  “ข้าพเจ้ารู้สกึตืน่เต้น 

เมื่อคิดว่าจะได้เดินทางไปเยือนไอร์แลนด์อีกครั้ง”  และ

ในวันเดียวกัน พระองค์ทรงทวีตว่า  “เราจะต้องปกป้อง

ครอบครัว   อนาคตของเราขึ้นอยู่กับครอบครัว”

 หมายเหต ุ  สมเดจ็พระสันตะปาปาฟรงัซิสเสดจ็ 

เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัวโลก  ณ กรุง

ดับลิน ประเทศไอร์แลนด์   และมีครอบครัวคริสตชนใน 

ทุกๆ สังฆมณฑลทั่วประเทศร่วมด้วย  ในหัวข้อ  “ความ 

ปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัวทั้งหลาย เป็นความ

ปีติยินดีของพระศาสนจักรเช่นกัน”    ตลอดสามวันของ 

การชมุนมุพระองค์ทรงเน้นเนือ้หาจากสมณลขิติเตอืนใจ   

เรื่อง   “ความปีติยินดีแห่งความรัก”  (Amoris Laeti-

tia)  หรือ The Joy of Love  

 “พ่อรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนบ้าน

พระแม่มารีย์”   

 ณ สกัการสถานพระแม่มารย์ีในประเทศไอร์แลนด์  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาเพื่อการยุติ

ที่ถาวรของการข่มขืนกระทำาทารุณในทุกกรณี  พระองค์

ตรัสว่า “พ่อรู้สึกยินดีที่ได้มาอยู่ ณ สักการสถานที่ 

นี้พร้อมกับทุกๆ ท่าน  และได้สวดภาวนาพร้อมกัน  

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนสักการสถานพระแม่มารีย์แห่งน็อค  
ณ บ้านแม่พระแห่งนี้”   ในวันท่ี 26 สิงหาคม  ค.ศ. 

2018  

 วันท่ีสองของการเยือนสักการสถานพระแม่ 

มารีย์แห่งน็อค โอกาสวันฉลองการชุมนุมครอบครัวโลก  

ระหว่างวันที่  25-26  สิงหาคม ค.ศ. 2018  ในเวลา 

เท่ียงวนั ก่อนสวดภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าว   ระหว่าง 

ทรงพบประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์บริเวณลานด้าน

ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองน็อค  สถานที่อันเป็นที่รัก 

ของผู้แสวงบุญมายังประเทศไอร์แลนด์  สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาทรงเน้นข้อความดังนี้   “ใน ค.ศ. 1979   สมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ได้เสด็จมายัง 

สักการสถานน็อค  ซึ่งตั้งอยู่ที่แคว้นมาโย ประเทศ

ไอร์แลนด์  โอกาสฉลองครบหนึ่งร้อยปีการประจักษ์ของ 
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พระเยซู เจาขา ลูกวางใจในพระองค

• วันอังคารที่  9  ตุลาคม 2018 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (สามเสน)
94 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 243 0060 ถึง 2
• วันพุธที่       10 ตุลาคม 2018 ณ วัดนักบุญยวง บัปติสตา  (วัดเจาเจ็ด)
       5 หมู 6 ต.บานแถว อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร. 035 217 138 ตอ 103

• วันศุกรที่      12 ตุลาคม 2018 ณ วัดอัสสัมชัญ  พัทยา
       80/10 หมู 9 ต.โปง อ. บางละมุง  ชลบุรี 20150 โทร 038 415 322

• วันเสารที่  13 ตุลาคม 2018 ณ วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี 
       6 รามคำแหง 184 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02 791 8989 ตอ 316

พิธีมิสซาขอบพระคุณบูชาเริ่มเวลา  13.00 น.

คุณพอคอรซี่ เลอแกซปคุณพอคอรซี่ เลอแกซป
ยังคงเทลงมา สำหรับผูที่เชื่อและวิงวอนขอ เพื่อเยียวยาสังคมที่กำลังปวย

สงฆชาวฟล ิปปนสผู วิงวอนพระพรสวรรค เพื่อการรักษาโรค
ระหวางวันที่ 9-13 ตุลาคม 2018 (ไมมีคาใชจาย)
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พระเยซู เจาขา ลูกวางใจในพระองค

• วันอังคารที่  9  ตุลาคม 2018 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (สามเสน)
94 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 243 0060 ถึง 2
• วันพุธที่       10 ตุลาคม 2018 ณ วัดนักบุญยวง บัปติสตา  (วัดเจาเจ็ด)
       5 หมู 6 ต.บานแถว อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร. 035 217 138 ตอ 103

• วันศุกรที่      12 ตุลาคม 2018 ณ วัดอัสสัมชัญ  พัทยา
       80/10 หมู 9 ต.โปง อ. บางละมุง  ชลบุรี 20150 โทร 038 415 322

• วันเสารที่  13 ตุลาคม 2018 ณ วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี 
       6 รามคำแหง 184 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02 791 8989 ตอ 316

พิธีมิสซาขอบพระคุณบูชาเริ่มเวลา  13.00 น.

คุณพอคอรซี่ เลอแกซปคุณพอคอรซี่ เลอแกซป
ยังคงเทลงมา สำหรับผูที่เชื่อและวิงวอนขอ เพื่อเยียวยาสังคมที่กำลังปวย

สงฆชาวฟล ิปปนสผู วิงวอนพระพรสวรรค เพื่อการรักษาโรค
ระหวางวันที่ 9-13 ตุลาคม 2018 (ไมมีคาใชจาย)

พระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิน้เลยพระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิ้นเลยพระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิน้เลยพระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิ้นเลย
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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

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว

(มธ  5:39)

ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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

พักผอนในพระเจ้า
10 กันยายน 2012

ชาตะ 
23 พฤษภาคม 1920

พักผอนในพระเจ้า
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

พักผอนในพระเจ้า 
19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 ป

วินเซนเต ดำริห กำแพงแก้ว
พักผอนในพระเจ้า 

19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 17 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

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 

ราคาเริ่มต้นเพียงราคาเริ่มต้นเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
B   A   K   E   R   Y

02-291-3750-4

เปนสัตวที่สงาที่สุด
โดยเฉพาะขณะวิ่ง ฉะนั้น
ภาพมาจึงสื่อถึงความกาวหนา
เชนชีวิต-ธุรกิจ การงานที่ไมอยูนิ่ง
อจ.บุญชัย ปจจุบันเนนสอน
และจำหนายเพื่อนักสะสม 

สนใจติดตอ 085 2529913
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
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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

Vol 38Sept .indd   10 8/23/2561 BE   2:27 PM

การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจ
ในพระศาสนจักรคาทอลิก

ในสมัยแรก การขับไล่ปีศาจเป็นเรื่องพรพิเศษ

ส่วนตัว และหลายคนได้ทำาการไล่มันโดยมิได้รับศีลบวช  

การแต่งต้ังผู้ไล่ปีศาจเป็นทางการ มีการกล่าวถึงคร้ังแรก 

ในจดหมายจากสมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอัส 

(ค.ศ. 251-253) ถึงพระสังฆราชฟาบีอุส แห่งอันทิโอก  

เราพบการอ้างอิงถึงระเบียบของผู้ไล่ปีศาจใน (พระ

ศาสนจักร) ตะวันออก จากเอกสารของสมัชชาพระ

สังฆราชแห่งเลาดีเชอา (ประมาณ ค.ศ. 360) เรื่องการ

บวชพระสงฆ์ให้มีหน้าที่ขับไล่ปีศาจ โดยสมัชชาแห่ง

กรุงคาร์เทจ (ค.ศ. 398)

บรรดาพระสังฆราชทำาพิธีขับไล่ปีศาจระหว่างพิธี 

ศีลล้างบาป

บรรดาคนต่างความเชื่อได้รับการไล่ปีศาจ เพื่อ

เข้าสู่ศาสนาคริสต์ พระเยซูเจ้าก่อนเสด็จสู่สวรรค์ได้

ประกาศการกลับใจ โดยอาศัยการทำาให้เป็นอิสระจาก

กิจการของปีศาจ พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงออก

ไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและ 

รับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ท่ีไม่เช่ือจะถูกตัดสินลงโทษ 

ผู้ที่เชื่อจะทำาอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนาม

ของเรา จะพูดภาษาใหม่ๆ ได้ จะจับงูได้ และถ้าด่ืมยาพิษ

ก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บ

เหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย” (มก 16:15-18)

ผู้ไล่ปีศาจคนแรกในพระศาสนจักรในอดีต 

เป็นพระสังฆราชเสมอ การบวชขั้นไล่ปีศาจได้เป็นขั้น

หนึ่งสู่ฐานะพระสงฆ์ หน้าที่ของผู้ไล่ปีศาจถูกจำากัดแก่

บรรดาพระสงฆ์ผู้ที่พระสังฆราชได้คัดเลือก และแต่งตั้ง

อย่างเป็นทางการ ศาสนบริการนี้เรียกร้องให้ได้รับการ

ยอมรับและการเตรียมตัวพิเศษ พระศาสนจักรได้ยกเลิก

การบวชขั้นผู้ไล่ปีศาจก่อนการบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อ

วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1972 ในหลายประเทศไม่มี

หน้าที่ผู้ไล่ปีศาจ มีผู้อ้างว่าในประเทศคริสตชนงานของ

ปีศาจถูกยกเลิกไป เพราะได้ขัดแย้งต่อประเทศแดน

ธรรมทูต

(อ่านต่อหน้า 11)
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คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 7)
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2561
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ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรได้

กำาหนดการแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจ ในมาตรา 1167-1172 

กล่าวว่า

l การแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้ไล่ปีศาจ โดยชอบด้วย

กฎหมาย ต้องได้รับอนุญาตพิเศษ และอย่างชัดแจ้งจาก

ผู้ใหญ่ผู้ทรงอำานาจท้องถิ่น

l พระสงฆ์ผู้ทำาพิธีไล่ปีศาจ ต้องศรัทธา มี

ความรู้ ความรอบคอบ และความไม่ด่างพร้อยในชีวิต

l การทำาพิธีไล่ปีศาจต้องได้รับอนุญาตจาก

พระสังฆราชท้องถิ่น

l ระหว่างสิ่งคล้ายศีลต่างๆ (รวมทั้งการไล่

ปีศาจ) พิธีและบทภาวนาต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้มี 

หน้าที่ของพระศาสนจักร และต้องปฏิบัติตามพิธีโรมัน

พระสงฆ์ได้รับอนุญาตทำาพิธีไล่ปีศาจครั้งเดียว หรือ

เป็นระยะเวลานาน และมีผลถูกต้องในพื้นที่สังฆมณฑล

ที่กำาหนด การถอดพระสงฆ์จากหน้าที่ไล่ปีศาจย่อม

ทำาได้

 พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

 จาก exorcismus.org/appointment

พระแม่มารีย์และศีลมหาสนิท ณ ที่แห่งนี้  ประจักษ์พยาน 

ของเหตุการณ์นี้ จำานวน 15  คน  ซึ่งพระศาสนจักร

ให้การรับรองว่าแต่ละคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อน   

 เช้าวันที่  26  สิงหาคม  ค.ศ. 1979 สมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ประทับรถยนต์เคลื่อน

ไปตามเส้นทางที่ประชาชนมารอเฝ้าชมพระบารมี 

สองข้างทางเสด็จพระดำาเนิน  คุณพ่อริชาร์ด  กิบบอนส์  

ผูอ้ำานวยการสกัการสถานกล่าวว่า   น่าเสยีดายทีใ่นเส้นทาง 

พระราชดำาเนินกลบั  พระองค์ไม่ทรงสามารถทำาเช่นเดยีว 

กันได้ด้วยเวลาที่จำากัดให้เป็นไปตามที่ผู้รับผิดชอบได้

จัดวางไว้เพื่อให้ถึงกรุงดับลินในเวลาที่กำาหนด

 สมเด็ จพระสันตะปาปาฟรั งซิ ส เสด็ จยั ง 

วดัน้อยแห่งการประจกัษ์  คณุพ่อกิบบอนส์ให้การต้อนรับ

พระองค์สู่วัดน้อยซึ่งมีผู้เชื่อศรัทธาประมาณ 200  คน  

มารอเฝ้า  หลังทรงสวดภาวนาอย่างสงบในเวลาสั้นๆ 

ภายในวัดน้อย พระองค์ทรงถวายสายประคำาทำาด้วย

ทองคำาแด่พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลทิน

 จากน้ันสมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีพระ

ดำารัสแก่ผู ้มาเฝ้าพระองค์หลังพิธีสวดภาวนาเวลา 

เที่ยงวัน  พระดำารัสแรกเป็นการถวายความกตัญญูและ

ความชื่นชมยินดีแด่พระแม่มารีย์แห่งน็อค เพราะแม้จะ 

เป็นการเสด็จงานชุมนุมครอบครัวโลก  พระองค์ยังมี 

เวลาเพียงพอที่จะเสด็จยังสักการสถานแห่งน็อค ซึ่ง 

คริสตชนคาทอลิกในไอร์แลนด์และผู้แสวงบุญจำานวน

มากเดินทางมาถวายสักการะแด่พระแม่มารีย์ ณ สัก-

การสถานแห่งนี้ เพราะเป็น “สักการสถานอันเป็นท่ีรัก

ศรัทธาอย่างยิ่งของชาวไอร์แลนด์”

 ภายในสักการสถานแห่งการประจักษ์แห่ง

นี้  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาว่า  “ลูกขอถวาย

ครอบครัวมนุษยโลกไว้ในการดูแลของพระแม่มารีย์ 

ผู ้ปฏิสนธินิรมลทินผู ้ เป ็นที่รักศรัทธาของบรรดา 

ครสิตชน  เป็นพิเศษแด่บรรดาครอบครวัทีร่่วมพธิ ีณ สัก- 

การสถานแห่งนี้ และครอบครัวชาวไอร์แลนด์ทุกๆ 

ครอบครัว”

 “พระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน ทรง 

รับรู ้ได้ถึงความยินดีและความทุกข์ยากของแต่ละ

ครอบครัว  พระแม่ทรงต้อนรับทุกๆ คนไว้ในพระหฤทัย

อันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่  และทรงนำาพวกเขาด้วยความ

รักเมตตาสู ่พระบัลลังก์เพื่อเข้าเฝ้าองค์พระบุตรของ 

พระแม่”   

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า การที่พระองค์

ทรงถวายสายประคำาทองคำาไว้ ณ สักการสถานพระแม่

มารีย์ เพราะ “พ่อเข้าใจดีถึงความสำาคัญตามธรรมเนียม

ปฏิบัติของการสวดสายประคำาพร้อมกันของสมาชิก 

ในครอบครัวของคริสตชนในประเทศไอร์แลนด์แห่งนี้”    

 “ผู้ใดจะสามารถบอกได้ว่า  มีดวงใจกี่ร้อยกี่พัน 

ดวง  ไม่ว่าจะเป็นดวงใจของบิดา  ของมารดา และของ 

ลกูๆ  ดวงใจเหล่านัน้จะได้รบัความบรรเทาใจและพละกำาลงั 

ผ่านการสวดสายประคำาและการรำาพึงภาวนาวอนขอ

ความช่วยเหลือจากพระแม่  ในยามชื่นชมยินดี ในยาม

ขอประทานความสว่าง ในยามเศร้า และในพระธรรม

ลำ้าลึกแห่งพระสิริรุ ่งโรจน์ของพระเยซูคริสตเจ้าในการ

ดำาเนินชีวิตของพระองค์บนโลกนี้”   

 “ให้เราวอนขอพระแม่มารีย์  ทรงทอดพระเนตร 

ด้วยพระเมตตามายังความทุกข์ทรมานของผู้วอนขอ 

ความช่วยเหลือจากพระแม่ซ่ึงร ่วมเป็นครอบครัว

เดียวกันในองค์พระบุตรของพระแม่”  

 “ขณะที่ลูกกำาลังวอนขอเบื้องหน้าพระรูป 

พระแม่มารีย์  ลูกวอนขอพระแม่เป็นพิเศษต่อผู้ประสบ 

เคราะห์กรรมด้วยการข่มขืนและกระทำาทารุณของ

บุคลากรของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ

ไอร์แลนด์” 

 “ผู้ที่ได้รู้เรื่องราวของเยาวชนที่ถูกข่มขืน  จะ

เข้าใจดีถึงความทุกข์ทรมานและตราบาปท่ีผู้บริสุทธิ์ได้

รับจะเป็นความทรงจำาที่เจ็บปวดไปชั่วชีวิต  บาดแผลนี้ 

ท้าทายเราให้ยืนหยัดมั่นคงท่ีจะแสวงหาความจริงและ

ความยุติธรรมในเรื่องนี้”  

 “พ่อวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าโปรดอภัยบาปของ

เขาเหล่านี้ รวมถึงตราบาป และการทรยศ ซึ่งคนจำานวน

มากในครอบครัวของพระเป็นเจ้าได้รับผลกระทบ  ขณะ

เดียวกันพ่อยังวอนขอพระแม่มารีย์โปรดทรงพระเมตตา

ต่อเหยื่อเพื่อเขาจะได้รับการเยียวยาอาศัยพระเมตตา

ของพระเป็นเจ้า”

 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงวิงวอน

พระแม่มารีย ์โปรดทรงปกป้องคุ ้มครองครอบครัว

ทั้งหลายให้รอดพ้นจากการถูกกระทำาทารุณซำ้าอีก”  

พระองค์ยงัทรงวอนขอพระแม่  “โปรดวอนขอพระเมตตา

จากพระเป็นเจ้าให้พวกเราทุกคนได้ก้าวเดินไปข้างหน้า

ด้วยความยุติธรรมเพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบมาก

เท่าที่เราจะทำาได้”   

 การเสด็จแสวงบุญมายังสักการสถานแห่งน็อค

ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิในครัง้นี ้ พระองค์ทรง

ปราศรัยแก่ชาวไอร์แลนด์เหนืออย่างอบอุ่น  ตรัสว่า “แม้

จุดประสงค์ของการเดินทางของพ่อในครั้งนี้จะเป็นการ

ร่วมชุมนุมครอบครัวโลก  โดยในหมายกำาหนดการไม่ได้ 

มีการแสวงบุญไปยังไอร์แลนด์เหนือก็ตาม  พ่อขอมอบ

ความรักและคำาภาวนาแก่ลูกๆ ทุกคนเช่นกัน”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนา

วอนขอพระแม่มารีย์ทรงคำ้าจุนสมาชิกในครอบครัว 

ชาวไอร์แลนด์  ในความเพียรพยายามที่จะร่วมกันสร้าง 

ความปรองดองเป ็นนำ้ าหนึ่ งใจเดียวกันฉันพี่น ้อง 

ร่วมชาติ

 “ด้วยความกตัญญูรู้คุณ  เพ่ือความก้าวหน้า

ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ให้ก้าวหน้าในมิตรภาพและ

ความร่วมมือของทุกคนในชุมชนคริสตชน ต่อเพือ่นพ่ีน้อง 

ชาวมุสลิม  ชาวยิว และผู้เชื่อศรัทธาในศาสนาอื่นๆ ซึ่ง

ล้วนเป็นลกูหลานชาวไอร์แลนด์ทัง้สิน้   พ่อภาวนาวอนขอ 

พระเป็นเจ้าเพื่อผู้ที่ติดตามองค์พระบุตรจะดำาเนินชีวิต

ก้าวหน้าในสันติภาพและร่วมสร้างเอกภาพในสังคมเพื่อ

ลูกหลานของเรา”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาเพ่ือ

จุดประสงค์ดังกล่าว และเพื่อสิ่งที่ทุกคนวอนขอส่วนตัว    

ก่อนจะทรงภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวพร้อมกัน  ใน

ตอนท้ายของคำาภาวนาสมเด็จพระสันตะปาปาทรง

ระลึกถึงผู้ถูกคุมขังชายและหญิงในประเทศ     พระองค์

ทรงกล่าวขอบใจเป็นพิเศษต่อ  “ผู้ท่ีเขียนจดหมายถึง

พ่อเมื่อรู้ว่าพ่อจะมาเยือนประเทศไอร์แลนด์”

 “พ่ออยากบอกว่า  พ่ออยู่ใกล้ๆ ลูก  และสวด

ภาวนาเพื่อลูกเสมอ  ขอพระแม่มารีย์  พระแม่แห่งพระ

เมตตาทรงปกป้องคุ้มครองและประทานพละกำาลังแก่

ลูกให้เปี ่ยมด้วยความเชื่อศรัทธาและความหวังเสมอ  

ขอขอบใจลูกทุกคน”
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การศึกษาคาทอลิก (ต่อจากหน้า 4)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเห็นความรักของพระเจ้าที่

มีต่อเรา รักอย่างมาก รักอย่างที่สุด และได้แสดงความ

รักของพระองค์ผ่านทางพระบุตรสุดที่รัก คือ องค์พระ

เยซูเจ้า จึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี น่าปีติยินดียิ่งนัก และ

สมควรแล้วที่เราห้ามใจของเราไว้ไม่ได้ในการประกาศ

ข่าวดี คือข่าวแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา และ

การที่เราสามารถเห็นความรักของพระเจ้าได้ จากการ

เห็นความรักของพ่อแม่ที่ละม้ายคล้ายคลึงกับพระเจ้า 

คือรักลูกอย่างมาก รักเหลือเกิน รักอย่างที่สุด จึงเป็น

ความชื่นชมยินดี เป็นความปีติยินดีของความรักที่เรา

เห็นได้ในครอบครัว ในพ่อแม่ลูก

 ครั้นเมื่อพระเจ้าให้เด็กคนหนึ่งเกิดมา โดยที่

พระองค์ได้เลือกคนที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อคอยรัก 

ดูแล ปกป้องเด็กคนนี้ และให้เด็กเรียกคนที่รัก ดูแล 

เอาใจใส่เขาว่า พ่อและแม่

 แล้วยังไง บ่อยครั้ง พ่อและแม่ก็อาจรัก ดูแล 

เอาใจใส่ลูกอย่างไม่เหมาะสมถูกต้องนัก พระศาสนจักร

จึงต้องช่วยเหลือด้วยการแนะนำาและสั่งสอน ดังเห็นได้

ในสมณลขิติบทที ่7 สู่การให้การศกึษาทีด่กีว่าสำาหรบัลกู

 สมเด็จพระสันตะปาปาได ้ตรัสในข ้อแรก 

ของสมณลิขิตว่า “ความปีติยินดีแห่งความรักซึ่งเป็น

ประสบการณ์ที่ครอบครัวต่างๆ ได้รับ ย่อมเป็นความ

ปีติยินดีของพระศาสนจักรด้วย” (AL 1) 

 ความรักของครอบครัวที่ทุกอณูในอากาศ

เป่ียมล้นไปด้วยความปีตยิินดขีองความรัก ความเอาใจใส่  

ความสนใจกันอย่างใกล้ชิด พูดง่ายๆ คือ ถ้าอยากเห็น

ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ก็ดูได้ที่ความรักของพ่อ

แม่มีต่อลูก ให้ดูความรักในครอบครัว เป็นความรักที่

บริสุทธิ์ ปราศจากเงื่อนไข เป็นความรักที่พ่อแม่ทุ่มเท

ให้กับลูกด้วยความเต็มใจ ด้วยความอดทน ด้วยความ

เสียสละทุกสิ่งและทุกอย่าง

 สมควรแล้วที่สมณสาส์นของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสแทบจะทุกฉบับจะมีคำาว่า ความปีติยินดี  

หรือคำาว่า ความชื่นชมยินดี อยู่ด้วยเสมอ

 ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้บริหารบริษัทอริยชน  

จำากดั ทีป่รกึษายุทธศาสตร์ด้านการบรหิารองค์กร บรรยาย 

“ให้ความรักก่อนให้ความรู้” กล่าวว่า  ต้องให้ความรัก

ต่อเด็กก่อนให้ความรู้  อย่ากดดันเด็กเพราะการกดดัน

จะทำาให้เด็กกลัว อย่าตำาหนิและแซวเด็กในห้องเรียน 

อย่าเปรียบเทียบเด็กกับคนอื่น แม้แต่กับพี่น้องของตน 

ให้มองหาจุดดีของเด็กให้ได้ ปลูกฝังให้เด็กมีความรัก

และความเมตตา เมื่อเด็กทำาดีต้องชื่นชม ให้ฝึกสติ 

ให้เด็กมากๆ การสงบนิ่งทำาให้เกิดการพัฒนาของสมอง

ส่วนหน้า วินัย คือ อย่าทำาให้คนอื่นเดือดร้อน  

 แพทย์หญิง สุวลักษณ์  อัศดรเดชา  พยาบาล 

วิชาชีพชำานาญการพิเศษ ข้าราชการบำานาญ “บรรยาย 

จิตวิทยาสถาบันครอบครัวและคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็น

มนุษย์” กล่าวว่า มนุษย์โหยหาความรัก ความชื่นชม 

และการได้รับการยอมรับในตัวตนของเขา   หน้าที่ของ 

พ่อแม่และครูคือทำาอย่างไรให้เขาประสบความสำาเร็จ ให้

มองหาจุดแข็งหรือจุดดีในตัวเขา ตอกยำ้าเรื่องดีๆ คำา

ว่า ทำาไม เป็นคำาพูดที่ Sensitive ไม่ควรใช้กับเด็ก เช่น 

ทำาไมทำาตัวแบบนี้ ทำาไมไม่ทำาการบ้าน  มนุษย์ทุกคน

มีจุดมืดจะปกปิดความไม่ดีของตนและพยายามทำาให้

ตนเองสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ  เมื่อทำาดีให้ช่ืนชมเมื่อ 

ผิดพลาดต้องให้อภัย  เด็กคือผลลัพธ์ของการถูกเลี้ยงดู 

ว่ามาจากครอบครัวลักษณะไหน  ลักษณะการเลี้ยงดู

ของครอบครัวจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1.  กลุ่มครอบครัวสุขภาพจิตดี  (Healthy 

Family) พ่อกับแม่ให้ความสำาคัญพัฒนาด้านจิตใจ 

เพาะบ่มคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้เด็ก  ความสัมพันธ์

ในครอบครัวอบอุ่น สื่อสารด้วยภาษา Love Language 

ชื่นชมเมื่อเด็กทำาดี อภัย ให้โอกาส ให้กำาลังใจ แก้ไข

ปรับปรุง สอนหลักคิดให้เด็ก เพื่อการเติบโตเป็นคนด ี

เหน็คุณค่าตนเอง มัน่ใจ ไว้วางใจเปิดใจสูผู่อ่ื้นท่ีแตกต่าง 

จากตน พ่อแม่ทำาบทบาทครูคนแรกท่ีเด็กไว้วางใจ มัน่ใจ 

รักศรัทธาเลียนแบบในทุกๆ ด้าน 

 2.  กลุม่ครอบครวัสุขภาพจติธรรมดา  (Nor-

mal Family)  ความสำาเร็จของครอบครัว คือ การทำางาน  

สร้างฐานะมัน่คง ทุ่มเทกบัการประกอบอาชพี ไม่สามารถ 

แบ่งเวลาให้เด็ก เด็กต้องอยู่กับคนอ่ืน คาดหวังให้

โรงเรียนจัดการศึกษาที่ดี ให้เด็กเรียนพิเศษ กวดวิชา  

แข่งขนั อยากให้เดก็ประสบความสำาเร็จ  ขาดการตระหนกั 

แยกแยะสื่อ ตกอยู่ภายใต้วัตถุนิยม เน้นความทันสมัย 

บริโภคเทคโนโลยีมากกว่าเน้นความสำาคัญด้านจิตใจ  

 3.  กลุ่มครอบครัวสุขภาพจิตเสื่อม  (Un-

healthy Family) เป็นครอบครวัทีม่ปัีญหาด้านจติใจ 

มคีวามเครยีด จากปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ งาน สังคม  

เช่น หย่าร้าง ขัดแย้ง ใช้อารมณ์ สื่อสารด้านลบ 

ครอบครัวขาดความรับผิดชอบเอาใจใส่ มีพฤติกรรม

รุนแรง เด็กเลียนแบบพฤติกรรมสื่อสารด้านลบ ขาด

ความภาคภูมิใจ ส่งผลให้เด็กขาดความเห็นใจคนอ่ืน 

มีจิตใจแข็งกระด้าง ขาดความยั้งคิด ไม่สามารถแยกแยะ

สิ่งผิด สิ่งถูก เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถปรับตัว

อยู่ร่วมกับสังคม นำาสู่บุคลิกภาพไม่เหมาะสม ขาด

จิตสำานึกของการเป็นคนดี ขาดความผาสุกในจิตใจเป็น

ปัญหาแก่สังคมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  

     ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัย

รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยาย “บูรพาภิวัตน์” ได้

พูดถึงบูรพาภิวัตน์ คือการที่โลกกำาลังจะเปลี่ยนขั้ว จาก

ตะวันตกมาตะวันออก หมายความว่า ตลอดเวลาหลาย

พันปีของประวัติศาสตร์โลก   โลกตะวันออกเข้มแข็ง

รุ่งเรือง รำ่ารวย เจริญก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการเหนือ

กว่าตะวันตก  จนมาเมื่อ 200 ปีหลังนี้ ตะวันออก

เสื่อมกำาลังลง ตะวันตกเจริญรุ่งเรืองมาแทน  กระทั่ง 

ไม่นานมานี้ โลกจะเปลี่ยนขั้วอีกครั้ง ตะวันออกจะกลับ

มารุ่งเรืองยิ่งใหญ่และแซงตะวันตกมากขึ้นทุกที  นำาโดย 

จีน และอินเดีย สำาหรับไทย สภาพที่โลกกำาลังหมุนกลับ

ขั้วอยู่นี้ จะเป็นโอกาสมหาศาลของไทย เพราะทำาเลที่ตั้ง 

ของไทยอยู่ระหว่างจีนและอินเดีย  อยู่ระหว่างมหาสมุทร 

2 มหาสมุทร คืออินเดียและแปซิฟิกและยังอยู่ศูนย์กลาง

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยต้นทุนที่ดียิ่งนี้ เรา

ต้องปรับวิธีคิด วิชาการ เศรษฐกิจและการเมืองให้คลาย

ออกจากแบบที่ยึดตามแบบตะวันตก ให้มาสอดรับกับ

ทางตะวันออกอันเป็นของดีดั้งเดิมของเรา

  การจัดการศึกษาในยุคบูรพาภิวัตน์

 1. อย่าสอนให้นักเรียนเพียงแค่รู้จักจำาและ

เลียนแบบตัวอย่าง แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยว่ามีเหตุผลและ

ที่มาที่ไปอย่างไร  และมีหลักการพื้นฐานอย่างไร

 2. อย่าให้นักเรียนทำารายงาน แบบ ตัด-ปะ ที่

คัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเล่มอื่น

 3. อย่าเพียงแค่สอนบนกระดาษ โดยไม่มีการ

ฝึกทักษะให้ทำาการได้จริง

 4. อย่าจัดหลักสูตรแบบ One size fits all 

เพราะความถนัดของนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน

 5. จริยธรรมและศีลธรรมสอนกันด้วยตำารา

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยการสร้างสิ่งแวดล้อม

ที่ดี และปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง 

 คณุวบิลูย์ ลีรตันขจร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

กลุ่มบริษัท เซิร์ช เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด บรรยาย 

“สื่อสารสังคมสร้างสรรค์ เพืื่อรักและเรียนรู้” กล่าวว่า

ต้องปลูกฝังเด็กให้ขยัน ซื่อสัตย์และกตัญญู เราควรมี

ชั่วโมงออฟไลน์ เพื่อให้เรามีเวลาอยู่กับตนเอง มีเวลา

ทบทวนเรื่องราวต่างๆ โดยไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆ มา 

รบกวนและเงยหน้ามองสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว สื่อสารกับ

คนรอบข้าง เราจะพบเรือ่งทีน่่าสนใจมากมายและบางเรือ่ง 

อาจสำาคัญต่อชีวิตของเรา ควรปิดมือถือทุก ๆ 100 

ชั่วโมง หรือ 4 วัน  เพื่อพักเครื่องและยืดอายุการใช้งาน  

เด็กปัจจุบันเป็นไฮเปอร์ สมาธิสั้น เพราะพ่อแม่ปล่อยลูก

ไว้กับมือถือและแทปเล็ตมากเกินไป พ่อแม่อาจสบาย

แต่ผลเสียท่ีจะเกิดต่อลูกภายหลังนั้นมากมาย  ควรให้

เด็กนั่งสมาธิ หลับตา  ฟังเพลง เมื่อจิตมีสมาธิจะก่อให้

เกิดปัญญา

  นายแพทย์ธรีะเกียรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รมต.  

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าครูต้องเป็นแบบ-

อย่างที่ดีแก่ศิษย์ ต้องยิ้มแย้ม ต้องอยู่ในกฎระเบียบ 

ให้ได้และพระราชดำารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่

พระองค์ประชวร ตรัสว่าทำาอย่างไรให้ครูรักเด็ก  ให้

เด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มีนำ้าใจ  ให้จัดกิจกรรม

ให้เด็กทำาร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคี               

 ผลเสียจากการที่เด็กติดโทรศัพท์มือถือ ดูทีวี 

และเล่นเกมส์มาก จะทำาให้ก้าวร้าว  ได้รับคุณค่าที่ไม่ 

ถูกต้องเพราะโซเชียลมีวิธีการสื่อที่น่าเชื่อถือ น่าติดตาม  

ทำาให้ฉลาดน้อยลงเพราะสมองทำางานระดับตื้นๆ  อยู่

ลำาพัง ไม่มีสังคมหรือที่เรียกว่าสังคมก้มหน้า  เมื่อมี

โอกาสควรสอดแทรกคุณธรรมในการพูดคุยหรือการ

สอน  หัวใจของคุณธรรมคือเรื่องของความรักความ

เมตตา ถ้าอยากให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนมีคุณธรรมมาก 

และมีความสุข ให้สอนเขาให้มีความรัก  รู้จักการให้ รู้จัก 

อภัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู่  

การทำาให้เด็กเจ็บโดยการดุด่า ประณาม พูดเสียดสี

ถากถาง  ดูถูก เฆี่ยนตี  สิ่งเหล่านี้จะฝังแน่นในหัวใจของ

เด็กและแสดงออกมาในพฤติกรรมที่ก้าวร้าว อันธพาล

 สรุปแล้ว หัวใจของการศึกษา คือคำาว่า love 

ความรัก กฎที่ปกป้องโลกไว้ก็คือความรัก ความรักคือ

คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความรักอยู่ได้ด้วย forgive 

และ forget

 การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ  

ครั้งต่อไป คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็น

ประธานจัดการประชุม 

(อ่านต่อหน้า 17)
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 วั ดซางตาครู้ ส   

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 16 

กันยายน เวลา 10.30 น.  

พ ร ะ ค า ร์ ดิ นั ล ฟ รั ง ซิ ส 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เซเวียร์ 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)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากนำ้า จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันอังคารที่ 23 ตลุาคม 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 

 

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล พุดหง ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอันดรูว์ ยะลา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

 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. 

 

 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. 

 

 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.

 วัดมารดาพระศาสนจักร (หนองกุง) บ้าน

หนองพวง ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29  กันยายน  เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  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  

สังฆมณฑลนครสวรรค์

“จงด�ำเนินชีวิตตำมควำมประสงค์
ของเรำ 

และเป็นคนดีพร้อมเถิด” 
(ปฐก 17:1)

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สังฆมณฑลนครราชสีมา

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

วันเพื่อนอุดมสำร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศำนต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคำร์ดินัล”
(พระคำร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คำทอลิกสร้ำงสรรค์)

วันเสำร์ที่ 17 พฤศจิกำยน 2018 

พิธีบูชำขอบพระคุณ เวลำ 17.00 น. 

ณ อำสนวิหำรอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บำงรัก
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] 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. มิสซาโมทนาคุณ 

แม่พระแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระ เวลา 20.30 น. กีฬา

เชื่อมสัมพันธ์ 

 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 เวลา  

09.30 น. การแสดงเตรียมจิตใจ เวลา 10.00 น. มิสซา

เปิดปีเฉลิมฉลอง เวลา 13.00 น. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม 

พิธีบู ชาขอบพระคุณฉลองนักบุญ เท เรซาแห่ ง 

พระกุมารเยซู และหิรัญสมโภช (25 ปีแห่งการ 

ปฏิญาณตน) เซอร์มารีย์ อันเดรีย แห่งพระแม่สกล

สงเคราะห์ (อันนา มลิวัลย์ ประทุมแพง) วันจันทร์ที่ 

1 ตุลาคม 2018 เวลา 07.00 น. พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ตั้งศีลมหาสนิทและเคารพพระธาตุ) 

 และฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู 

(เย็น เวลา 16.30 น.) อวยพรศีลมหาสนิทเวลา 16.00 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกดอกกุหลาบ

และเคารพพระธาตุ) 

] ชุมชนวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ร่วม 

ย้อนรอยรำาลึกประวัติศาสตร์ ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม 

(ค.ศ. 1669-2019) ฉลอง 75 ปี มิสซังจันทบุรี (ค.ศ. 

1944-2019) เตรียมฉลอง 140 ปี ชุมชนวัดหัวไผ่ 

(ค.ศ. 1880-2020) เดอะมิวสิคัล พ่อเกโก บิดาอันเป็น

ที่รัก วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 เวลา 18.30 น. ชม 

วงดุริยางค์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ และคณะนักขับร้อง

เยาวชน เวลา 19.00 น. ชมการแสดงละครเพลง เวลา 

19.45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงคุณพ่อ 

เกโกและพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง 

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

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 3 ตุลาคม /  วันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน / วันพุธที่ 5 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 

08-4105-8585

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์ จันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู  

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 เวลา 10.30 น. ที่อาราม

คาร์แมล จันทบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี 

เป็นประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกดอกกุหลาบ 

และเคารพพระธาตุ)

] สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสปฏิญาณตน 

ครั้งแรกของอัสซุนตะ จุฬาลักษณ์ มาเยอะ สัตบุรุษ

วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน จ.เชียงราย ฉลอง 25 ปีแห่ง

การปฏิญาณของมารีอา ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์ สัตบุรุษ 

วัดนักบุญเปโตร สามพราน ซาบินา สุจิตรา แสงแดง  

สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม พระคาร์ดินัลฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน วัน

เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุม 

เอ็มมานูแอล โรงเรียนพระแม่มารี สาทร กรุงเทพฯ

] 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

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

13 ตุลาคม 2018 / 10 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อพละกำาลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 

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

] ขอเชิญร่วมฉลองประจำาปีเทิดเกียรตินักบุญเทเรซา 

แห่งอาวิลา วันอาทิตย์ที่  14  ตุลาคม 2018 พิธีบูชา

ขอบพระคุณ  เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติ 

เทคนิคการเล่นอิเล็กโทน โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ 

วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 

เวลา 09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน 

ลงทะเบียนท่านละ 2,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน / 

เอกสารประกอบการเรียนและหนังสือโน้ตเพลง 

สาธุการ) 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

]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

] ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด 

ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่ง 

อารามแม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้ง 

สมาชิกคณะ (มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญทุกท่านร่วม 

ก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ล้านบาท)  

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขา 

สกลนคร  ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่- 

หนองแสง เลขที่บัญชี  120-2-87666-4  สอบถาม 

เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์มิสซังฯ  โทร. 0-4271-1272

เสกสุสำน
V วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018  เวลา  

10.00 น.



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 38 ประจำาวันที่ 16-22 กันยายน 2018

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

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

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

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

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

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

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

 สวัสดีครับ เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  เยาวชนที่รักทุกท่าน คณะกรรมการคาทอลิก 

เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดค่ายผู้นำาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล ในปี ค.ศ. 2018 ค่าย

ผู้นำาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 จะจัดขึ้นที่สังฆมณฑลจันทบุรี และ 

ในโอกาสนี้จะมีงานเฉลิมฉลอง 40 ปีเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี จึงจัดร่วมกัน

เป็น “งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - 

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรีและโรงเรียนดารา-

สมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในหัวข้อ  “In to the deep” ภายใต้พระวาจา  

“จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และลงอวนจับปลาเถิด” (ลก 5:4) 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสไว้ว่า : สิ่งที่น่าเศร้าจริง ๆ สำาหรับ

เราคือ เราถูกทำาให้เคยชินไปกับ “วัฒนธรรม ไม่สนใจคนอื่น” เราจำาเป็นต้องวอน

ขอพระหรรษทานสำาหรับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการพบหน้ากันขึ้นมาอีกคร้ัง  

การพบหน้าและพูดคุยกันจะช่วยฟื้นฟูศักดิ์ศรีการเป็นลูกของพระเจ้าให้กลับมา

อีกครั้ง ตัวอย่าง ที่พ่ออยากให้ทุกคนกลับไปคิด ก็คือ เวลาอยู่บนโต๊ะอาหาร

กับครอบครัว นั่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดกันหรือเปล่า เราไม่คุยกันและเลือกสนใจ

โทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า ถ้าใช่ล่ะก็... เรากำาลังเคยชิน กับ

วัฒนธรรมของการไม่สนใจคนอื่น มันน่าเศร้านะที่ครอบครัวคือหัวใจของสังคม 

แต่ยังต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้  (13 กันยายน ค.ศ. 2016) ปัญหาทางสังคม

ที่เยาวชนมักมองข้าม เพราะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเรา แต่มันอาจจะอยู่ในตัวเราแล้ว

ก็ได้ เช่น ปัญหาทางเพศ ปัญหาด้านยาเสพติด สื่อเทคโนโลยีกับเยาวชน และ 

อื่น ๆ  การที่เราจะเข้าใจปัญหาของผู้อื่น ต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเราเองอย่างลึกซึ้ง 

และต้องมีวินัยในตัวเองถึงจะมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นได้

 “งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” จึงมีวัตถุประสงค์  

เพื่อเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู ้และเข้าใจถึงปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจาก 

ตัวเรา และกำาลังส่งผลกลับมายังตัวเรา และเยาวชนรุ่นถัดไป ผ่านทางการเรียน

คำาสอนด้านสังคม ร่วมกิจกรรม Workshop ในบ้านสงเคราะห์ต่าง ๆ เรามีความ

คาดหวังว่าเยาวชนจะได้ฝึกเพื่อจะมีวินัยในตัวเองก่อนท่ีจะออกไปช่วยเหลือ 

ผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางการฝึกปฏิบัติจิตวิทยากับหน่วยนาวิกโยธิน อีก

ทั้งเพื่อให้เยาวชนมีความกล้าหาญที่จะออกไปค้นหา และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ

ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง พร้อมทั้งตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือ หน้าที่ที่พระ 

คริสตเจ้าทรงมอบให้เราทุกคนในการประกาศข่าวดีด้วยชีวิต 

 สำาหรับน้อง ๆ 

เยาวชนท่ีสนใจไปร่วม

ง า น ชุ ม นุ ม ใ นค ร้ั ง นี้  

รีบติดต่อรายละเอียด 

เพ่ิมเติม กับคุณพ่อ 

เจ้าอาวาส หรือจิตตา- 

ภิบาลเยาวชนต้นสังกัด

ของน้อง ๆ ได้นะครับ 

แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชน ฉบับหน้า สวัสดีครับ

การศึกษาคาทอลิก (ต่อจากหน้า 13)

ถ้อยแถลงการประชุมสัมมนาประจำาปี 2561

ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 

หวัข้อ “การศึกษาคาทอลิกเสรมิสร้างความรกัและความรูสู้ ่ Thailand 4.0”

วันอาทิตย์ที่ 19 ถึงวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

 พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก ถึงกับส่งพระบุตรแต่องค์เดียว มาเกิด

เป็นมนุษย์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร 

(ยน 3:16) 

 ด้วยความซาบซึง้ในความรกัทีพ่ระเจ้าทรงมต่ีอมนษุย์ และการตระหนกั

ถึงภารกิจการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค

และในทุกมิติในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของโลกและ

สังคมที่มีผลกระทบมาจากเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมต่างๆ สภาการศึกษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการประชุมสัมมนาประจำาปี 2561 ในหัวข้อ 

ที่ว่า “การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรัก และความรู้สู่ Thailand 4.0” 

 ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก (1ยน 

4:8) 

 ผู้ที่รักเท่านั้นจึงจะมีประสบการณ์ของ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” ซึ่ง 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 537 คน ได้รับการกระตุ้นเตือนและปลุกเร้าจากสมณ-

ลขิติเตอืนใจของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส ซึง่ยำา้เตือนเราว่าครอบครวั เป็น

สถาบันแห่งแรกที่มีบทบาทในการให้ความรักและความรู้ พ่อแม่เป็นครูคนแรก 

ที่มีหน้าที่พัฒนาและปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามและเป็นแบบอย่าง 

ให้กับลูก เนื่องจาก “ความผาสุกของครอบครัวเป็นปัจจัยสำาคัญ ที่ตัดสินอนาคต

ของโลกและพระศาสนจักร” (Amoris Laetitia, 3)

 ท่านรักเราหรือ? ...  จงดูแลแกะของเราเถิด  (ยน 21:16)

 สถาบันการศึกษาคาทอลิกน้อมรับภารกิจจากพระศาสนจักรในการ 

ส่งเสริมและร่วมกับพ่อแม่ในการให้ความรักดูแลและเสริมสร้างความรู้ มุ่งค้นหา

วิธีการให้การศึกษาและจัดแผนการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนโดย

หล่อหลอมผู้บริหารและครูเพ่ือสามารถให้การอบรมท่ีแท้จริงแก่เด็กและเยาวชน

ในทุกสิ่ง      ที่เป็นความจริง ความดี และความงาม บนพ้ืนฐานของความเช่ือใน 

องค์พระคริสตเจ้า ด้วยความรักและกล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีในทุกโอกาส มี

การสื่อสารด้วยความรัก ความเมตตา และให้การชื่นชมในคุณค่า ศักยภาพและ

เคารพในศักดิ์ศรีของเขา 

 การแบ่งปันจากวิทยากรทุกท่านได้ตอกยำ้ากับเราว่า สถาบันการศึกษา

คาทอลิกเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะความรักและความรู้ เพื่อส่งต่อมรดกทางการ

ศึกษาอันมั่งคั่งแก่ประชาคมโลก ดังนั้น การตระหนักรู้ถึงนโยบายการขับเคลื่อน

ประเทศสู ่ Thailand 4.0 แผนการพฒันาประเทศ บรูพาภวิตัน์ รวมถงึแนวโน้ม

ที่สำาคัญๆ ของโลกจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีแรงบันดาลใจในการริเริ่ม

นวัตกรรม สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศแห่งความรัก จนกล่าวได้ว่า 

สถาบันการศึกษาคาทอลิกเป็นสถาบันท่ีมุ่งม่ันเสริมสร้างประชาคมแห่งความรัก 

เมตตา ร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยการรับใช้ผู้อื่นตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

อย่างแท้จริง 

  เพราะแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้  รู้ความลำ้าลึกทุกอย่าง... แต่

ไม่มีความรัก  ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย  (1คร 13:2-3)
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ส�ำคัญอยู่ที่ใจต่ำงหำก
 จริง ๆ  ผมไม่รู้จะขอบคุณพระอย่างไรให้เหมาะสม (จริง ๆ  ในความหมาย 

ว่าสาสมมากกว่า) การมาทำางานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ที่ผู้ใหญ่ได้มอบหมายให้  

นำาพาผมไปสู่โอกาสหลาย ๆ อย่าง ในวันหนึ่งผมได้นั่งอยู่ท่ามกลางวงสนทนา

ของผู้ท่ีมีส่วนสำาคัญในการขับเคล่ือนประเทศในเชิงธุรกิจ ได้ฟังถึงความก้าวหน้า

ของประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ไม่ว่าจะเป็นย่านคอนโด หรือเมืองใหม่ ที่จะ

เกิดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เรื่องราวของรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เกิดขึ้นแน่ 

และลดปัญหาการกระจุกของพลเมืองและรถติด รวมทั้งการสร้างเมืองชานเมือง

ใกล้กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเมืองในแบบเมืองอาเซียน ฯลฯ แปลกดี แต่พอได้ยิน 

ไม่นาน 2-3 วันต่อจากนั้น สำานักข่าวต่าง ๆ ก็ทยอยลงเรื่องราวเล่านี้ ผมเชื่อว่า

คนที่รู้ทิศทางของการก้าวเดินย่อมก้าวเดินอย่างแม่นยำา แต่คนที่กำาหนดทิศทาง

การก้าวเลยนี่ เจ๋งกว่าหลายเท่า ธุรกิจกำาลังดำาเนินไป ภายใต้คำาว่ากำาไรขาดทุน 

ในขณะที่ชีวิตเล็ก ๆ ก็ดำาเนินไปภายใต้คำาว่า เพื่อให้อยู่รอด ผมไม่ได้ยืนฝั่งใด 

ผมเพียงแต่รู้สึกว่า ข้อมูลเป็นสิ่งจำาเป็น ส่วนการชั่งน้ำาหนัก หรือตัดสินถูกผิด 

ชั่วดี เป็นเรื่องของมโนธรรมและพระเป็นเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ ความ

เข้าใจ ก็ยังเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับมนุษย์อยู่ดี

 ผมนำาบางเรื่องไปแบ่งปันบนพระแท่นเวลาที่ถวายมิสซาเหมือนกัน ผม

แบ่งปันในประเด็นที่ว่า “โลกเราเปลี่ยนไป” คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน 

นักวิชาการ นักคิด ท่านหนึ่งที่ผมไม่ได้เห็นหนังสือที่เขาเขียนนานแล้ว (ยกเว้น 

คอลัมน์ประจำาในมติชนรายสัปดาห์) ในหนังสือเล่มล่าสุดท่ีช่ือแปลก  ๆ ว่า “ชีวิตา  

ในโลกใหม่” (เทศะแห่งอาณานิคม และกาละของผู้ปกครอง) บรรณาธิการบริหาร 

ของสำานักพิมพ์ศรีปัญญา ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เขียนไว้ในบรรทัดแรกใน

หน้าคำานำาสำานักพิมพ์ว่า “หากวันหนึ่ง เราตั้งคำาถามขึ้นมาในใจว่า โลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ มาแล้วกี่ครั้ง?” เป็นคำาถามที่น่าสนใจ ผมสงสัยตาม

 หนังสือเล่มที่ว่านี้จับเหตุสำาคัญแห่งศตวรรษที่  15 มาบ่งบอกอิทธิพล

ที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การค้นพบแผ่นดิน การกำาเนิดการพิมพ์ 

และยุคอิทธิพลทางศาสนา การล่าอาณานิคมที่ตามมา การค้า และการเชื่อมต่อ

ทางวัฒนธรรมอย่างไหลบ่า ท่วมท้น ผมนึกถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน หรือเรา

กำาลังมาถึงอีกช่วงรอยต่อหนึ่งแห่งการเปลี่ยนแปลง

 ภาพที่รถกระบะ ขับสวนไปกับรถมอเตอร์ไซค์ ดูแล้วรถกระบะซึ่งเป็น

รถใหญ่กินเลนมาหน่อย ๆ ด้วย ในที่สุดรถกระบะก็เบียดรถมอเตอร์ไซค์ล้มลง 

คนขับมอเตอร์ไซค์ยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น รถกระบะขับเลยไปได ้

นิดหน่อย เขาหยุดรถ และภาพต่อไปนั้นถ้าเป็นภาพยนตร์ผู้ชมก็เดาผิดทั้งโรง 

รถกระบะคันนั้น ถอยหลัง เป็นการถอยหลังด้วยทิศทางตรงมายังมอเตอร์ไซค์

คันคู่กรณี ไม่มีเสียงพากย์ แต่ผู้ชมเห็นเต็มสองตา ถอยกลับมาชน ภาพเหล่านั้น  

ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ

 ผมแยกเรื่องนี้เป็นสองส่วน มโนธรรมและเทคโนโลยี มโนธรรมคือ คน

ขับรถกระบะ นี่คิดจะเอาชีวิตกันเลยหรือ? เทคโนโลยีคือ เรามีหลักฐานที่จับภาพ 

เพื่ออย่างน้อยเราพบว่าเหตุการณ์จริงคือสิ่งนี้ แต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือใจของเขา มี

คนบอกว่า เขาทั้งสองที่ขับรถต่างกัน เขารู้จักกัน อาจมีอะไรที่เราไม่เห็น แต่การ

ขับรถด้วยเจตนาจะชนให้ถึงแก่ชีวิตก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำาได้ ทั้งสองตอบโจทย์

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงคือ จิตใจที่ไม่ยั้งคิด และพฤติกรรมถ่ายคลิปของคน 

ในยุคนี้

                โลกอาจจะเปลี่ยนไปทุกวินาทีอย่างช้า ๆ ก็ได้ แต่ผมเชื่อว่า จิตใจที่ดี 

ย่อมแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดบนโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่เราจะหล่อหลอมหัวใจ 

ที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับทุกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรล่ะ

 หญิงชราคนหนึ่ง หาชุดที่สวยที่สุด บอกกับลูก ๆ หลาน ๆ ให้จัด

เตรียมโต๊ะ ปูผ้าขาว เตรียมเทียน จัดวางให้พร้อม เธออดอาหารก่อนการมา

ถึงของการส่งศีลตามบ้าน สำาหรับผู้ที่ไปวัดไม่ได้ ในวันศุกร์ต้นเดือนหรือก่อน

หน้านั้น นอกจากชุดที่สวยที่สุดแล้ว เธอยังอดอาหาร  1 ชั่วโมง ก่อนรับศีล

อย่างเคร่งครัด เธอเฝ้ารอวันนี้มาตลอดทั้งเดือน แต่วันนั้นฝนตก  หนึ่งชั่วโมง 

ผ่านไป สองชั่วโมง และมากกว่านั้น เราไม่สามารถติดต่อคุณพ่อได้ เพราะในยุค

นั้นโทรศัพท์มือถือยังเป็นเรื่องหายาก หญิงชรายังรอต่อไป จนลูกหลานต้องบอก

ว่า จะเก็บของแล้ว เธอห้าม และบอกกับลูกหลานว่า “เดี๋ยวคุณพ่อก็มา...” ไม่ 

เธอไม่ได้พูดไปอย่างนั้น เธอพูดด้วยความหวัง

 ฝนคลายเม็ด แสงสว่างเริ่มปรากฏ แต่มันเป็นเวลาบ่ายโมงแล้ว ทุกอย่าง 

ยังนิ่งสงบเหมือนเดิม ไม่แม้แต่ดวงตาของเธอ เธอไม่กังวลอะไรเลย เพราะเธอ

เชื่อว่า เดี๋ยวคุณพ่อก็มา...และเมื่อเสียงเครื่องรถเดินทางเข้ามาใกล้ประตูบ้าน  

ลูกหลานโล่งใจ แต่หญิงชราคนนั้น มีความเบิกบานอยู่เต็มหัวใจ

 ผมชอบนึกภาพนั้น ภาพของหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนไป ถ้าใจมา ถ้าใจ

ผูกพัน อะไร ๆ ก็เป็นเรื่องเล็ก ตกลงแล้ว แม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงรอยต่อ หรือ 

การเปล่ียนแปลงใด หัวใจดวงเดิมท่ีแข็งแกร่งทานทน มันก็จะพาเราไปสู่เป้าหมาย 

เดิมท่ีพระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงช้ีทางไว้อยู่แล้ว สำาคัญจึงไม่ได้อยู่ท่ีการเปล่ียนแปลง

ครั้งใหญ่หรือครั้งไหน สำาคัญอยู่ที่ใจต่างหาก

บรรณาธิการบริหาร
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วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018 ที่ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม คุณมานัส ทา- 

รัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อน

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 และขยายผลไปสู่ศาสนา

อืน่ ในการส่วนของแนวทางการขยายผลการสร้างสุขภาวะในศาสนาต่างๆ ตาม

ที่ได้ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในงานสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยองค์กรต่างๆ

ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ นำาไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ 

ทัว่ประเทศ โดยองค์กรปกครองสงฆ์ได้เข้ามาเป็นหลกัในการดำาเนินงานนำาเสนอ 

รูปธรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ และในการตรวจเยี่ยมการ 

ดำาเนินงานของหน่วยงานในการกำากับพืน้ทีจั่งหวัดพจิติร และจงัหวดักำาแพงเพชร 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

(นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 จึงมีข้อสั่งการให้

สร้างความร่วมมือกับกรมการศาสนา เพื่อขยายผลการดำาเนินงานธรรมนูญ

สขุภาพพระสงฆ์เชงิพืน้ที ่ และขยายการดำาเนินงานสขุภาวะไปสูศ่าสนาอ่ืนต่อไป 

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมดังนี้ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รอง

เลขาธกิารสำานกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวม 

ไปถึงผู้นำาและผู้แทนจากองค์การศาสนา ทั้ง 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนา

พุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาซิกข์ โดย 

นางสาววรินทร เหมะ เป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เข้าร่วมประชุม

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดบ้านเซ-

เวียร์  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ 

สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

ชุมนุมเยาวชนเขตบุรีรัมย์ ประธานเปิดกิจกรรม โดยคุณพ่ออัครเดช วงศ์-

อนันต์ แบ่งปันข้อคิดหัวข้อเยาวชนจิตอาสาและเรียนรู้เก่ียวกับพิธีกรรมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬา

เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนในเขต วันที่ 1 กันยายน 2018

คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญ 

บาร์โธโลมิว ร่วมด้วยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์ 

โดยมีพระสงฆ์และสัตบุรุษมาร่วมฉลองจำานวนมาก วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 

2018
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตำมหำภำพเขียนศำสนำ ในพิพิธภัณฑ์แห่งชำติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 11 ในเงำนั้นมีแม่และฉัน

คณุพ่ออนศุกัดิ ์กจิบำารุง เจ้าอาวาส วดัแม่พระประจักษ์เมอืงลูร์ด บางสะแก  

และคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จัดกิจกรรมวันแม่  

และแนะนำาหนังสือ “ลูร์ด ในวันที่เราพบกัน” เรียบเรียงโดยคุณพ่อเชษฐา  

ไชยเดช วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช  

เป็นผู้แนะนำาหนังสือ ณ ลานแม่พระเมืองลูร์ด วดัแม่พระประจักษ์เมอืงลร์ูด 

บางสะแก   และชมการแสดงดนตรีของกลุ่มเด็กและเยาวชน ขอขอบคุณ 

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก สนับสนุนสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

ด้วยการซื้อหนังสือจำานวน 200 เล่ม แจกสัตบุรุษทุกครอบครัว

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเซนต์หลุยส์ สาทร พร้อมด้วย

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ โอกาสนี้พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศ

ไทย ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

 นอกจากภาพวาดต่างๆ แล้วในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ียังม ี

รูปปั้น รูปปั้นรูปนี้มีชื่อว่า พรหมจารีและเด็กน้อย 

 อิริยาบถในชีวิตประจำา ลูกนั่งตักแม่ มีหนังสือแทน 

การสอนสั่งในมือ มีการหยอกเอิน ล้อเล่นกันอยู่อย่างน่าเอ็นดู

 รูปป้ันย่ิงมรีายละเอยีดมากแค่ไหน กย่็อมแสดงความใส่ใจ 

ของศิลปินออกมา เมื่อแสงส่องที่แข็งสามารถแสดงให้เห็นว่าพริ้ว

ไหว หัวใจของผู้ชมที่ละเอียดลออก็อดไม่ได้ที่จะวางตัวเองเข้าไป 

ในรูปและเรื่องราวนั้น

 ในเงานั้นมีแม่และฉัน


