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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 

ฉลองการสถาปนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบ 70 ปี ร่วมด้วยคณะสงฆ์ คณะภราดา คณะซิสเตอร์ มาเซอร์ คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนต่างๆ คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 เวลา 10.30 น. ที่หอประชุม

ยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า
การศึกษาคาทอลิก รุ่น 4

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดอบรมหลักสูตร
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“ฉลองวัดม�รีย์สมภพ บ้�นแพน” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน 

จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ คุณพ่อไชโย กิจสกุล คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน และพระสงฆ์ 

กว่า 50 องค์ สัตบุรุษจ�านวนมาก วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 การฉลองปีนี้คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาส กล่าวว่าจัดขึ้นเพื่อเตรียมฉลอง 350 ปี  

มิสซังสยามในปี 2019 โดยมีคุณอนุกูล เรือนแก้ว นายอ�าเภออ�าเภอเสนา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฉลองวัด เจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง และผู้แทนศาสนาอิสลาม ให้

เกียรติร่วมพิธีฉลองวัดด้วย

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2018 มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้แทน 

คณะบริหารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับซิสเตอร์วิมล-

รัตน์ ศรีธรักษา อาจารย์ ดร. กนก อภิรดี เข้าพบปะประชุมหารือกับคุณฐาปน 

สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเบพ และไวยาวัจกรแห่ง 

วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) พร้อมกับคณะฯ เพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาสังคม

ไทย โดยให้ศาสนามีบทบาทในประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย มาตรา 27

 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018

“เข้�เงียบฟื้นฟูจิตใจ”  คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ และคุณพ่ออนุพงษ์  ศรีสุข, OCD. จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสมาชิกคณะฆราวาสคาร์เมไลท์  

หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล กรุงเทพฯ ประจ�าปี 2018 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27-29 กรกฎาคม 2018 ที่เดอะธารา รีสอร์ท พัทยา  หัวข้อ “ท�าตัวของท่านให้ว่างเปล่า 

เพื่อพระเจ้าจะเติมท่านให้เต็มเปี่ยม” (นักบุญเอลิซาเบธแห่งพระตรีเอกภาพ) ในปีนี้มีสมาชิกและผู้สนใจมาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจทั้งสิ้น 30 ท่าน

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุข

สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด-เสกหอประชุมยอแซฟ 

และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ  

จ.ชัยภูมิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู พนักงาน ผู้ปกครองและ

นักเรียนโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น 

เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา พร้อมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับ

โรงเรียนและหอประชมุยอแซฟ ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ทีม่คีณุภาพให้กบันกัเรยีนและ 

ชุมชน
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กลุ่มชาติพันธุ์ (ต่อจากหน้า 20)

กลุ่ มชาติพั นธุ์ ห รื อกลุ่ มชนพื้ น เมื อ ง ใน

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มักจะถูกละเลย

และถูกทอดทิ้งจากนโยบายกระแสหลักของการพัฒนา

ประเทศมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่พวกเขาอาศัย

อยู่ ซึ่งมักจะอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญ ภาครัฐ 

ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างท่ัวถึง ในขณะท่ีชนพ้ืนเมือง

หลายกลุ่มมีที่อยู่อาศัยติดกับชายแดนของประเทศ

เพื่อนบ้าน ทำาให้รัฐมีความกังวลว่าพวกเขาอาจไม่ใช่

พลเมืองไทย จึงไม่ยอมให้ความช่วยเหลือและไม่สนับสนุน

ให้มีโครงการพัฒนาต่างๆ ลงไปในชุมชนแห่งนั้น อีกทั้ง 

ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างซึ่งอาจส่งผล

ให้พวกเขาไม่เป็นท่ียอมรับจากนโยบายของฝ่ายความ

มั่นคง

รวมไปถึงพื้นที่ ซ่ึงพวกเขาอาศัยอยู่นั้นโดย

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนหรือเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า ส่งผลให้มุมมองจากนโยบายด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติมีความกังวลว่าพวกเขาอาจเป็น 

กลุ่มที่มีส่วนในการบุกรุกและท�าลายทรัพยากรป่าไม้

ของชาติ

นอกจากนี้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติที่มี

ความคลุมเครือ ได้ส่งผลให้ชนพ้ืนเมืองจ�านวนมากไม่ได้

รับการรับรองว่าเป็นคนไทยตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าพวก

เขาจะเกิดและเติบโตในประเทศไทยก็ตาม การไม่ได้รับ

สิทธิการเป็นพลเมืองตามกฎหมายของไทยส่งผลให้ชน

พื้นเมืองเหล่านี้ขาดโอกาสในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่า

จะเป็นโอกาสในด้านการศึกษา โอกาสในการได้รับการ

รักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ รวมถึงโอกาสในการเข้า

ถึงการบริการที่จ�าเป็นต่างๆ จากรัฐที่พลเมืองไทยทุกคน 

มีสิทธิได้รับ เป็นต้น

อีกท้ังการอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงได้รับการประกาศ

เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกเขา

อยู่อาศัยมาก่อนท่ีจะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวน) 

ท�าให้ชนพื้นเมืองหลายกลุ่มถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน

ไปอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งพวกเขาไม่คุ้นเคย และไม่

สามารถด�าเนินชีวิตตามขนบประเพณีดั้งเดิมได้ อีก 

บางส่วนที่ถึงแม้ว่าจะได้รับการอนุโลมให้อาศัยอยู่ใน

พื้นที่เดิมได้ แต่ก็ถูกห้ามไม่ให้ใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิมอีก 

ต่อไป ส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถด�าเนินชีวิตตามขนบ- 

ประเพณีดั้งเดิมได้ โดยเฉพาะวิถีในการท�าไร่หมุนเวียน 

การเก็บพืชผลจากป่าในการด�ารงชีวิต เป็นต้น ปัจจัย

เหล่านี้ล้วนส่งผลให้การด�าเนินชีวิตของพวกเขาเต็มไป

ด้วยความยากล�าบาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนพื้นเมืองหรือ

กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้ส่งผลให้ชนพื้นเมืองจำานวน

มากต้องอพยพย้ายถิ่นเพื่อออกไปหางานทำาในพ้ืนท่ี

ห่างไกล โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ต่างๆ โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครและบริเวณจังหวัดในเขตปริมณฑล 

โดยเป็นการทำางานรับจ้างทั่วไป และทำางานใช้แรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และจำาเป็นต้องทิ้งคนเฒ่า 

คนแก่ให้อยู่ที่บ้านเพียงลำาพัง

สภาภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความ

ยากล�าบากของพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์เหล่าน้ีซึ่งมีจ�านวน

มากมายในบริเวณรอบชุมชนของวัดฯ จึงได้จัดโครงการ

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม

ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับสัตบุรุษได้รับทราบ ใน

พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจ�าวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 

ค.ศ. 2018 โดยการเชิญคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน 

พระสงฆ์จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ

กรรมการของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ มาเป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ และเทศน์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ

ชาวปกาเกอะญอ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงภารกิจที ่

พระศาสนจักรคาทอลิกด�าเนินงานในการให้ความ 

ช่วยเหลือพี่น้องเหล่านั้นอีกด้วย 

คุณพ่อวีรศักดิ์ ให้ข้อมูลในตอนหนึ่งเกี่ยวกับ 

“วิถีการท�าไร่หมุนเวียน” ซ่ึงถือเป็นวาทกรรมท่ีแหลมคม

ในการใช้โจมตีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงว่าเป็นผู้ ท่ี

บุกรุกพื้นที่ป่ามาโดยตลอดว่า การท�าไร่หมุนเวียนนั้น 

แต่ละครอบครัวจะปลูกข้าวในพื้นที่แห่งหนึ่งเป็น

เวลา 7 ปี ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงเล็กๆ ซึ่งเพียงพอต่อ

ความต้องการของครอบครัวเพียงเท่านั้น ไม่ได้ม ี

จุดประสงค์ในการเพาะปลูกเพื่อการค้าแต่อย่างใด 

จากนั้นก็จะหมุนเวียนไปพื้นที่อีกแปลงหน่ึงเป็น

เวลา 7 ปี ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ 7 ครั้งจึงจะวน

กลับมายังพื้นที่แห่งเดิม ไม่มีการไปถางป่าแห่งใหม่  

และทุกครอบครัวจะสามารถจดจ�าพื้นที่แปลง 

เพาะปลูกของตนเองได้ป็นอย่างดี ซึ่งการวนสลับ

กันด้วยวิธีเช่นนี้ท�าให้พื้นที่แห่งเดิมที่เคยปลูกข้าวก็

จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นเองโดยธรรมชาติและจะกลาย

เป็นป่าต่อไป แต่กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติตามแนวคิด

ในปัจจุบันกลับให้ค�านิยามการท�าไร่หมุนเวียนแบบนี้

ว่า “การท�าไร่เลื่อนลอย” นึกจะไปท�าตรงไหนก็เลือก

กันตามอ�าเภอใจ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และ 

ส่งผลให้ชนพื้นเมืองถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่บุกรุกผืนป่า

ในสายตาของคนทั่วไป อีกทั้งการหาอาหารด้วยการเก็บ 

ของป่านั้น พวกเขาก็จะเก็บพืชผักป่าต่างๆ มาใช้ท�า

อาหารในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการปรุงอาหารเพียงหนึ่ง

มื้อเท่านั้น มิได้เก็บคราวละมากๆ จนหมดผืนป่าแต่

อย่างใด

การห้ามมิให้ชาวปกาเกอะญอด�าเนินวิถี

ชีวิตตามขนบประเพณีด้วยการท�าไร่หมุนเวียนนี้ ส่ง

ผลให้พวกเขาไม่สามารถพึ่งพาตนเองในด้านอาหาร

ได้เหมือนเช่นในอดีต ส่งผลให้พวกเขาจ�าเป็นต้อง

พึ่งพาตนเองด้วยการออกไปหางานท�าในเมืองใหญ่

ดังเช่นที่ปรากฏในปัจจุบัน

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ในเขตอ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมว่า มี 

พ่ีน้องชาวปกาเกอะญอเดินทางเข้ามาท�างานอยู่ใน

บริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นจ�านวนมาก โดยกระจายกันอยู่

ตามโรงเรียนคาทอลิกต่างๆ บางส่วนท�างานในบ้านนักบวช 

รวมไปถึงในวิทยาลัยแสงธรรม นอกจากนี้บางส่วนยัง

ท�างานตามโรงงานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งพระ

ศาสนจักรได้มีความพยายามในการให้การดูแลพวก

เขาเหล่านั้นโดยการออกเย่ียมพวกเขาอย่างสม่�าเสมอ 

ให้การดูแลทั้งในด้านความเป็นอยู่ การให้บริการด้าน

ศาสนกิจ การสอนค�าสอน รวมไปถึงการจัดสันทนาการ 

โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับพวกเขาเป็น

ประจ�า ท�าให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องมาอยู ่

ห่างไกลครอบครัว

นอกจากนี้หากพวกเขาประสบกับความยาก

ลำาบาก และมีความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนที่มี 

ความจำาเป็น ก็จะมีบรรดาพระสงฆ์และซิสเตอร์คอยให้ 

การดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย โดยมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์

ชาวปกาเกอะญอท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกให้ความดูแล 

อยู่ในเขตอำาเภอสามพรานเป็นจำานวนมากถึงเกือบ 

หนึ่งร้อยคน

วิสูตร จันทร์ทรงกลด สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้า 

เสด็จข้ึนสวรรค์กล่าวว่าการมีโอกาสได้รับฟังข้อมูล 

เก่ียวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์

ชาวปกาเกอะญอท�าให้ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกับวิถีการท�าไร่หมุนเวียน 

ซึ่งเป็นการด�าเนินชีวิตอย่างพ่ึงพิงกับธรรมชาติและ 

ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างที่คนทั่วไป

เข้าใจแต่อย่างใด

สถานการณ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาว

ปกาเกอะญอในปัจจุบันนั้นเสมือนกับก�าลังถูก 

“รุกราน” แต่มิได้ถูกรุกรานด้วยอาวุธหรือด้วยการ

ใช้ก�าลังและความรุนแรง แต่เป็นการรุกรานที่มาจาก

นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมและ

ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา ท�าให้พวกเขา

ต้องสูญเสียวิถีชีวิต ขนบประเพณีและวัฒนธรรมใน

การอาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติ  ซึ่งไม่มีใครสามารถ

ให้ค�าตอบที่ชัดเจนได้ว่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้จะ

คลี่คลายลงได้หรือไม่และเมื่อใด

คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดพระ

เยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์กล่าวว่าในเขตชุมชนรอบวัด

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์นั้นมีพี่น้องชาวปกาเกอะ- 

ญออาศัยและทำางานอยู่เป็นจำานวนมาก อีกทั้งพวกเขา

หลายคนก็มาร่วมพิธีมิสซาท่ีวัดเป็นประจำา การท่ีสัตบุรุษ

ของวัดฯ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

วิถีชีวิต รวมไปถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำาลังเผชิญอยู่

จะช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจพวกเขามากยิ่งขึ้น และ

มองพวกเขาเหล่านั้นด้วยสายตาแห่งความเคารพและ 

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าเราอาจจะช่วยเหลือ

พวกเขาได้ไม่มากนัก แต่การร่วมเป็นกำาลังใจ การร่วม

แบ่งปัน และการร่วมยืนเคียงข้างพวกเขาในยามที่พวก

เขากำาลังมีความยากลำาบาก ก็จะสามารถบรรเทาจิตใจ

ให้พี่น้องเหล่านั้นมีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิตต่อไปได้

อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

ปณิธาน กิจสกุล  รายงาน



ปีที่ 42 ฉบับที่ 39 ประจำ�วันที่ 23-29 กันย�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

“การพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก” รุ่น 4  

จ�านวน 36 คน พร้อมด้วยคณุพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ 

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ คุณพ่ออภิสิทธิ์ 

กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยแสง- 

ธรรม อาจารย์ศรญัญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อ�านวย-

การส�านักงานคณะมนุษยศาสตร์และคณะศาสน-

ศาสตร์ โดยมีคุณพ่อออกัสติน สุกิโย ปิโตโย SJ.  

คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิ- 

พัฒนา คุณพ่อสุรชาติ มุลสุทธิ อาจารย์สุมิตรา 

พงศธร ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เข้าร่วม วันพฤหัสบดี

ที่ 6 กันยายน 2018 ที่อาคารแม่พระรับเกียรติฯ  

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

 พระคุณเจ้าจ�าเนียร กล่าวให้ข้อคิดว่า “เราได้มี

ความคิดริเร่ิมในการเปิดหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�า

การศึกษาคาทอลิกมาถึงรุ่นที่ 4 และจะมีต่อไปในทุกๆ 

ปี ทั้งนี้ก็เพราะว่า เรารู้ว่าการศึกษานั้นไม่เคยเต็ม แต่จะ

มีการเติมเต็มไปเป็นชุดๆ 

 การศึกษาช่วยมนุษย์เต็ม และขาดการศึกษา

มนุษย์ก็ยังบกพร่อง แต่การศึกษาที่แท้จริงนั้น คือท�าให้

นักเรียนของเราได้รู้จักที่จะด�ารงชีวิตอย่างไร? ที่จะรัก  

รักอย่างไร? ที่จะหวัง หวังอะไร? นี่ต่างหากที่ท�าให้ 

พวกเราจะต้องมีการร�าพึงและพิจารณาตนเองว่า ที่

พวกเราสอนเด็กน้ันเอาวิชาความรู้อย่างเดียวหรือเปล่า 

เพราะวิชาความรู้นั้นมีประโยชน์เฉพาะในโลกนี้ แต่โลก

หน้านั้นใช้ไม่ได้ แต่ถ้าวิชาความรู้นี้ช่วยพวกเราในการ

เดินทางไปสู่สวรรค์นิรันดร พ่อก็คิดว่าเป้าหมายหลัก

ของพวกเราทุกกคนก็คือ เมืองสวรรค์ 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณลิขิต

เตือนใจ  “จงชื่นชมยินดีเถิด” (GAUDETE ET EX-

SULTATE)  พระองค์ตรัสว่า กระแสเรียกของทุกคน 

ไม่ได้บอกว่าเฉพาะของพระสังฆราช หรือพระสงฆ์ แต่

ของฆราวาสทุกคน กระแสเรียกของเขานั้น มีแบบย่อย

ออกมาก็คือ ปฏิบัติหน้าที่อะไรๆ แต่กระแสเรียกใหญ่

นั้นก็คือ การเป็นคนดี เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ และเราก็เชื่อว่า 

ถ้าปราศจากพระเยซูเจ้านั้น เราไม่สามารถที่จะเป็นคน

ศักดิ์สิทธิ์ได้ 

 และวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกเราต่อหน้าเรา

ในพระวรสารว่า เราทุกคนน้ันจะต้องเป็นเกลอื ซ่ึงพวกเรา

ทุกคนก็ทราบว่า เกลือนั้นมีประโยชน์อย่างไร ขาดเกลือ

ก็ไม่น่าทานข้าวเลย เกลือที่พระองค์ตรัสนั้น คือ ความดี  

ความดีต้องออกมาจากอาจารย์ หรือจากครู ที่สอนเด็ก 

เด็กจะจ�าทุกอย่างที่ครูปฏิบัติ แต่เขาอาจจะลืมค�าพูด

ของอาจารย์หรือของครูก็ได้ เพราะฉะนั้น เวลาที่เราอยู่

กับเด็กนั้น เราพร้อมไหมที่จะน�าเด็กไปหาพระเป็นเจ้า 

ด้วยตัวอย่างชีวิต จากค�าพูดหนึ่งค�า กับการปฏิบัตินั้น 

มันต่างกัน หรือหมื่นค�า กับการปฏิบัตินั้น ก็ต่างกัน 

เพราะฉะนั้นถ้าหากครูเป็นผู้ท่ีสามารถที่จะน�าเด็กไปหา

พระเป็นเจ้าได้นั้น ก็เป็นครูที่วิเศษสุด 

 “แสงสว่าง” ที่พระองค์พูดในวันนี้ก็เหมือนกัน

กับ “เกลือ” คือ ถ้าพวกเรามีแสงสว่างในจิตใจเราก็ส่อง

ให้คนอื่นได้เห็น แต่ถ้าหากว่าในจิตใจของเรามืด เราจะ

เอาอะไรมาส่องสว่างให้แก่เด็ก เพราะฉะนั้น พวกเราเอง

ก็ต้องมีการพัฒนาให้มีความสุข มีพระเป็นเจ้าอยู่ในใจ 

เปิดอบรมหลักสูตร (ต่อจากหน้า 1)

ของเรา และเราพร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็น

นั้น ให้แก่เด็ก พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่าง ทรงเป็น

เกลือให้เรา ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดประทานพระพร ให้

ครูทุกท่านมีความสุข ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ส�านึก

เสมอว่า สิ่งที่พวกเราพี่น้องครูท�าให้เวลานี้ จะสะท้อนให้

เห็นหลังจากเวลาที่เราไปหาพระองค์แล้ว 

 พระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่า “ใครที่สอนคนอื่น

ให้เป็นคนดี เขาจะเป็นดาวค้างฟ้าเวลาตายแล้ว” สิ่งนี้

เป็นค�าหนึ่งที่อยากจะให้ครูได้เข้าใจว่า เกียรติ ศักดิ์ศรี 

และความหวังของครูก็คือ “จะเป็นดาวค้างฟ้า” เพราะ

เราได้พยายามสอนเด็กให้เป็นคนดี 

 ดังนั้น ขอให้การศึกษาที่พวกเราได้เริ่มในวันนี้ 

และจะมอีกีหลายวนันัน้ พ่อกเ็หน็หลายคนรูส้กึเคร่งเครียด

อยู่เหมือนกัน กลัวไหมครับ? คุณพ่อเดชาพร้อมกับ

คณะกรรมการพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกับเรา”

 คุณพ่ออภิสิทธิ์ กล่าวว่า “เราตั้งหลักไว้ว่า เรา

จะไม่สอนเหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ สอน ที่อื่น

ที่เขาสอนนั้นมีแล้ว แต่ที่อื่นที่เขาไม่สอนนั้นเราจะสอน 

เพราะเราเป็นการศกึษาคาทอลกิ และเป้าหมายแฝงกค็อื

ฆราวาสที่เป็นคุณครู เพราะว่าจาก 3 รุ่นที่แล้วนั้น เป็น 

ผู้บริหารที่มาอบรม และได้รับความรู้กลับไปแล้ว แต่

ว่าผู้บริหารท�าโครงการคนเดียวไม่ได้ ต้องมีผู้ช่วย มี

บรรดาคุณครูท่ีได้รับการเลือกสรร และคัดมาอย่างด ี

แล้ว เพื่อที่จะมีแนวทางเดียวกันกับผู้บริหาร  พวกเรา

มาอบรมเพื่อที่จะกลับไปร่วมงานกับผู้บริหาร ที่ผ่านไป

แล้ว 3 รุ่น” 

 หลักสูตรอบรมการศึกษาคาทอลิกส�าหรับ 

ผู้บริหารและบุคลากรอื่น ๆ (รุ่นที่ 4) หลักสูตร “การ

พัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก” (Development 

of Leadership in Catholic Education) เริ่มวัน

พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน - วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 

2018   เรียนวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ วันละ 

6 ชั่วโมง ที่อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภา 

การศึกษาคาทอลิกฯ ประกอบด้วย

 ภาวะผู้น�าแบบพระเยซูคริสต์ (Christ’s 

Leadership) จ�านวน 36 ชั่วโมง/หลักสูตร (2 หน่วยกิต) 

(18 ชั่วโมง/สัปดาห์) อาจารย์ผู้สอน บาทหลวง ดร. 

ออกัสติน สุกิโย ปิโตโย และคณะเยสุอิต 

 ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก (Philosophy of 

Catholic Education) จ�านวน 36 ชั่วโมง/หลักสูตร 

(2 หน่วยกิต) (18 ชั่วโมง/สัปดาห์) อาจารย์ผู้สอน 

บาทหลวง ผศ.ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ และวิทยาลัย

แสงธรรม 

 การบริหารจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก 

(Ethics in Catholic Education)  จ�านวน 36 ชั่วโมง/

หลักสูตร (2 หน่วยกิต) (18 ชั่วโมง/สัปดาห์) อาจารย์ 

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษา

คาทอลกิแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและช้ีแจงสถานท่ี

คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยแสงธรรม ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

(อ่านต่อหน้า 14)

อ.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำานวยการสำานักงาน

คณะฯ ชี้แจงการเรียน การศึกษาดูงาน
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ตอนที่ 215

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

4 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l “คริสเตียนโซลิดาริตี้เวิลด์ไวด์” เป็นองค์กรสิทธ ิ

มนุษยชนมุ่งเน้นท�างานเพ่ืออิสรภาพในการนับถือศาสนา 

เร่ิมต้นก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือคริสตชนท่ีถูกเบียดเบียน 

ทั่วโลก พวกเขาท�างานอยู่ในแม้แต่ในชุมชนกลุ่มน้อย

ชาวอะหฺมะดียะห์ (“อิสลาม Ahmadi” คือกลุ่มอิสลาม

ที่มีความเชื่อแบบ “อะหฺมะดียะห์” อาจเรียกว่าเป็น 

“ลัทธิ” ตามที่ชาวมุสลิมมักเรียกกันก็ได้ และเป็นลัทธิ 

ที่มุสลิมในเมืองไทยจะรู้จักกันในชื่อ ก็อดยานีย์ โดย 

อะหฺมะดียะห์เป็นสาขาที่แยกจากก็อดยานีย์อีกพวก

หน่ึง....ผู้แปล) ชาวโรฮีนจา และแม้แต่ในชุมชนกลุ่มน้อย

ที่นับถือศาสนาบาไฮ 

l นายเบเนดิกต์ โรเจอร์ เป็นผู้น�ากลุ่มนี้ที่ท�างาน 

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเพื่อช่วยเหลือปัญหา 

ในประเทศเกาหลีเหนือและประเทศจีน

l ตามค�ากล่าวของนายเบเนดิกต์ โรเจอร์นี้ คริสตชน

คาทอลิกในประเทศเกาหลีเหนือจะไม่มีเสรีภาพและ 

ได้รับความล�าบากหากถูกจับได้ว่าปฏิบัติศาสนกิจตาม

ความเชื่อของตน เขาเล่าว่า

 “ถ้าคุณเป็นคริสตชนในประเทศเกาหลีเหนือ

และถูกจับได้ว่าเป็นคริสตชน มีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอยู ่

ในบ้าน หรือถ้าถูกจับได้ว่าไปร่วมกันสวดภาวนากับ

เพื่อนบ้านด้วยกัน คุณจะต้องถูกจับไปกักขังในค่ายซึ่ง

“ถ้าคุณเป็นคริสตชนในประเทศเกาหลีเหนือ
คุณจะจบชีวิตที่เหลืออยู่ตลอดชีวิตในคุกแน่นอน”

บางทีตลอดชีวิต บางกรณีก็จะถูกประหารชีวิต”

l การเบียดเบียนศาสนาท่ีเกิดข้ึนในประเทศเกาหลีเหนือ

นี้ นายเบเนดิกต์กล่าวว่า เพราะผู้ปกครองต้องการ

ความภักดีสุดจิตใจให้แก่ผู้ปกครองตระกูลคิมเท่านั้น 

โดยเฉพาะไม่ผ่อนปรนต่อบรรดาคริสตชน เขาเล่าต่อว่า

 “ผู้ปกครองตระกูลคิมจะได้รับการถือว่าเป็น 

ดุจดังเทพเจ้าในสังคมชาวเกาหลีเหนือ...” “ผมคิดว่าใน 

บางแง่มุมคริสตชนอาจหมายถึงการไปเป็นเพื่อน 

ร่วมงานกับพวกตะวันตก ประเทศอเมริกาหรือเกาหลีใต้”  

“จะเห็นได้ว่าความเชื่อในศาสนาคริสต์ท�าให้ประชาชน 

มีความเชื่อ ความหวัง และก�าลังใจกล้าหาญซึ่งผู้

ปกครองก็กลัวจิตใจแบบนี้”

l ตามค�ากล่าวของนายเบเนดิกต์ โรเจอร์ คริสตชน

ในประเทศจีนก็ยังคงทุกข์ทนกับการเบียดเบียนและ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงก็ยังสร้างวัฒนธรรมแห่งนับถือ

บุคคล เขาเล่าต่อว่า

 “ตัวอย่างเช่น ในสถานที่บางแห่งคริสตชนก็จะ

มีพระรูปไม้กางเขนหรือภาพวาดพระเยซูเจ้าติดอยู่บน

ผนังก�าแพง ต�ารวจจะเข้ามาและขอให้เอาออกไปและ

แขวนรูปของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงแทน”

l คริสตชนชาวจีนยังพบเจอการสั่งปิดและทุบท�าลาย

โบสถ์ ท�าลายเครื่องหมายไม้กางเขนบนอาคารก่อสร้าง 

วัด 34 แห่งในกรุงปักกิ่งได้ร่วมกันเรียกร้องรัฐบาลให้

เคารพเสรีภาพพื้นฐานและสิทธิในการนับถือศาสนา

นายเบเนดิกต์ โรเจอร์ 

9 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในการเตรียมประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก 

(Synod) เดือนตุลาคมนี้ แต่ละประเทศได้ส่งตัวแทน

มายงักรงุโรม เพือ่เป็นปากเสยีงของบรรดาเยาวชนส�าหรบั

ประเทศของตน ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกประเทศสหรัฐอเมริกาส่งตัวแทน

มา 3 คนเพื่อพบปะเตรียมประชุมซีโนด หนึ่งในนั้น 

คือนางสาวเคที พรีเจียน เยาวชนคาทอลิกซึ่งเป็นโฆษก

และผูโ้ต้ตอบทางสือ่ออนไลน์เยาวชนคาทอลกิ เธอเล่าว่า

  “ค�าถามที่เรารวบรวมค�าตอบคือค�าถามว่า มี

สิ่งใดที่เราท�าแล้วบังเกิดผลดี   สิ่งใดท�าไปแล้วไม่ก่อเกิด 

ผลดี? และสิ่งใดที่เราควรจะท�ามากยิ่งขึ้น? เป็นเรื่องที่

ส�าคัญมากที่สุดส�าหรับพวกเรา ส�าหรับเยาวชนทั้งสาม 

ระดับ   เยาวชนรุ่นพี่ท้ังสามคนท่ีมาเข้าประชุมนี้ท�างาน 

กับเยาวชนเด็ก กับเยาวชนวัยรุ่น และเยาวชนทีศ่กึษา

ในระดับอุดมศึกษา ที่จะตอบค�าถามนี้จากมุมมองของ

ผู ้มีหน้าที่ดูแลเยาวชนและทั้งจากพวกเราเองผู ้เป็น

เยาวชนระดับโตสุด”

l ในขณะที่มุมมองจากทั้งสองพวกเสนอเข้ามา เธอก็

ยังเสนอบางสิ่งที่เยาวชนคนอื่นไม่มี : เพราะเธอเป็นแม่ 

มอืใหม่ดังนัน้ไม่เพียงแต่จะพูดเพ่ือตัวเองเท่านัน้  แต่เพ่ือ

พระศาสนจักรและเพื่อลูกสาวของเธอท่ีจะต้องเผชิญ

หน้าในฐานะที่เป็นผู้เยาว์ในความเชื่อ เคที เสริมว่า

 “เราปรารถนาจะสร้างพื้นที่ให้กับผู้หญิงในพระ

ศาสนจักรที่จะมีส่วนร่วมในความคิดของพวกเธอ ที่จะ

ช่วยสนับสนุนครอบครัวใหม่ที่เยาวชนเพิ่งสร้างขึ้นและ

ตระเตรียมการอบรมต่อเนื่องหลังการแต่งงาน “เพื่อจะ 

ได ้พูดสักนิดหน่อยถึงคุณค ่าของการฝ ่าฟ ันชีวิต

ครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และได้เข้าแต่งงานใน 

พระศาสนจักรเพือ่มชีวีติกนัในความเชือ่ เหมอืนคูแ่ต่งงาน

ทุกคู่ ฉันคิดว่าน่าจะช่วยให้เปิดการสนทนาในอนาคต 

พูดคุยว่าจะช่วยเหลืออย่างไรในประเทศที่คิดว่าเรื่องนี้

ไม่มีความส�าคัญ”

l เคทียอมรับว่าเธอไม่อยากเชื่อว่าจะได้เข้าร่วมประชุม

และยังพิศวงว่าเธอและเพื่อนๆจะได้รับการต้อนรับ

อย่างดีจากบรรดาพระสังฆราชสหรัฐอเมริกาเม่ือกลับ

จากกรุงโรมแล้วหรือไม่  เธอกล่าวว่าเธอประหลาดใจ 

ระคนยินดีอย่างยิ่งว่า

 “นับเป ็นครั้งแรกในชีวิตท่ีฉันได ้ไปยืนอยู ่ 

ต่อหน้าบรรดาพระสังฆราชแบ่งป ันความคิดและ 

สิง่ทีอ่ยูใ่นใจ ไม่เพยีงแต่พวกท่านรับฟังและร่วมใจในงาน 

นีเ้ท่านัน้  แต่ฉนัยังรบัรูไ้ด้ว่าพวกท่านรูส้กึว่ามนัช่วยเหลอื

พวกท่านได้อย่างมากด้วย พวกท่านสามารถรวบรวม

ผลดีบางอย่างจากสิ่งเหล่านี้”

l แน่นอนการประชุมซีโนดของพระสังฆราชในเดือน

ตุลาคมจะก่อเกิดผลลัพธ์ท่ีดีออกมาอย่างมากมาย ท่ี

ผู้อาวุโสสามารถเรียนรู้จากค�าแนะน�าของเด็กๆ ได้เช่น

เดียวกัน ว่าการน�าพระศาสนจักรนั้นยังสามารถเข้าร่วม

ท�างานไปด้วยกันกับทุกๆ คนได้ด้วย

เยาวชนเตรียมส�าหรับการประชุมซีโนด : “เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ที่โอกาส

ร่วมแบ่งปันความคิดและบรรดาพระสังฆราชรับฟัง”

เคที พรีเจียนและลูกสาวตัวน้อย
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ช่วยสวดภาวนาให้ผมหน่อย
“ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา” 

(มาระโก 9:37)

โรเจอร์สเคยพบเด็กผู้ชายคนหนึ่งท่ีป่วยสมองเป็นอัมพาต เขาไม่

สามารถพูดหรือเดิน เขาน้อยใจและเสียใจอยู่เสมอว่าท�าไมเขาต้องมาโชคร้ายที่

ต้องป่วยแบบนี้ เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะท�าร้ายตัวเองและบอกกับแม่ของเขา

บนคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้ในการสื่อสารว่า เขาไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป 

เขาเชื่อว่าพระเจ้าไม่ต้องการคนอย่างเขา

ในครั้งแรกเด็กชายคนนั้นกังวลเร่ืองการพบโรเจอร์สมาก เม่ือนาย 

โรเจอร์สมาถึงเขาก็โกรธตัวเองและเริ่มท�าร้ายตัวเอง แม่ของเขาต้องพาเขาไป 

ที่ห้องอื่นและท�าให้เขาสงบ แต่โรเจอร์สไม่ได้ออกไปไหน เขารออย่างอดทน

และเมื่อเด็กกลับมานายโรเจอร์สก็คุยกับเขาและถามว่า “ฉันให้หนูทำาอะไร 

บางอย่างให้ฉันได้มั้ย”

ในคอมพิวเตอร์ของเขาเด็กชายตอบว่า “ได้แต่ว่าผมจะทำาอะไรให้

คุณล่ะ” โรเจอร์สกล่าวว่า “ฉันอยากให้หนูสวดภาวนาเพื่อฉัน” “อะไรนะ! 

คุณจะให้ผมสวดให้คุณน่ะหรือ!” เด็กชายพิมพ์ตอบอย่างรวดเร็วเพราะปกติ

เขาได้รับค�าภาวนาเสมอจากคนอื่น และตอนนี้เขากลับถูกให้สวดภาวนาให้กับ

โรเจอร์ส ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเขาจะท�าได้หรือไม่ แต่เขาบอกว่าจะพยายามลอง

ด ูตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาค�าอธษิฐานภาวนาของเดก็คนนัน้ก็มกีารกล่าวถงึโรเจอร์ส

และไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เขาเองอยากจะตายอีกต่อไป เพราะเขาเริ่มภาวนาให้กับ

คนอืน่และคดิได้ว่า มหีลายคนยงัต้องการค�าภาวนาและก�าลงัใจจากกนัและกนั 

แม้เขาจะเป็นคนพิการ แต่เขายังคงภาวนาวอนขอพระเจ้าเพือ่คนอืน่ได้อยูเ่สมอ

 ข้าแต่พระเยซคูริสตเจ้า ขอโปรดให้ลกูสามารถก้าวข้ามความหวาดกลวั

และความวิตกกังวล ที่ทำาให้ลูกลืมบุคคลรอบข้างไป พระองค์ทรงต้อนรับ 

บรรดาลูกๆ ของพระองค์อยู่เสมอ ผู้เป็นบรรดาเด็กเล็กๆ โดยหลายครั้ง 

พวกลกูอาจจะถกูลืม ถกูปฏเิสธ แต่พระองค์ทรงทอดทิง้พวกลกูไปเลย อาแมน

โศกนาฏกรรม
 อีกแล้วในช่วงนี้
 ข่าวร้ายเกี่ยวกับเด็กมีต่อเนื่อง
 เด็กนักเรียนอนุบาลถูกลืมไว้บนรถทั้งวัน
 กว่าจะรู้เด็กก็เสียชีวิตไปแล้ว
 ต้องดิ้นรนทุรนทุราย...ตัวคนเดียว
 แม้จะมีข่าวประเภทนี้ให้ได้ยินได้เห็นเป็นระยะ
 พอเป็นข่าวทีก็มีมาตรการที
 สอนให้เด็กบีบแตรเคาะหน้าต่างรถร้องตะโกน
 ท�าราวกับเด็กเป็นผู้ใหญ่...พอจวนตัวให้ท�านั่นท�านี่
 หาคิดไม่ว่าเด็กวัยอนุบาล
 แค่นั่งรถเผลอหลับไป
 รู้ตัวอีกทีก็ตอนหายใจไม่ออก
 ตอนนี้ไม่อยู่บ้านไม่อยู่โรงเรียน

หันมองไปรอบๆ เห็นมีแต่ตัวคนเดียว
วินาทีนั้น...ตกใจ หวาดกลัว...สุดขีด
ได้แต่ร้องไห้เรียกร้องความสนใจ
อย่างที่ท�าเมื่ออยู่บ้านอยู่โรงเรียน
ที่ครูเคยฝึกเคยสอนวิธีเอาตัวรอด
ในสถานการณ์นั้นนาทีนั้นคงคิดไม่ออก
ความรู้สึกท่วมท้นในขณะนั้นบดบังทุกอย่าง
ข่าวก็เขียนแค่เด็กตายอย่างทุรนทุราย
แต่เบื้องลึกกว่านั้น...ตายอย่างโหดร้าย
ความรู้สึกถูกทุกคนที่เคยรักเคยทะนุถนอมทอดทิ้ง
ปล่อยให้ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวตามล�าพัง
ความรู้สึกถูกคนที่เคยให้ความอบอุ่นไม่เหลียวแล
ปล่อยให้ต้องโดดเดี่ยวเดียวดายเคว้งคว้าง
ความรู้สึกถูกคนที่เคยปกป้องหวงแหนไม่สนใจ
ปล่อยให้ต้องอยู่ในความหวาดผวาตามล�าพัง
ได้แต่รู้สึก...พ่อจ๋าพ่ออยู่ไหน...แม่จ๋าแม่อยู่ไหน
ลูกวัยนี้คิดไม่เคยเลยไปจากพ่อแม่กับลูก
ไม่เข้าใจด้วยซ้�าว่าสิ่งที่ก�าลังเกิดอยู่นี้
เป็นความบกพร่องของคนขับรถรับส่ง
เป็นความเผอเรอของครูที่มากับรถ
รับรู้ได้อย่างเดียวพ่อกับแม่ไม่อยู่ที่นั่น
รู้สึกได้อย่างเดียวพ่อกับแม่ปล่อยให้ลูกตาย
คงเป็นความรู้สึกเดียวกันกับลูกที่ถูกท�าแท้ง
ที่ข่าวเสนอแค่... “พบเด็กถูกทำาแท้ง...เด็กถูกทิ้งข้างทาง”
เลยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของเด็กที่แม่ยังไม่พร้อม
แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ “เด็ก” แต่ “ลูก”
“ลูก” ถูก “แม่” ท�าแท้ง... “ลูก” ถูก “แม่” ทิ้งบนสะพานลอย
แม่ฆ่าลูกได้ลงคอ แม่ทิ้งลูกได้อย่างเลือดเย็น
หนักทั้งความผิด รุนแรงทั้งความเหี้ยมโหด
ทั้งๆ ที่โดยธรรมชาตินั้น “แม่” รัก “ลูก”
ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่แล้วที่ลูกรับรู้ในความรักนี้
เป็นความรักที่เป็นรูปธรรมในลมหายใจเข้าออกเดียวกัน
อาหารที่แม่กินลูกกินด้วย
แม้กระทั่งอารมณ์ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แม่อารมณ์ดี...ลูกเริงร่า
แม่อารมณ์เสีย...ลูกเศร้า
แม่อารมณ์หงุดหงิด...ลูกกระสับกระส่าย
และทันทีแม่คิดวางแผนท�าแท้งขจัดลูกให้พ้นตัว
ลูกเศร้าลูกเสียใจลูกหดหู่...ลูกรู้สึกไร้ค่าในทันทีทันใด
จะว่าไปแล้วลูกเริ่มตายก่อนจะถูกท�าแท้งออกมา
ลูกตายเมื่อแม่เลิกรักลูก
แม่พร่�าบอกแม่ไม่พร้อมแม่ถูกกดดัน...ลูกไม่เข้าใจ
ลูกเข้าใจได้อย่างเดียว...ท�าไม “แม่” จึงฆ่า “ลูก”  
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เมื่อวันที่  29  เมษายน ค.ศ. 2018   โดยพระคาร์ดินัลทิโมธี  โดแลน  ได้น�าเสนอบทไตร่ตรองเรื่องหนทาง 

แห่งกางเขน ในหัวข้อ  “พระเจ้าข้า  พวกเราจะไปหาใครเล่า  พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิต” (ยน 6:68)   ซึ่งตีพิมพ์

โดยส�านักพิมพ์นิวยอร์กคาทอลิก 

คุณพ่อโดแลน กล่าวว่า  “พ่อชอบการพลีกรรมด้วยการเดินรูปสิบสี่ภาค  โดยเฉพาะในวันศุกร์ และระหว่าง

เทศกาลมหาพรต  เนื้อหาที่เชิญชวนคริสตชนให้ติดตามองค์พระเยซูเจ้าบนหนทางแห่งกางเขนที่พระองค์ทรงถูก 

ตัดสินประหารชีวิตโดยปอนทิอัส  ปีลาต  ขณะทรงเอนพระกายที่เชิงกางเขนเบื้องหน้าพระแม่มารีย์ผู้ระทมทุกข์” 

“แต่พ่อรู้สึกทุกข์ใจในสิ่งที่ท�าให้พระเยซูเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานอย่าง 

แสนสาหัสจากข่าวที่น่ารังเกียจของผู้ประสบเคราะห์กรรมที่ถูกกระท�าทารุณกรรมทางเพศโดยนักบวช  และบรรดา

พระสังฆราชที่ไม่เอาใจใส่จัดการปัญหาให้เหมาะสม”

หนทางแห่งกางเขน     

“เพื่อนพระสังฆราชและพระสงฆ์ของพ่อ 

หลายองค์รวมถึงฆราวาสของเราได้พูดคุยและได้เขียน

เกี่ยวกับเรื่องที่น่ากลัวนี้   ส่วนพ่อเองก็มีบทวิเคราะห ์

เล็กน้อย  แต่ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพ่อเริ่มฟังมากขึ้น  

พ่อจดจ�าเรื่องราว และสะท้อนความคิดในบางแง่มุม

แทนการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น   มีประเด็นที่ค้างคาใจพ่ออยู่     

และอยากจะเรียกกรณีดังกล่าวเป็นเสมือน “เส้นทางแห่ง 

กางเขนในโลกปัจจุบัน”

ภาพความทรงจ�าที่รบกวนจิตใจพ่อเสมอ คือ

ความทรงจ�าที่ชัดเจนและเจ็บปวดของการท่ีได้พบปะ

กับเด็กๆ และครอบครัวของเขาบ่อยมากจนนับคร้ังไม่ถ้วน 

ตลอดระยะเวลาสิบหกปี   พ่อยังรู้สึกซาบซึ้งใจจนทุกวัน

นี้

ณ ที่นั้น ประมาณสิบห้าปีก่อน    พ่ออาศัยอยู่

กับเหย่ือคนหน่ึงที่ถูกพระสงฆ์กระท�าทารุณทางเพศ 

เมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมา   เด็กคนนี้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็น

คาทอลิกที่มีน้�าใจดีมาก

“เมื่อบิดาของเด็กที่ถูกกระท�าทารุณเล่าให้พ่อ

ฟัง ว่า    คู่กรณีเป็นพระสงฆ์อภิบาลชุมชนวัดซึ่งสัตบุรุษ

นิยมชมชอบ    คุณพ่อเป็นเพื่อนที่ดีของครอบครัวผม   

พระคุณเจ้ารู้ไหมว่าผมท�าอย่างไรเมื่อลูกเล่าเรื่องนี้ให้ผม

ฟัง?  ผมตบหน้าเขาครับ!”

แล้วบิดาของเด็กก็ร้องไห้หนักจนตัวสั่น   

กล่าวว่า “ผมตบหน้าลูกชายของผม!”   แล้วตะโกนใส่

ลูกว่า  “ลูกกล้าที่จะพูดถึงพระสงฆ์เช่นนี้หรือ!”

“พระคุณเจ้านึกภาพออกไหมครับว่าบิดา

ของเด็กคนนั้นตกอยู่ในสภาพท่ีปวดร้าวทรมานเพียง

ใด?  เราสามารถนึกภาพความเสียใจของลูกชาย  ความ

เศร้าหมองของมารดาซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีอับจนหนทาง 

พระคุณเจ้านึกออกไหมครับว่าผมรู้สึกอับอายและเสียใจ

มากเพียงใด?

ผู้ถูกกระท�าทารุณกรรมเหล่าน้ันและครอบครัว

ของพวกเขาก�าลังทนทุกข์เสียใจ   พวกเขาเหล่านั้นเป็น 

สมาชิกที่เป็นความหวังและเป็นที่รักใคร่ทะนุถนอมของ

พระศาสนจักรมากเท่าๆ กับที่บรรดาพระสงฆ์  พระ-

สังฆราช    หรือพระคาร์ดินัล พึงได้รับ    พวกเราได้ทิ้ง

บาดแผลสาหัสแก่พวกเขา    เราเป็นหนี้บุญคุณพวกเขา 

มากเพียงใด  ในความเป็นเพื่อนพี่น้องที่มีน้�าหนึ่งใจเดียว 

กัน”

  (*ปอนทิอัส    ปีลาต    ผู้ว่าราชการแคว้นยูเดีย 

(เช่นเดียวกับทุกแคว้นแห่งจักรวรรดิโรมัน ท่ีรัฐบาลโรมัน 

สงวนอำานาจประหารชีวิตไว้ให้แก่ผู้ว่าราชการเท่านั้น)   

ชาวยิวไม่มีอำานาจตัดสินประหารใครได้)

วันที่   29 สิงหาคม  ค.ศ.  2018  สมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่ประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์  

ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร  พระองค์เชิญชวน 

ทุกๆ คน ให้ร่วมภาวนาเพื่อครอบครัวว่า    “ขอให้

ครอบครัวที่ประสบปัญหา   ได้ค้นพบความรักยิ่งใหญ่ที่

รวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียว  และให้พวกเขามีพลังแห่ง

ความเชื่อศรัทธาที่จะสามารถเยียวยาบาดแผลที่พวกเขา

วันที่  5 กันยายน ค.ศ.  2018   ตรงกับวัน

การกุศลนานาชาติ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงแจกไอศกรีมให้คนยากจนหลายพันคนได้รับ

ประทาน  

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า  “พระคาร์ดินัลคอนหราด  

คราจิวสก้ี เป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาได้เดินทาง 

ไปยังศูนย์ร็อคกา ดิ ปาปา ที่รู ้จักในชื่อ ศูนย์

สงเคราะห์ผู้อพยพ  “โลกที่ดีกว่า”  ตั้งอยู่ชานกรุงโรม   

พระคุณเจ้าคอนหราดได้กล่าวทักทายผู้อพยพที่ 

ความรักรวมเราเป็นหนึ่งเดียว ได้รับ    ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรและโปรด

ปกป้องคุ้มครองท่านท้ังหลายจากการกระท�าผิดหลัก 

ค�าสอนและความชั่วทั้งปวงเทอญ”

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสทักทายผู้แสวงบุญ 

ด้วยภาษาอิตาเลียนว่า  “พ่อทักทายผู้แสวงบุญท่ีพูดภาษา 

อาราบิก เป็นพิเศษแก่ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซีเรีย 

ประเทศเลบานอน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง” 

โดยมีมงซินญอร์โยอานนิส ลาห์ซี  กาอิด    พระสงฆ์

คณะคอพติกจากประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นเลขานุการของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นผู้แปลเป็นภาษาอาราบิก

พระองค์ทรงเน้นอย่างหนักแน่นถึง “ความยาก 

ล�าบากและปัญหาที่ครอบครัวจ�านวนมากก�าลังเผชิญ  

ซึ่งแทรกซึมและค่อยๆ บ่อนท�าลายความส�าคัญของ

สถาบันครอบครัวท่ีละน้อย ท้ังด้านสังคมและด้านมนุษย- 

ธรรม    หรืออาจจะตั้งค�าถามของความจ�าเป็นพื้นฐานที่ 

ความรักจะช่วยครอบครัวให้ไม่ต้องถูกท้ิงให้อยู่โดดเด่ียว 

และประเด็นความเหมาะสมของวัฒนธรรมและกาล

เวลา”  

สมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงแจกไอศกรีม

โดยสารเรือดิซิอ๊อตติมายังสังฆมณฑลในอิตาลี

พระคาร์ดินัลคอนหราด    ชาวโปแลนด์ ได้

น�าค�าประทานพรจากสมเด็จพระสันตะปาปามอบแก่ 

ผู้อพยพจ�านวน 340 คน   โดยมีมงซินญอร์ฟรานเชส-

โก   อันโตนีโอ   ซ๊อดดู   ผู้อ�านวยการองค์กรคาริตัส

อิตาเลียน พร้อมกับพนักงานจ�านวนหนึ่งช่วยงาน

เมตตากิจในครั้งนี้

เด็กๆ ชาวซีเรีย 2 คน เป็นผู้แทนน�า 

ของขวัญถวายสมเด็จพระสันตะปาปาผ่านทาง

พระคุณเจ้าคอนหราด    เป็นภาพวาดสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสโดยฝีมือเด็กๆ    ยังมีสตรีมุสลิมถวาย

ภาพพระแม่มารีย์ผลงานถักลูกไม้จากด้าย ซึ่งเป็น

ฝีมือของเธอเอง

ผู้ มี จิ ตศรัทธาไ ด้ ร่ วมบริ จ าคไอศกรีม  

20,000 ที่ ให้เด็กๆ ได้รับประทาน   และอีก  1,300  ที่

ส่งไปยังศูนย์สงเคราะห์ผู้อพยพ  “โลกที่ดีกว่า”
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ขอค�ำภำวนำเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พัฒน์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร 
พักผ่อนในพระเจ้ำ 25 กันยำยน 2549

ครบ 12 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซ�ระลึกถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กันย�ยน 2018 

เวล� 17.30 น. ที่วัดพระจิตเจ้� โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์ 

  “เรำไม่จ�ำเป็นต้องท�ำสิ่งที่ิยิ่งใหญ่ แค่ท�ำสิ่งเล็กๆ 
ด้วยควำมรักที่ยิ่งใหญ่ก็พอ” (นักบุญเทเรซำแห่งกัลกัตตำ)
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ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

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  ต่ 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

เ พื่ อ ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก . . .
ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง . . . 
แ ล ะ อุ ทิ ศ แ ด่ ผู้ จ า ก ไ ป 
ใ ห้ ท่ า น ที่ เ ร า รั ก ไ ด้ รู้ ว่ า 
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"

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

ยอแซฟ ไพศาล 
ถาวรพาณิชย 

12 สิงหาคม 
2011

มาเรีย วิรัตน 
ถาวรพาณิชย 

21 กันยายน 
2011

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

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

2013

เอลีซาเบธ เซซีลีอา ลาวัณย 
ลุลิตานนท บุญโญภาส ศกุนะสิงห

พักผอนในพระเจา 30 กันยายน 2013 ครบรอบ 5 ป

ขอคำภาวนาเพื ่อระลึกถึง

อักแนส สวาท (สิงหเสนี) สามะพุทธิ 1909-2005
ยวง-มารีย กริต สามะพุทธิ 1911-1991

เทเรซา รัศมิมาน สามะพุทธิ 
22 ก.ค. 1980-27 ก.ย. 2013

Rest 
in 

Peace

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
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¤Ãº 4 »‚

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 1 µ.¤. 2014

¤Ãº 4 »‚

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 1 µ.¤. 2014

¤Ãº 4 »‚

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
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¤Ãº 4 »‚

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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(อ่านต่อหน้า 11)

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 23-29 กันยายน 2018หน้า 10

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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กระบวนการอบรมสู่การเป็นผู้อภิบาล
โดยคุณพ่อพิริยะ ไชยมุกดาสกุล

สามเณราลัยแสงธรรมก�าลังก้าวสู่ปีที่ 50 ในปี 

ค.ศ. 2022 บ้านเณรเป็นหัวใจของพระศาสนจักรไทย

ที่ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ท�าหน้าที่ส�าคัญนี้

ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

พระยาห์เวห์ตรัสว่า... “เรา จะ ให้ ผู้ เลี้ยง ที่ ท�า 

ตามใจ เรา แก่ ท่าน เขา จะ เล้ียง ดู ท่าน ด้วย ความรู้ และ ความ 

เข้าใจ” (ยรม 3:15) นี่คือพระวาจาของพระเจ้าจาก

หนังสือประกาศกเยเรมีย์ ที่กล่าวล่วงหน้าถึงพระเยซูเจ้า 

พระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระองค์คือ “ผู้

เลี้ยงแกะที่ดี” (ยน 10:11)

ขอพ่ีน้องคริสตชนร่วมกันภาวนา ร่วมกันอบรม

ส่งเสริมให้มีกระแสเรียกพระสงฆ์ตามแบบอย่างพระ 

คริสตเจ้า กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ผู้อภิบาลที่ดี เป็นการ

เลือกสรรจากพระเจ้า พระองค์คือผู้เจิมตั้ง ทรงประทาน

พระจิตของพระองค์ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้เลี้ยง

แกะที่ดีตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า  พระองค์ทรงเรียก

บุรุษให้แสวงหา ติดตามและอยู่กับพระองค์ในชีวิตหมู่

คณะเหมือนบรรดาอัครสาวกที่อยู่กับพระองค์ ในความ

เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และร่วมพันธกิจแห่งพระ

เมตตารักของพระองค์

 ก า รอบรมในบ้ าน เณรจึ งพยายามส ร้ า ง

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะทั้ง 

4 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านความเป็นมนุษย์ ให้เป็นผู้มีสุขภาพ

กายจิตที่ดี เป็นผู้สร้างสันติ มีมิตรภาพที่ดีและเป็น 

ผู้เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในสังคม

 2. ด้านชีวิตจิตใจ เป็นผู้มีจิตใจยากจน

แสวงหาพระเจ้าและแสวงความชอบธรรม เป็นผู้มีใจ 

อ่อนโยน อ่อนน้อมต่อการน�าของพระเจ้าและมีใจเมตตา 

เป็นผู้ที่พร้อมเผชิญทุกข์ด้วยใจรักท่ีเสียสละและมีใจ

บริสุทธิ์

 3. ด้านความรู้ 
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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

มีความยินดีขอเชิญรวมฉลอง 78 ป วีรกรรมแหงความเชื่อของ

ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร

ติดตอสอบถาม : คุณพอวีระเดช ใจเสรี เจาอาวาส โทร.  08-1965-5877.
ซิสเตอรประจำวัดสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรือ 08-4799-2265

Thare-Nongseng Archdiocese

»‚

วีรกรรมแหงความ
เชื่อ

1940-2017

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 วันกอนวันฉลอง วันศุกรที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2018
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาพิเศษ) - สุสานศักดิ์สิทธิ์
  15.00 น.  พิธีตั้งศีลฯ และเฝาศีลมหาสนิทที่สักการสถานฯ
    - พิธีแหศีลมหาสนิทสูสุสานศักดิ์สิทธิ์
    - พิธีอวยพรศีลฯ (ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  19.00 น.  พิธีแหพระรูปแมพระ (จากสุสานศักดิ์สิทธิ์ สูสักการสถานฯ)
  19.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)
      โดยคุณพอยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน เปนประธาน
    - ถวายชอดอกไมแดแมพระ

 วันฉลอง วันเสารที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2018
  09.45 น.  ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ) 
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย 
     พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม เปนประธาน
    - แหพระธาตุบุญราศีฯ (จากสักการสถานฯ สูสุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  15.00 น.  มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
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สามเณรจะได้รับการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแสงธรรม 

ในด้านวิชาปรัชญาและเทววิทยา(ศาสนา)เป็นเวลา 

อย่างน้อย 7 ปี

 4. ด้านการเป็นผู้อภิบาล บุรุษเหล่านี้ต้องมี

พื้นฐานดังที่กล่าวมาแล้ว เขาต้องเป็นมนุษย์แท้ เป็น

พระสงฆ์แท้ เป็นผู้ที่เติบโตเข้มแข็งตามคำาสอนที่ว่า “จง

เชื่อในสิ่งที่ลูกอ่าน สอนในสิ่งที่ลูกเชื่อและปฏิบัติตาม 

สิ่งที่ลูกสอน” เป็นผู้ที่เข้มแข็งมั่นคงแม้ถูก เบียดเบียน 

ข่ม เหง เพราะ ความชอบ ธรรม และเมื่อ ถูก ดู หมิ่น ข่ม เหง  

และ ใส่ ร้าย ต่างๆ นานา  เขาก็ยืนหยัดอุทิศตนตาม 

แบบอย่างของพระคริสตเจ้าได้ เป็นผู้เลี้ยงที่เอาใจใส่และ

อุทิศตนเพ่ือแกะท่ีพระเจ้ามอบหมาย (เทียบความสุขแท้ 

8 ประการ มธ 5:1-12)

 เพื่อบุรุษเหล่านี้จะได้เป็นผู้มีความพร้อมทำา

หน้าที่ศาสนบริกรทั้งสามด้าน คือ หน้าที่สงฆ์(ศาสน-

พิธี) ประกาศก(เทศน์สอน)และชุมพาบาลที่ดี(ผู้นำาตาม 

แบบพระคริสตเจ้า)  จึงจำาเป็นต้องได้รับการอบรมสนับสนุน 

กระแสเรียกจากทุกส่วนของพระศาสนจักร โดยเริ่มจาก

พื้นฐานครอบครัว เจ้าอาวาสและสังคมวัด พระสังฆราช

และคณะสงฆ์ คุณพ่อผู้ให้อบรม วิญญาณอารักข์และ 

หมู่คณะเณร ที่สุดขอคำาภาวนาจากพี่น้อง เพราะกระแส-

เรียกสงฆ์จะก้าวหน้าได้ “ทั้งนี้อาศัยพระผู้เป็นเจ้าทรง

ช่วยเหลือ”

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2    

ผลิตโดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

จงชื่นชมยินดีในความหวัง
จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก

จงพากเพียรในการภาวนา
(โรม 12:12)
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แด่แม่-ครู กาทารีนา คำาผู พันธุ์วิลัย (ต่อจากหน้า 20)

(อ่านต่อหน้า 17)

คุ้นหูสั้นๆ ว่าครู “คำาผู” เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2483 เป็นบุตรสาวของ

นายเต็ม และนางมอญ บริบูรณ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 10 คน ได้แต่งงานกับ 

นายทองมา พันธ์วิลัย มีบุตรด้วยกัน 4 คน ท่านได้ใช้ชีวิตด้วยความยินดีเสียสละ

และรับผิดชอบครอบครัว ดูแลเอาใจใส่ทั้ง บ้าน-วัด-โรงเรียนและชุมชนตลอดมา

ตราบเท่าที่เวลาชีวิตอำานวย จนจบลงบนโลกใบนี้อย่างชวนศรัทธาน่าภาคภูมิใจ

เรื่องราวของคำาผูเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 จากผู้หญิงตัวเล็กๆ เด็ก 

บ้านนอกได้ย้ายตามผู้ปกครองมาจากบ้านนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

เพื่อหนีความแห้งแล้ง มาหาที่ทำากินใหม่ โดยอาศัยอยู่กับบ้านญาติ ที่บ้านธาตุ- 

นารายณ์เจงเวง ถนนหลวงสายสกลนคร-อุดรธานี    ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 

กระนั้นก็ดี ชีวิตถึงแม้โดน “น้ำาแล้ง” แต่ทว่าครอบครัวของคำาผู กลับไม่เคยแล้ง 

“น้ำาใจ” จากน้ำาใจดี จิตใจงามและความเชื่อศรัทธาเข้มแข็งในพระเจ้านี่เอง ทำาให้

คำาผูกลายมาเป็นแม่ดีเด่น ครูคำาสสอนผู้เสียสละ และสตรีตัวอย่างผู้สร้างตำานาน

ของหมู่บ้านที่มีบทบาทสำาคัญท่านหนึ่งภายหลัง

อาศัยการปฏิบัติศาสนาด้วยความเชื่อเลื่อมใสอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้สมาชิก

ในครอบครัวได้ตกลงพากันเดินเท้าระยะทาง 7-8 กิโลเมตรจากบ้านธาตุฯ  เพื่อไปวัด 

นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ ณ “วัดแห่งใหม่แม่พระที่พึ่งคริสตชน” บ้านป่าหว้าน  

ต. เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร  ยิ่งกว่านั้น  ด้วยอายุ 14 ปีในวัยสาวแรกรุ่นคำาผู

ยังพร้อมสมัครเป็นครูคำาสอนช่วยคุณพ่อศรีนวลเจ้าวัดที่นั่น 

ครูคำาผูได้สอนคำาสอนจนถึงปี พ.ศ. 2500 จึงได้ย้ายจากบ้านธาตุฯ มา 

ตั้งรกรากในหมู่บ้านคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าบ้านใหม่นิรมัย ต.โพธิไพศาล 

อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

และเช่นเดียวกันในปี พ.ศ. 2501 ได้สมัครเป็นครูคำาสอนอีกครั้ง เพื่อช่วย

คุณพ่อแท่งเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์ที่นั่นเรื่อยมา นับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ท่านได้

สอนทั้งเด็กผู้ใหญ่และพี่น้องที่มิใช่คริสตชนร่วม 30 ปี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2506  ครูคำาผูได้แต่งงานกับนายทองมา พันธ์วิลัย ทั้งสอง

ได้พยายามสร้างครอบครัวเพราะฐานะลำาบากยากจนด้วยใจทรหดอดทนอย่างท่ีสุด  

ถึงกับมีช่วงหนึ่งได้จำาต้องลาทางวัดออกไปดิ้นรนทำางานเพื่อประทังชีวิตที่ จ.อุดรฯ

เป็นเวลา 2 ปี  แม้ลึกๆ ในใจไม่อยากละจากงานคำาสอนที่ตนรักนั้นเลย  

แต่แล้วบุญพระช่วยพอในปี พ.ศ. 2512 ก็สามารถได้ย้อนกลับมารับใช้ 

ในฐานะครูคำาสอนได้เช่นเดิม  

กลับมารับหน้าที่ครูคำาสอนครั้งที่ 2 นี้  ครูคำาผูได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถภาพตนเองขึ้นมาหลายด้านหลายประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

- พ.ศ. 2512 ได้รับการคะแนนเสียงจากชาวบ้านให้เป็นครูคำาสอนประจำา

หมู่บ้าน

- พ.ศ. 2518 เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษาของโรงเรียนในหมู่บ้าน

- พ.ศ. 2520 เป็นสมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้า

- พ.ศ. 2525 เป็นที่ปรึกษาสภาอภิบาลวัดและโรงเรียนประจำาหมู่บ้าน

- พ.ศ. 2527-30 เป็นหัวหน้าพลมารีย์คณะพระมารดานิจานุเคราะห์

- พ.ศ. 2530 เป็นเลขานุการ พลมารีย์คณะมารดานิจานุเคราะห์

- พ.ศ. 2532 ลาออกจากการเป็นครูคำาสอน เพื่อพักภารกิจและรักษา

สุขภาพ

- พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนนิรมัยและเป็น

ประธานพลมารีย์คณะเหตุแห่งความยินดีของชาวเรา  

- พ.ศ. 2539 เป็นประธานพลมารีย์คณะพรหมจารีทรงเมตตา

- พ.ศ. 2541 เลขานุการคูเรียแม่พระไถ่ทาส บ้านนาโพธิ์ บ้านนิรมัย

- พ.ศ. 2542 เป็นประธานพลมารีย์คณะเหตุแห่งความยินดีของชาวเรา

- พ.ศ. 2544 (8 มกราคม) เป็นประธานและเป็นที่ปรึกษากลุ่มสตรี 

ศรีพระหฤทัยนิรมัย หมู่ 5, 10, 12 (17 มีนาคม) เป็นประธานกลุ่มสตรี

ศรีพระหฤทัย  เป็นประธานกลุ่มแพร่ธรรมและเป็นประธานกลุ่มสตรีทอผ้า

ระดับอำาเภอ (19 กันยายน) เป็นเลขานุการกลุ่มผู้สูงอายุ

- พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม) เป็นกรรมการชมรมผู้สูงอายุเขตตะวันออก  

(1 พฤศจิกายน) เป็นกรรมการสภาอภิบาลวัดด้านสังคมสงเคราะห์

นอกจากนั้น ท่านยังเป็นสมาชิกคณะคูร์ซิลโล คณะวินเซนเดอปอล กลุ่ม 

บีอีซี (วิถีชุมชนวัด) และอื่นๆ

เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันคุณภาพมาตรฐาน ท่านได้รับเกียรติบัตร รางวัล 

จากทางวัดและทางราชการหลายด้านหลายระดับ อาทิ ตำาแหน่งคุณครูคำาสอนประจำา

หมู่บ้าน ประธานพลมารีย์ คุณแม่ดีเด่น ประธานกิจการคาทอลิกและกิจการสังคม  

อีกยังชนะเลิศธิดาแม่หม้ายของอำาเภอกุสุมาลย์ด้วย

ที่สุด ท่านได้ฉลองวันเกิดครบ 6 รอบ 72 ปีเพื่อโมทนาคุณพระเจ้า

สำาหรับทุกพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้ท่านตลอดมา

ท่านมักเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้นตอนลำาบากยากเข็ญที่ผ่านพบ

มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกๆ เสมอ และเน้นว่า... “ทำามาหากินไม่รวยด้วยเงินหมื่น

เงินแสนก็ไม่เป็นไร  ดีกว่ารวยไปแล้วลืมพระ จงยิ้มสู้และให้มีใจรักพระอยู่เสมอ 

หากเราเข้าหาพระเจ้า เราจะผ่านพ้นทางตันของปัญหาอุปสรรค  แล้วสุดท้ายเรา

จะทำาสำาเร็จได้ตามน้ำาพระทัย” แม้พ่อของลูกจากเราไปได้หลายปีแล้ว  พระเจ้าก็

ยังคุ้มครองสอดส่องดูแลเราให้มีพออยู่พอกินตลอดมา สำาคัญกว่านั้นคือ “เรายังรัก

กันและมีความสุขในพระองค์ร่วมกันอยู่จนทุกวันนี้”

ด้วยบุคลิกและอุปนิสัยใจคอ คุณสมบัติและคุณธรรมท่ีท่านมีโดยธรรมชาติ

และด้วยพระหรรษทานที่พระประทานให้เป็นพิเศษ ทำาให้ท่านเป็นสตรีตัวอย่าง

ที่โดดเด่นในหลายประการข้างต้น อีกทั้งท่านยังเป็นคนร่าเริงอารมณ์ดี ชอบร้องรำา 

ทำาเพลงสนุกสนาน รักสวยรักงาม มีน้ำาใจไมตรี พูดจาไพเราะ ชอบเล่าเรื่องประเทืองใจ 

วางตัวได้เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

ขณะเดียวกันก็ยังขยันขันแข็งในการทำางานและรับผิดชอบตามบทบาท

หน้าที่ของความเป็นแม่ เป็นครูและเป็นผู้เสียสละเพื่อสังคม หนักเอาเบาสู้ ไม่ว่างาน

บ้าน-วัด-โรงเรียนและชุมชนด้วยความอดทนไม่เคยปริปากบ่นและแสดงอาการ

ท้อถอยให้ลูกหลานหรือชาวบ้านเห็น แต่จะคอยช่วยเหลือให้คำาแนะนำาปรึกษา 

ที่ดีแก่ลูกๆ และทุกคน คอยเป็นกำาลังใจและหนุนนำาให้รู้จักรักใคร่ไมตรี อภัย

สนิทสนมกลมเกลียวและช่วยเหลือเอื้ออาทรกันตามความสามารถ 

ในช่วงปลายชีวิต ท่านได้รับอุบัติเหตุหกล้มในปี พ.ศ. 2559 จนกระทั่งในปี 

พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ท่านเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินไม่ค่อยไหว ทำาให้ท่าน

ต้องใช้รถเข็น เพื่อไปวัดวันอาทิตย์ให้ได้อย่างสม่ำาเสมอเช่นเคย
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ผู้สอน บาทหลวง ดร. พิเชฐ แสงเทียน และคณะ 

เยสุอิต 

 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน

กลยุทธ์การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิก (Analysis of policy and Strategic Plan-

ning in Identity of Catholic Education)  จำานวน 

36 ชั่วโมง/หลักสูตร (2 หน่วยกิต) (18 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

อาจารย์ผู้สอน บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ และสภา

การศึกษาคาทอลิก

 สัมมนาจิตวิญญาณนักการศึกษาคาทอลิก 

(Seminar on Spirituality of Catholic Educator) 

จำานวน 36 ชั่วโมง/หลักสูตร (2 หน่วยกิต) (18 ชั่วโมง/

สัปดาห์) อาจารย์ผู้สอน บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย 

พงษ์ศิริ บาทหลวง เดชา อาภรณ์รัตน์ 

 ในปีนี้ ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ 

จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2018 

 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะ 

ผู้นำาการศึกษาคาทอลิก” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 

กันยายน  ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2018 จำานวน 

36 คน แบ่งเป็น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 16 คน 

สังฆมณฑลจันทบุรี 6 คน สังฆมณฑลนครราชสีมา 2 

คน คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 6 คน คณะอุร์สุลิน 

2 คน คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 2 คน คณะภคินี

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 1 คน สถาบัน

ธดิาพระราชนิมีาเรยี 1 คน 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1. น.ส. ปิยนันท์ 

รัตนอุดม กุหลาบวิทยา 2. น.ส. สุมาลี เปลี่ยนพันธ์  

อัสสัมชัญศึกษา 3. น.ส. กัญญา วงศ์ดีไพศาล 

เซนต์หลุยส์ศึกษา 4. น.ส. กิติพร จันทร์แก่น แม่พระ 

ฟาติมา 5. นาง ณภัสนันท์ เดชาวัตสินสิริ พระมารดา

นิจจานุเคราะห์ 6. น.ส. พรฟ้า ทองสุข พระมารดานิจจา- 

นุเคราะห์ 7.  นาง กมลกร คงแก้ว คาเบรียลอุปถัมภ์ 

8. นาง นันทิดา เต็มรักษ์ พระแม่สกลสงเคราะห์ 9. 

น.ส. ประภาพรรณ ประเทศ  พระแม่สกลสงเคราะห์ 

10. น.ส. สัย ไพรวงษ์  พระวิสุทธิวงส์ 11. นาง มาลี 

มั่นคง  เซนต์แอนโทนี 12. น.ส. กมลา สุริยพงษ์-

ประไพ นักบุญเปโตร 13. นาง ธนวรรณ หนูเพชร 

อันนาลัย 14. นาง เพชราวรรณ เหมือนวงศ์ ยอแซฟ

อุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย 15. นาง อุษา พุทธชาติ- 

เสวี ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง 16. น.ส. 

มัณฑนา ทิวไผ่งาม ราษฎร์บำารุงศิลป์ 

 สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี17. นาง จนิดาพร นพพะ  

ดาราจรัส 18. น.ส. บุญรอย เฮงฮวด ศรีหฤทัย 19. 

น.ส. อำาพร วุฒิศักดิ์ชัยสกุล อนุบาลคริสตสงเคราะห์ 

20. นาง นฤวรรณ เฉลียว ปัญจทรัพย์ ดินแดง 21. 

เปิดอบรมหลักสูตร (ต่อจากหน้า 4) นาง ทาทิพย์ ช่วยเรือง ปัญจทรัพย์ ดินแดง 22. นาง 

อรทัย สุรทัตโชค คริสตสงเคราะห์ 

 สังฆมณฑลนครราชสีมา 23. นาย วินัย  

ป้องศรี มารีย์วิทยา 24. นาย ธีระชัย งามทรัพย์-

ทวีคูณ มารีย์วิทยา 

 คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 25. นาย 

ประสิทธิ์ กาญจนเกตุ เซนต์โยเซฟ บางนา 26. น.ส. 

บุษรา ชลหาญ เซนต์โยเซฟ บางนา 27. นาย วีรพงศ์ 

สุขสวัสดิ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 28. นาย สด 

เจริญวงศ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 29. น.ส. สุพัตรา  

ผ่องศรี อัสสัมชัญคอนแวนต์ 30. นาง วิมล ธุถาวร 

เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา 

 คณะอุร์สุลิน 31. นาง ทิพย์วรรณ อมรรักษา 

วาสุเทวี 32. น.ส. ฐานิดา พ่อชมภู  วาสุเทวี 

 คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 33. นาง จรูญ 

พุ่มพวง สตรีมารดาพิทักษ์ 34. นาง นิทรา หอมเกษร 

สตรีมารดาพิทักษ์ 

 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง

กรุงเทพฯ 35. นาง มัญธิกา ศรีจันทร์ พระหฤทัย

นนทบุรี

 สถาบนัธดิาพระราชนิมีาเรีย 36. นาย ปริวรรต  

ไชยเผือก พระแม่มารี
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 วัดนักบุญมัทธิว 

ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 

กันยายน เวลา 10.30 น.  

พร ะ สั งฆ ร า ชยอแซฟ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

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.

 วัดนักบุญยูดาอัครสาวก ชินเขต แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

 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 

 

 วัดนักบุญอันดรูว์ ยะลา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์- 

ธานี ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน เวลา 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

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. 

 

 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. 

 

 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

 วัดแม่พระสายประคำาศักดิ์สิทธ์ิ  โรงเรียน 

มารีย์อนุสรณ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ฉลองวัดวันเสาร์ที่   

13  ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว ต.ตะโก  

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20   

ตุลาคม 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

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 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

 วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
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] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม โดย

คุณพ่อมานะชัย ธาราชัย เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทา

มารีย์ ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจติดต่อ

คุณจอน 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) วันจันทร์

ที่ 1 ตุลาคม 2018 เวลา 07.00 น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน (หลังพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ตั้งศีลมหาสนิทและเคารพพระธาตุ) 

 และฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู 

(เยน็ เวลา 16.30 น.) อวยพรศลีมหาสนทิเวลา 16.00 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท

วาณิช เป็นประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เสก

ดอกกุหลาบและเคารพพระธาตุ) 

] 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) โดย

อาจารย์เรมีย์  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

] 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 :  25 ต.ค. / 15 พ.ย. / 20 ธ.ค. /  

17 ม.ค. /  22-24 ก.พ. 2019 เข้าเงียบที่หัวหิน  

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

20 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 2019 เข้าเงียบที่หัวหิน

 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ

จิตภาวนา เวลา 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ เข้าฝึก 

คอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์สุทธิ-

รักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

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

สำาหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา นาน 2 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์

ภาวนาทาบอร์  โดยคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร  

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649

]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

เสกสุสาน
V วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018  เวลา  

10.00 น.

ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่า
ทรัพย์สมบัติมหาศาล 

(บสร 30:15)
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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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จนถึงท่ีสุดวันอาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คุณแม่คำาผูได้ทานข้าว

พร้อมหน้าพร้อมตาและให้คำาฝากฝังกับลูกๆ  พร้อมทั้งพูดคุยกันอย่างมีความสุข  

  แม่ผู้น้ียังได้บอกให้ลูกไปเตรียมทำาความสะอาดท่ีหลุมพ่อเพ่ือจะได้ติดรูปคู่

กับพ่อไว้  ส่วนเสื้อผ้าที่สวยงามของแม่ไปซักแล้วรีดทำาให้หอมด้วย ไม่ต้องใส่ในโลง

ให้หนักมาก  ที่เหลือเอาไว้สำาหรับคนจน คนที่จำาเป็นใช้ได้ต่อไป สำาหรับด้านจิตใจแม่ 

ได้เชิญคุณพ่อทางวัดมาส่งศีลให้พรและโปรดศีลเจิมจนครบทุกอย่าง  พร้อมบอก 

ลูกๆ ว่าแม่ไม่กลัวความตายหรอกนะ ในเมื่อเราเตรียมพร้อมจะไปพบกับพระเจ้า 

แล้ว

เที่ยงคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 12.15 น. ท่านจากลูกหลาน ลูกศิษย์

และญาติมิตร ตลอดจนพี่น้องพระสงฆ์ นักบวชและชาวคาทอลิกที่เคารพรักมักคุ้น 

ทั้งหลายด้วยอาการหายใจติดขัด ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจลงที่ละน้อยจนสิ้นลม 

ในอ้อมแขนของลูกสาวที่รักของท่าน ท่านมอบคืนชีวิตแด่พระด้วยใจสงบ รวม

อายุ 78 ปี 

พิธีมิสซาวันปลงศพของท่านคือบ่ายวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2018 / 

พ.ศ. 2561 วันนั้น พระคุณเจ้าผู้เป็นประธาน บรรดาพระสงฆ์ นักบวชและพี่น้อง

สัตบุรุษมาร่วมกันมากมาย  ย่อมเป็นเครื่องหมายที่สื่อให้เห็นถึงความศรัทธาเคารพรัก 

ในคำาภาวนาต่อชีวิตและจิตวิญญาณของแม่คำาผู ครูคำาสอนผู้เป็นขวัญบ้านศรีเรือนและ 

สังคมรอบข้างที่ได้ดำาเนินวิถีชุมชนวัดร่วมกันมา ซึ่งต้องอำาลาจากกันไปด้วยสัจ- 

ธรรมของชีวิต โดยหวังจะได้พบกันใหม่ในสหพันธ์นักบุญอันประเสริฐ พร้อม

กับชาวสวรรค์ แม่พระ เทวดา นักบุญและบุญราศีของชาวเราทั้งหลายด้วยความ

บรมสุขตราบชั่วนิรันดร์

แม่-ครู กาทารีนา คำาผู พันธ์วิลัย ได้มอบตัวอย่างตำานานชีวิตให้กับ 

พวกเรา แล้วพวกเราจะมอบส่วนของเราต่อไปอย่างไรให้กับลูกหลานชนรุ่นหลัง: 

ชาวบ้าน-วัด-โรงเรียนและชุมชนของเรา

  “แม่” คำาผู “ครู” คำาสอน ย้อนประวัติ

 โดดเด่นชัด แม่ดีเด่น เห็นหลักฐาน

 สร้างลูกเต้า ลูกคำาสอน ตอนตำานาน

 พร้อมสร้างบ้าน  แลสานเมือง      ประเทืองบุญ.

คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

23 สิงหาคม 2561

แด่แม่-ครู กาทารีนา คำาผู พันธ์วิลัย (ต่อจากหน้า 13)

ความเมตตาอารีของพระเจ้ามาทันเวลาเสมอ
 ครอบครัวยากจนครอบครวัหนึง่ พ่อบ้านล้มป่วยมาเป็นเวลาหลายเดอืน  

ไม่สามารถทำางานได้จึงถูกปลดจากงาน คุณแม่เป็นแม่บ้านไม่มีอาชีพ แต่มี

ความเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลาย ดูแลสั่งสอนลูกๆ ด้วยความเชื่อที่มั่นคง

ในพระเจ้า

 วันหนึ่ง วันที่เป็นห่วงกังวลก็มาถึง เป็นวันที่อาหารในบ้านหมด เงิน

สะสมก็หมด ไม่มีอาหารให้ลูกๆ และทุกคนในครอบครัว คุณแม่จึงไปที่ร้านชำา  

บอกกับเถ้าแก่ว่าขอเชื่อค่าอาหารจำาเป็นไปเลี้ยงลูกที่บ้านก่อน  เมื่อสามีหายป่วย 

มีงานทำาใหม่จะมาใช้หนี้ให้ภายหลัง ขณะนี้ ขอเพียงสวดภาวนาให้เถ้าแก่ก่อน 

ในความเมตตาอารีของเถ้าแก่

 เถ้าแก่เจ้าของร้าน ผู้ไม่ค่อยศรัทธาในพระเจ้านัก ก็พูดสบประมาทว่า 

คำาภาวนาของเจ้าจะมปีระโยชน์อะไร พรุง่นีเ้จ้าเขยีนคำาภาวนาของเจ้าบนกระดาษ 

แผ่นหนึ่ง ฉันจะนำาขึ้นตาชั่ง แล้วให้เจ้าเอาของที่ต้องการมาชั่งให้หนักเท่ากับ 

นำ้าหนักของกระดาษคำาภาวนาของเจ้าก็แล้วกัน

 คำ่านั้น คุณแม่ก็เขียนบทภาวนานี้  ลงบนกระดาษขนาด A4 หนึ่งแผ่น:-

  “พระเจ้าข้า พระองค์เป็นที่พักสำาหรับผู้ลี้ภัย

 พระองค์จะสรรหาสิ่งที่ลูกต้องการสำาหรับลูก

 และสำาหรับคนอื่นด้วย ลูกขอมอบความไว้วางใจ

 ในพระเมตตาของพระองค์ ขอโปรดให้ทุกสิ่ง

 เป็นไปตามนำ้าพระทัยของพระองค์”

  วันรุ่งขึ้น คุณแม่ไปที่ร้านพร้อมกับยื่นกระดาษที่มีบทภาวนานี้แก่เถ้าแก่

เจ้าของร้าน  เถ้าแก่ก็วางกระดาษแผ่นนี้บนตาชั่ง (แบบที่มีจานใส่ของสองด้าน 

ด้านหนึ่งไว้ใส่ลูกตุ้มนำ้าหนัก อีกด้านหนึ่งใส่สิ่งของที่จะชั่ง (balance scale) 

พร้อมกับบอกคุณแม่ให้ไปเลือกของที่ต้องการใส่ในจานอีกด้านหนึ่ง  คุณแม่ดีใจ

มากรีบไปนำาของที่ต้องการมาใส่ในจานอีกด้านของตาชั่งที่ใส่กระดาษคำาภาวนา

แต่ปรากฏว่า แกนตาช่ังไม่ขยบัเขย้ือนเลย ด้านจานทีใ่ส่กระดาษคำาภาวนายงัหนกั

ติดพื้น ส่วนด้านจานที่วางสิ่งของที่คุณแม่ต้องการ ยังลอยอยู่สูงโดยไม่ถูกถ่วง

นำ้าหนักให้ลดตำ่าลงมาให้แกนกลางได้ระดับสมดุลขนานกับพื้นโต๊ะ

 เถ้าแก่เจ้าของร้านเหน็แล้วกต็ะลงึแทบไม่เชือ่สายตาตวัเอง ประหลาดใจ 

ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่ตาชั่งที่ใช้ได้ดีอยู่ทุกวัน ทำาไมวันนี้กลับไม่ขยับเขยื้อน

เลยเพียงเพราะกระดาษแผ่นเดียว....  เถ้าแก่จึงยอมจำานน บอกกับคุณแม่ว่า ผม

ยอมเชื่อในคำาภาวนาของคุณแม่กับพระเจ้าแล้ว คุณแม่จะเอาของอะไรก็เชิญ จะ

นำาไปทั้งร้านเลยก็ได้ เพราะดูเหมือนว่าของท้ังร้านก็ยังมีนำ้าหนักไม่เท่ากับคำา

ภาวนาของคุณแม่

 คุณแม่ได้นำาอาหารและสิ่งของไปเพียงที่ต้องการใช้เท่าน้ัน หลังจาก 

คุณแม่ไปแล้ว เถ้าแก่ก็ให้นายช่างมาตรวจดูตาชั่ง ปรากฏว่า แกนตาชั่งเกิด

ติดขัด ช่างจึงทำาการแก้ไขให้......  แต่เถ้าแก่ยังงงอยู่ว่า ทำาไมตาชั่งจึงต้องมาเสีย

ในตอนนั้นพอดี???!!!

......ท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลา  

จะให้งแูทนปลาหรือ  ถ้าลูกขอไข่  

จะให้แมงป่องหรือ  แม้แต่ท่าน 

ทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้

ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดา 

ผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทาน

พ ร ะ จิ ต เ จ ้ า แ ก ่ ผู ้ ที่ ทู ล ข อ

พระองค์มากกว่านั้นหรือ

(ลก 11:11-13)

   

โดย ราฟาแอล
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	 วันนี้ผมลองเดินเข้าไปเสี่ยง	ๆ	ดูว่า	พระคาร์ดินัลมีชัย	จะว่างพอที่จะ
ได้พบและกราบเรียน	อะไรบางอย่างให้ท่านได้รับทราบ	และเตรียมตัวก่อนที่จะถึง
วันงานไหม	ตอนนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้ว	ผมมาเข้าเงียบกับครอบครัวสงฆ์ของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 โชคดีแรก	 คือเจอคนที่มีหน้าที่คอยดูแลพระคุณเจ้า	 
ผมบอกเจ้าหน้าที่คนนั้น	 ไม่มีข้อขัดข้อง	 อีกไม่นานพระคุณเจ้าจะต้องออกมา
ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับพระคาร์ดินัลท่านหนึ่งท่ีมาจากประเทศไนจีเรีย	
และเป็นเพื่อนของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์
         	 พระคาร์ดินัลมีชัย	 ในวันนี้ดูรวม	 ๆ	 ซูบลงนิดหน่อย	 แต่น้ำาเสียงยังคง
ชัดเจนเข้มข้น	 รอยยิ้มแห่งความเป็นพ่อ	 โอบเอื้ออารี	 มีให้เห็นเสมอ	 ผมเกริ่น
นิดหน่อยก่อนจะมอบจดหมายเชิญมาเป็นประธานมิสซา	 และร่วมงานวันเพื่อน
อุดมสาร	 ในวันที่  17 พฤศจิกายน	นี้	 โดยมีวาระพิเศษ	 เพื่อแสดงความกตัญญู
ต่อพระคุณเจ้า	 ผู้ก่อกำาเนิดกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ขึ้นมา	 ให้เรา 
ได้รับผลแห่งการลงแรงของคนรุ่นนั้น	 จนเรามีวันนี้ของคนรุ่นนี้	 งานในปีนี้เป็น
ครั้งที่ 14	แล้ว	ปกติเราจัดปีเว้นปี	ซึ่งหมายความว่าปีหน้าก็ไม่มี	แต่ในปีหน้าจะ
ถึงวาระครบปีที่สำาคัญคือ	ปีที่	90	ของอายุและปีที่	60	ของการบวชเป็นพระสงฆ์
ของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ใครจะว่าอย่างไร	หรือองค์กรไหนจะทำา
อะไร	ผมว่าคำาตอบที่เราจะได้รับเสมอจากพระคุณเจ้าคือ	อย่าเลย	มันจะรบกวน	
ไหม	ฯลฯ	แต่เมื่อมาถึงวาระอันสำาคัญแบบนี้ คุณูปการที่เราได้รับจากพระคุณเจ้า 
จนพระศาสนจักรคาทอลิกไทย	 และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 เดินทางมาถึง 
วันนี้	จัดอะไรเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	แค่นี้	ยังน้อยไปด้วยซ้ำา	พระคุณเจ้าทำาให้เรามีความ
สุขมายาวนาน	 สิ่งเล็ก	 ๆ	 ที่เราคิดว่าจะทำาให้พระคุณเจ้ามีความสุขบ้าง	 ถ้าเรา
ไม่เลือกทำาตอนนี้เราจะทำาตอนไหน	 ผม	 เจ้าหน้าที่ที่สำานักงาน	 คณะกรรมการ
สื่อมวลชน	และคณะกรรมการที่ร่วมกันจัดงานทุกคน	ก็เชื่อเช่นนั้น
	 เมื่อไปอยู่ต่อหน้าพระคุณเจ้า	 สิ่งที่เป็นปกติที่สุดคือ	 พระคุณเจ้า 
มีประสบการณ์มากมาย	 พระคุณเจ้าได้เล่าถึงพระสันตะปาปาพระองค์หนึ่งที่
กำาลังได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ	 ในเดือนตุลาคมนี้	 และเรากำาลังดำาเนินการ	

กิจกรรมสำาคัญอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อพี่น้องคริสตชนในประเทศไทย	 และคนไทย 
ท่ีสนใจ	รวมท้ังประเทศเพ่ือนบ้านท่ีรับสัญญาณได้	เร่ืองท่ีว่าน้ีก็คือ	การถ่ายทอดสด	 
พิธีสถาปนาเป็นนักบุญของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6	ซึ่งจะมี
พิธีในวันที่  14	 ตุลาคม	 2018	 (รายละเอียดเมื่อเป็นไปได้และชัดเจนกว่านี้	 ผม
จะนำามาเล่าแจ้งแถลงไขกันอีกที)	 พระคุณเจ้าเล่าว่าพระองค์ท่านเป็นผู้สถาปนา
พระฐานานุกรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย	 ให้มี	 2	อัครสังฆมณฑล	และ 
พระสันตะปาปาท่านนี้ก็มีประวัติที่น่าสนใจตั้งแต่การเคยเป็นผู้ช่วยเลขาฯ 
ของสมเด็จพระสันตะปาปาในยุคหนึ่ง	เป็นพระคาร์ดินัล	และในที่สุดก็ได้รับเลือก
เป็นพระสันตะปาปา	 พระสันตะปาปาท่านนี้เองที่แต่งตั้งให้พระคุณเจ้ามีชัย	 เป็น
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ผมฟังเรื่องราวต่าง	ๆ	พลางนึก
ภาพตาม	ไม่มีภาพไหนที่ชัดเจนเท่าภาพแห่งความรักของพระ
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เคยตรัสที่เวทีหนึ่ง	 ได้น่ารักและ 
น่าสนใจ    พระองค์ตรัสว่า	 เด็ก	 ๆ	 มักจะมีคำาถามที่แปลก	 ๆ	 ที่สำาคัญคือยาก	
ผมคิดตามคำาพูดของพระสันตะปาปา	 ตอนแรกก็คิดว่า	 จะยากสักแค่ไหน 
อย่างน้อยเขายังเป็นเด็ก	 พระสันตะปาปาตรัสเสริมว่า	 วันหนึ่งเด็กคนหนึ่งถาม 
เราว่า	“พระเป็นเจ้าทำาอะไร	ก่อนสร้างโลก”
            คำาถามสั้น	ๆ	แบบนี้	ดูง่าย	แต่ก็ตอบยาก	คิดแบบตื้น	ๆ	ก็อาจจะบอก
ว่า	 เธออยากจะรู้ไปทำาไม	ถ้าคิดแบบลึกซึ้ง	ก่อนสร้างโลกพระเป็นเจ้าจะทำาอะไร	
นะ	 ขณะที่งง	 ๆ	 อยู่นั้น	 ในคลิปก็ดำาเนินไปถึงคำาพูดที่ว่า	 พระองค์ก็ตอบเด็ก 
คนนั้นไปว่า	“ก่อนที่พระเป็นเจ้าจะสร้างโลก	พระเป็นเจ้าทรง...รัก...ก่อน”
          ความรัก	นำาพาไปสู่เรื่องราวดี	ๆ	ความรักสร้างพลังให้ชีวิต	และผลักดัน
ให้เราต่อสู้	เพื่อบรรลุถึงสิ่งที่หวังและตั้งใจ	บางคนเรียกมันว่าความสำาเร็จ	เราเห็น
ความรัก	 ในชีวิต	 ในผู้คน	 ในกิจการมากมาย	 แต่จากสิ่งเหล่านี้	 เราก็พบคำาสอน
ที่ว่า	ก่อนจะทำาอะไรให้รักก่อน	ที่เหลือพระเป็นเจ้าจะนำาทางไป	เรากำาลังติดตาม
พระองค์...เพราะความรัก	มาจากพระเป็นเจ้า	นั่นเอง

บรรณาธิการบริหาร

ก่อนสร้างโลก พระเป็นเจ้าท�าอะไร?
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“มอบเงินบริจาคให้มิสซังปากเซ” คณะ Order Of Malta ประเทศไทย โดย ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร  คุณชลธิชา มหากิจศิริ  คุณทอม และคุณพริ้งเพรา 

สิริสันต์  คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์ และคุณสุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร ได้มอบเงินช่วยนำ้าท่วมที่ประเทศลาว โดยมีคุณพ่อ Joseph Sinoun Keomanivong และ 

คุณพ่อ Peter Bountem เป็นผู้รับมอบในนามมิสซังปากเซ ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ และมีคุณพ่ออนุชา ไชยเดช เป็นสักขีพยาน  

วันที่ 13 สิงหาคม 2018 

“ประชุมเครอืข่าย” คณุพ่อปัตทว ีวงศ์ศรีแก้ว ผูอ้ำานวยการและเจ้าหน้าท่ี

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี จัดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชน

คาทอลิก ระดับวัด จำานวน 31 คน วันที่ 1 กันยายน 2018 ที่ห้องประชุม

อาคารแพร่ธรรม อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ

สมาคมสตรีไทยคาทอลิก ร่วมกับคณะกรรมการสตรีคริสตชน จัดนมัสการ

พระเจ้า เพื่อรำาลึกถึงพระคุณแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 ที่

คริสตจักรพระคุณแบ๊บติสต์ สุขุมวิท 19 โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในงานมีพิธีมอบโล่สตรี 

จิตอาสาให้กับสตรีที่ทำางานด้านจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ 

ให้กำาลังใจ และเป็นตัวอย่างให้กับสตรีอื่นๆ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. คุณ

ลำาดวน ชินมโนพันธ์ 2. คุณชูพรรณ จองธุระกิจ 3. คุณสมทรง บุญ- 

อรุณรักษา 4. คุณมณีรัตน์ กิจสงวน 5. อาจารย์วิภาดา ธรรมมารักษ์  

6. คุณจุฬา พรหมมา 7. ศาสนาจารย์พวงทอง วุฒิอุดมเลิศ 8. อาจารย์ 

พิมพา วู๊ดจาฮักกี้ 9. คุณสมปอง คูณสว่าง 10. อาจารย์อุดม แสงสว่าง 

11. อาจารย์วีณา อินทระสังขา  12. คุณบริจิต เทศน์สาลี และเป็นที่น่ายินดี

ที่ที่ปรึกษาสมาคม และกรรมการของสมาคมได้รับคัดเลือกให้ได้รับการเชิดชู

เกียรติ 3 ท่านคือ คุณลำาดวน ชินมโนพันธ์ คุณสมทรง บุญอรุณรักษา และ

คุณมณีรัตน์ กิจสงวน

ภาพพักตา

อุดมสาร
คือ

เพื่อนแท้
เคียงคู่

คริสตชน

คุณอ๊อบ
จิตตสัณห์
แสงวงศ์
สมาชิก
อุดมสาร
สัตบุรุษ
วัด
พระมารดา
นิจจา
นุเคราะห์
คลองจั่น
และคุณพ่อ
พรชัย
แก้วแหวน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 12 
มักดาเลน 

หญิงคนบาป?

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสมาคมขับร้อง

ประสานเสียง น�าคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ได้

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขัน World Choir 

Games ที่แอฟริกาใต้ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ท�าเนียบรัฐบาล วันที่ 22 สิงหาคม 2018

แด่แม่-ครู กาทารีนา คำาผู พันธ์วิลัย
กาทารีนา คำาผู พันธ์วิลัย หรือที่ชาวบ้านเอ่ยขานกัน (อ่านต่อหน้า 13)

กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ…กลุ่มชนผู้ถูกรุกราน 
กับชุมชนวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (อ่านต่อหน้า 3)

 ภาพนี้เกิดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1480 ถ้ามาในเชิงศาสนา มองทีเดียว 

ก็เดาได้ว่า เป็นรูป มารีย์ มักดาเลน

 ศลิปินทีว่าดภาพได้แก่ Carlo Crivelli รายละเอยีดของภาพมีพอสมควร

แต่จุดเด่นที่ศิลปินได้เลือกมาคือ ภาชนะที่ใส่นำ้ามันหอม และเรือนผมงาม กับ

ความสวยของผู้หญิงในภาพ เงาที่ทาทาบ (ซึ่งในการถ่ายภาพนี้อาจทำาให้เห็น

จุดแสงเงาของภาพต้นฉบับได้ไม่ชัด) แต่เมื่อผมสังเกตลึกลงไปยังรายละเอียด

ผมพบเห็นนิ้วมือที่กรีดกรายและความอ่อนช้อยของจังหวะการเคลื่อนที่ศิลปิน

ได้พยายามสอดแทรกลงไปในงาน งานท้ังหมดยำ้าและบอกว่า หญิงคนนี้ใช ้

นำ้ามันท่ีเตรียมมาล้างเท้าให้กับพระเยซู และใช้มวยผมของนางเช็คชำาระนำ้ามัน

เหล่านั้นที่ใช้ล้างเท้า

            มักดาเลน หญิงคนบาป ใครใส่สีตีไข่ให้เธอดูมีภาพแบบนั้น จริง ๆ  แล้ว

เราไม่สามารถตัดสินใครได้เลย เราพบเขาในวันไหนของชีวิต วันที่เขาลุ่มหลง 

เดินอยู่ในวังวนอบายมุข หรือวันที่เขาเดินหลุดพ้นออกมาจากวงเวียนเหล่านั้น 

เพื่อเริ่มใหม่กับวันนี้หรือวันต่อ ๆ ไปให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น


