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“ฉลองอาสนวิหาร” พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

 

โคเออร์ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาเชียงใหม่ ประชุมแบ่งปันข้อมูลการตั้งกลุ่ม

อาสาสมคัร กบัชาวบ้านและให้ทุนการศกึษาโดยการส่งเสริมอาชีพ ท่ีศนูย์การเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดพระจิตเจ้า ขุนยวม โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย มาร่วมแบ่งปันข้อมูล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2018

“อาลัยรัก” พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็น

ประธานพิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์  

พระสงฆ์อาวุโส อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมกับพระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา พระสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยมีบรรดาคณะสงฆ์ 

นักบวช และสัตบุรุษ ร่วมไว้อาลัยที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่  

ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 10.00 น. 
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บทความของคุณพ่อเชย์ คุลเลน กรุงมะนิลา 

(Father Shay Cullen, Manila) 

วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2018

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรั งซิส เป็นพระ

สันตะปาปาชาวอเมริกาใต้พระองค์แรกจากประเทศ 

อาร์เจนตินา  พระองค์พระราชสมภพจากพ่อแม่ชาวอิตา- 

เลียนที่อพยพไปยังประเทศอาร์เจนตินา พระองค์ทรง 

เป็นพระสันตะปาปาท่ีมีประชาชนชื่นชมและนิยมมาก 

ที่สุดในยุคสมัยใหม่  พระองค์ถูกมองว่าเป็นความหวัง 

และเป็นแสงสว่ างสำ าหรับประชากรของพระเจ้า 

ประชาชนต่างชื่นชมในความรักเมตตา ความเข้าใจ 

และการปฏิบัติของพระองค์ต่อคนยากจน คนที่สังคม 

ไม่ให้ความสนใจ และคนที่อยู่ตามชายขอบสังคม

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอยู่ข้างพวก

เขา ทรงมีความเอื้ออาทรอย่างมากต่อคนเหล่านั้นที่ตก

เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์

 พระองค์ทรงตั้ งคณะกรรมการที่ปรึกษา

เฉพาะจากทั่วทุกทวีปเพื่อการปฏิรูปพระศาสนจักร ซึ่ง

ประกอบด้วย พระคาร์ดินัลและพระสังฆราช 8 องค์ รวม

องค์พระสันตะปาปา เป็น 9 องค์ จึงเรียกว่าคณะ “C9”  

บรรดาพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชถวายคำาแนะนำาแด่

พระองค์ว่าจะต้องบำาบัดการล่วงละเมิดทางเพศในพระ

ศาสนจักรอย่างไร  พระองค์ทรงปลดพระสงฆ์/นักบวช 

และพระสังฆราชท่ีเกี่ยวข้องในการปกปิดเร่ืองการล่วง

ละเมิดทางเพศ  พระองค์ตรัสว่าจะกระทำายิ่งกว่านี้อีก  

หน้าที่ต่อความยุติธรรมและสันติสุขเป็นความสำาคัญ

อันดับแรกสำาหรับพระองค์เช่นเดียวกันกับการปกป้อง

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมถึงความห่วงใยของพระองค์

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังที่เราพบได้

จากสมณสาส์น Laudato Si’ ของพระองค์

 พระองค์ต้อนรับผู้ที่อยู่ในสภาพเบ่ียงเบนทาง

เพศ (กะเทย) ในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเน-

ดิกต์ ที่ 16 ประกาศว่าลักษณะลักเพศเป็นความผิด

เพี้ยนของมนุษย์และเป็นความชั่วประการหนึ่ง ฝ่าย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศความเช่ือ  

ทัศนคติ และการสอนที่แตกต่างกัน พระองค์ทรงให้ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ที่จะปฏิรูปพระศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงโบกพระหัตถ์ให้กับฝูงชน

เมื่อเสด็จถึงลานจัตุรัส ณ มหาวิหารนักบุญเปโตรในการ

เข้าเฝ้าแบบทั่วไปสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ประจำาสัปดาห์ 

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2018

เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้หนังสือพิมพ์

ลงข่าวมากมายถึงเร่ืองราวความไม่พอใจ และการต่อต้าน

การปฏิรูปพระศาสนจักรของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

การต้อนรับพวกเบี่ยงเบนทางเพศ(กะเทย) ที่นครรัฐ 

วาติกัน กะเทยจากประเทศชิลีคนหน่ึงได้รับเชิญให้มายัง 

วาติกันและสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับ

เขาว่า “เธอรู้จัก ฮวน คาร์ลอส ไหม?  แต่น่ันไม่สำาคัญ  

พระเจ้าสร้างเธอมาอย่างนี้ พระองค์ทรงรักเธอย่างนี้  

พระสันตะปาปารักเธออย่างนี้ เธอควรรักตนเองและไม่ 

ต้องไปกังวลว่าคนอ่ืนๆ เขาจะพูดหรือวิจารณ์กันอย่างไร” 

พระองค์ตรัสกับนักข่าวเช่นเดียวกันในขณะท่ีมีการ

สัมภาษณ์ “ถ้ามีใครที่เป็นกะเทยแล้วเขาแสวงหาพระเจ้า

พร้อมกับมีน้ำาใจดี เราเป็นใครกันที่จะไปตัดสินเขา?”  

พระองค์ทรงพบกับผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศบ่อยๆ พระองค์ทรงสนทนากับพวกเขา

อย่างเป็นมิตร ทรงรับฟังอย่างตั้งพระทัยและพูดคุยถึง

ปัญหานี้กับพวกเขา

 พระองค์ทรงประณามการค้ามนุษย์ว่าเป็น

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เป็นความอัปยศอดสูที่สุด

สำาหรับผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ พวกเขาถูกทำาให้เป็นเสมือนทาส  

พระองค์เสด็จไปยังเรือนจำา ทำาการล้างเท้าของนักโทษ

รวมทั้งผู้ที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมและรวมถึงยกย่องให้

เกียรติสตรีด้วย นี่เป็นการกระทำาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน

 หลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปา

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 พระองค์ไม่มีแม้แต่คนรับใช้   

พระองค์ทรงประทับ ณ อพาร์ตเม้นต์เล็กๆ ที่เป็น 

สถานที่รับแขก (Guest House) ในวาติกัน พระองค์

ไม่ยอมประทับ ณ ราชวังสำาหรับพระสันตะปาปา ไม่

ต้องการใช้รถหรู พระองค์พอพระทัยที่จะเดินทางหรือใช้

รถเล็กๆ พระองค์ฉลองพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่หรูหรา

ไม่ใช้เสื้อคลุมยาวประจำาตำาแหน่งแบบพระสันตะปาปา

พระองค์ก่อนๆ  ทรงเจริญชีวิตอย่างธรรมดาเรียบง่าย

ที่สุดและทรงเรียกร้องพระสังฆราชและพระอัครสังฆราช

มิให้เจริญชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยหรูหราเกินความจำาเป็น

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้อง

ให้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ธนาคารวาติกันท่ีมากด้วยการ

คอรัปชั่น  คำาสอนและการปฏิบัติของพระองค์ทำาให้

บรรดาพระสังฆราชรวมถึงฆราวาสหลายคนที่เป็นพวก

อนุรักษ์ประหลาดใจ  ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่ต่อต้าน 

การปฏิรูปของคำาสอนจากสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2  

ขณะนี้พวกเขากำ าลั งต่อต้ านการปฏิ รูปและการ

เปลี่ยนแปลงของพระองค์  พระองค์ทรงทำาให้กระบวน- 

การดำาเนินการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องโดยตัดระบบที่ 

ยุ่งยากซับซ้อน และการจ่ายเงินจำานวนมากออกไป  

พระองค์มีบัญชาให้บรรดาพระสงฆ์ในการโปรดบาปแก่

สตรีที่ทำาแท้ง  ความเมตตา การเห็นอกเห็นใจ ความ

เข้าใจ การให้อภัย ความยุติธรรม และความเท่าเทียม

กันคือการเรียกร้องของพระองค์เพื่อโลกจะได้มีความ

ชอบธรรมและฟื้นฟูความเชื่อบนพื้นฐานแห่งคุณค่าของ

พระวรสารแห่งความรัก ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน  

การเสียสละ และการรับใช้เพื่อนบ้าน  การเสวนาเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ การ

เอาใจใส่และให้การสนับสนุนผู้อพยพย้ายถิ่นนั้นเป็น 

ท่ีทราบกันดีพระองค์ทรงเรียกร้องทุกวัดและศาสนสถาน

ในยุโรปให้ต้อนรับผู้อพยพเหล่านั้น

 ท้ังหลายท้ังปวงเหล่าน้ีทำาให้พวกหัวอนุรักษ์

แบบสุดโต่งต่างโกรธแค้นไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพระสังฆราชและนักเทววิทยา

บางคนถึงกับเรียกพระสันตะปาปาว่าเป็นเฮเรติกเพราะ

อนุญาตให้สามีภรรยาที่หย่าร้างกันรับศีลมหาสนิทได้ 

ในบางโอกาส  พวกนายทุนคาทอลิกผู้มีอภิสิทธิ์ถือว่า 

ตนถูกตบหน้าอย่างแรงเ ม่ือพระสันตะปาปาทรง

ประณามความชั่วร้ายของระบบทุนนิยมเสรีซึ่งก่อให้เกิด

ความยากจนข้ึนว่าเป็นการ “นับถือเงินตราเป็นพระเจ้า”   

เมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ชายแดนที่ติดกับประเทศเม็กซิโกและตรัสต่อต้านการ

สร้างกำาแพงกั้นระหว่างสองประเทศ ประเด็นนี้มีการ 

มองกันว่าเป็นการตำาหนิประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์  

การสนับสนุนบารัค โอบามา ที่นำาเอาคิวบาเข้าสู่วงการ

ทูตอีกครั้งหนึ่งก็ทำาให้ชาวอเมริกันหัวอนุรักษ์รุนแรง 

ไม่พอใจเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรง

ประกาศว่าโทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ “รับไม่ได้” เรื่องนี้

พระองค์ก็ถูกต่อต้าน

 เป็นไปได้ว่าศัตรูและนักวิจารณ์ร้ายกาจที่สุด

อาจเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายในนครรัฐวาติกันเองที่

ทราบกันดีในนาม “โรมัน คูเรีย”  รวมถึงพรรคพวกของ

เขาท่ัวโลกซึ่งพระสันตะปาปาทรงประณามเม่ือเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 2014  พระองค์ตรัสถึง “โรคร้ายใน

พระศาสนจักร 15 ประเภท” ที่ระบบเจ้าขุนมูลนายป่วย

รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ทางจิต การตั้งตัวเป็นอริ พวก 

บ้าเกียรติ คลั่งไคล้หลงใหลในอำานาจ นินทาลอบกัด 

ข้างหลัง ชอบสะสมวัตถุเงินทอง และโรคของคนท่ีสะสม

อำานาจไม่รู้จักเพียงพอ พวกนี้พร้อมที่จะสร้างความเท็จ 

ทำาลายชื่อเสียงให้ผู้อื่นเสียหายแม้กระทั่งเอาไปลง

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความโกรธแค้นและการ

ต่อต้านพระสันตะปาปาอย่างรุนแรงมีขึ้นเรื่อยๆ จน

กระทั่งถึงจุดที่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์

เมื่อเร็วๆ นี้ที่มีการกล่าวหาว่าสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทราบเรื่องดี แต่มิได้กระทำาการใดๆ เกี่ยวกับ

ข้อกล่าวหาพระคาร์ดินัลชาวอเมริกันที่มีอิทธิพลสูง คือ

พระคาร์ดินัลเทโดดอร์ แม็คแคริค (Card. Theodore 

McCarrick) เมื่อสองสามปีที่แล้ว   หลังจากที่สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไอร์แลนด์ 

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชคาร์โล  

มารีอา วิกาโน่ (Carlo Maria Vigano) อดีตสมณทูต 

วาติกันประจำาวอชิงตันเขียนจดหมายฉบับหนึ่งฟ้อง

พระสันตะปาปาฟรังซิสและเจ้าหน้าที่วาติกันหลายคน 

เก่ียวกับการล่วงละเมิดทางเพศโดยพระคาร์ดินัล 

แม็คแคริค McCarrick แล้วพระสันตะปาปาไม่ได้ทำา

อะไรเลย จึงขอให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต้อง

ลาออกจากตำาแหน่งพระสันตะปาปา

 พระอัครสังฆราชวิกาโน่เองก็ใช่ว่าจะมีประวัติ

ที่ขาวสะอาดนัก  ตามเอกสารที่มีอยู่มีการเผยว่าพระ

อัครสังฆราชวิกาโน่ ขณะที่ยังเป็นสมณทูตสั่งให้ยุติการ

สอบสวนข้อกล่าวหาต่อพระอัครสังฆราชจอห์น นิ- 

เอนสเต็ดท์ (Archbishop John Nienstedt) แห่ง

อัครสังฆมณฑลเซนต์ปอลและมินเนอาโปลีส (Saint 
(อ่านต่อหน้า 17)
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(อ่านต่อหน้า 17)

โดยคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่าย

สังคม (Caritas Thailand) เป็นประธานจัดงาน  

มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ ปาฐกถา “หลักปฏิบัติ

ด้านจริยธรรมในการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์” และการเสวนา “4 มุมมองศาสนากับ

ปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน” มีผู้เข้าร่วมงาน 80 

คน ประกอบด้วยผู้น�า ผู้แทนศาสนาต่างๆ และ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 เสวนาศาสนาหัวข้อ “มุมมองศาสนากับปัญหา

การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน” ซิสเตอร์สุทธิสา  อุทาลุน, 

RGS เป็นผู้ดำาเนินรายการ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 

1. ศาสนาพุทธ พันโทสุธี สุขสากล จากองค์การยุว- 

พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ศาสนาอิสลาม นายสันติ เสือสมิง จากสำานัก

จุฬาราชมนตรี  3. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด จากสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย 4. ศาสนาคริสต์นิกายโปร- 

เตสแตนท์  ศจ.สุรพันธ์ พุ่มพวง จากองค์การสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย 5. ศาสนาซิกข์ นายธารินทร์ 

จ�าปี จากสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา

 ศาสนาพุทธ พันโทสุธี สุขสากล  กล่าวว่า 

พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า  “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ” การ

ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก การได้เกิดเป็นมนุษย์

นั้นยากแสนยาก เมือ่ยากแสนยาก  การได้เกิดเป็นมนุษย์

กย็ากยิง่กว่า เพราะว่าเป็นคนเหมือนกัน เป็นมนุษย์

เหมือนกัน แต่จะมีจิตใจสมกับเป็นมนุษย์จริงๆ ก็ไม่ได้

เป็นกันทุกคน จึงต้องนำาคำาสอนทางศาสนามาคอย

ควบคุม แนะนำา มาคอยยกระดับจิตใจให้สูง มีคำาพูด

หนึ่งที่พูดติดปากว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ความจริง

แล้วมีเงื่อนไข  คือ ไม่ใช่ทุกคนจะประเสริฐ มนุษย์จะ

ประเสริฐจะต้องผ่านการฝึกหัด พัฒนาไปก่อน แล้วจะ

ได้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริง เพราะดีชั่วอยู่ตัวท�า สูงต�่า

อยู่ที่ท�าตัว หัวข้อเก่ียวกับมนุษย์การค้าในพระพุทธ

ศาสนา พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ 5 เรื่องว่าถ้าคิดจะ

เป็นพ่อค้าแม่ขาย สิ่งที่ไม่ควรค้าขายก็จะมี 5 เรื่อง คือ  

         1. ค้าขายอาวุธที่ใช้ทำาร้ายกัน เช่น ปืน ระเบิด 

เป็นต้น

        2. ค้ามนุษย์ ถ้าเป็นสมัยก่อนคือค้าขายทาส แต่

ปัจจุบันมักจะเห็นในรูปแบบค้าขายสตรีหรือเด็ก

        3. ค้ายาพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง หรือยาที่ทำาร้าย

ชีวิตอื่น เป็นต้น

        4. ค้ายาเสพติด เช่น ยาบ้า กัญชา สุรา บุหรี่ 

เป็นต้น

        5. ค้าสัตว์นำาไปฆ่า เช่น เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อนำาไป

ขายให้เขาฆ่าเป็นอาหาร เป็นต้น

 ปัจจุบันมนุษย์ให้ความสำาคัญกับโลกออนไลน์

กับกระแสในสังคม ใช้เฟซบุ๊ก ไลน์ ควรโพสต์ในทาง

สร้างสรรค์ ยกย่องคน มากกว่าการแฉ เชิดชูคนดี 

ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ถึงแม้จะได้ยอดไลค์น้อยก็ตาม 

เอานำ้าดีมาแลกนำ้าเสีย สักวันก็จะมีนำ้าดีมากกว่านำ้าเสีย  

 ศาสนาอิสลาม นายสันติ เสือสมิง  กล่าวว่า 

การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดต่อธรรมบญัญตั ิ หลกัคำาสอน

ของศาสนาอิสลามน้ันมีหลักฐานบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า 

อิสลามให้การยอมรับต่อชาติพันธุ์ของมนุษย์ว่าเป็นการ

สร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีความหลากหลาย และ

ความแตกต่างกนั แต่ความหลากหลายและความแตกต่าง

ในชาติพันธุ์ของมนุษย์ก็มีท่ีมาจาก “ต้นกำาเนิด” เดียว 

กนั กล่าวคอืมาจากอาดัมและฮาวาอฺ ซ่ึงเป็นมนษุย์คูแ่รก

ของโลก ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอ่าน บทอัลฮุญุรอต 

อายะฮฺที่ 13 ว่า

 “โอ้ มวลมนุษยชาติ แน่แท้เราได้บังเกิดสูเจ้า

ทั้งหลายจากเพศชายและเพศหญิง และเราได้บันดาลให้

สูเจ้าทั้งหลายเป็นชาติพันธุ์ต่าง ๆ และเป็นก๊กเป็นเหล่า 

ทั้งนี้เพื่อที่สูเจ้าทั้งหลาย จักได้ทำาความรู้จักซึ่งกันและ

กัน” (อัลฮุญุรอต : 13)

        อายะฮฺข้างต้นได้ระบุประเด็นสำาคัญเอาไว้ 3 

ประเด็น กล่าวคือ 

 1. ความเสมอภาค 

 2. การเรียนรู้กันของสังคมมนุษย์

 3. การจำากดัความประเสรฐิด้วยความยำาเกรงต่อ

พระผู้เป็นเจ้าและการประกอบคุณงามความดี

 ในพระวจนหนึง่ประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์

อัลเลาะห ์ได ้ทรงวิวรณ์ถึงบรมศาสดานบีมุฮัมมัด

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า มี 3 บุคคล หรือบุคคล 

3 จำาพวกต่อไปนี้ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นความกับคน

เหล่านั้น (คือเป็นโจทย์) และผู้ใดที่พระเป็นเจ้าเป็นโจทย์

หรือเป็นความกับคนเหล่านั้น คนเหล่านั้นย่อมแพ้ความ

แน่ๆ

1.บุคคลที่ถูกให้ด้วยการอ้างนามของเรา 

แล้วเขาก็บิดพลิ้ว ห้ามเอานามพระผู้เป็นเจ้าไปอ้างเพื่อ

ได้สิ่งของนั้น

2. บุคคลซึ่งขายเสรีชนแล้วกินราคาของเสรี

ชนที่ถูกขาย นี่คือการค้ามนุษย์ ท่านนบีมุฮัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ประกาศชัดเจนว่า ห้าม

เรื่องการค้ามนุษย์ คนที่เป็นเสรีชน เมื่อถือกำาเนิดมา 

ในสภาพที่เป็นเสรีชน เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอันใดเลย จาก

การกระทำาซึ่งทำาให้เขาเปลี่ยนสถานภาพตัวเอง เราจะ

ทำาให้เขานั้นเป็นทาส หรือเป็นคนที่สิ้นอิสรภาพมิได้เลย 

การค้ามนุษย์เป็นสิ่งท่ีเป็นต้องห้ามของศาสนาอิสลาม 

เป็นบาปหนัก ถือเป็นบาปใหญ่

 3.บุคคลที่จ้างคนๆ หนึ่งให้ท�างาน  และคน

ผู้นั้นก็ทำางานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่คนที่เป็นายจ้าง  

ไม่จ่ายค่าจ้างให้ นี่ก็เป็นการค้ามนุษย์เหมือนกัน คือไป

ใช้แรงงานเขาโดยไม่มีค่าตอบแทน

ในหลักการศาสนาจึงประกาศอย่างชัดเจน 

ว่า ในเร่ืองของบุคคลนั้นถ้ากระทำาการเบียดเบียนไป

อธรรมบุคคลท่ีเป็นเสรีชน ถือว่าเป็นการกระทำาท่ีถือ

เป็นบาป นี่คือสิ่งที่ศาสนาอิสลามประกาศอย่างชัดเจน 

และเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันทำา เพราะเป็นสิ่งที่ดี 

โครงสร้างศาสนาอิสลาม มี 3 ข้อ คือ  1.ต้อง

ใช้ให้ทำาด ี 2.ต้องห้ามปรามจากส่ิงทีเ่ป็นเรือ่งผดิศีลธรรม   

3.ต้องมีศรัทธา  ถ้าไม่มี 3 ข้อนี้  ท่านจะเป็นประชาคม

ทีด่ทีีส่ดุ หรอืเป็นประชาคมทีด่ขีองพระเป็นเจ้าไม่ได้เลย

เรื่องดีต้องชักชวนกัน ต้องใช้กัน ต้องสั่งและ

สอนกัน สังคมจะอยู่ได้เรื่องดีต้องเยอะ ชี้เหตุถึงความ

สำาคัญถึงความเป็นมนุษย์ในการเผยแผ่ การสร้างเครือ

ข่าย ต้องห้ามปรามกัน หากทำาในสิ่งที่ไม่ดี หรือเกิด 

สิ่งไม่ดีขึ้นต้องบอก ในข้อของศีล 5 ศาสนาอิสลามก็มี

ความเด็ดขาด มิใช่แต่เพียงอาราธนาเท่านั้น แต่ศาสนา

อิสลามถือว่าใครไปละเมิดศีล 5 ท่ีได้กระทำาร่วมกัน

ถือว่าเป็นบาปหนักถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นคดีอาญา

ด้วย  หากฆ่าคนก็ต้องประหารชีวิตให้ตายตกตามกัน

ไป  แต่ไม่ได้ให้ความในทุกกรณี  ถ้าหากว่าคุณจะให้

ความยตุธิรรมกับความเมตตา ในหลกัการศาสนาอิสลาม

ก็จะบอกว่า ถ้าญาติเขาอภัยให้คุณต้องจ่ายสินไหมเป็น

อูฐ 100 ตัว นี่คือค่าของชีวิต มนุษย์นั้นยิ่งใหญ่   ญาติ

เขาเท่านัน้ท่ีเป็นผูต้ดัสนิว่าจะให้อภยัหรือไม่ ถ้าเรารกัษา

ธรรมบัญญัติ ไม่ใช่ปากว่าตาขยิบซึ่งเป็นอยู่ในทุกวันนี้ 

เราจะทำางานกันได้ง่าย เรื่องศีล 5 ก็รณรงค์กันเต็มที่

หากเราให้ความร่วมมือกันจริง เรื่องการค้ามนุษย์เราก็

จะได้พูดกันอย่างเต็มคำา สิ่งที่ต้องทำาคือ 1.เรื่องดีต้อง

ชวนกัน 2.ต้องห้ามปรามกันในการทำาชั่ว 3.ต้องศรัทธา 

ว่างานนี้เป็นภารกิจของเราทุกคน ถ้าเราขาดศรัทธางาน

นี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

 ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คุณพ่อ 

สุวัฒน์ เหลืองสอาด กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็น

สถาบันสำาคัญเป็นสถาบันที่ทรงพลังในการที่จะสกัด

หรือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ยุติความรุนแรงต่างๆ

ในทุกรูปแบบ ถ้าพ่อ แม่ ลูก ผูกพัน รัก สามัคคี กลม

เกลยีวกนัด้วยความผกูพนัเหล่านี ้ ย่อมท่ีจะสร้างค่านยิม

ที่ ถูกต ้องจากครอบครัวหนึ่ ง ไปสู ่ อีกหลายล ้ าน

ครอบครัวทั่วประเทศทั่วโลกให้เห็น  สิ่งที่พระศาสนจักร

ยนืยนัมาตลอดกคื็อ อยูเ่คยีงข้างคนยากจน อยูเ่คยีงข้าง

อย่างไร มี 3 มิติ คือ 

 1.มโนธรรม  ของสังคมพูดคนเดียวอาจจะดัง

ไม่พอ อาจจะต้องพูดในส่วนของเครือข่ายในส่วนของ

ทุกมิติศาสนาต้องมาร่วมมือกันจะต้องเป็นมโนธรรม

ของสังคมที่เราต้องชี้นำา

 2.เครือข่าย การทำางานร่วมกัน การช่วยเหลือ

ไม่สามารถทำาคนเดียวได้เราจะต้องให้ความร่วมมือกัน

และจะต้องแบ่งการทำางานเป็นเครือข่าย ซึง่มท้ัีงเครือข่าย

ศาสนา เครือข่ายด้านสังคม เครือข่ายภาครัฐ  ที่จะต้อง

ทำางานในระนาบเดียวกัน

 3.การอยู่เคียงข้างคนที่ถูกเอารัดเอาปรียบ 

หรือถูกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จริง อยู่เคียงข้างคือ

อยู่กับเขา คอยให้คำาปรึกษาคอยกระตุ้นเตือนว่าเขามี

เกียรติ มีศักดิ์ศรีและทำาให้เขาลุกขึ้นยืนด้วยตัวเขาเอง 

หลายคร้ังเราคิดว่าเราอยากจะช่วยเขา เราก็ทำาให้เขา 

ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่จริงๆ แล้วเราลืมไปว่าคนยาก คนจน 

เขามีเกียรติและศักดิ์ศรี เขามีความสามารถที่จะอยู่ ยืน

แก้ปัญหาของเขาเอง หลายครั้งเราคิดว่าเราเก่งกว่า เรา

ดีกว่าคนอื่น แต่เราไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขา ชีวิตที่ต้อง
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ตอนที่ 216

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

1 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วันที่ 3 ตุลาคม นี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเริ่ม

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก หัวข้อ เยาวชน

และกระแสเรียก ด้วยการถวายมิสซา ณ พระมหาวิหาร

นักบุญเปโตร พิธีวันนั้นจะแทนการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำา

สัปดาห์  การประชุมพระสังฆราชที่เป็นตัวแทนจากทุก

ประเทศกินเวลา 25 วัน และจบลงในวันอาทิตย์ที่ 28 

ตุลาคม   ระหว่างสัปดาห์เหล่านี้ พระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงมีตารางเข้าร่วมการประชุมในแต่ละวันและทรงเป็น

การประชุมซีโนด หัวข้อ เยาวชนและกระแสเรียก จะเริ่มในวันพุธที่ 3 ตุลาคม นี้ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานพิธีมิสซาเปิดการประชุม

ประธานในพิธีสำาคัญ 2 

ครั้ง

l การประกาศแต่งตั้ง

นกับญุ มงซนิญอร์โรเมโร 

และพระสนัตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์

ท่ี 14 ตลุาคม และประกาศ 

ป ิดการประชุมสมัชชา

พ ร ะ สั ง ฆ ร า ชทั่ ว โ ล ก 

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม

16 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l “ไม่ยอมป้องกัน” เป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ที่

พิจารณาผลกระทบของกระบวนการการคุมกำาเนิดท่ีมี

ต่อสตรี ครอบครัวและสังคม  พิจารณาจากกรณีศึกษา

ในสังคมต่างๆและบรรดาผู้มีอิทธิพลผลักดันต่อสู้

ไม่ยอมป้องกัน : การคุมกำาเนิด 
และการก้าวไปสู่เพศสัมพันธ์เสรี

กับเรื่องเหล่านี้ เช่น พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 พระ 

สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 มหาตมะคานธี และแม้แต่

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ที่พูดต่อต้านการคุมกำาเนิด   ถึงสิ่งที่ 

บิดเบือนสังคม  ผู้กำากับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ ดอน 

จอห์นสัน ได้รับแรงบันดาลใจจัดทำาหลังจากได้รับรู้

ยาย พวกท่านไม่ต้องมารับมือกับเรื่องแบบนี้ อะไรเกิด

ขึ้นล่ะ? อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมของเราที่ทำาให้

วัฒนธรรมมีพิษร้ายเข้ามาสู่เด็กผู้หญิงในทุกวันนี้?”

l มีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหลากหลายเช่นอดีตนักเขียน 

ในนิตยสารผู้หญิง “คอสโมโพลิแทนท์” ซู แอลเลน 

โบรว์เดอร์ และดอกเตอร์เจนนิเฟอร์ โรแบ็คผู้ก่อตั้ง

สถาบัน “รูธ” อันเป็นองค์กรไม่ค้ากำาไรที่ทำางานเพื่อ

ปกป้องครอบครัว พวกเขาพยายามแสดงให้เห็นว่า

สื่อมวลชน สตรี ครอบครัวได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ

ก่อเกิดการก้าวไปสู่เพศสัมพันธ์เสรี

 ซู แอลเลน อดีตนักเขียนนิตยสาร “คอสโม- 

โพลิแทนท์” กล่าวว่า

 “เฮเลน กูร์เลย์ บราวน์ ได้เขียนในงานเขียน

ชิ้นหนึ่งบอกถึงวิธีแต่งหน้าให้ดูเป็นผู้รอบรู้เจนจัด....”  

“ฉันจำาได้มันทำาให้ฉันเรียกเขาว่าเป็นนักจิตวิทยาแห่ง

ลอสแอนเจลิส..” “เยาวชนสตรีเชื่อถือเรื่องเขียนเล่มนี้ 

มาก พวกเธอจึงเข้าไปอยู่ในเรื่องเพ้อฝันทางเพศและเรา 

ก็มีชีวิตกับเร่ืองแบบน้ี”   ส่วนดอกเตอร์เจนนิเฟอร์ โรแบ็ค  

มอร์ส ผู้ก่อตั้ง “สถาบันรูธ” เล่าว่า 

 “ฉันไม่สนใจการโฆษณาแฝงท่ีผู้คนพบเจอ

หรือการโฆษณาชวนเชื่อว่าลูกๆเป็นเรื่องหวนกลับไปมี

กันเมื่อไหร่ก็ได้ โอ้! ลูกๆ ที่ไม่ใช่เรื่องการยืดหยุ่นเวลา 

ลูกๆ ต้องการพ่อแม่ที่แท้จริงของพวกเขา  และนี่แหละ

คือจุดหักเหชีวิตสำาหรับฉัน”

l นอกจากความหวังที่จะช่วยให้ตระหนักรู้ถึงอิทธิพล

เบื้องหลังในประวัติศาสตร์ท่ีทำาให้สตรีเป็นเพียงวัตถุ

ทางเพศ ดอน จอห์นสันยังหวังว่าผู้คนจะดูสารคดีนี้จบ

แล้วเข้าใจคำาสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับศีลธรรม

เรื่องเพศได้ดียิ่งขึ้น

 ดอน จอห์นสัน ผู้กำากับสารคดีนี้สรุปว่า    

“ความหมายที่แท้จริงของความรักและความหมายที่แท้

จริงของชีวิต ผมหมายถึงว่ามีประเด็นความหมายลึก

ยิ่งกว่าลึกที่นำาผู้คนไปสู่ความสุขและชื่นชมยินดีอย่าง

แท้จริง หากพวกเขาเข้าใจมัน ซึ่งพระศาสนจักรได้

สอนแต่ผู้คนมากมายไม่เคยได้ยินหรือเพียงเพราะเขา 

ไม่เข้าใจ”

lภาพยนตร์สารคดีเสนอฉายทางจอภาพยนตร์และ 

สามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆได้จากเว็บไซต์  

unprotectedmovie.com

อย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสตรีท่ี

ลูกสาววัยรุ่นของเขาต้องเผชิญ

จากสื่อมวลชนและพื้นที่ชีวิต 

รูปแบบอื่นๆ เขาเล่าว่า

 “ผมต้องตกตะลึงจากพิษร้าย

จำานวนมากมายที่เยาวชนหญิงจะ

ต้องเผชิญในโลกทุกวันนี้ : จาก

สื่อมวลชน เพื่อนของเธอ จาก

โทรศัพท์มือถือ...” “มันดูเหมือน

ว่าเธอได้รับการเฝ้าย้ำาบอกแต่ว่า

พวกเธอเป็นเพียงวัตถุทางเพศ

ของผู้ชายเท่านั้น..” “แม่ของผม 
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ผู้ใหญ่เขาไม่ท�ากันหรอก
“ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านท�าบาป 

จงตัดมันทิ้งเสีย”  (มาระโก 9:43)

 ตอนล่าสุดของการ์ตูนรายวันเรื่อง “ทำาให้ดีขึ้นหรือแย่ลง” หนูน้อย

ลิสซี่วัยหกขวบ เธอพบวันที่เลวร้ายที่โรงเรียน เธอจึงถามพ่อของเธอว่า

“พ่อคะ ทำาไมเด็กบางคนถึงเข้ากับเพื่อนคนอื่นไม่ได้คะ บางครั้งเมื่อ

หนูคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีของหนูแต่ท่ีจริงแล้วพวกเขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ 

เพื่อนบางคนทำาสิ่งแย่ๆ โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะ เพ่ือนบางคนเอาของ 

ของหนูไปโดยไม่มาขอยืมเลยค่ะ บางคนอยู่ดีๆ ก็ข้ึนมาทำาลายข้าวของค่ะ  

เพื่อนบางคนหวงของเล่นที่โรงเรียนไม่แบ่งให้คนอื่นได้เล่นเลยค่ะ หรือบางคน

ชอบเอาเรื่องไม่จริงของคนอื่นมาพูด หนูรู้สึกไม่ดีเลยค่ะ”

เธอกล่าวทิ้งท้ายว่า “พ่อคะ หนูว่าหนูรอแบบนี้จนกว่าจะโตเป็น

ผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วค่ะ พวกผู้ใหญ่เขาไม่ทำาสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นแล้วใช่ไหมคะ”

หนูน้อยลิสซี่เดินออกไป ทิ้งพ่อของเธอไว้ด้วยความตกตะลึง และมี

สีหน้าความเศร้าโศกแล้วพูดกับตัวเองว่า  “โธ่ ลิสซี่ลูกรัก ถ้าหนูรู้...หนูจะ

ไม่อยากโตเลย...”

 

 พระคริสตเจ้าผู้ทรงเผยแสดงความรักและความเมตตาของพระเจ้า

ต่อผูท่ี้ไม่รู้จกัพระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยให้ลกูสามารถดำาเนินชวีติในหนทาง

ของพระองค์ ที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวและอคติไม่ดีต่อผู้อื่น ขอโปรดให้ลูก

สามารถให้อภัยและรักผู้อื่นได้อย่างสนิทใจ ดังที่พระองค์ทรงรักลูกเสมอมานั้น

ด้วยเทอญ อาแมน

ตรรกะตลาด
 ทุกวันนี้มีให้เลือกแทบทุกอย่าง
 นอกจากเลือกเอาหรือไม่เอาแล้ว
 ยังสามารถเลือกเอาแค่นี้เอาเท่านั้นได้อีก
 กลายเป็นยุทธศาสตร์การค้าการขาย
 ยิ่งมีให้เลือกมากเท่าไรยิ่งขายได้มากเท่านั้น
 ตอบสนองความชอบคนซื้อได้ทุกระดับ
 ทั้งรสนิยมที่ต่างมีต่างชอบไม่เหมือนกัน
 ทั้งสนนราคามีน้อยซื้อน้อยมีมากซื้อมาก
 ห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่เท่าไรไม่มีพอ
 มีคนเข้าออกตั้งแต่ห้างเปิดไปถึงเวลาห้างปิด
 ในขณะที่ร้านโชห่วยต้องดิ้นกันหนัก
 แม้จะมีจุดขายในเรื่องของความใกล้บ้าน
 แวะเวียนไปทีง่ายไม่ต้องพึ่งรถไม่ต้องเสียเวลา
 แต่จุดบอดยังคงอยู่ในจำานวนสินค้าให้เลือกจำากัด
 กว่าจะได้ของที่ต้องการอาจจะต้องเข้าออกหลายร้าน
 ในเมื่อการเลือกเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชนอิสระ
 การมีให้เลือกคือความพึงพอใจความสมหวัง
 นอกจากจะเลือกซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้
 คนยังเลือกคนด้วยกัน
 เลือกคบคนนั้นเลือกรักคนนี้เลือกสนิทกับคนโน้น
 แต่ละคนมี “ธง” สำาหรับการเลือกมาโดยธรรมชาติ
 คนนี้ถูกชะตาคนนั้นใช่เลยคนโน้นไม่
 “ธง” นี้เลยทำาให้แต่ละคนมีคนรักคนชอบไม่มาก
 ทั้งๆ ที่มีคนอยู่รอบข้างนับไม่ถ้วน
 เหมือนเวลาเลือกซื้อของในห้าง
 ของมีเป็นพันเป็นหมื่นรอบตัว
 แต่ก็สนใจอยู่แค่นั้นที่ถูกใจถูกราคา
 หนึ่งชีวิตจึงรู้จักรู้ใจแค่ไม่กี่คน
 แถมไม่กี่คนที่รู้จักรู้ใจใช่ว่าจะทั้งตัวตน
 ยังมีการเลือกแง่ใดแง่หนึ่งที่ชอบที่โดนใจ
 ที่เหลือไม่อยู่ในสายตา
 หรืออยู่ในสายตาก็แบบขัดตาขัดใจ
 ทั้งที่ทุกแง่ทุกมิติคือตัวตนของแต่ละคน
 จะรักจะชอบกันก็น่าจะตัวตนแต่ละคน...ทั้งครบ
 ไม่เช่นนั้นบอก “ฉันรักคุณ” ก็คงไม่เต็มปากเต็มคำา
 และในขณะที่คิดว่า “รักคุณ” 
 แท้ที่จริงแล้วก็ “ไม่ได้รักคุณ” อย่างที่บอก
 แท้ที่จริงแล้ว “ฉันกำาลังชำาแหละ” ตัวคุณ
 เพราะ “เลือกรักคุณ” เฉพาะสิ่งที่ฉันชอบในตัวคุณ
 และ “เลือกเกลียดคุณ” ในสิ่งที่ฉันไม่ชอบในตัวคุณ
 ถ้าเช่นนี้...จริงๆ แล้วฉันไม่ได้รักคุณหรอก
 แต่ฉัน “รักตัวฉัน” ในตัวคุณต่างหาก
 ในขณะเดียวกันก็ยืนยัน “ตัวตนฉัน” อย่างที่ฉันเป็น
 ทั้งในแง่ไม่ดีของฉันทั้งในนิสัยเสียของฉัน
 แล้วเที่ยวเรียกร้องให้คุณเป็นสิ่งที่ฉันชอบ

แล้วเที่ยวรบเร้าให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่ฉันไม่ชอบ
พอไม่ได้ดังใจก็เริ่มถือเป็นเหตุผลเลิกรักเลิกชอบ
“เราเข้ากันไม่ได้...เราคงไปด้วยกันยาก”
กลายเป็น “ผีปอบ” ดูดความสุขความพอใจจากอีกฝ่าย
แล้วทิ้งขว้างไปหาคนถูกใจคนใช่เลย “เหยื่อ” รายต่อไป
ตราบใดที่การคบหากันยังใช้ตรรกะการเลือกซื้อสินค้า
ความสัมพันธ์แท้จริงก็ยังไม่เกิด
จึงไม่แปลกที่คนทุกวันนี้เป็นโรคเหงากันมากขึ้น
ทั้งๆ ที่แทบจะเดินแทบเหยียบเท้ากันทุกวัน
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ครอบครัวในอุดมการณ์

ณ กรุงโรม  ก่อนการเดินทางไปไอร์แลนด์เพื่อ 
เปิดวันชุมนุมครอบครัวโลกระหว่างวันที่ 25-26  สิงหา- 
คม 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส   ทรงถวาย 
ครอบครัวท้ังหลายไว้ในความดูแลของครอบครัว
ศักด์ิสิทธ์ิ  พระองค์ตรัสว่า  “ครอบครัวท่ีรักใคร่กลมเกลียว 
กันคือครอบครัวในอุดมการณ์  พ่อขอเน้นความสำาคัญ 
ของพิธีแต่งงานและชีวิตครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานและ 
บ่อเกิดของการหล่อหลอมคุณธรรมความดี ความ 
ศักดิ์สิทธิ์ ความยุติธรรม และสันติภาพ ภายใน
ครอบครัวและสังคม”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสริมว่า  “พระเป็น- 
เจ้าทรงใฝ่ฝันเอกภาพ ความปรองดอง และสันติภาพ 
ภายในครอบครัวและในชุมชนโลก   เราลืมนึกถึงครอบครัว 
จำานวนมากท่ีดำาเนินชีวิตซื่อสัตย์และกล้าหาญเสมอ 
เราลืมเขาเหล่านั้นเพราะทุกวันนี้การพูดคุยเรื่อง 
การหย่าร้างและการแยกกันอยู่ หรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย 
กลายเป็นเรื่องที่นิยมพูดถึงในสังคมมากกว่าเรื่องดีๆ   
ครอบครัวจำานวนมากจากหลายเชื้อชาติ หลากภาษา 
และวัฒนธรรม ที่มารวมกันในกรุงดับลิน  เขาเหล่านั้น 
ล้วนเป็นเครื่องหมายส่ือถึงความงดงามในความใฝ่ฝัน     
ของพระเป็นเจ้าสำาหรับครอบครัวของมวลมนุษยโลก”   

ดังนั้น  “พระวรสารของครอบครัว  นำาความ
ช่ืนชมยินดีสู่มวลมนุษยโลก”   จึงเป็นหัวข้อของการชุมนุม 
ครอบครัวโลกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง   นอกนั้นการให้คำา 
ปฏิญาณของคู่สมรสในพิธีแต่งงาน เตือนใจเราว่าความ 
รักของคู่แต่งงานเป็นพระพรพิเศษท่ีพระเป็นเจ้าประทาน  
เพ่ือคู่สมรสจะเอาใจใส่ดูแลกันและกันบนพื้นฐานของ
ความรักภายใน “พระศาสนจักรในบ้าน” อันได้แก่
ครอบครัว     การดำาเนินชีวิตประจำาวัน ‘รอบโต๊ะอาหาร’  
อันเปรียบเสมือน ‘พระแท่นบูชา’  ความงดงามนี้ได้
เผยแผ่ไปยังชุมชนพระศาสนจักรและในสังคมโลก   
และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้  เริ่มต้นภายในหัวใจของ
บรรดาสมาชิกในครอบครัวนั่นเอง!”    

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “คุณค่าของการ 

สืบทอดคุณงามความดีจากรุ่นสู่อีกรุ่นหนึ่ง และบทบาท

สำาคัญของปู่ ย่าตายายที่ เ ป็นแรงเสริมช่วยกระชับ

สัมพันธภาพของครอบครัวให้แน่นแฟ้น   และสืบทอด

ความเชื่อศรัทธาในศาสนาอันเป็นสมบัติล้ำาค่าสู่ชน 

รุ่นต่อมามีความสำาคัญอย่างแท้จริงเช่นเดียวกัน”

งานชุมนุมครอบครัวโลกครั้งต่อไป  กำาหนด

จัดขึ้นที่กรุงโรม ใน ค.ศ. 2021  

การฟื้นฟูพระศาสนจักรในไอร์แลนด์  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนา  

“ขอพระเป็นเจ้าประทานพระสงฆ์ท่ีศักด์ิสิทธิ์แก่ประเทศ

ไอร์แลนด์”    ซึ่งกำาลังเผชิญกับการขาดแคลนกระแสเรียก 

พระสงฆ์และอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพระศาสนจักร  

พระองค์ตรัสว่า  “การเสด็จเยือนไอร์แลนด์ใน 

คร้ังน้ี  นอกจากการเฉลิมฉลองความช่ืนชมยินดีท่ีย่ิงใหญ่  

ยังเป็นการเผชิญกับความเจ็บปวดและความขมขื่นจาก

การทำาทารุณในรูปแบบต่างๆ แม้แต่จากสมาชิกพระ

ศาสนจักร”  

ในการทรงพบกับเหยื่อผู้รอดชีวิต  สมเด็จพระ 

สันตะปาปาประทานกำาลังใจแก่พวกเขาว่า  “พ่อทูลวอน 

พระเป็นเจ้าเสมอเพื่อพระองค์จะทรงอภัยบาปแก่ 

ผู้กระทำาผิด  และขอให้ผู้ถูกกระทำาได้รับการเยียวยา”

ขอให้พระสังฆราชชาวไอร์แลนด์ดำาเนินการ   

“เยียวยาผู้ประสบเคราะห์เพื่อชำาระให้บริสุทธิ์และ 

เสริมสร้างการคืนดีแก่คู่กรณี”   

“ในเรื่องความเชื่อศรัทธาของชาวไอร์แลนด์   

คริสตชนส่วนใหญ่มีรากเหง้าของความเช่ือท่ีเข้มแข็ง   

แต่กระแสเรียกพระสงฆ์มีจำานวนน้อยมาก    เพราะเหตุใด 

หรือ?   ยกตัวอย่างเช่น  ความประพฤติผิดศีลธรรมของ 

พระสงฆ์และปัญหาร้ายแรงอื่นๆ”

“ด้วยเหตุนี้  ให้เราวอนขอพระเป็นเจ้าโปรด

ประทานพระสงฆ์ใหม่และโปรดเสริมความเชื่อศรัทธา

แก่บรรดาพระสงฆ์  และทูลวอนพระแม่มารีย์แห่งน็อค  

“เพื่อพระเยซูคริสตเจ้าประทานพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์แก่

พระศาสนจักรในไอร์แลนด์ด้วยเทอญ”

   

“อย่ามองข้าม”   ปู่ย่าตายาย   

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “อย่าได้ 

มองข้ามความสำาคัญของปู่ย่าตายาย  เพราะท่านคือ

บรรพบุรุษผู้สืบเชื้อสายและส่งผ่านประวัติศาสตร์ของ

ครอบครัวสู่ชนรุ่นหลัง”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกข้อความจาก

บทเพลงสดุดีว่า  พระเป็นเจ้าทรงอวยพระพรผู้จงรักภักดี  

“ผู้ยำาเกรงองค์พระเจ้าย่อมเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง   

ท่านจะได้รับพระพร...  ได้เห็นความรุ่งเรือง... และมี

ชีวิตยืนนานจนเห็นหลานเห็นเหลน”   (สดด  128:1-6)    

จากน้ันพระองค์ทรงนำาคริสตชนภาวนาบทข้าแต่ 

พระบิดาและประทานพรแก่ทุกๆ คน

จงก้าวหน้าในความเชื่อศรัทธา 

 “เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  พ่อได้เดินทางไปยัง

ประเทศไอร์แลนด์เพ่ือทำาพิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัว

โลกครั้งที่ 9  ในหัวข้อ  “พระวรสารของครอบครัว นำา

ความชื่นชมยินดีสู่มวลมนุษยโลก”    

ณ สักการสถานพระแม่มารีย์แห่งน็อคองค์

อุปถัมภ์ของไอร์แลนด์  พ่อได้ถวายครอบครัวทุกครอบครัว 

แด่พระแม่  

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ความชื่นชมยินดีของการ

เยือนของพ่อไม่มากเท่าท่ีควร  ผลจากเหตุการณ์ท่ีผู้เยาว์ 

และเยาวชนจำานวนหนึ่งถูกขืนใจโดยบุคลากรของพระ

ศาสนจักรบางคน   พ่อขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์น้ีได้ให้อภัยแก่ผู้กระทำาผิด  และให้ทุกภาคส่วน

ที่รับผิดชอบพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ำาอีก  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนา  

“ขอครอบครัวท้ังหลายจงก้าวหน้าในความเช่ือศรัทธา 

และเป็นความชื่นชมยินดีของชาวโลก”

พระองค์ทรงเน้นว่า   “เวลาที่ดีที่สุดของการ 

บ่มเพาะพระพรแห่งความรัก และการสืบทอดความเชื่อ 

ศรัทธาแก่ลูกหลาน คือ  การพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

แต่ละวันขณะรับประทานอาหารของสมาชิกในครอบครัว  

รวมถึงปู่ย่าตายาย”   

ขณะที่เราเฝ้าคอยการชุมนุมครอบครัวโลก 

ครั้งต่อไป ซึ่งกำาหนดจัดขึ้น    ที่กรุงโรม ใน ค.ศ. 2021  

ให้ เราภาวนาร่วมกันเพื่อครอบครัวทุกหนแห่งจะ

ก้าวหน้าในความเชื่อศรัทธา ความรัก เพื่อให้ทุกคน 

ได้เป็นในสิ่งที่ควร คือการเป็น “ความชื่นชมยินดีสำาหรับ 

ชาวโลกทั้งมวล”
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ขอคำภาวนาอุ ทิศแดขอคำภาวนาอุทิศแด

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

ยอแซฟ พิ ชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 12 ป

ยอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 12 ป

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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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 »‚

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  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"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
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
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 1 µ.¤. 2014

¤Ãº 4 »‚

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

¤Ãº 4 »‚

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงบทภาวนาพระจิตเจ้า
ขาแตพระจิต พระผูประทานใหลูกมองเห็น 
และแสดงใหลูกไดพบกับหนทางที่จะบรรลุ 

ถึงความปรารถนาของลูก ผูประทานพระหรรษทาน
สำหรับการยกโทษและลืมความผิดบกพรองตางๆ 

ทั้งเปนแบบอยางสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภาวนาสั้นๆ นี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค 
สำหรับทุกสิ่งทุกอยาง และลูกขอกลาวย้ำอีกวา 
ลูกไมตองการที่จะแยกจากพระองค ไมมีอะไร

สำคัญไปกวาความปรารถนานี้ 
ลูกตองการเปนหนึ่งเดียวกับพระองค 

และความรักของลูกเพื่อพระองคเทานั้น
อาแมน
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มารีอา สุจินต นวชาตโฆษิต
(ครบ 10 ป)

พักผอนในพระเจา 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008
“ขาแตพระเจา ผูศักดิ์สิทธิ ์ ผู ทรงฤทธิ์ และผูมิรู ตาย 

ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

ชาวคาทอลิกเกาหลี
 ชาวเกาหลีในสมัยก่อนมีความศรัทธาและ

ปฏิบัติตามลัทธิขงจื้อ  ลัทธิเต๋า  และศาสนาพุทธ

 ประมาณศตวรรษที่ 16  คณะเยสุอิตได้เข้าไป

เป็นธรรมทูตในประเทศจีนและญี่ปุ่น  นำาความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  ทำาให้มีผู้สนใจและ

สมัครเป็นคริสตชน

 ชาวเกาหลีได้เดินทางไปปักกิ่ง  พบกับคุณพ่อ 

เยสุอิต... จึงศรัทธา  จนได้รับศีลล้างบาปในเดือนกุมภา- 

พันธ์ ค.ศ. 1784  เมื่อเดินทางกลับบ้านก็นำาหนังสือ 

คำาสอน  รูปพระ  สายประคำาและไม้กางเขนมาด้วย  

และค่อยๆ เริ่มชุมชนคริสตชน

 ฆราวาส 3 คน ที่เรียกว่าเป็นอัครสาวก  

ประกาศข่าวดี คือ Yi Byeok, Yi Seung-hum และ 

Kwon Il-sin และเริ่มส่งเยาวชนชายไปรับการอบรม

เป็นพระสงฆ์ที่ปักกิ่ง

 พฤศจิกายน ค.ศ. 1790 และมกราคม ค.ศ. 

1791  ฝ่ายปกครองประกาศห้ามการเผยแผ่ศาสนา  

ทำาให้หลายคนท่ีได้รับศีลล้างบาปแล้วละท้ิงความเชื่อ  

บางคนก็ไม่กลัว

 เริ่มมีการเบียดเบียนคริสตชน  ทำาให้ชาวบ้าน

หนีไปตั้งหมู่บ้านคาทอลิกที่กิวโชน  กลายเป็นชุมชน 

คริสตชนที่ไม่มีพระสงฆ์  แม้ยากจน ลำาบาก แต่ก็มี

ความเชื่อ  เอาใจใส่ช่วยเหลือและรักกันเหมือนคริสตชน 

กลุ่มแรกในหนังสือกิจการอัครสาวก

 ต่อมามีการเบียดเบียนใน ค.ศ. 1815, 1827, 
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คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10) ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2    

ผลิตโดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

จงชื่นชมยินดีในความหวัง
จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก

จงพากเพียรในการภาวนา
(โรม 12:12)

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 40 ประจำาวันที่ 30 กันยายน-6 ตุลาคม 2018 หน้า 11

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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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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1839, 1866  มีคาทอลิกพลีชีวิตมากกว่า 8,000 คน

 มีการพิจารณาเรื่องราวแต่งตั้งบุญราศีแห่ง

เกาหลี  และวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1984  สมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จกรุงโซล  มีพิธี

สถาปนานักบุญเกาหลี 103 องค์  ชุมนุมเคารพศีลมหา-

สนิทระดับนานาชาติ (วันระลึกถึงคือ 20 กันยายน)  

และฉลอง 200 ปี ของชุมชนคริสตชนในเกาหลี

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จเยี่ยม

เกาหลี 14-18 สิงหาคม ค.ศ. 2014  ได้ประกาศบุญราศี 

อีก 124 องค์  พระองค์ตรัสกับบรรดาพระสังฆราชเอเชีย 

ว่า “เมื่อเรามองทวีปเอเชีย  มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล  มี

วัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม  เราตระหนักว่าในแผนการ 

ของพระเจ้า  ชุมชนคริสตชนของท่าน  ฝูงแกะน้อยได้

รับมอบหมายให้นำาพระวรสารไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

 “พระศาสนจักรในเกาหลีถูกสร้างด้วยเหง่ือ

และโลหิตของมรณสักขี... เราต้องตอบสนองด้วยความ

เชื่อ  เข้มแข็งและกระตือรือร้น... นำาแสงสว่างสู่เอเชีย”

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์

จากกรุงโซล

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ขอค�ำภำวนำเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พัฒน์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร 
พักผ่อนในพระเจ้ำ 25 กันยำยน 2549

ครบ 12 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 

เวลา 17.30 น. ที่วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

  “เรำไม่จ�ำเป็นต้องท�ำสิ่งที่ิยิ่งใหญ่ แค่ท�ำสิ่งเล็กๆ 
ด้วยควำมรักที่ยิ่งใหญ่ก็พอ” (นักบุญเทเรซำแห่งกัลกัตตำ)

สนใจติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. แปล 
พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ตรวจต้นฉบับ
 

จงชื่นชมยินดีเถิด (Gaudete et Exsultate) 
การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
สมณลิขิตเตือนใจ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ราคาเล่มละ 

70 บาท

การกระท�าดังกว่าค�าพูด
“ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการกระท�า  ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว”
(ยากอบ 2:17)
 มีสำานวนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ ก็คือ “Deeds speak 
louder than words” แปลว่า การกระทำาดังกว่าคำาพูด ซึ่งอับราฮัม ลิงคอล์น
ได้กล่าวไว้ตรงกับข้อความในพระคัมภีร์มาก ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความเชื่อ 
หรือความหวัง หากไร้ซึ่งการกระทำาก็ไร้ประโยชน์ใดๆ เลย หากปากเพียรพรำ่า
บอกคำาว่ารัก แต่ไม่เคยแสดงออกถึงความรักที่เป็นการกระทำา ก็ไม่น่าจะเรียก
ว่าความรักได้ หากปากพรำ่าพูดแต่ว่าข้าพเจ้าเชื่อๆ แต่ไร้ซึ่งการกระทำาถึงความ
เชื่อที่แท้จริง ก็ไม่น่าจะเรียกว่ามีความเชื่อได้ หากปากพรำ่ารำาพันแต่ความหวัง 
แต่ไม่เคยลงมือกระทำาให้ไปถึงความหวัง ก็ไม่น่าจะมีความหวังที่สำาเร็จผล
 คุณค่าของชีวิตมนุษย์อยู่ที่การกระทำาเพื่อผู้ที่เราบอกว่ารัก เพื่อผู้ที่เรา 
บอกว่าเชื่อ และเพื่อสิ่งที่เราบอกว่าหวัง ตั้งแต่เล็กจนโต  คุณพ่อคุณแม่ ครู 
คำาสอน จะสอนเสมอว่า เพื่อนมนุษย์ทุกคนคือพระเยซูเจ้า เรากระทำาสิ่งใด 
กับเขาก็เหมือนเรากระทำาสิ่งนั้นต่อพระเยซูเจ้า และเราอยากให้ผู้อื่นกระทำากับ
เราเช่นไรก็จงกระทำาเช่นนั้นกับเขา บางทีแบบอย่างที่ไม่ดีของคนบางคนที่ผ่าน
เข้ามาในชีวิตของเรา ก็เป็นบทเรียนให้เราได้พัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน พี่น้อง 
คริสตชนที่รัก คนรอบข้าง  เพื่อนต่างความเชื่อ ต่างมองว่าเรามีบัญญัติของ
ความรักเป็นพื้นฐาน แม้ในสังคมภายนอกก็ยังมองว่าเราเป็นศาสนาแห่งความ
รัก คริสตชนจึงมีรูปลักษณ์ของความอ่อนโยน อ่อนหวาน มีเมตตา  อบอุ่น  
น่าพึ่งพิง แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ คริสตชนส่งเสริมซึ่งกัน
และกันจริงๆ ใช่ไหม คริสตชนตักเตือนกันด้วยความรักหรือหวังเพื่อทำาลาย  
คริสตชนใช้ดวงใจที่อ่อนโยนเพื่อทลายกำาแพงใจที่แข็งกระด้างหรือเปล่า หรือใช้
ตาต่อตาฟันต่อฟันกันแน่ บางทีข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า  คริสตชนเรากำาลังถูกจู่โจม
จากซาตานอย่างหนักและเราหลายคนก็หลงเดินตามเสียงของซาตาน เรากำาลัง
กระทำาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับข้อคำาสอนของพระเยซูเจ้า เรากำาลังมองคนรอบข้าง
เป็นศัตรูใช่ไหม เรามองเห็นเศษฝุ่นในตาผู้อื่นแต่ไม่เคยเห็นไม้ทั้งท่อนในตา
ของตนเอง เรากำาลังตกเป็นทาสของมารซาตานโดยไม่รู้ตัวจริงหรือไม่

โดย น�้าผึ้งหวาน
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ธรรมทูต (ต่อจากหน้า 19)

โดยค่อยๆ ก่อเกิดและเติบโต

กรุงเทพฯ l คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม แผนกสตรีร่วมกับหอจดหมายเหตุอัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ บ้านเซเวียร์ สมาคมสตรีไทย

คาทอลิก และชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ จัดเสวนา

หัวข้อ “ธรรมทูตคริสตังค์สมัยอยุธยา” มีผู้เข้าร่วม

ประมาณ 70 ท่าน ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ เมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2018

 การเสวนาครั้งนี้มีตัวแทนคณะนักบวชที่เข้ามา

เผยแผ่ศาสนาในสมัยอยุธยามาเป็นวิทยากร เช่น คุณพ่อ 

เปาโล โด บา ฮว่าง, O.P. ผู้แทนคณะดอมินิกัน 

ภราดาอุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล, O.F.M. ผู้แทน

คณะภราดาน้อยฟรันซิสกัน คุณพ่อนพรัตน์ เรือนกูล,  

S.J. ผู้แทนคณะเยสุอิต คุณพ่อกีโยม เลอเปสเกอ,  

M.E.P. ผู้แทนคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ 

ประจำาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ 

จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

แผนกสตรี เป็นผู้ดำาเนินรายการ

 อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์สอน

ประวัติศาสตร์ ประจำาวิทยาลัยแสงธรรม กล่าวว่าการ 

เข้ามาของบรรดามิชชันนารี ณ ปีนี้เป็นปีที่ 451 ที่

ศาสนาคริสต์เข้ามาในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งก่อนหน้านั้น 

ไม่มีหลักฐาน โดยอาจารย์พุฒิพงศ์กล่าวว่ามิชชันนารี 

ที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยน้ันอยู่ภายใต้ระบบ

สิทธิอุปถัมภ์ของโปรตุเกส หรือที่เรียกว่าปาโดรอาโด  

(Padroado) “พระศาสนจักรไทยสมัยอยุธยาเป็นยุค

แห่งการสร้าง ต่อมาก็หายไปภายหลังจากเสียกรุง และ

กลับมาใหม่ โดยค่อยๆ ก่อเกิดและเติบโต ในสมัย

อยุธยา อาจดูไม่ประสบความสำาเร็จ ซึ่งถ้าเราจะดูว่า

พระศาสนจักรไทยเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงต้องดูในสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยในสมัยอยุธยาเป็นยุคแห่งการสร้าง” 

 คุณพ่อเปาโล โด บา ฮว่าง, O.P. กล่าวว่า

สำาหรับคณะดอมินิกันที่ เข้ามาเป็นคณะแรกในสมัย

อยุธยา แต่มีข้อมูลเพียงเล็กน้อย “ตามประวัติศาสตร์

บอกว่าคณะดอมินิกันเข้ามายังเมืองสยาม ค.ศ.1567  

คุณพ่อองค์หน่ึงคือคุณพ่อเยโรม เดอ ลาครัวซ์ (Jerome 

de la Croix) คุณพ่อองค์ที่สองคือ เซบาสเตียน เดอ 

คานโต (Sebastian de Canto)” ช่วงเวลา 450 ปี 

จนถึง ค.ศ. 2012 คณะดอมินิกันได้เข้ามาใหม่ โดยมี

คณะซิสเตอร์จากอเมริกาเข้ามาก่อน “ปัจจุบัน ภารกิจ

ของคณะดอมินิกันคือมีการสอนที่แสงธรรม ที่กรุงเทพฯ 

มีคุณพ่อไปช่วยเยาวชนชาวเวียดนาม อีกบ้านหนึ่งคือที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่วัดแม่พระแห่งสันติภาพ จ.กาฬสินธุ์ 

ที่เมืองไทยคณะดอมินิกันไม่ได้มีแต่พระสงฆ์เท่านั้น 

แต่มีการร่วมมือกับบรรดาซิสเตอร์จากอเมริกาและ

ฟิลิปปินส์ด้วย” 

ภราดาอุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล, O.F.M. 

กล่าวว่าคณะภราดาน้อยฟรันซิสกันเข้ามาเมืองไทย 

ครั้งแรก ค.ศ. 1582/พ.ศ. 2125 มีหลักฐานในสมัยนั้น

บอกว่าคณะภราดาน้อยฟรันซิสกันได้ไปเผยแผ่ศาสนา

ทั้งในอยุธยา สุโขทัย ชุมพร จันทบุรี ค.ศ. 1985/พ.ศ.

2528 คณะภราดาน้อยฟรันซิสกันได้กลับเข้ามาทำางาน

ในประเทศไทยอีกคร้ังตามคำาเชิญของพระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โดยสร้างศูนย์ภาวนาเข้าเงียบ 

จ.ปทุมธานี

“ภารกิจในประเทศไทยคือมุ่งส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ส่งเสริมชีวิตจิตให้กับคริสต-

ชน ส่งเสริมกระแสเรียกของคณะภราดาน้อยฟรันซิสกัน 

และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือสนับสนุนงาน

ของฆราวาสฟรันซิสกัน และช่วยเหลือภารกิจตามพระ 

ศาสนจักรท้องถ่ินต้องการ ปัจจุบันมีบ้านผู้ป่วยโรคเอดส์

ที่ถูกทอดทิ้งที่ อ.ลำาไทร และมีบ้านเข้าเงียบคือบ้านสวน

สันติธรรม และมีบ้านนักบุญโบนาเวนตูรา สามพราน”

คุณพ่อนพรัตน์ เรือนกูล, S.J. กล่าวว่าคณะ

เยสุอิตเข้ามาเมืองไทยครั้งแรก ค.ศ.1607 และเข้ามา

ครั้งที่สอง ค.ศ. 1954 ถึงปัจจุบัน โดยในสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์ พระองค์ทรงโปรดบรรดามิชชันนารีและ

ทรงโปรดเทคโนโลยี เช่นเรื่องการดูดาว ส่วนการเจริญ

สัมพันธไมตรีต่างๆ ได้ให้พระสงฆ์เยสุอิตได้ช่วยเหลือ 

“ปัจจุบัน คณะเยสุอิตมี 4 บ้าน คือบ้านเซเวียร์ อนุสาว-

รีย์ชัยฯ สวนเจ็ดริน เชียงใหม่ บ้านโลโยลา สามพราน 

และที่เปิดใหม่คือชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ เชียงราย  

ช่วยเหลือเด็กยากไร้โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์”

คุณพ่อกีโยม เลอเปสเกอ, M.E.P. ได้อ่าน 

ประวัติของพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ซ่ึงเป็นพระสังฆราช

องค์แรกของมิสซังสยาม โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า 

ท่านไปเยี่ยมคนยากจน นักโทษ ตลอดจนคนเจ็บไข้ 

ได้ป่วย ดำาเนินชีวิตที่เรียบง่าย กินแต่ข้าวต้มแบบ 

ชาวบ้านกับผักและปลาตัวเล็ก ไม่กินเนื้อ เพราะเป็นที่

สะดุดของชาวพุทธ และใส่เสื้อผ้าธรรมดาๆ นอกจาก

นี้ท่านเอาใจใส่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมสยามให้มาก

ที่สุดด้วย “คุณพ่อลาโนเป็นอธิการคนแรกของสามเณ-

ราลัย ประชุมซีโนดในสมัยนั้นได้กำาหนดให้ธรรมทูต 

ทุกคนต้องเรียนภาษาท้องถิ่น คุณพ่อลาโนตั้งใจเรียน

ภาษาสยาม ประเพณีของชาวสยาม ได้สนทนากับ

บรรดาพระภิกษุ... ปี 1671 ท่านไปประกาศข่าวด ี

ที่เมืองพิษณุโลก ตอนนั้นท่านตระหนักว่าขาดหนังสือ

สอนคำาสอนให้กับธรรมทูต พอกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยา 

ท่านลงมือแต่งหนังสือสอนคำาสอนเป็นภาษาสยาม 

ตลอดจนบทภาวนา คำาอวยพรที่ชาวคริสต์สามารถสวด

ก่อนทำากิจกรรมต่างๆ” นอกจากนี้ คุณพ่อลาโนยังได้ 

แปลพระวรสารทั้ง 4 เล่ม เป็นภาษาสยาม และแต่ง

หนังสือท่ีเรียกว่าการสนทนากันระหว่างชาวคริสต์กับ

ชาวพุทธ 2 เล่ม เพื่อตอบข้อข้องใจของชาวพุทธ และ

แสดงให้เห็นถึงความงดงามและความเหมาะสมของ

ศาสนาคริสต์



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 40 ประจำาวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2018 หน้า 15

 วั ด อัค ร เ ท วด า

มีคาแอล สะพานใหม่  

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

และเสกอาคารอเนกประสงค์  

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (งดจำาหน่าย

สินค้า)

 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 

ฉลองวดัวันเสาร์ที ่27 ตลุาคม เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินลั 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญยูดาอัครสาวก ชินเขต แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

 วดันกับญุลกูา อูท่อง ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 10 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

วฒุเิลศิ แห่ล้อม เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร ฉลองวัดและฉลอง 100 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ  

(นักบุญเทเรซา : เยาวชนหัวใจธรรมทูต) วันเสาร์ที่ 17 

พฤศจิกายน  เวลา 10.30 น.  พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์  เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วฒุเิลิศ แห่ล้อม 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

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

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. 

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูร์ จ.พังงา ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 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. 

 วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.00 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.

 วัดพระคริสตราชา ปะตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

10 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

17 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดมารดาพระศาสนจักร (หนองกุง) บ้าน

หนองพวง ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29  กันยายน  เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดแม่พระสายประคำาศักดิ์สิทธิ์  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

 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)

 วัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนอง- 

บัวลำาภู ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา ต. 

บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันจันทร์

ที่ 15 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุ เคราะห ์ 

อ.เมือง จ.อุดรธานี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 10 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ลพบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 10.30 น. พระอัคร- 

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

(อ่านต่อหน้า 17)
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]  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)

] สหพันธ์ครอบครัวฟรังซิสกัน ขอเชิญท่านและ 

สมาชิกในหมู่คณะ ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเราฟรัง- 

ซิสกัน สรรเสริญพระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์ ใน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญฟรังซิสแห่ง 

อัสซีซี ที่วัดน้อย อารามซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน อ. 

สามพราน จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม  2018  

เวลา 10.30 น. โดย ภราดาฟรังซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  

ภานุพันธ์  เป็นประธาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภราดา

สมภพ จงธีระธรรม โทร. 09-2703-9081

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

13 ตุลาคม 2018 / 10 พฤศจิกายน / 8 ธันวาคม เวลา  

09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  หลังมิสซารับศีลเจิม เพื่อ

พละกำาลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน 

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

] 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) หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2018 

ติดต่อ โทร. 09-2585-6113 หรือ E-mail : Prach-

achart24@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 ติดต่อโทร. 09-2585-6113 หรือ E-mail : 

prachachart24@gmail.com

] โคเออร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เน่ืองในวันขอบคุณพระเจ้า และฉลองครบ 40 ปีโคเออร์   

โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

พิธี ร่วมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนท- 

ชัย  วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์

จากผู้ลี้ภัย กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ และบัตรการกุศล 

ทำาบุญลุ้นโชค 2561 และรับประทานอาหารกลางวัน 

ซ่ึงจัดเตรียมจากกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์วัดต่างๆ  

(***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)

] ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญ

ชวนคริสตชน  ร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล 2018 หัวข้อ 

“พร้อมกับเยาวชน ให้เราประกาศข่าวดีสู่ปวงชน” ที่

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 

2018 เวลา 08.00-12.00 น.

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 โดยคุณพ่อ 

มานะชัย ธาราชัย เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย์  

ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจติดต่อคุณจอน 

โทร. 08-1490-9371

] 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 สอบถามคุณพ่อเสกสรร 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)  ขอเชิญร่วมก่อสร้าง

อารามตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ล้านบาท) สามารถ 

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร 

ช่ือบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เลขท่ี 

บัญชี  120-2-87666-4  สอบถาม โทร. 0-4271-1272 

เสกสุสาน
V วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018  เวลา  

10.00 น.

V วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 น.
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ปากกัดตีนถีบด้วยความยากลำาบากนี่คือสิ่งที่เขาจะต้อง

ยืนด้วยตัวของเขาเอง ต้องตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา

ด้วยชีวิต ด้วยมือของเขาเอง หน้าที่ของเราคือการอยู่

เคียงเขาเพื่อให้เขารู้ว่าในความยากลำาบาก ในช่วงชีวิต 

ที่เขาจะต้องต่อสู ้ก็ยังมีศาสนาที่อยู ่เคียงข้างเขาอยู ่

ตลอดเวลา นี่คือ 3 มิติที่เราสามารถทำาได้

 ศาสนาคริสต์นกิายโปรเตสแตนท์ ศจ.สรุพนัธ์ 

พุ่มพวง กล่าวว่า ได้ทำาภารกิจหญิงสะมาเรีย คือช่วย 

ผู้หญิงโดยเฉพาะ ซึ่งรวมทั้งญาติพี่น้อง ของผู้หญิง 

ที่ให้การช่วยเหลือ ด้วยวิธีการรักและให้โอกาส ในส่วน

ของภารกิจเป็นงานเปลี่ยนหัวใจคน เราต้องเอาชีวิต

ทุ่มเท เราต้องให้อภัย ยกโทษให้เขา เมื่อเขาพร้อมที่จะ

ปรับเปลี่ยนชีวิต เราก็จะสอนวิชาชีพให้กับเขา เพื่อให้

เขาสามารถนำาไปเลี้ยงครอบครัวได้ สิ่งสำาคัญ เราจะต้อง

สอนเด็กๆ ในการป้องกัน และสร้างค่านิยมไม่ให้กลับไป

เข้าสู่วงจรนี้

 3 แนวทางท่ีเราจะร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น  

 1.แสดงจุดยืนช่วยเหลือภาครัฐทุกภาคส่วน 

แสดงจุดยืนคือเราไม่เห็นด้วย เราไม่เอาด้วย กับค่านิยม

ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งไม่ถูกต้องหลายสิ่งหลายอย่าง โลก

สอนให้เราปักใจใฝ่หาเรื่องวัตถุ แต่เราต้องเน้นสอนเรื่อง

ของชีวิต เรื่องสติปัญญา ปัญญาจากพระเจ้าไม่ใช่ยกตน 

แต่ยกใจ ปัญญาของพระเจ้าไม่ให้อยู่เหนือใคร แต่อยู่

เหนือใจของตนเอง สนับสนุนคือเราต้องร่วมด้วยช่วย

มุมมองศาสนา (ต่อจากหน้า 4)
กนั แม้ว่าจะต่างองค์กร ต่างศาสนา เรายงัคงต้องร่วมมอื

กันสนับสนุน ถ้าองค์กรไหน ศาสนาไหน ที่มีความ 

มุ่งมั่นตั้งใจจะทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเราต้องมี

ส่วนร่วม ร่วมกัน เราต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ  

ทุกภาคส่วน

 2.ประสานงาน สร้างเครือข่าย เพื่อร่วมกัน

ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการค้ามนุษย์ เพราะว่าเราไม่

สามารถทำางานคนเดียวได้ เราต้องพึ่งพากัน เราต้อง 

ส่งเสริมสนับสนุนกัน

 3.สอนอย่างสตัย์ซือ่ ในฐานะซ่ึงเราเป็นองค์การ

ทางศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเรายังต้องทำาหน้าที่ 

ในการที่จะสอนจริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง คำาสอนทาง

ศาสนา เพ่ือคนในสงัคมจะได้รู้ว่าเขาควรมค่ีานยิมอย่างไร 

ใช้ชีวิตอย่างไรในความถูกต้องดีงาม ไม่ตกเป็นเหยื่อ

ของความไม่ถูกต้องต่างๆ

 ศาสนาซกิข์ นายธารนิทร์ จำาปี จากสมาคม 

ศรีคุรุสิงห์สภา กล่าวว่า เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ ล้วน

มีอิสรภาพทั้งสิ้น ทั้งในด้านการกำาเนิดจากจิตวิญญาณ 

ที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้กับเรา อุบัติมาในโลกนี้ ไม่ใช่

ให้เกิดมาเป็นทาส  ให้เกิดมาเป็นไทแก่ตนเอง เรามอิีสระ

เสรีภาพอย่างเตม็ท่ีและเรายงัเกดิมาในประเทศท่ีมพีระเจ้า 

อยู่หัวเป็นประมุขของแผ่นดินไทย ปกครองเราด้วย 

ทศพิธราชธรรม เราทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข เพราะพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยแท้ และในวันที่ 23 

ตุลาคมของทุกปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

พระราชกรณียกิจอันสำาคัญยิ่ง คือการเลิกทาส ที่ทำาให้

พระองค์ทรงได้รบัพระสมัญญาว่า สมเดจ็พระปิยมหาราช 

ความเป็นคนอยู่ตรงนี้ ว่าเรามีอิสระ มีเสรีภาพ การเป็น

ทาสมีอยู่ 2 อย่าง คือ 1.ทาสทางใจ คือการผูกรัก 

สมัครสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นอิสระไม่ได้ถูกบังคับ  2.ทาส

ทางร่างกาย ซึ่งไม่มีใครที่อยากจะถูกบังคับ ในศาสนา

ซิกข์สอนให้รักมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้า 

เท่าเทียมกันหมด ในส่วนของการค้ามนุษย์  เรากล้าขาย 

พี่น้องของเราหรือ  คำาสอนของศาสนาซิกข์ บอกว่า 

มนุษย์คือมวลมิตรของฉัน ไม่ใช่ศัตรู หรือผู้แปลกหน้า 

หรือ มนุษย์ คือ เอกลักษณ์เดียวกับบุตรของพระเจ้า มี

พระบิดาที่เป็นพ่อเดียวกัน แล้วเราจะขายพี่น้องเรากิน

หรือ 

 ศาสนาช่วยอะไรสังคม?

 ศาสนาสอนคุณธรรม และให้เป็นคนมีความ

อ่อนน้อม  อ่อนโยน  อ่อนหวาน ให้รู้จักรักเพื่อนมนุษย์

 เราควรให้ความเป็นธรรมกับสตรี 

 จะดถููกสตรีเพศไปไย แม้พระราชาธบิดียงักำาเนดิ

ในครรภ์ของนาง นี่คือธรรมะที่กำาหนดในพระธรรมซึ่ง

ชาวซิกข์สวดทุกวัน ไม่ให้ดูถูกสตรีเพศ แม่คือแม ่

ผู้สูงสุด และแม่คือผู้ชี้ทางสวรรค์ไปหาพระผู้เป็นเจ้า ซึ่ง

อยู่ที่มือของแม่ แม่คือผู้เลี้ยงลูก แม่เป็นผู้เลี้ยงสังคม 

แม่คือผูเ้ลีย้งประเทศชาต ิ และแม่นัน้เป็นผู้ทีน่ำาการฟ้ืนฟู

ส่งเสรมิศาสนา เรือ่งศีลธรรมให้กับบตุรหลานของตวัเอง 

แล้วจะไปดูถูกได้อย่างไร ศาสนาซิกข์ยกระดับของหญิง 

ว่า เป็นมารดาของโลก 

เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
มากมายด้วยเพื่อนนักอ่าน
พบกองทัพหนังสือคาทอลิก

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 
ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2018 

บูธ O33 (โอ 33) โซนซี 2 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เวลา 10.00-21.00 น. 

มีหนังสือดีจากทุกส�านักพิมพ์คาทอลิกรออยู่ 
แล้วพบกัน

วัดไหนมีอะไร (ต่อจากหน้า 15)

 วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 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

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก 
จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว... 

เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร... 

จะมีชีวิตนิรันดร (ยอห์น 3:16)

ถึงแม้ว่าพระเยซูเจ้า
ทรงเป็นพระบุตร 

ก็ยังทรงเรียนรู้
ที่จะนอบน้อมเชื่อฟัง 

โดยการรับทรมาน (ฮีบรู 5:8)

Paul and Minneapolis) ในปี ค.ศ. 2014  พระอัคร-

สังฆราชจอห์น นิเอนสเต็ดท์ ลาออกหลังจากนั้นหนึ่ง

ปี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไม่ได้ตอบข้อกล่าวหา 

ท่ีปราศจากมูลความจริงและขาดหลักฐานจากพระ 

อัครสังฆราชวิกาโน่  นี่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการต่อต้านจาก 

บรรดาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกาต่อการปฏิรูป 

พระศาสนจักรสากลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 จดหมายของพระอัครสังฆราชวิกาโน่ 11 หน้า 

อาจเป็น “การเปิดโจมตีก่อน” จากพระสังฆราชสหรัฐ 

อเมริกาที่เป็นศัตรูเพื่อจะสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้

กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยเกรงว่าพวกเขา

อาจถูกสั่งให้เข้ากรุงโรมเพ่ือให้ลาออกหรือเพ่ือให้ตอบ

เรื่องการปกปิดการล่วงละเมิดต่อเด็ก/ผู้เยาว์มากกว่า 

1,000 คนที่ถูกกระทำาโดยพระสงฆ์ 300 องค์ในรัฐ

เพนซิลวาเนีย ซึ่งพวกเขาต้องรับผิดชอบแล้วลาออก

หรือถูกไล่ออกจากตำาแหน่ง

(มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทความ

ที่น่าสนใจนี้มาเพื่อการไตร่ตรองและวิเคราะห์)

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)
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 ใ นสมณสมั ยขอ งบุญราศี สม เด็ จ 

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ผู้ทรงปกครอง

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในช่วงปี ค.ศ. 

1963-1978 ได้ทรงสร้างพระคุณูปการให้กับพระ

ศาสนจักรคาทอลิกและโลก รวมทั้งความสำาคัญ
คราวสิ้นพระชนม์นั้น คณะสงฆ์ไทยได้ร่วมไว้อาลัยแด่พระองค์ด้วย ดังเช่น 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ทรงมี

พระลิขิตแสดงความเสียพระทัยในนามคณะสงฆ์ไทย และคณะศิษย์สมเด็จพระ

สังฆราชพระองค์ที่ 17 (ปุณฺณสิริมหาเถร) นำาโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (คือ 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ) ซึ่งได้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปาพระองค์นั้น ณ นครรัฐวาติกัน ได้นำาคณะสงฆ์ และศิษย์สมเด็จ

พระสังฆราชพระองค์ที่ 17 สวดสังเวคกถา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

ในโอกาสนั้นด้วย

 9. เมื่อคราวที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดพิธีมิสซา

อุทิศถวายสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำารงพระราชอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ไปถวาย และ

ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ดังนั้น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2018 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ พิธีจะจัดขึ้นช่วงสายของวันนั้น (ประมาณ 

10.00-12.00 น.) ที่หน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย จึงปรารถนาจะนำาเสนอพิธีอันสำาคัญนี้ ในการถ่ายทอดสดในช่อง 

TNN 24 ตามวันและเวลาดังกล่าว (ซึ่งถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย จะอยู่ช่วง 

15.00-17.00 น.   เวลาอาจยืดหยุ่น ให้มีการยิงสัญญาณ ก่อน 30 นาที เพื่อ

อธิบายสาระสำาคัญต่าง ๆ

อนึ่ง ในวันนั้นจะมีผู้ที่ได้รับสถาปนานักบุญร่วมด้วยอีก 5 องค์ ดังนี้
 ในระหว่างการประชุมพระคาร์ดินัล  วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018   
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศว่า จะมีการสถาปนาบุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 (พระนามเดิมคือ โจวานนี แบตติสตา มอนตินี)   
พระอัครสังฆราชออสการ์  โรเมโร  และผู้ตั้งคณะนักบวชชายหญิง รวม 6 
องค์  เป็นนักบุญในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018  ในระหว่างสมัชชา 
พระสังฆราช ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เยาวชน  ความเชื่อ  และการไตร่ตรองกระแส-
เรียก” (3-28 ตุลาคม) ที่กรุงโรม
 มีบาทหลวงอิตาเลียน 2 องค์ และซิสเตอร์ชาวยุโรป 2 องค์ คือ
 1. บาทหลวงฟรานเชสโก  สปิเนลลี่  จากแคว้นลอมบาร์เดีย (ภาคเหนือ 
ของอิตาลี)  ผู้ตั้งสถาบันคณะซิสเตอร์แห่งศีลมหาสนิท (Adorers of the 
Blessed Sacrament)
 2. บาทหลวงวินเซนโซ  โรมาโน  จากแคว้นคัมปาเนีย (ตอนใต้ของ
อิตาลี)
 3. ซิสเตอร์มาเรีย  แคเธอรีน  กัสเปอร์  ชาวเยอรมัน  ผู้ตั้งคณะ The 
Poor Handmaids of Jesus Christ
 4. ซิสเตอร์นาซาเรีย  อิกนาเซีย  มาร์ช เมซา แห่งนักบุญเทเรซา 
แห่งพระเยซูเจ้า  ชาวสเปน  ผู้ตั้งคณะ Missionary Crusaders of the 
Church 

บรรณาธิการบริหาร

เรำก�ำลังจะมีถ่ำยทอดสดกำรสถำปนำนักบุญ...
เก่ียวเน่ืองกับประเทศไทย และพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อาทิ

 1. บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงมีความสำาคัญต่อ

พระศาสนจักร ในฐานะผู้ทรงเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา

ผู้ทรงสานต่อสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ต่อจากนักบุญยอห์น ที่ 23 พระ

สันตะปาปา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965 และได้ประกาศฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ 

เพื่อปลุกเร้าการปฏิรูปพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก เพราะมีการเปลี่ยนแปลง

มากมายหลังการสังคายนานี้ เป็นการนำาพระศาสนจักรคาทอลิกไปสู่ความเป็น

ปัจจุบันที่สุดเท่าที่เคยมีมา

 2. พระองค์ทรงเป็นผู้ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะ

เพื่อความเป็นเอกภาพระหว่างพี่น้องคริสตชนกลุ่มต่างๆ พระองค์ได้พบกับ 

พระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ลที่แยกตัวออกจากฝ่ายคาทอลิกเป็นเวลา

หลายร้อยปี พระองค์ได้พบกับพระอัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์เบอรี่ ผู้แทนจาก

ศาสนายิว อิสลาม ฮินดู และพุทธ พระองค์ได้เขียนสมณสาส์นที่มีชื่อเสียง เช่น  

ค.ศ. 1967 ได้ออกสาส์น Populo rum Progressio (Progress of the 

Peoples) ที่เกี่ยวกับคำาสอนทางสังคมและความเชื่อ สมณสาส์น Sacerdotalis 

Caelibatus เกี่ยวกับการถือโสดของบาทหลวง และที่สำาคัญยิ่งอีกฉบับคือ 

Humanae Vitae (of Human Life) ที่ออกในปี ค.ศ. 1968 เกี่ยวกับคำาสอน

เรื่องการคุมกำาเนิดและการเคารพศักดิ์ศรีของชีวิต ฉบับสุดท้ายของพระองค ์

เป็นสมณสาส์นชื่อ Octogesima Adveniens เชิญชวนทุกคนให้ร่วมแก้ปัญหา

ความยุติธรรมและสันติ ออกวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1971 

 3. ทรงสถาปนาพระฐานานุกรมพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ภาค คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอัคร-

สังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

 4. สำาหรับประเทศไทย ทรงแต่งตั้งคุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู (พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู) เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1973

 5. ด้านศาสนสัมพันธ์ ทรงพบกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

(ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช เมื่อสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น

เสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน เมื่อปี 1972 พร้อมด้วยพระสังฆราชเปโตร คาเร็ต-

โต ประมุขมิสซังสุราษฎร์ธานีองค์แรก ซึ่งเข้าเฝ้าในวาระเดียวกันนี้ด้วย 

 6. บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่  6 ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน

อย่างเป็นทางการ มีพระสมณโองการสถาปนาสถานเอกอัครสมณทูต และส่ง

เอกอัครสมณทูต (Apostolic Pro-Nuncios ต่อมายกเลิกในปี 1993 เปลี่ยน

เป็น Apostolic Nuncio มาจนปัจจุบัน) มาประจำาในประเทศไทย และราช-

อาณาจักรไทยได้ส่งเอกอัครราชทูตไทยไปประจำาสันตะสำานัก ท่านแรกคือ พลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ

 7. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) สมเด็จพระมหารัชมัง 

คลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺโญ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุต ปยุต-

โต) เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ณ นครรัฐวาติกัน เมื่อครั้งไป

สังเกตการณ์พระศาสนาในยุโรป ซึ่งต่อมาท่านได้เป็นผู้บุกเบิกวัดไทยในยุโรป

หลายแห่ง

 8. ก่อนพิธีมิสซาอุทิศถวายสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อ
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“ประชุมแบ่งปัน”  โคเออร์ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาเชียงใหม่ ประชุมแบ่งปันข้อมูลการตั้งกลุ่มอาสาสมัครกับชาวบ้านและให้ทุนการศึกษาโดยการส่งเสริม

อาชีพ วัดแม่พระมารีอา บ้านเปียงหลวง เป็นโอกาสที่มีคุณพ่อคริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักดิ์ และคุณพ่อมาระโก ประยูร ปันมณีกุล พระสงฆ์ใหม่มาถวายมิสซา 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2018

มุมมองศาสนากับปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018 เวลา 08.30-12.30 น. ที่ศูนย์อภิบาล

คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ฝ่ายสังคม เครือข่ายคาทอลิกไทย 

เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT) ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิก

เพือ่ศาสนสมัพนัธ์และคริสตศาสนจกัรสัมพันธ์ จดัเสวนาศาสนากบัมมุมอง

ต่อปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน (อ่านต่อหน้า 4)

ธรรมทูตคริสตังค์สมัยอยุธยา
 พระศาสนจักรไทยสมัยอยุธยาเป็นยุคแห่งการสร้าง ต่อมาก็หาย

ไปภายหลังจากเสียกรุง และกลับมาใหม่ (อ่านต่อหน้า 14)

“ฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ” กรรมการผู้สูงอายุเขต 1 จัดสัมมนาให้ความรู้ 

และฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 ที่อารามนักบุญ 

ราฟาแอล คาลินอฟกี อ.สามพราน จ.นครปฐม นำาโดยคุณพ่อพรชัย  

แก้วแหวน จิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 1 ท่านใหม่ สมาชิกทั้งหมด 84 คน 8 วัด 

1 สโมสร

ภาพพักตา

ค�าภาวนา
ของ

เด็กน้อย
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