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ปีที่ 42 ฉบับที่ 41 ประจำ�วันที่ 7-13 ตุล�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“ซิสเตอร์แม่ปอนเข้�เงียบและระลกึถงึพระคณุเจ้�ล�กอสต์” 

ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งดวงหทัย

นิรมลของพระนางมารีย์ (แม่ปอน) เข้าเงียบรวมของคณะที่บ้านนิรมล (ดอย

ทอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา  เป็นผู้เทศน์ 

หัวข้อ “จิตตารมณ์ของคณะกับการแพร่ธรรมในสังคมปัจจุบัน” เพื่อร่วมฉลอง 

350 ปีมสิซงัสยาม และได้ก�าหนดกิจกรรมแพร่ธรรมสญัจรด้วยการเข้าไปเยีย่มเยยีน 

กลุ่มคริสตชนใหม่ตามหมู่บ้านห่างไกล ในหัวข้อ “จงแล่นเรือออกไปในน�้าลึก” 

และมีพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงพระคุณเจ้าลูเซียน ลากอสต์ ผู้ตั้งคณะด้วย 

ฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่�ไข่ ตี๋เล็ก

“ฉลองวัดซ�งต�ครู้ส” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน พร้อมด้วย 

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 ปีนี้เป็นพิเศษ เป็นปีเตรียมฉลอง 250 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ ในปี 2019 และก่อนมิสซา 

มีพิธีเสกอาคารพระเมตตา ส�าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โรงอาหาร หอประชุมใหญ่ และลานอเนกประสงค์ โดยมีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจ�านวนมาก

“ฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่�ไข่” พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์  ศุระ-

ศรางค์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา 

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018

“แสวงบุญ” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธ์ิ และคณะสงฆ์

สังฆมณฑลนครราชสีมา แสวงบุญมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศ

รัสเซีย ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2018

“ถว�ยคำ�สัญญ�” วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 เวลา 15.00 น.  

ที่อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ มีการมอบเหรียญให้สมาชิกใหม่  พิธีต้อนรับ

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม  พิธีรื้อฟื้นถวายค�าสัญญา  และพิธีถวายค�าสัญญา

ตลอดชีพ ของสมาชิกคณะฆราวาสคาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขา 

คาร์แมล กรุงเทพฯ จ�านวนทั้งสิ้น 13 ท่าน และสมาชิกจากหมู่คณะฯ 

ที่สามพรานมาร่วมถวายค�าสัญญาตลอดชีพด้วย 1 ท่าน โดยมีคุณพ่อ

อนุพงษ์ ศรีสุข, OCD. เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณและเป็นผู้แทน 

อธิการฯ ในพิธีดังกล่าว ร่วมด้วยคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ
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พระวาจาของพระเจ้า : ครั้งหนึ่ง มีผู้นำาคนตาบอด

เป็นใบ้และถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้า 

พระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย คนน้ันก็พูดได้และมอง 

เห็น ประชาชนทุกคนต่างประหลาดใจพูดว่า “คนนี้ 

เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดใช่ไหม” เมื่อชาวฟาริส ี

ได้ยินเช่นนี้ ก็พูดว่า “คนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำานาจ

ของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” ... พระเยซูเจ้า 

ตรัสว่า “แต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยพระจิตของพระเจ้า 

ก็หมายความว่า พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่าน

แล้ว” (มธ 12:22-28)

      นักบุญมัทธิวบันทึกว่า พระเยซูเจ้าทรงรักษา 

โรคและขับไล่ปีศาจด้วยพระจิตของพระเจ้า ส่วนนักบุญ 

ลูกาใช้ค�าว่า ด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า (ลก 11:20 

เชิงอรรถ g.) พระคัมภีร์และค�าสอนของพระศาสนจักร 

ใช้ค�าว่าพระหัตถ์ของพระเจ้า หรือน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้า 

เป็นสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าและช่วยให้รู้สึกได้อย่าง

อบอุ่นถึงสัมผัสของพระองค์มาตั้งแต่ยุคแรก คริสตชน 

จึงคุ้นเคยกับสัญลักษณ์น้ีมาตลอด และเข้าใจความหมาย 

ท้ังสองด้านว่า ทุกส่ิงเกิดข้ึนด้วยพระอานุภาพของพระเจ้า 

หนึ่งเดียว และด�ารงอยู่ได้ในสายสัมพันธ์แห่งความรัก

ของพระองค์ เป็นพระเจ้าเองที่ทรงเผยแสดงพระนามว่า 

“เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” เพื่อให้มนุษย์รู้จักพระองค์

ในฐานะองค์พระผู้ “เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความ 

ซื่อสัตย์” (อพย 34:6) มนุษย์จึงรู้จักพระเจ้าเป็นองค์ 

ความจริงและความรักทั้งสองด้าน (ดู ค�าสอนฯ ข้อ 

212-231) คุณพ่อรานีเอโร คันตาลาเมสซา น�าค�าสอน 

ของนักบุญอัมโบรสมาอธิบาย พอสรุปได้ว่า พระบิดา 

ทรงกระท�าทุกสิ่งผ่านทางพระบุตร ซึ่งเปรียบเหมือน

พระหัตถ์ของพระองค์ พระบุตรทรงกระท�าทุกสิ่งตาม 

พระประสงค์ของพระบิดา ส�าเร็จสมบูรณ์โดยพระจิตเจ้า 

ซ่ึงเปรียบเหมือนน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้า ดังน้ัน พระบุตร

ตรัสสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้นด้วยพระฤทธานุภาพของ

พระจิตเจ้า นักบุญออกัสตินใช้สัญลักษณ์พระหัตถ์และ 

นิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยในการอธิบายให้คริสตชน 

และผู้มาเรียนค�าสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เข้าใจว่า พระคัมภีร์ทั้งหมดพูดอยู่เรื่องเดียว คือ พระเจ้า

ผู้ทรง “เป็นอยู่” โดยพระองค์เอง ทุกสิ่งมาจากพระองค์ 

ทรงเป็นปฐมเหตุและเป้าหมายสมบูรณ์ของทุกสิ่ง 

ทรงสรรพานุภาพทุกประการ พระเจ้าผู้ทรงสูงสุดหนึ่ง

เดียวพระองค์นี้ ทรงรักมนุษย์อย่างที่สุด ทรงประทาน

ของประทานหลากหลาย อย่างมากมายให้บรรดาผู ้

ศักดิ์สิทธิ์ ทรงอ้าแขนพร้อมโอบกอดมนุษย์ด้วยความ 

เมตตาตลอดเวลา คริสตชนลูก ๆ ของนักบุญออกัสติน 

ได้ฟังค�าเทศน์สอนและได้เห็นแบบฉบับที่ท่านปฏิบัติ

ตรงกับค�าเทศน์สอน พวกเขาจึงได้รับความอบอุ่น มั่นใจ 

มีก�าลังใจ และได้รับการฟ้ืนฟูอยู่เสมอในการด�าเนินชีวิต 

ตามความเชื่อ ความหวัง ความรัก และด้วยดวงใจ

ที่ส�านึกผิด ทั้งพระคัมภีร์ ธรรมประเพณีและค�าสอน 

ของพระศาสนจักร ตลอดจนพื้นฐานชีวิตปกติของ 

คริสตชนต่างใช้สัญลักษณ์นี้ช่วยให้รู้สึกได้ถึงสัมผัส 

“ทรงฤทธิ์” ที่ “เปี่ยมรัก” ของพระเจ้า ที่แสดงออกให้

สัมผัสของพระจิตเจ้�
โดย  ผศ. อารมณ์ พูลโภคผล

พบเห็นได้ทั้งในค�าทักทาย ค�าอวยพร บทเทศน์สอน  

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ ภาพวาด งานศิลปะ และสถาปัตย- 

กรรมมากมาย เช่นที่เราคริสตชนรู้จักกันดี ได้พบเห็น

ภาพนี้บ่อย ๆ คือภาพวาดการเนรมิตสร้างโดยไมเคิล 

อังเจโล ที่อยู่ในวัดน้อยซิสติน วาติกันเป็นต้น

 ประสบการณ์จากภาพวาด บทเทศน์และบทเพลง 

ศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีน�าเข้าสู่การร�าพึงภาวนาอย่างสงบน่ิงในพระเจ้า 

ที่สัมผัสและน�าการฟื้นฟูมาสู่ชีวิตจิตผมอย่างมากคือ 

เมื่อได้เข้าเงียบเพื่อรับการรักษาเยียวยาทางจิตใจกับ 

คุณพ่อคาร์ล สมิทต์, C.Ss.R. และ ซ.แมรี่ โฮแกน 

คณะอุร์สุลิน เรื่อง การกลับมาของลูกล้างผลาญ เมื่อ 

วันท่ี 12-14 มีนาคม ค.ศ. 2004 ท่ีบ้านผู้หว่าน สามพราน 

นครปฐม และคร้ังท่ีสองท่ีวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ 

ประจวบคีรีขันธ์ ในสัปดาห์ต่อมา ซึ่งคุณพ่อยอห์น  

ตามาโย ซดบ. เป็นผู้จัดท้ังสองคร้ังน้ัน ในการเข้าเงียบ

ทั้งสองครั้ง คุณพ่อคาร์ล สมิทต์, C.Ss.R. น�าเราร�าพึง

ไตร่ตรองนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าตามค�า

อธิบายของคุณพ่อเฮนรี่ นูเวน และที่ “โดนใจ” ผม

มากที่สุดคือ ภาพนิ้วและมือทั้งสองข้างของบิดาผู้ใจดี 

ที่เรม แบรนท์ จงใจวาดไว้อย่างแตกต่างกัน คุณพ่อ

เฮนรี่ นูเวนอธิบายว่า ทุกสิ่งเริ่มต้นที่มือทั้งสองข้างซึ่ง

แตกต่างกัน มือซ้ายของบิดาที่วางบนไหล่ของบุตรชาย

นั้น แข็งแรงและกร้าน นิ้วมือกางออกและคลุมเกือบทั้ง

หัวไหล่และหลังของลูกชาย พร้อมกับมีแรงกดที่นิ้วหัว

แม่มือเป็นพิเศษ มือนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสัมผัส แต่

เป็นการโอบอุ้มที่แข็งแรง แม้ว่าจะมีความอ่อนโยนใน

ลักษณะการสัมผัสบุตรก็ตาม แต่ก็มิใช่ปราศจากความ

มั่นคงเข้มงวด (การกลับมาของลูกล้างผลาญ, คุณพ่อ 

นิรุต กิจเต่ง แปล, หน้า 125-126) มือนี้ช่วยให้ผม

เข้าใจถึงความรักท่ีเปี่ยมด้วยความเมตตาจากความ 

ย่ิงใหญ่ จริงจัง และเด็ดขาดหน่ึงเดียวของพระเจ้า พระองค์

ทรงสรรพานุภาพทุกประการ ทุกสิ่งมาจากพระองค์ เป็น 

ของพระองค์ ได้รับการโอบอุ้มให้ด�าเนินอยู่ได้โดยพระองค์ 

และจะบรรลุถึงเป้าหมายสมบูรณ์ได้ในพระองค์เท่านั้น 

      ส่วนมือขวานั้นแตกต่างจากมือซ้ายมาก มือนี้ 

ไม่ได้จับหรือโอบอุ้ม แต่วางอย่างอ่อนนุ่ม เบา และนิ่ม

นวล นิ้วมือชิดกัน งดงาม วางอย่างนุ่มนวลบนไหล่

ของลูกชาย มือน้ีให้การปลอบโยน โอบกอด ให้ก�าลังใจ 

และความบรรเทาใจ  มือน้ีเปรียบเหมือนมือของแม่ (เร่ือง 

เดียวกัน หน้า 126) มือน้ีช่วยให้ผมรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย 

สงบมีสันติอยู่ในความรักที่ “รักแล้ว รักเลย” “อภัยแล้ว 

อภัยเลย” เป็นความรักที่รักษา เยียวยาทั้งร่างกาย จิตใจ 

และวิญญาณของลูกน้อยสุดที่รัก เพราะแม่จะลืมบุตร 

ท่ียังกินนม และจะไม่สงสารบุตรท่ีเกิดจากครรภ์ของนาง

ได้หรือ (เทียบ อสย 49:15) ลักษณะมือทั้งสองข้างนี้

ตรงกับประสบการณ์ตอนเป็นเด็ก ผมมีเตี่ยเป็นคนเข้ม-

แข็ง มีความสามารถหลายด้าน จริงจัง และเข้มงวด มี

แม่ที่ขยัน เข้มแข็ง อดทน ใจดี เข้าใจผู้อื่น และอ้อน 

ได้เสมอ มีเตี่ยที่ผมเคารพ ยกย่อง และย�าเกรงมาก 

ในความเข้มงวดด้วยความรักของท่าน มีแม่ที่นอนตัก

ได้อย่างอบอุ่น และเล่าบอกได้ทุกเรื่อง แม่จะตั้งใจฟัง 

แม่จะยิ้มเมื่อผมยิ้ม แม่จะลูบศีรษะและเช็ดน้�าตาเมื่อ

ผมร้องไห้ พร้อมอ้อมกอดที่ให้ก�าลังใจ ทั้งเตี่ยและแม่มี

เหมือนกันคือ ท่านทั้งสองให้ความส�าคัญกับพิธีมิสซา

วันอาทิตย์ และวันฉลองของพระศาสนจักรเป็นอันดับ

แรก และมีความศรัทธาต่อการสวดลูกประค�าเป็นพิเศษ 

เม่ือผมได้ฟังบทเทศน์และมองดูภาพวาดของเรม แบรนท์ 

ผมรับรู้ถึงสัมผัสของมือทั้งสองของบิดาผู้ใจดีทันทีว่า 

(อ่านต่อหน้า 13)
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งานมหกรรมเยาวชน (ต่อจากหน้า 20)

 งานมหกรรมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ของ

คณะโฟโคลาเร ที่เรียกว่า เจนเฟสท์ (Genfest) ได้จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  ที่กรุง

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีเยาวชนของคณะโฟโคลาเร

เข้าร่วมงานกว่า 7,000 คน จากประมาณ 100 ประเทศ

ทั่วโลก หัวข้อของงานคือ “ก้าวข้ามทุกเขตแดน”  

เจนเฟสท์ได้เสนอแนวคิดให้กับเยาวชนว่า อย่าได้กลัว

ก�าแพงหรือเขตแดนที่ขวางกั้นทั้งเขตแดนความเป็น

ส่วนตัว เขตแดนทางสังคม และเขตแดนทางการเมือง 

แต่ให้ยอมรับโดยไม่ต้องกลัว หรือมีอคติต่อความแตก-

ต่าง ระหว่างเจนเฟสท์ ได้ส่งผ่านทางการแสดงบนเวที 

กิจกรรมกลุ่ม แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต และการแสดง

คอนเสิร์ต 2 คืน เพื่อถ่ายทอดความเป็นเอเชียให้กับ

ทั่วโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรม เยาวชนที่ร่วมงานได้เสนอ

ตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้คน ด้วยการเข้าร่วมในโครงการ 

“หลายมือเพื่อมนุษยชาติ” โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 12 

ฐาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคี การร่วมมือกัน 

การพัฒนาบ้านเมืองในส่วนต่างๆ ของกรุงมะนิลา และ

ชุมชนใกล้เมืองหลวง ชายทะเล ฯลฯ

 เจนเฟสท์ครั้งแรกได้จัดขึ้นที่กรุงโรม อิตาลี 

เมื่อปี ค.ศ. 1973 ทุกครั้งที่ผ่านมาเจนเฟสท์จัดขึ้นใน 

ทวีปยุโรป โดยเจนเฟสท์ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่กรุงบูดา- 

เปสต์ ประเทศฮังการี มีเยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน

ประมาณ 12,000 คน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศไทย 

และประเทศเพื่อนบ้านจากภาคพื้นเอเชียด้วย  ครั้งนี ้

เป็นครั้งแรกท่ีเยาวชนเพื่อโลกที่ เป็นหนึ่งของคณะ 

โฟโคลาเร ได้เลือกจัดเจนเฟสท์ในทวีปเอเชีย เพื่อเปิด

โอกาสให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์อันกว้างไกลกว่า

เขตแดนในประเทศยุโรป เพื่อเข้าถึงวัฒนธรรมเอเชีย    

5 วันก่อนเจนเฟสท์ ได้มีการเชิญชวนเยาวชนจากทั่ว

โลกจ�านวนหนึ่งเดินทางมาพบปะกับเยาวชนท้องถิ่น

ของบางประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ ไทย 

เวียดนาม เมียนมา และอินโดนีเซีย เพื่อเยี่ยมเยียน

และศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ พร้อมกับท�า

กิจกรรมร่วมกันกับเยาวชนในท้องถ่ินน้ันๆ  หลังจากน้ัน 

เยาวชนเหล่านี้ได้เดินทางไปร่วมเจนเฟสท์ ณ กรุง

มะนิลาพร้อมกับเยาวชนคนอื่นๆ ด้วยกัน

 เจนเฟสท์ครั้งนี้ ได้กล่าวถึงโครงการ “หนทาง

สู่โลกที่เป็นหนึ่ง” โดยมีเป้าหมายเพื่อทุกคนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็น

พี่น้องสากล ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และศาสนสัมพันธ์ 

หลังเจนเฟสท์ 3 วันสิ้นสุดลง เยาวชนจ�านวน 800 คน 

จากประเทศต่างๆ สนใจอยู่ร่วมการพบปะที่เรียกว่า 

Post Genfest  (หลังเจนเฟสท์)  ต่ออีกเป็นเวลา 5 วัน  

(9-13 กรกฎาคม) ที่ตาไกไต (Tagaytay) ใช้เวลา 

เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงมะนิลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

มีการแบ่งปันประสบการณ์ ท�ากิจกรรมร่วมกันหลาก-

หลายฐานท่ีเยาวชนสามารถเลือกได้ เป็นโอกาสท่ีเยาวชน

ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ

ความเป็นพี่น้องสากลในระหว่างพวกเขา

 มีเยาวชนจากประเทศไทย 65 คน จากภาค

ต่างๆ ของประเทศ เช่น เยาวชนจากอัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และ

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   ครั้งนี้มีอะไรที่พิเศษ 

มากที่ไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ  นั่นคือ คณะภคินีพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ส่งซิสเตอร์ผู้เยาว์และ 

ผู้ฝึกหัดรวมทั้งหมด 17 คน ร่วมเดินทางไปพร้อม

กับเยาวชนประเทศไทยเพ่ือร่วมเจนเฟสท์ในคร้ังนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีพระภิกษุ 2 รูป  พระมหาบุญช่วย ดูใจ 

(พระครูพิพิธสุตาทร ดร.)  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และพระสมัย 

อัศวสันติ (กันตธัมโม  ภิกขุ)  จากวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ 

รวมท้ังอาจารย์ชาวพุทธ 2 ท่าน  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ฯลฯ เจนเฟสท์

ทุกครั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน และเพื่อนพี่น้องที่นับถือ

ศาสนาอื่นเข้าร่วมด้วย 

 มาเรีย โวเช่ (Maria Voce) ประธานของ

คณะโฟโคลาเร ได้เสนอแนวคิด 3 ข้อเพื่อเป็นแนวทาง

ส�าหรับผู้ร่วมงานได้น�ากลับไปปฏิบัติที่บ้าน คือ  รัก  

เริ่มต้นใหม่  และแบ่งปัน  เพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นผู้มี 

ส่วนร่วมในการสร้างโลกสู่ความเป็นพี่น้องสากล

 พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล (Luis 

Antonio Tagle) ประมุขอัครสังฆมณฑลมะนิลา ได้ให้

เกียรติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณในวันสุดท้าย

ของเจนเฟสท์ พระคาร์ดินัลได้กล่าวชมเชยความมีน้�าใจ

และความมุ่งมั่นที่จะท�าความดี สร้างโลกให้มีความรัก  

สันติสุขและความสามัคคีเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกันของ

เยาวชนที่มาร่วมเจนเฟสท์  และท่านยังได้เชิญชวน

เยาวชนท่ีมาร่วมเจนเฟสท์ให้ตอบรับการเรียกของ 

พระเป็นเจ้าด้วยความใจกว้าง เพ่ือน�าแสงสว่างไปสู่โลก 

ท่ีมืดมิด เหมือนเด็กทีมหมูป่าท่ีติดอยู่ในถ้�าหลวง จังหวัด

เชียงราย

 ความประทับใจของเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

มหกรรมเจนเฟสท์

 เอกราช (ท่าแขก ลาว) นี่เป็นครั้งแรกของ

กลุ่มเยาวชนลาวที่ได้เข้าร่วมเจนเฟสท์ จากสังฆมณฑล

เวียงจันทน์ 2 คน และจากมิสซังท่าแขก 5 คน ผมมี

ความสุขมากท่ีได้เห็นเยาวชนจ�านวนมากจากท่ัวโลก 

จากหลากหลายภาษา ต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรม

พวกเราไปที่นั่นเพื่อสร้างความเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกัน 

และพวกเราต้องการท่ีจะแสดงให้เห็นว่าพวกเราเป็น

ครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวเพื่อน�าความหวังและ

สันติภาพไปสู่โลก เราแลกเปลี่ยนความคิดหลากหลาย

เพื่อจะได้ตระหนักถึงชีวิตใหม่ ชีวิตแห่งสันติและความ

หวัง เพื่อก้าวโพ้นเขตแดนทั้งปวง ผมเชื่อว่าพันธกิจ

ของผมก็คือการกลับไปอยู่กับเยาวชนลาวเพื่อน�าทาง

พวกเขาไปในหนทางที่ถูกต้อง และหลังจากเจนเฟสท์ 

ผมจะยังคงเดินทางของผมต่อไปกับเยาวชน ไม่ว่าผม

จะท�าอะไรก็ตาม ผมจะท�าอย่างดีที่สุด ผมจะน�าความ

หวังไปให้กับครอบครัวของผม วัดของผม ประเทศของ

ผม ผมจะท�าให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ขอขอบพระคุณ

พระเจ้าที่ทรงประทานโอกาสให้นี้กับผมครับ และขอ

พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความหวัง ความรัก และ

ความเข้มแข็งยิ่งทียิ่งมากขึ้นให้กับผม 

 มาราดี (กัมพูชา) ดิฉันชอบรายการหลังจาก

เจนเฟสท์มากที่สุด เพราะพวกเรามีโอกาสได้รู้จักกัน

มากขึ้น ดิฉันเข้าร่วมงานฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  

พวกเราอภิปรายถึงความยากจนและวิธีที่จะช่วย 

พวกเขา ดิฉันจ�าประโยคหนึ่งได้ว่าการช่วยเหลือคน 

ยากจนมิใช่แค่ให้สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น แต่ว่าเราต้อง 

หาเวลาอยู่กับพวกเขา เป็นเพื่อนกับพวกเขาด้วย ถึง

แม้ว่าเราจะไม่มีสิ่งของให้ แต่เราสามารถให้เวลาของเรา 

เป็นผู้รับฟังที่ดี และเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าที่ดีได้ ในฐาน

นั้นพวกเราเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ยากจน ถึงแม้ว่า

พวกเขาจะยากจน  แต่พวกเขาดูมีความสุขกับสิ่งที ่

พวกเขามีอยู่ ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขามีเพื่อนที่ดี มีผู ้

รับฟังที่ดี และมีผู้ให้ค�าแนะน�าที่ดีค่ะ

 มารุต เยาวชนกรุงเทพฯ  ผมไม่ได้คิดถึง 

ตัวเองมากนัก ผมดีใจท่ีส่ิงน้ีท�าให้ผมออกไปหาผู้อ่ืนได้ 

ผมเข้าใจแล้วว่าท�าไมผมถึงได้ไปร่วมเจนเฟสท์ นั่นคือ 

(อ่านต่อหน้า 14)
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ตอนที่ 217

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

รายงานโดย  uCatholic -  (11กันยายน 2018)

l ข้อความอ้างอิง “ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา 

ฟันต่อฟัน’ แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบ

คนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขา

ด้วย” (มธ 5:38-42)

l มีพระคัมภีร์ตั้งมากมายหลายตอน แต่ข้อความตอน

ดังกล่าวนี้ มาจากพระวรสารของนักบุญมัทธิว เป็นบท

เทศน์ “ปฐมเทศนาบนภูเขาของพระเยซูเจ้า” เขียนอยู่

อย่างถาวรที่พบบริเวณกราวน์ซีโร (“บริเวณกราวน์ซีโร  

9/11” หมายถึง... พื้นที่ว่างเปล่าหลังจากรื้อถอนสิ่ง

ก่อสร้างคือตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ที่ถูกผู้ก่อการร้าย

ขับเคร่ืองบินชนจนลุกไหม้ถล่มลงมาทั้งสองตึกแฝด 

ในมลรัฐนิวยอร์กซิตี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2002.... 

ผู้แปล) ความร้อนจากตึกที่ถูกไฟไหม้หลอมละลายโลหะ 

ในตัวอาคาร  แต่เป็นเหตุน่าแปลกใจอย่างยิ่งที่โลหะ

หลอมละลายน้ันได้เคลือบหน้าหนังสือพระคัมภีร์ลง 

บนเนื้อโลหะ ผู้เข้าไปช่วยเหลือค้นหาผู้เสียชีวิตในซาก

ตึกบังเอิญพบและสังเกตเห็นว่าหน้าพระคัมภีร์ที่ฉีกขาด

ออกมาที่ถูกเคลือบนี้เป็นพระวรสารตอนดังกล่าวนี้เอง

พบหน้าหนังสือพระคัมภีร์ถูกหลอมบนเนื้อผิวโลหะใต้พื้นซากบริเวณกราวน์ซีโร 9/11

l เจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้พบเศษซากพระคัมภีร์ที่เคลือบ

บนผิวโลหะในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003,  6 เดือน 

ให้หลัง ใต้พื้นถนนทุลลี่ ซึ่งเป็นถนนชั่วคราวให้รถ

บรรทุกแล่น ถนนถูกกลบทับผู้ตายที่ยังไม่ได้กู้ศพออก

มาบริเวณด้านใต้ของตึกที่ถล่ม เขาได้เรียกช่างภาพซึ่ง

บังเอิญเก็บภาพอยู่บริเวณนั้นเข้ามาดู

l “ซากพระคัมภีร์ที่ถูกเคลือบด้วยยางที่ละลายอยู่บน

ก้อนโลหะถูกส่งมาให้จากนักดับเพลิงที่รู้ว่าผมเป็น 

ผู้ติดตามบันทึกภาพเรื่องราวซากพื้นที่บริเวณกราวน์

ซีโร “นายเมเยอโรวิทช์  เขียนในอีเมลหลังจากกลับไป

ประเทศอิตาลีแล้ว เขาเขียนเสริมว่า “ผมต้องประหลาดใจ 

ที่หน้าพระคัมภีร์ที่รอดจากไฟลุกไหม้และเหลือเพียง

เศษเสี้ยวของข้อความกลับเป็นข้อความนี้” เขาเล่าต่อ 

ว่า “และในทุกยุคสมัยค�าสอนสดใหม่อันเป็นปัจจุบันก็

ฉายแสงออกมาด้วยตัวของพระคัมภีร์เองอยู่เสมอ”

 “ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อ

ฟัน’ แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่ว 

ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย” 

(มธ 5:38-42) 

นายเมเยอโรวิทช์ กับซากโลหะเคลือบหน้าพระคัมภีร์ที่

ฉีกขาด

ข้อความพระคัมภีร์

18 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาทรงปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีใช้เป็นแนวทาง

ส�าหรับการประชุมสมัชชาพระสังฆราชท่ัวโลก หรือซีโนด 

เพื่อการเข้าร่วมประชุมจะก่อประสิทธิผลมากขึ้น  

พระองค์ทรงกระท�าด้วยเอกสารระดับส�าคัญ คือเป็น

กฤษฎีกา “Episcopalis communio” ที่จะสามารถ 

น�าไปปฏิบัติได้ทันทีเลย   ได้ถูกน�าเสนอแก่ส�านักวาติกัน

โดยเลขาธิการทั่วไปของการประชุมซีโนด  ผู้ท�าหน้าที่

อธิบายการเปลี่ยนแปลงหลักซึ่งเทน้�าหนักไปที่ขั้นตอน

เร่ิมต้นและการปรับใช้ในตอนสรุป  พระคาร์ดินัลลอเรนโซ  

บัลดิสเสริ เลขาธิการทั่วไปของการประชุมซีโนดกล่าว

ว่า  “การประชุมซีโนดแต่ละครั้งเป็นที่เข้าใจกันว่าจะเริ่ม 

ด้วยการปรึกษาหารือสอบถามความคิดเห็นจากคน 

ทุกระดับชั้น แม้แต่บัดนี้พระศาสนจักรก็ยังปรึกษาหารือ

เช่นนี้อยู่ แต่อยู่ในวงจ�ากัดและเรื่องส�าคัญๆก็มอบให้กับ

ผู้มาเข้าประชุมและผู้มาร่วมฉลองการสมัชชา แต่บัดนี้

เราจัดให้มีเวลาเพื่อจะปรึกษากับประชาชน และร่วมกัน

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเขาเหล่านั้น”

พระสันตะปาปาทรงปรับเปลี่ยนให้การเตรียมประชุมซีโนด

ประชาชนส่วนอื่นสามารถเข้ามีส่วนได้มากขึ้น

l การประชุมซีโนดแต่ละครั้งจะก�าหนดหัวข้อหลัก 

ครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องศีลมหาสนิท พระคัมภีร์ การ

ประกาศข่าวดีใหม่และครอบครัว  ความคิดของคาทอลิก

จะเข้ามาในขั้นตอนการเตรียม โดยไตร่ตรองด้วยตัว

ตนเองและส่งค�าเสนอแนะเข้ามา นี่จะท�าให้ปัญหาได้รับ

การตรวจสอบและวิธีแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพก็จะเสนอ

เข้ามา   ตัวอย่างที่ปฏิบัติไปแล้วของการเตรียมคือการ 

จัดประชุมเยาวชน 300 คนที่มาจากทั่วโลกในเดือน

มีนาคม เมื่อประชุมเสร็จสิ้น ข้อเสนอของพวกเขาจะ

น�ามารวมเข้ากับเอกสารของบรรดาพระสังฆราชท่ีใช้

ในการประชุมซีโนดในหัวข้อเยาวชนและกระแสเรียก

ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 3 ตุลาคมนี้  พระคาร์ดินัลลอเรนโซ  

บัลดิสเสริกล่าวต่อว่า   “เราจ�าต้องพบกับประชาชน คุย 

กับพวกเขา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นี่เป็นการ

เปลี่ยนแปลง เราต้องการให้ผู้รับศีลล้างบาปทุกคนโดย

ตั ว เข า เ อ ง ไ ด้

มี ส่ ว น ใ น ก า ร

ประชุมซีโนด” 

เพื่อน�าไปปรับ 

ใช้การเปลี่ยน- 

แปลงนี้ การ

ป ร ะชุ มซี โ นด

จะร่วมงานกับ

สมณกระทรวง

ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ

ก ร ะ บ ว น ก า ร

ปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจของที่ประชุม เพื่อยืนยันว่า 

ได้รับการน�าไปปฏิบัติได้จริง  พระคาร์ดินัลลอเรนโซ  

บัลดิสเสริ สรุปว่า “ตัวอย่างเช่น การประชุมครั้งล่าสุด 

เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ส�านักวาติกันก็จะมีหน่วยงาน 

ดูแลครอบครัวและขณะน้ีก็ท�างานควบคู่กันไป แน่นอน 

ประเด็นที่ต้องน�าไปปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับพวกเขา แต่เรา 

ต้องการจะติดตามปัญหา สนับสนุนพวกเขาและมีความ 

สัมพันธ์กับพวกเขาที่ท�างานถาวรต่อไป”   การเปลี่ยน- 

แปลงอีกอย่างหนึ่งคือ หากพระสันตะปาปาทรงเรียก 

ประชุมซีโนด พร้อมด้วยอ�านาจการตัดสินใจ จะไม่ใช ่

เพียงแค่ก�าหนดข้อเสนอออกมา  แต่ผลลัพธ์สุดท้าย 

ที่ได้จะมีลักษณะเป็นเอกสารอ�านาจสูงสุด (magisterial 

character) ลงพระนามพระสันตะปาปาและลงชื่อ 

พระสังฆราชทุกองค์ที่มาเข้าร่วมประชุมซีโนด
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หัวใจที่ซ่อมได้
“เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน”

(มาระโก 10:8)

ผมเติบโตขึ้นในครอบครัวที่แสนอบอุ่นที่มีพ่อกับแม่ที่เป็นนักปฏิบัติ 

แม่ของผมได้ชื่อว่าราชินีแห่งการรีไซเคิล ทุกครั้งที่ท่านท�าอาหารท่านคอยล้าง

กระดาษฟอยล์อลูมิเนียมทุกครั้งเพื่อน�าไปใช้ครั้งต่อไปจนกว่าจะขาดยุ่ยจนใช้

ไม่ได้ แม่จะคอยใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราอยู่เสมอ หรือถือ

อุปกรณ์เครื่องครัวส�าหรับท�าบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ

ส่วนพ่อของผมท่านจะมีความสุขมากเม่ือไปซื้อรองเท้ามือสองท่ีอาจ

จะขาด และน�ากลับมาซ่อมและใช้เองแทนที่จะไปซื้อคู่ใหม่ พ่อก็เช่นกันมักจะ

มีอุปกรณ์ซ่อมบ้านติดตัวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นไขควง ประแจ เพื่อซ่อมแซมและ

ดูแลบ้านของเราให้แข็งแรงเสมอ

ผมเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้จากชีวิตและการกระท�าของพวกท่าน พ่อ

กบัแม่พูดเสมอว่า “ถ้าเรามองเหน็สิง่ท่ีมนัพงัเรากต้็องหาวิธแีก้ไขหรอืซ่อมแซม

เท่าท่ีท�าได้ มากกว่าไปซือ้ใหม่ให้สิน้เปลอืง” นัน่คอืความจรงิ เพราะในบางคร้ัง

เราจะใช้สิ่งของจนพังโดยไม่รักษาแต่ซื้อมาใหม่ แต่เราต้องคอยดูแล คอย 

เอาใจใส่ คอยซ่อมถ้ามันพัง คอยรักษาถ้ามันป่วย...

หัวใจของเราก็เช่นกัน ต้องหมั่นดูแลรักษาดวงใจของกันและกัน 

เอาใจใส่ดูแลต่อกันเสมอ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทั้งในเวลาป่วยและเวลา

สบาย...

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดประทานความรัก ความห่วงใย และก�าลังใจ 

ให้ลูกสามารถมองเห็นและสัมผัสความรักของพระองค์ในเพื่อนพี่น้อง โปรดให้

ลูกมีจิตใจที่เสียสละ มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ช่วยกันเสริมสร้างหรือ

ปรับปรุงชีวิตของกันและกันอยู่เสมอ ดังที่พระองค์ทรงรักพระศาสนจักรด้วย

เทอญ อาแมน

สำ�คัญผิด
 หนึ่งชีวิตคือความยิ่งใหญ่
 แค่เริ่มมีชีวิตก็เป็นคุณค่าแล้ว
 คุณค่าในความแตกต่าง...มีชีวิตกับไม่มีชีวิต
 พร้อมกับชีวิตก็มีศักยภาพไม่สิ้นสุด

รวมทั้งพลวัตเพื่อมีชีวิตอยู่ได้เกินเพียงพอ
ทั้งในตัวตนทั้งในสิ่งรอบข้างทั้งในธรรมชาติ
แต่ละชีวิต...ทั้งคนทั้งสัตว์
สามารถมีชีวิตได้เต็มตัวตน
สัตว์เล็กก็หนึ่งชีวิตสัตว์ใหญ่ก็หนึ่งชีวิต
ชีวิตต่างหากที่เป็นแก่น
ขนาดรูปร่างชนิดพันธุ์...เป็นแค่ตัวแปรภายนอก
ถึงจะเปลี่ยนจะลดจะเพิ่มจะขาด
ชีวิตยังคงเป็นชีวิตอยู่ครบ
เพียงแค่วิธีการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างไป
โดยมีธรรมชาติเป็นใจให้สามารถปรับตัวได้ตลอด
แต่พอคนเริ่มแยกไม่ออก
ระหว่างชีวิตกับตัวแปรของชีวิต
ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เอาชีวิตไปติดกับตัวแปร
ปัญหาก็เริ่มเกิด
แค่ร่างกายบกพร่องเกิดมาไม่ครบสามสิบสอง
ก็ถือว่าชีวิตไม่เต็มเปี่ยม
แค่หน้าตาไม่สวยไม่หล่อสมใจ
ก็น้อยใจว่าชีวิตอาภัพ
แค่รูปร่างผอมไปอ้วนไป
ก็มองว่าชีวิตรันทด
แค่ฐานะไม่ร่�ารวย
ก็ตีโพยตีพายว่าชีวิตอับโชค
แค่มีปัญหารุมเร้า
ก็ต่อว่าชีวิตไม่น่าอยู่
แค่สุขภาพไม่ดีรักษาเท่าไรไม่ดีขึ้น
ก็สรุปว่าชีวิตน่าจะจบเสียที...
กลายเป็นความเจ็บปวดแห่งชีวิต
เพราะเหมาเอาตัวแปรกับชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน
แทนที่จะหาทางแก้ไขจัดการกับตัวแปร
ซึ่งเป็นที่มาของความเจ็บปวด
กลับคิดหาทางลัดขจัดความเจ็บปวด
จบชีวิตจะได้จบความเจ็บปวดไปด้วย
จัดการ “ความเจ็บปวด” ไม่ได้
ก็จัดการกับ “คน” ที่รู้สึกเจ็บปวดไปซะเลย
เหมือนกับแทนที่จะขจัด “ความยากจน”
ก็ขจัด “คนจน” ให้หมดสิ้น...ฉันใดก็ฉันนั้น
ทว่า “ชีวิตคน” จบลง
แต่ความเจ็บปวดก็ยังคงอยู่ต่อไป
และขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่สิ้นสุด
ความเจ็บปวดของคนที่อยู่ข้างหลังของคนใกล้ชิด
อย่างที่มีระบุเป็นข้อมูล
“การฆ่าตัวตายของคนหนึ่งคน
จะมีผลกระทบต่อคนอื่นอีกอย่างน้อยห้าคน
...พ่อ แม่ พี่น้อง เพื่อนสนิท คนรัก...”
ที่ได้รับผลกระทบหนักกว่าหมดคือพระผู้สร้าง
ทรงให้ชีวิตดังของขวัญยิ่งใหญ่ล้�าค่า
แต่คนไม่มองชีวิตเป็นของขวัญ
กลับมองว่าตัวแปรรอบข้างชีวิตมีค่ากว่าชีวิต
พร้อมจะแลกชีวิตกับตัวแปรเหล่านี้...อย่างน่าเสียดายยิ่ง  
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ส�านักข่าววาติกันรายงาน เมื่อวันที่  10  กันยายน  ค.ศ. 2018 ว่า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ยกตัวอย่างค�ากล่าวจากจดหมายของนักบุญเปาโล  ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1  เรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างญาติใกล้ชิด   

“ชายคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนมาเป็นภรรยา  และท่านยังภูมิใจแทนที่จะเป็นทุกข์เศร้าโศก จงขับไล่คนที่ท�าผิด 

เช่นน้ีไปเสีย”   (1คร  5:1-5)  “การโอ้อวดน้ันไม่ดีเลย  ท่านไม่รู้หรือว่า เช้ือแป้งเพียงเล็กน้อย  ก็ท�าให้แป้งดิบท้ังก้อน 

ฟูขึ้นได้” (1คร 5:6-8)  

พระองค์ทรงยอมรับว่า นักบุญเปาโลได้ต�าหนิบรรดาคริสตชนด้วยค�าพูดท่ีรุนแรง  “ความใหม่ของพระคัมภีร์

และความใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า มิเพียงเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของคริสตชนเท่านั้น  แต่ยังเปลี่ยนแปลงเราทั้ง

ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณด้วย  ความใหม่ของพระคัมภีร์เป็นความสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพื่อให้เรา

ด�าเนินชีวิตใหม่ในทุกๆ วัน  

“เป็นเหตุให้คนจ�านวนมากแสวงหาการด�าเนินชีวิตคริสตชนตามวิถีทางที่โลกและมนุษยโลกเป็นไป   เขา

เหล่าน้ันไม่ยอมรับความใหม่ของพระคัมภีร์  มีความแตกต่างระหว่างความใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า และความใหม่

ของโลก ที่น�าเสนอเป็นวิถีทางในการด�าเนินชีวิต”

ความใหม่ของโลกและของพระเยซูคริสตเจ้า   

ลูกๆ คือพระพรล้ำาค่า
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า  “พ่อแม่ที่รัก  ลูกๆ คือ พระพรล้�าค่าที่พระเป็นเจ้าประทาน

แก่เรา” 

         เมื่อวันที่  7  กันยายน ค.ศ. 2018  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นแก่สมาชิกองค์กรบิดามารดา

ชาวอิตาเลียนที่มาเฝ้าพระองค์ภายในหอประชุมเปาโลที่ 6  โอกาสครบรอบห้าสิบปีของการก่อตั้งองค์กร   

พระองค์ตรัสว่า  “พ่อแม่ที่รักทุกท่าน  ลูกๆ คือพระพรล้�าค่าที่ท่านได้รับจากพระเป็นเจ้า  พ่อจึงขอเชิญชวน 

ให้ท่านเรียนรู้ที่จะปกป้องพวกเขา  มีความใจกว้าง และให้อิสระที่จ�าเป็นแก่ลูกๆ ที่จะเติบโตตามวัย และด�าเนิน 

ชีวิตเหมาะสมกับวัย  ในฐานะที่เป็นสมาคมเป็นโอกาสที่จะปกป้องอันตรายที่จะเข้าสู่ชีวิตเด็กๆ ให้เขาได้เรียนรู้ 

ที่จะเลือก และให้ค�าแนะน�าแก่เขาถึงโอกาสที่ดีที่สุดส�าหรับความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นพลเมืองและความ

ก้าวหน้าในชีวิตคริสตชนที่ดี”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงช่ืนชมท่ีบรรดาสมาชิกได้ให้ค�าม่ันที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาและ 

ความคิดริเริ่มแก่เยาวชน   พระองค์ทรงเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กว่ารู้สึกเสียใจที่เคยพูดต�าหนิครู  ตรัสเสริมว่า 

“เมื่อพ่ออายุเพียง 10 ปี พ่อพูดไม่ดีกับครู  และครูได้เชิญคุณแม่ของพ่อมาพบ หลังจากพูดคุยกับครู  แม่พ่อ

เรียกพ่อมาพบและท�าโทษพ่อต่อหน้าครูของพ่อ  จากนั้นแม่ขอให้พ่อขอโทษและจูบคุณครู  ซึ่งพ่อก็นบนอบ  

เมื่อกลับไปยังห้องเรียน  พ่อรู้สึกมีความสุขและสบายใจ  และคิดว่าเรื่องคงจบเท่านั้น”

 “แต่ไม่เป็นตามที่พ่อคาดคิด  เย็นนั้นเมื่อพ่อกลับถึงบ้าน และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเป็นข้อตกลง ‘ความ 

ร่วมมือ’  ระหว่างบ้านและโรงเรียน  ที่ครูยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองที่จะท�าโทษเด็กตามสมควร  

หากปราศจากครู  พ่อแม่เส่ียงท่ีจะเผชิญกับความท้าทายด้านการศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานด้านวัฒนธรรม

ของคนในยุคสมัย ความท้าทายจากสังคม จากส่ือต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  บรรดาครูก็เหมือนผู้ปกครอง 

ที่ตลอดทั้งวันมักจะสาละวนอยู่กับการให้การอบรมด้านการศึกษาแก่ลูกๆ ของท่าน  ทั้งนี้ ผู้ปกครองได้รับ

สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของครู”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กล่าวขอบใจบรรดาสมาชิกและประทานพระพรแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน   

พระแม่มารีย์แห่งโลเรโต
เมื่อวันที่ 9  กันยายน  ค.ศ. 2018  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส  ตรัสแก่ผู้มาเฝ้าพระองค์ 

ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรในกรุงโรมว่า  

“เมื่อวานนี้พ่อได้ไปเยือนสักการสถานพระแม่มารีย์

แห่งโลเรโต  ประเทศอิตาลี  และได้สมโภชวันแม่พระ 

บังเกิด (8 กันยายน) ณ สักการสถานแห่งนั้น  

โอกาสเดียวกันบรรดาครอบครัวที่มาร่วมพิธีร่วม

ขอพรจากพระแม่มารีย์แห่งโลเรโต  ณ บ้านแม่พระ 

ซึ่งเป็นบ้านของทุกๆ ครอบครัวเช่นกัน”

สักการสถาน  “บ้านศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่

มารีย์แห่งโลเรโต เป็นสักการสถานที่ส�าคัญที่สุดแห่ง

หนึ่งในโลก  สามารถมองเห็นจากภูเขาซึ่งตั้งอยู่ห่าง 

30  กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอันโคนา   

ต�านานเล่าว่า  ก�าแพงสามด้านของบ้านหลังนี้ได้ย้าย 

มาจากบ้านที่แม่พระบังเกิด ซึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์   

อันได้แก่  พระแม่มารีย์  พระกุมารเยซู และนักบุญ

โยเซฟ ได้เคยอาศัยในกรุงเยรูซาเล็ม”

 การประกาศความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า 

ไม่อาจสิ้นสุดเพียงแค่ค�าพูดที่เราประกาศ  แต่จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ควรแสดงออกในกิจการอย่างแท้จริง 

 เมื่อวันที่  16  กันยายน  ค.ศ.  2018  ส�านกัข่าว 

ซนีติได้ตพีมิพ์       พระด�ารสัของสมเดจ็พระสันตะปาปา 

ฟรังซิส  ตรัสแก่ผู้มาเฝ้าพระองค์ ณ จัตุรัสหน้า 

มหาวหิารนักบญุเปโตร  เวลาเทีย่งวนัพธุประจ�าสปัดาห์ 

 “สวัสดีพี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน  พระ 

วรสารโดยนักบุญมาระโก บทที่ 8:27-35 ประจ�าวันนี้    

ค�าถามว่า  “พระเยซูเจ้า คือ ใคร?”  พบได้ทั่วไปใน

พระวรสารบทนี้  เพียงแต่ครั้งนี้พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้

พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด? ที่ตั้งค�าถามนี้แก่บรรดาอัครสาวกด้วยพระองค์เอง  เป็น

ค�าถามน�าให้พวกเขาได้รู้ทีละเล็กละน้อยว่า ลักษณะที่

พระองค์กล่าวถึงเป็นการกล่าวถึงผู้ใด  พระองค์ตรัส

ถามเขาว่า  “คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร?”  ผลปรากฏว่า

ประชาชนต่างเชื่อว่าพระองค์คือประกาศก  แต่พระเยซู

เจ้ามิได้ทรงสนพระทัยในความคิดเห็นหรือค�าซุบซิบ

ของประชาชน  พระองค์ไม่ทรงใส่พระทัยในปฏิกิริยา

ของบรรดาสาวกที่ลงความเห็นต่างๆ นานาเกี่ยวกับ

พระองค์

 ในอดตีและในปัจจบุนั  พระเยซูเจ้าทรงปรารถนา

ให้บรรดาอัครสาวกสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับพระองค ์ 

โดยยึดพระองค์เป็นศูนย์กลางของการด�าเนินชีวิต จึง

ทรงถามย�้าอีกว่า “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร?”    ปัจจุบัน  

พระเยซูเจ้าทรงถามค�าถามท่ีตรงประเด็นและเป็น

ความลับแก่เราแต่ละคนว่า   “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร?”     

“ท่านทั้งหลายว่าเราเป็นใคร?”    “ส�าหรับท่านแล้ว 

เราเป็นใคร?” เราแต่ละคนได้รับเรียกให้ตอบค�าถามนี้

ภายในใจเรา  ด้วยแสงสว่างที่พระบิดาเจ้าประทานให้  

เพื่อที่จะรู้จักองค์พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์   

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับเราดังที่ได้เกิดขึ้นกับเปโตร เพื่อที่

จะยืนยันด้วยศรัทธาแรงกล้าว่า   “พระองค์คือพระเยซู 

คริสตเจ้า”  อย่างไรก็ตามเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสชัดเจน

แก่เราว่าสิ่งที่บรรดาอัครสาวกกล่าวถึงว่า พันธกิจ

(อ่านต่อหน้า 17)
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ฉลองอาสนวิหารแมพระบังเกิด เชียงราย
วันเสารที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2018

เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม  

เปนประธาน

ติดตอสอบถาม  โทร. 053-713210

อาสนวิหารแมพระบังเกิด

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

พิธีเสกสุสาน ประจำป 2018

วันจันทรที่ 5-วันศุกรที่ 9 พ.ย.2018
 - เวลา 19.00 น.  ภาวนาใหผูลวงลับ
 -  เวลา 19.30 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ

วันเสารที่ 10 พ.ย.2018
      -  เวลา 10.00 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
         หลังมิสซา มีพรมน้ำเสกตามหลุม
      -  เวลา 19.30 น. พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ

วันอาทิตยที่ 11 พ.ย.2018
      -  เวลา 06.30 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
     -  เวลา 10.00 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
         หลังมิสซามีโยนกำยานและพรมน้ำเสกตามหลุม

         งด..  มิสซาภาษาอังกฤษ และมิสซาค่ำ
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 หลังมิสซา มีพรมน้ำเสกตามหลุม
  - เวลา 19.30 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
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  หลังมิสซามีโยนกำยานและพรมน้ำเสกตามหลุม

งด..  มิสซาภาษาอังกฤษ และมิสซาค่ำ

วัดพระหฤหัยฯ ศรีราชา
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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 
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 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
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ชาตะ 27 กุมภาพันธ์ 1982
พักผ่อนในพระเจ้า
1 กรกฎาคม 2018

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ทุกสิ่งเปนไปตามน้ำพระทัย
ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์์์

ครบ 100 วัน

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

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ขอพระแมมารียโปรดชวยวิงวอนเพื ่อเราเทอญ

มารีอา ลั้ง เจียไพบูลย
1922-1991

ยอหน วิทยา เจียไพบูลย
12 มกราคม 1973
18 มีนาคม 2006

นิโคเดมัส ซัน เจียไพบูลย
1911-1992

ปุลเกรีอา วาแลน เชาวดี
พักผอนในพระเจา 
14 กันยายน  2013
อายุ 85 ป ครบ 5 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปโตร ภิรมร เชาวดี
พักผอนในพระเจา 
8 ตุลาคม 2005

อายุ 79 ป ครบ 13 ป

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 10 ป

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 10 ป
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
การศึกษาของสามเณรในบ้านเณรใหญ่

โดย...บาทหลวงธวัช  สิงห์สา

 การพัฒนาของโลกปัจจุบัน  ก่อให้เกิดแนวคิด

ในด้านวัตถุนิยม สุขนิยม บริโภคนิยม ฯลฯ ส่งผล 

กระทบต่อภาวะด้านจิตใจของคนในสังคมอย่างเห็น 

ได้ชัด ผู้คนขาดความใส่ใจด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ีดีงาม  มาตรฐานความถูกผิดทางศีลธรรมและจริยธรรม

ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลหรือจากท่ีคนส่วนใหญ่เขาท�ากัน  

การแสวงหาอ�านาจและความร่�ารวยกลายเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการเจริญชีวิต  ซึ่งจะได้มาอย่างไรไม่ส�าคัญโดย

ไม่ค�านึงถึงความผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรม การทุจริต

หรือการคดโกง  กลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับ

จากสังคมในวงกว้างว่า  เป็นช่องทางสู่ความส�าเร็จ คน

รุ่นใหม่ไม่สนใจพัฒนาตนเอง ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลก

ออนไลน์ ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริง แทนที่จะใช้เวลากับ

คนจริงๆ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อท�าความบันเทิง

แทนที่จะใช้เพื่อการศึกษา เสียเวลาไปกับการสนทนาที่

ไร้สาระ การโพสต์รูปหรือข้อความที่ขาดความรอบคอบ 

หรือด่าทอกันอย่างหยาบคายโดยขาดความรับผิดชอบ 

พวกเขาหลงติดกับดักของสื่อออนไลน์จนกลายเป็น

ทาสของสื่อในที่สุด (สภาพระสังฆราชฯ: 2015)

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

เหล่านี้  ส่งผลกระทบต่อการอบรมสามเณรนับวันจะ 

ยิ่งยากขึ้น การเข้าถึงสื่อต่างๆ ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว 

ดึงความสนใจของสามเณร แม้คณะผู้ให้การอบรมจะ

พยายามหาแนวทางเพื่อสร้างวุฒิภาวะและการมีวินัย

ในตนเองแก่พวกเขา โดยพยายามสร้างความคิดที่รู้เท่า

ทันสื่อ และรู้จักใช้สื่ออย่างถูกต้อง ซึ่งก็ถือว่าเป็นการ

ยากท่ีจะหาจุดสมดุลและความเหมาะสมในเร่ืองน้ี   

พระศาสนจักรคาทอลิกในฐานะผู้ก�ากับดูแลในด้าน

การอบรมสามเณรได้ให้แนวทางส�าหรับการอบรม 

โดยพิจารณาถึงการพัฒนาสามเณรท่ีต้องบูรณาการ

ไปด้วยกันทั้ง 4 ด้าน คือ ชีวิตจิต ความเป็นมนุษย์  

สติปัญญา และการอภิบาล อันถือเป็นการพัฒนาทั้งครบ 
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คริสตเจ้าและประสบการณ์ความเชื่อของพระศาสนจักร 

สามเณรต้องรู้ความจริง “ทั้งหมด” ของคริสตศาสนา 

เพื่อพวกเขาจะสามารถยอมรับพระวาจา เติบโตด้าน

ชีวิตจิตและมีความพร้อมสู่การเป็นผู้อภิบาลตามแบบ

อย่างพระคริสตเจ้า โดยมีการศึกษารายวิชาที่ต้องศึกษา 

เช่น พระคัมภีร์ทั้งครบ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  เทววิทยา

ข้อความเช่ือต่างๆ  ผลงานของปิตาจารย์ต่างๆ  สัจธรรม 

พระศาสนจักรและพระคริสตเจ้า  เทววิทยาศีลธรรม  

เทววิทยาการอภิบาล เทวิทยาพันธกิจ (Missiology) 

ค�าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร กฎหมายพระ
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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
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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

78

ท่านเองนั่นแหละที่
กล่าวโทษตนเอง  

เมื่อตัดสินผู้อื่น   
(รม 2:1)

บทภาวนาพระจิตเจ้า
ขาแตพระจิต พระผูประทานใหลูกมองเห็น 
และแสดงใหลูกไดพบกับหนทางที่จะบรรลุ 

ถึงความปรารถนาของลูก ผูประทานพระหรรษทาน
สำหรับการยกโทษและลืมความผิดบกพรองตางๆ 

ทั้งเปนแบบอยางสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภาวนาสั้นๆ นี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค 
สำหรับทุกสิ่งทุกอยาง และลูกขอกลาวย้ำอีกวา 
ลูกไมตองการที่จะแยกจากพระองค ไมมีอะไร

สำคัญไปกวาความปรารถนานี้ 
ลูกตองการเปนหนึ่งเดียวกับพระองค 

และความรักของลูกเพื่อพระองคเทานั้น
อาแมน

w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com
w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com

35.-35.-

พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 

ราคาเริ่มตนเพียงราคาเริ่มตนเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
B   A   K   E   R   Y

02-291-3750-4
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 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

78

ท่านเองนั่นแหละที่
กล่าวโทษตนเอง  

เมื่อตัดสินผู้อื่น   
(รม 2:1)

บทภาวนาพระจิตเจ้า
ขาแตพระจิต พระผูประทานใหลูกมองเห็น 
และแสดงใหลูกไดพบกับหนทางที่จะบรรลุ 

ถึงความปรารถนาของลูก ผูประทานพระหรรษทาน
สำหรับการยกโทษและลืมความผิดบกพรองตางๆ 

ทั้งเปนแบบอยางสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภาวนาสั้นๆ นี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค 
สำหรับทุกสิ่งทุกอยาง และลูกขอกลาวย้ำอีกวา 
ลูกไมตองการที่จะแยกจากพระองค ไมมีอะไร

สำคัญไปกวาความปรารถนานี้ 
ลูกตองการเปนหนึ่งเดียวกับพระองค 

และความรักของลูกเพื่อพระองคเทานั้น
อาแมน

w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com
w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com

35.-35.-

พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 

ราคาเริ่มตนเพียงราคาเริ่มตนเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
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ศาสนจักร ศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์ (สมณ-

กระทรวงเพื่อพระสงฆ์: 2016)

นอกจากนี้  สามเณรควรได้มีการศึกษาวิชา

พิเศษเฉพาะทาง เช่น งานอภิบาล งานธรรมทูต การ

สื่อสารสังคม ตลอดจนทักษะในการเทศน์ในพิธีกรรม 

การให้คำาแนะนำาของศาสนบริการศีลอภัยบาป และการ

สอนคำาสอน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับพระสงฆ์ใน

การที่จะเป็นผู้นำาในการประกาศข่าวดีใหม่ 

ท้ายที่สุด สิ่งที่บรรดาผู้ให้การอบรมในบ้านเณร

ใหญ่ทุกคนคาดหวัง คือ สามเณรที่สำาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของการอบรมแล้ว พวกเขาจะเป็นพระสงฆ ์

ที่มีคุณภาพ มีวินัยในตนเอง มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ   

สามารถเป็นผู้อภิบาลท่ีเอาใจใ่ส่ดูแลสัตบุรุษดั่งเช่น 

องค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งผลสำาเร็จเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้

คงต้องมาจากการทำางานของพระจิตเจ้า ซึ่งพระองค์

ทรงเป็นผู้อบรมฯ แท้จริง ขอพระองค์เปิดจิตใจสามเณร

เพื่อรับการอบรมและพัฒนาตนเองจนบรรลุสู่ศักดิ์สงฆ์

ที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้เราช่วยกันภาวนาด้วยความหวังต่อไป 

เพื่อสิ่งเหล่าน้ีจะได้เกิดขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีของพระ

ศาสนจักรไทย 

เอกสารประกอบการเขียน

สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย.(2015). กฤษฎีกา

ส มั ชช า ใหญ่ ขอ งพร ะศ าสนจั ก รค าทอลิ ก แห่ ง
(อ่านต่อหน้า 17)
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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)

พระเจ้าเป็นทั้งเตี่ยและแม่ในเวลาเดียวกันจริง ๆ 

      ผลจากการเข้าเงียบทั้งสองครั้งสอนผมให้ 

“ค่อย ๆ รับรู้สัมผัสของพระจิตเจ้า” ในเหตุการณ์ปกติ

ของชีวิต ในครอบครัว ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นความสุขความยินดี ความ

สำาเร็จ และที่เป็นความทุกข์ยากลำาบาก ความผิดหวัง

หรือความล้มเหลว ท้ังในพระพรและพระหรรษทาน หรือ

ในความอ่อนแอ ความบาป และความผิดพลาด ไม่ว่า 

จะอยู่ในสภาพใด ที่ใด เวลาใด ด้วยเรื่องใด ๆ ของชีวิต 

ความเชื่อในพระอานุภาพของพระคริสตเจ้าผู้ทรง 

กลับคืนพระชนมชีพ ทำาให้ผู้เชื่อได้รับพระจิตเจ้า และ

รับรู้ถึงสัมผัสของพระองค์ได้ ดังท่ีนักบุญออกัสตินสอน

ว่า “ผู้มีความเชื่อ ได้สัมผัส” ท่านอธิบายว่า ผู้มีความ

เชื่อคือผู้สมัครใจมอบน้ำาใจของตนเพื่อตอบรับและ 

ร่วมมือกับน้ำาพระทัยของพระเจ้าด้วยความรัก จะทำาให้

เขามีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรง

มี (เทียบ ฟป 2:5)  และที่ผมใช้คำาว่า “ค่อย ๆ รับรู้” 

เพราะประสบการณ์สอนเราว่า การยอมสละน้ำาใจของเรา 

การตอบรับและร่วมมือกับพระจิตเจ้าเป็นเรื่องที่ต้อง 

ได้รับการฟ้ืนฟูแล้วฟ้ืนฟูอีกอย่างต่อเน่ือง เราจึงจะค่อย ๆ  

รับรู้ถึงสัมผัสของพระจิตเจ้าในชีวิตปกติประจำาวัน 

ของเราชัดเจนขึ้น และเมื่อเรา “ได้รับมา” เราก็ต้อง 

“มอบต่อให้” ผู้อื่น (เทียบ 1คร 11:23) อันจะทำาให้

ความเชื่อของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้น ละเอียดอ่อนมากขึ้น ใน

เวลาเดียวกัน เราก็จะรับรู้สัมผัสของพระจิตเจ้าได้ไวยิ่ง

ขึ้น นักบุญยากอบ อัครสาวกจึงสอนว่า ความเชื่อและ

การกระทำาต้องดำาเนินไปพร้อม ๆ กัน เพราะการกระทำา 

สัมผัสของพระเจ้า (ต่อจากหน้า 3) ทำาให้ความเชื่อเจริญสมบูรณ์ (ดู ยก 2:14-26) และ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 สอนว่า ความ

เชื่อจะเจริญเติบโตขึ้นเมื่อถูกนำามาดำาเนินชีวิต และมี

ประสบการณ์แห่งความรักที่เราได้รับมา และเมื่อตอนที่

ถูกเผยแผ่ออกไปในฐานะที่เป็นประสบการณ์แห่งพระ

หรรษทานและความชื่นชมยินดี ดังที่นักบุญออกัสติน

สอนว่า ผู้มีความเชื่อ สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง

ด้วยความเชื่อ (Porta Fidei ข้อ 7) 

      ดังนั้น ความเชื่อในพระเจ้าองค์ความจริงและ

ความรัก (คำาสอนฯ ข้อ 214) ต้องนำาเราออกไปเป็น

พยานในชีวิตประจำาวันของเรา ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็น

เรื่องใหญ่ เรื่องสำาคัญ เพราะมักจะเป็นเรื่องธรรมดา ๆ  

เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา จึง

สอนว่า เราไม่จำาเป็นต้องทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แค่ทำาสิ่งเล็ก ๆ  

ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ก็พอ ดังนั้น ด้วยความเชื่อ 

ในพระฤทธานุภาพของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืน 

พระชนมชีพ เราจึงได้รับสัมผัสของพระจิตเจ้า และเรา

ก็นำาไปมอบต่อให้ผู้อื่นทุกคน แม้คนที่มีปัญหากับเรา 

เพราะการทำาเช่นนี้ก็เท่ากับได้ปฏิบัติต่อพระเยซูเจ้าเอง 

แต่หากเราไม่ทำาให้ผู้อื่น เราก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อพระเยซูเจ้า

เองด้วย (มธ 25:33-45 และที่อื่น ๆ) ในทางตรงข้าม

ถ้าเราทำาร้ายผู้อื่น เราก็ทำาร้ายพระเยซูเจ้าเอง (เทียบ กจ 

9:5) สัมผัสของพระจิตเจ้าบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้เรา 

มิใช่เพื่อกักเก็บไว้ในตัวเรา เพื่อตัวเราผู้เดียว แต่ต้องนำา

ไปมอบต่อให้ผู้อื่น เพราะนี่คือกระแสเรียก นี่คือพันธกิจ 

ของศิษย์พระคริสต์ ของผู้ประกาศและเป็นพยานถึงข่าวดี 

ว่า พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสสอนว่า เราทุกคนได้รับการเรียกมา 

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยการดำาเนินชีวิตด้วยความรักและ

เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระเจ้าในทุกที่

และทุกสิ่งที่เราทำา กับสามีเรา ภรรยาเรา ลูกหลานเรา 

เพื่อนพี่น้อง ผู้ร่วมงาน ทุกคนที่เราติดต่อด้วย เพื่อ

ความดีของส่วนรวม ด้วยกิจการปกติประจำาวันซึ่งอาจ

ดูเหมือนเป็นการกระทำาเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยซ้ำา เช่น

หยุดนินทาใส่ความผู้อื่น ไม่นำาความไม่ดีของผู้อื่นมา

พูดเล่าต่อ ตั้งใจรับฟังผู้อื่นด้วยความรัก ความเข้าใจ  

พูดด้วยคำาพูดที่อ่อนโยน ให้กำาลังใจ และให้ความ 

ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นต้น พระองค์ท่านขอชาวเราอย่าท้อใจ 

เลย เพราะพละกำาลังของพระจิตเจ้าทรงช่วยให้เรากระทำา 

สิ่งเหล่านี้ และบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ (ดู Gaudete 

Et Exsultate ข้อ 14-16) 

ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่า
ทรัพย์สมบัติมหาศาล 

(บสร 30:15)
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เพื่อผมจะได้เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันกับผู้อื่นครับ นับ

เป็นประสบการณ์ที่สวยงามมาก เมื่อผมได้ฟังประสบ- 

การณ์ต่างๆ ของเยาวชนหลายประเทศ ผมตระหนัก

ได้ว่าพวกเขามีวิธีท่ีจะรักและพวกเขาสัตย์ซื่อต่อชีวิต

แห่งความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันตามที่พวกเขาได้เลือก

เจริญชีวิตครับ

 นุ่น (กรุงเทพฯ) ตลอดเจนเฟสท์ดิฉันได้เรียนรู้

ถึงวิธีที่จะแสดงออกให้มากขึ้น ไม่ขี้อายและเป็นตัวเอง

มากขึ้น ประสบการณ์มากมายที่มีการแบ่งปันนั้นช่วย

ทำาให้ดิฉันมีมุมมองและท่าทีในด้านบวก งานนี้ช่วยให้

ดิฉันเกิดแรงผลักดันใหม่ที่จะเจริญชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะ

 ทอป (ระยอง) เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปร่วม 

เจนเฟสท์ ผมได้รับหลายสิ่งหลายอย่าง ผมได้มีประสบ- 

การณ์กับมีเพื่อนใหม่ๆ จากหลายประเทศ ได้เข้าใจถึง

ความรักและเป้าหมายของเคียร่า เพราะสิ่งนี้เองที่ทำาให้

ผมตระหนักได้ว่ามันไม่สำาคัญหรอกว่าเรามาจากไหน 

เพราะเราสามารถสร้างความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันได้

งานมหกรรมเยาวชน (ต่อจากหน้า 4)

 นุกนิก (สระไม้แดง) มีการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมท่ีม่ังค่ังในท่ามกลางเยาวชนท่ีมาร่วมเจนเฟสท์  

หนูได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของผู้อื่น เจนเฟสท์นี้ได้ให้

ประสบการณ์ชีวิตแก่หนูมากมาย หนูเชื่อว่า ด้วยกันเรา

สามารถช่วยสร้างสรรค์โลกที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ 

 นิชา เยาวชนเชียงใหม่  ได้เห็นและได้เรียนรู้ 

สิ่งใหม่ๆ จากเจนเฟสท์ อดทนมากขึ้นต่ออุปสรรค

ต่างๆ มีเพื่อนใหม่มากมาย หลังจากจบเจนเฟสท์ พร้อม

กับเยาวชนที่เหลือ 800 คน พวกเราได้ไปร่วมพบปะ 

และร่วมกิจกรรมฐานทิศทางชีวิต “เปิดดวงใจของเธอ”  

ถ้าดิฉันมองดูชีวิตของตัวเอง ดิฉันยังคงจะไม่มีทิศทาง

หรือเป้าหมายท่ีชัดเจนใดๆ เลย แต่เม่ือได้ฟังการแบ่งปัน 

ประสบการณ์หลากหลายนั้น ช่วยให้ดิฉันได้เข้าใจมาก

ขึ้นถึงทางเลือกของชีวิต  และแสดงให้ดิฉันเห็นถึงวิธีที่ 

จะเจริญชีวิตที่อยู่เบื้องหน้าได้ ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ที่ประทานโอกาสให้ดิฉันได้รู้วิธีที่จะรักพระองค์และรัก 

ผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นค่ะ

 แอน ภาวิณี (นครสวรรค์) ในฐานะที่ดิฉัน

เป็นพุทธศาสนิกชน นับว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ไป

อยู่และเรียนรู้จากผู้คนต่างศาสนา ต่างประเทศ ต่างมุม

มอง ที่พยายามไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ “โลก

ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน” ผู้คนต่างรู้จักรัก และพร้อมที่จะนำา 

“ความรัก” เข้าไปในโลกนี้ ระหว่างเจนเฟสท์และหลัง

เจนเฟสท์ ดิฉันได้รับประสบการณ์ว่า ความรักสามารถ

ขับเคลื่อนเราและสามารถนำาเรามาอยู่ด้วยกันเพื่อ

กระทำาสิ่งต่างๆ ในการที่จะทำาให้โลกของเราดีขึ้น ผู้คน

ต่างยิ้มแย้มถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักกันมาก่อน พวกเขาต่าง 

ใช้มือเล็กๆ ของตนเพื่อทำาให้โลกน่าอยู่มากขึ้นค่ะ

ร่วมประชุมสภาพยาบาลคาทอลิกนานาชาติ ครั้งที่  

20 ที่เมืองกูชิง รัฐซาราวัค บนเกาะบอเนียว ประเทศ

มาเลเซีย (CICIAMS XX World Congress, 

Kuching, Sarawak, Malaysia) ระหว่างวันที่ 4-7 

กันยายน 2018 ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อสุขภาพ

อนามัยที่ยั่งยืน : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เคารพคุณค่าชีวิต Education for Sustainable 

Health : Engaging Development, Respecting 

Life” โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม

สภาคองเกรสโลกในครั้งนี้ 6 ท่าน นำาโดยอาจารย์

สุวรรณา อนุสันติ ประธานกลุ่มพยาบาลคาทอลิก

ประเทศไทย เซอร์มักดาเลนา ดาวดี รองประธาน

และเลขานุการ คุณมาลี สันติธิราศักดิ์ พยาบาลจาก

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เวชบุคคลอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  คุณสายฝน มิ่งสูงเนิน พยาบาลจาก 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เวชบุคคลอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาภิบาล 

เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี อธิการบ้านพัก 

ผู้สูงอายุคามิลเลียน จันทบุรี และคุณพ่อไพรัช ศรี- 

ประเสริฐ จิตตาภิบาลเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศ 

ไทย ผู้อำานวยการแผนกสุขภาพอนามัย

  การประชุมสภาคองเกรสนานาชาติครั้งนี้ ได้

รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล K.A.Peter Turkson ซึ่ง

เป็นสมณมนตรี ผู้รับผิดชอบสมณสภาเพื่อการส่งเสริม

การบูรณาการการพัฒนามนุษยชาติ Dicastery for 

the Promotion of Integral Human Development 

จากวาติกัน มาเป็นประธานเปิดการประชุม และเป็น 

ผู้บรรยายหลักหัวข้อ “การบูรณาการการพัฒนามนุษย- 

ชาติ และบทบาทของพยาบาลคาทอลิกในการส่งเสริม 

สุขภาพอนามัย โดยการบรรยายพระคาร์ดินัลได้ให้มุมมอง 

ในมิติทางด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกถึง 

การบูรณาการการพัฒนามนุษยชาติ หมายถึง

  1) พัฒนาทั้งครบ (holistic) คือ ทั้งมิติทาง

ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ชีวิตจิต 

ระดับบุคคลและขยายถึงทุกคน

  2) สำาหรับประชาชนทุกคน รวมทุกคนไม่มี

การแยกหรือตัดใครออกไป

  3) เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ทั้งครบ คือ ด้วย

ศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล

  4) เป็นข้อเสนอด้วยรูปแบบที่เป็นไปได้ในการ 

บูรณาการกับสังคมได้ feasible (การพัฒนาแต่ละ

บุคคล ประชาชนทุกคน และความเป็นบุคคลทั้งครบ)

  5) ต้องประกอบด้วยการเอาใจใส่ในส่ิงแวดล้อม 

ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษยชาติ

  6) การพัฒนาต้องเป็นหนทางนำาไปสู่สันติ

  7) จะต้องเป็นหนทางที่นำาไปสู่ความดี ซึ่งเป็น 

กระแสเรียกของครอบครัวมนุษยชาติ

  8) ต้องมีการเสวนาข้อความเชื่อและเหตุผล 

  เพ่ือที่จะมุ่งไปสู่พันธกิจในอนาคตของความ

ต้องการ/ความจำาเป็น ในเรื่องสุขภาพอนามัยคาทอลิก 

คือ

  1) แสวงหาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการรักษาที่

เรายังไปไม่ถึง และความต้องการของผู้ที่อ่อนแอ ซึ่ง

อาจจะขาดความชัดเจนในบางชุมชน ต้องมีความกล้า

และความเชื่อที่จะพบปะพวกเขาเหล่านี้ (คนจน คนท่ี

ปราศจากประกันชีวิต และคนท่ีมีประกันต่ำากว่ามาตรฐาน 

เด็กและทารกที่ยังไม่คลอด ผู้ปกครองเดี่ยว ผู้สูงอายุ 

ผู้ที่อยู่กับโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ ผู้ที่ต้องขึ้นอยู่กับ

เคมีบำาบัด  ชนกลุ่มน้อย บรรดาผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และ 

ผู้ที่พิการทั้งด้านจิตและร่างกาย  ผู้ที่มีความต้องการ

ปลดเปลื้องความเจ็บปวด ผู้ป่วยระยะประคับประคอง  

ทั้งหมดเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงความ

ต้องการในอันที่จะยกระดับความเห็นอกเห็นใจ และเป็น 

หลักประกันคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์

  2) ดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงย้ำา

เสมอคือ : พระศาสนจักรมิได้รอที่จะให้ผู้ที่มีบาดแผล

มาเคาะที่ประตู แต่ออกไปหาพวกเขาเหล่านั้นตามถนน  

พระศาสนจักรรวบรวมพวกเขาเหล่าน้ีเข้ามา  พระศาสน- 

จักรอุ้มเขาเหล่าน้ี เอาใจใส่พวกเขาและทำาให้พวกเขารู้สึก 

ว่าถูกรัก ในพระนามของพระเป็นเจ้าผู้เมตตา

  นอกจากแนวความคิดในเรื่องการพัฒนา 

อย่างบูรณาการบนพื้นฐานคำาสอนของพระศาสนจักร

คาทอลิก โดยเน้นท่ีการศึกษาเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีย่ังยืน

แล้ว ในเวทีการประชุมนานาชาติดังกล่าวยังมีหัวข้อ 

การดูแลแบบองค์รวม (Holistic  Care) ที่น่าสนใจ

อีกหลายหัวข้อ ซึ่งรายละเอียดทางเครือข่ายพยาบาล

คาทอลิกประเทศไทย (CICIAMS THAILAND) จะได้

สรุปเนื้อหาทยอยลงใน E-Newsletter และเว็บไซต์ของ

แผนกสุขภาพอนามัย ตามลำาดับ

  เครือข่ายพยาบาลคาทอลิกประเทศไทยภายใต้ 

คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย        

แผนกสุขภาพอนามัย กรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระ

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณ ผู้

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การประสานงานและเชื่อม

ต่อกับองค์กรพยาบาลคาทอลิกนานาชาติ เป็นไปได้

ด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำาเร็จด้วยดี...

การศึกษาเพื่อสุขภาพ (ต่อจากหน้า 20)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 41 ประจำาวันที่ 7-13 ตุลาคม 2018 หน้า 15

 วัดนักบุญเทเรซา 

หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

6 ตุลาคม  เวลา 10.30 น. 

คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

วนาโรจน์สุวิช เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา (กาลหว่าร์) กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธาน (งดจ�าหน่ายสินค้า)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากนำ้า จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันอังคารที่ 23 ตลุาคม เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธาน (งดจ�าหน่ายสินค้า)

 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

 วดัราชนิแีห่งสันตสุิข สุขุมวทิ 101 กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา  

17.00 น. คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล และคุณพ่อ

เชษฐา ไชยเดช 

 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.00 น.  

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ และคุณพ่อธีรพล กอบ-

วิทยากุล 

 เวลา 11.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 

และคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ 

 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 (งด

จ�าหน่ายสินค้า)

 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

 วดันกับญุฟรงัซิสเซเวยีร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลราชบุรี

  

 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. 

 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. พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.00 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.

 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   

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดินขาว อ. 

แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤศ- 

จิกายน 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)

 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

 

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 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

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
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] ภคินีคณะคาร์เมไลท์ จันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู  

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 เวลา 10.30 น. ที่อาราม

คาร์แมล จันทบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี 

เป็นประธาน (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกดอกกุหลาบ 

และเคารพพระธาตุ)

] การสวดสายประคำา “วันทั่วโลกพร้อมเพรียง  

ไม่สิ้นเสียงสายประคำา” วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 

เขต 1 กทม. วัดเซนต์หลุยส์

เขต 2 กทม.  วัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต

เขต 3 กทม. วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

เขต 5 กทม. วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

] 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 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)  

โดยอาจารย์เรมีย์  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  

เข้าฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ 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

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

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 

5 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถาม

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

]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. (งดจ�าหน่ายสินค้า)

V วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 น.

V วัดนักบุญเปาโล บ้านนา จ.นครนายก  

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018  

 09.00 น. รับศีลอภัยบาปและเริ่มสวด

ภาวนาเพื่อวิญญาณพี่น้องผู้ล่วงลับ 

 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 

 ทางวัดมีการจัดเตรียม ดอกไม้ – เทียน 

ไว้บริการ ติดต่อโทร. 09-2585-6113

V วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 

เวลา 10.00 น.   

“...ทรัพย์สมบัติ
ไม่ได้สร้างความมั่นใจอะไรเลย

แท้ที่จริงแล้ว เมื่อเราคิดว่า 
เราเป็นคนร�่ารวย

เราสามารถที่จะกลายเป็น
คนที่คิดถึงแต่ตนเอง

จนไม่มีพื้นที่ให้กับพระวาจา
ของพระเจ้าเลย...”

(GAUDETE ET EXSULTATE, 68)
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พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด? (ต่อจากหน้า 7)

พบกองทัพหนังสือคาทอลิก

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 
ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2018 

บูธ O33 (โอ 33) โซนซี 2 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เวลา 10.00-21.00 น. 

มีหนังสือดีจากทุกส�านักพิมพ์คาทอลิกรออยู่ 
แล้วพบกัน

เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 11)

ประเทศไทย(ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี

ใหม่) : เอกสารพิมพ์เฉพาะกิจ.

Congregation for the Clergy. (2016).The Gift 

of the Priestly Vocation (Ratio Fundamentalis 

Institutionis Sacerdotalis): L’osservatore Ro-

mano.

John Paul II.(1992). Post-Synodal Apostolic Ex-

hortation; I will give you shepherds (Pastores 

Davo Vobis): St.Paul Book&Media.

ที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับมอบหมายให้กระทำาให้สำาเร็จ

จำาเป็นต้องประสบความลำาบาก  ยากเย็นแสนเข็ญ  เป็น

เส้นทางแห่งการทนทุกข์ทรมาน  ถูกลบหลู่น่าอับอาย

ถูกต่อต้านและเป็นเส้นทางแห่งกางเขน  ซำ้าแล้วสิ่งที่จะ 

เกิดแก่เราเช่นที่ได้เกิดขึ้นกับเปโตร คือการถูกต่อต้าน

ขัดขืนมากเกินกว่าที่เราคาดหมายเสียอีก  ในช่วงเวลา 

ดังกล่าวเราสมควรได้รับคำาตำาหนิเช่นกันว่า  “เจ้าซาตาน 

ถอยไปข้างหลังเรา  อย่าขัดขวาง  เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า  

แต่คิดอย่างมนุษย์”  (มก 8:33)

 พี่น้องชายหญิงที่รัก  การประกาศความเชื่อใน 

องค์พระเยซูคริสตเจ้าไม่อาจส้ินสุดเพียงที่คำาพูดที่เรา

ประกาศ  แต่เรียกร้องท่าทีของดำาเนินชีวิตเป็นประจักษ์

พยานอย่างแท้จริง ด้วยความรักของพระเป็นเจ้า ด้วย

ชีวิตที่ยิ่งใหญ่  ด้วยชีวิตของการรักในเพื่อนพี่น้อง  ดัง

พระดำารัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา  ก็ให้เขาเลิกนึกถึง 

ตนเอง  ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มก 

8:34)  สิ่งนี้หมายความว่า  ให้เราภาคภูมิใจที่จะแบก

กางเขนของเราด้วยตนเอง  แล้วพระองค์ได้ประทานกฎ 

พืน้ฐานข้อหนึง่ว่า  “ผูใ้ดใคร่รักษาชวิีตของตนให้รอดพ้น  

จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น  แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะ

เรา และเพราะข่าวดี  ก็จะรักษาชีวิตได้” (มก 8:35)

 ในการดำาเนินชีวิต  บ่อยครั้งและด้วยเหตุผล

มากมาย  ที่เรามักหลงทางไปแสวงหาความสุขด้านวัตถุ

หรือบุคคลที่เรามักตีค่าเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งของ   แท้จริง

แล้วเราพบความสุขเมื่อเราเผชิญกับความรักท่ีแท้จริง  

ความรักนั้นจะทำาให้เราประหลาดใจและเปลี่ยนแปลง

เรา  ความรกัเปลีย่นแปลงทกุสิง่!  และความรกัสามารถ 

เปลี่ยนแปลงเราด้วย  เปลี่ยนแปลงเราแต่ละคน  ประจักษ์ 

พยานในเรื่องน้ีคือแบบอย่างของบรรดาท่านนักบุญ

นั่นเอง

 ขอพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  ผู้ทรงดำาเนิน

ชีวิตติดตามพระเยซูคริสตเจ้า  องค์พระบุตร ด้วยความ

เชื่อศรัทธา โปรดช่วยเราทั้งหลายให้เดินตามพระแม่

ด้วยเทอญ    

พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนกางเขน    
 เมื่อวานนี้พ่อได้ไปเยี่ยมจัตุรัสอาร์เมรินา และจัตุรัสปาเลอร์โม บริเวณหมู่เกาะซิซิลี โอกาสครบ 25 

ปี มรณภาพของบุญราศีปิโน  ปูกลิซี  พ่อขอขอบใจทุกคนที่มีส่วนให้การเดินทางในครั้งนี้ของพ่อดำาเนินไป 

อย่างดี รวมถึงคนขับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ด้วย  ขอบใจพระสังฆราชโรซารีโอ  กิซานา  และพระ 

สังฆราชคอร์ราโด  โลเรฟิซ  ประธานร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พ่อขอบใจบรรดาเยาวชน  ครอบครัวจำานวน

มากและประชาชนชาวเมืองซิซิลีที่งดงามที่ได้มาร่วมพิธีกรรม

 ขอให้แบบอย่างการดำาเนินชีวิตและการเป็นประจักษ์พยานของท่านบุญราศีปิโนส่องนำาทางแก่เรา  

ยืนยันให้เราเห็นว่าความดีย่อมชนะความชั่ว  และความรักย่อมมีคุณค่าเหนือความเกลียดชัง  ขอพระเป็นเจ้า

ประทานพระพรแก่ชาวซิซิลีและผืนแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเสมอ

 พี่น้องชายหญิงที่รัก  พ่อทักทายท่านทั้งหลายด้วยความรัก ไม่ว่าจะเป็นชาวโรมหรือผู้แสวงบุญจาก

ประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่มๆ จากชุมชนวัด และสมาคม

 พ่อทักทายผู้ร่วมงานกลุ่ม  “มิสซีโอ โจวานนี”  สมณพระสังฆราชเพื่องานมิชชันนารี และพ่อขอเป็น

กำาลังใจแก่ท่านทั้งหลายที่ยืนหยัดเป็นพยานถึงความรักความเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า

 พ่อกล่าวทักทายบรรดาครูและนักเรียนจากวิทยาลัยคอร์เดริอุส

 พ่อทักทายคณะนักขับแห่งโอรอน-ลา-วิลล์  กลุ่มนักดนตรีจากประเทศนิคารากัว   พ่อทักทายท่าน

ด้วยความอบอุ่นใจ

 สองวนัหลงัจากวันสมโภชไม้กางเขนศกัด์ิสทิธิ ์ พ่อคดิว่าจะมอบกางเขนอันหนึง่แก่พ่ีน้องทีอ่ยู ่ณ จตัรุสั 

หน้าพระมหาวหิาร  (สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงชูกางเขนในพระหตัถ์ของพระองค์แก่ประชาชนทีม่าเฝ้าพระองค์)   

กางเขนคือสัญลักษณ์ของความรักของพระเป็นเจ้า ผู้ประทานชีวิตของพระเยซูองค์พระบุตรเพื่อไถ่เรามนุษย์  

พ่อเชิญชวนท่านให้รับของขวัญนี้ และนำากลับไปประดับไว้ที่บ้านของท่าน  ภายในห้องนอนของลูกๆ หรือ 

ห้องนอนของปู่ย่าตายาย   ประดับไว้ที่ใดก็ได้ แต่เป็นที่ซึ่งมองเห็นได้ภายในบ้าน  เมื่อสายตาเพ่งมองไปยัง

กางเขนที่ตรึงพระเยซูเจ้า เรากำาลังมองดูความรอดของตัวเรา   เป็นสินไถ่ที่ไม่ต้องเสียค่าไถ่ใดๆ  หากมีผู้ใด

กล่าวว่าท่านจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าไถ่  ก็เป็นเรื่องน่าขบขัน  ท่านไม่ต้องจ่ายอะไรท้ังสิ้น   กางเขนนี้เป็น

ของขวัญจากสมเด็จพระสันตะปาปา  พ่อขอขอบใจบรรดาซิสเตอร์ คนยากไร้ และบรรดาผู้อพยพท่ีกำาลัง

ช่วยกันแจกกางเขนเล็กๆ แต่มีคุณค่าแก่ลูกๆ   ดังคำากล่าวว่าความเชื่อศรัทธามาจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ จาก 

ผู้ตำ่าต้อย

 พ่อขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันนี้   อย่าลืมสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วย

 ขอให้ทานอาหารเที่ยงให้อร่อย และขอกล่าวลาทุกท่าน ณ ที่นี้

 ซิซิลี  คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางใต้ของคาบสมุทรอิตาลี เป็นเขตปกครอง

ตนเองของประเทศอิตาลี   ซิซิลีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีล้อมรอบด้วยเกาะเล็กๆ จ�านวนมาก  ภูมิประเทศ

ที่ส�าคัญได้แก่ภูเขาเอ็ตนา ภูเขาไฟซึ่งสูงที่สุดในทวีปยุโรปและยังสามารถระเบิดได้  มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์- 

เรเนียน

Vatican II.(1965). Decree of the training of 

Priests (Optatam totius), Libreria Editrice Vat-

icana.

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์
ประชาสัมพันธ์ ฉลองวัด

E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com
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 น้องแว่น หนวดครึ้ม ท่าทางเอาเรื่อง 

มองหน้าผมอย่างเอาจริงเอาจัง ผมคิดในใจ ไอ้

หมอนี่ใคร แต่แววตาก็อ่อนโยนกว่า คำาว่าหาเรื่อง 

สนามบางสนาม 

ผมชอบการทำางานอย่างละเอียดของประธานกรรมการทั้งสองฝั่ง ในฝั่งของ 

ความเรียง คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการสกุลไทย เป็นประธาน และ

ทีมงานก็คล้าย ๆ กัน ซึ่งประเภทความเรียง มีผลงานจากนักเรียน  135 ชิ้น

งาน  และประชาชน 173 ชิ้นงาน ตอนนี้เมื่อการคัดกรองเสร็จ ผลงานร่วม 50 

ชิ้น จากสองประเภท จะถูกนำาส่งคณะกรรมการตัดสิน คนเขียนงาน เมื่อได้อ่าน

งานเขียนของคนอื่น ก็ยิ่งพบความหลากหลายมุมมอง หรือหลักคิด ฐานคิด 

ที่แตกต่างกันไป สำาหรับผมถือว่า เป็นความร่ำารวย เป็นความพิเศษ เป็น

มหัศจรรย์แห่งอักษรที่ถูกส่งมาผ่านหัวข้อการประกวดในปีนี้ ที่สอดรับกันอย่าง 

“เพียงแค่เม็ดทราย” เม็ดเล็ก ๆ แต่เปล่งประกายส่งผลระยิบระยับ สะท้อนแสง

สวยให้โลกได้ชื่นชม

การประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนีจะจัดข้ึน

ในวันเสาร์ที่  27 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00-16.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่ง

ชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 4  ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง 

ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการขับร้องบทเพลงประสานเสียงจากโรงเรียนกุหลาบวิทยา  

และศิลปินรับเชิญบางท่าน การอ่านกลอนบทกวีอุชเชนี จากนิสิตคณะอักษร-

ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพูดจุดประกายความคิดจากนักเขียน นักพูด  

ท่านละ 3 นาที 9 ท่าน (เหมือนรายการ Ted Talk) และแน่นอนการประกาศ

รางวัลและการอ่านผลงานที่ได้รับรางวัล ปิดท้ายด้วยการอ่านบทกวีหรือกิจกรรม

สู่ “100 ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของกวี ที่เรารัก”

น้องอู๊ด เด็กใส่แว่น หนวดครึ้ม ท่าทางเอาจริงเอาจังคนนั้นบอกผมว่า 

“ผมไม่คิดว่า สื่อคาทอลิกจะมาร่วมงานในสนามแบบนี้ หรือมีส่วนร่วมกับสังคม

ข้างนอกด้วย” ผมถามว่า “แล้วดีไหม?” แกตอบพร้อมรอยยิ้มว่า .....

ผมอยากจะบอกว่า สนามบางสนาม ถูกเตรียมไว้แล้ว โดยผู้สร้างมัน

บรรณาธิการบริหาร

ในขณะที่ยังคิดอะไรไม่ออก มือทั้งสองของชายหนุ่มคนนั้นก็ยกมือขึ้นไหว้ผม 

“สวัสดีครับพ่อ พ่อมาได้ยังไงนี่” ผมมองเพ่งพินิจวงหน้านั้นอีกครั้ง ก่อนจะเอ่ย

ทักทายขึ้นว่า “อ้าวอู๊ด...”

 ในสนามงานหนังสือ ผมเคยได้ยินมานานแล้วว่า อู๊ด ที่มีฐานะเป็น 

น้องชายเพื่อนสนิทคนหนึ่งในวัยเด็ก ทำางานอยู่สำานักพิมพ์ใหญ่ แถวตลิ่งชัน  

เคยคิดจะชวนมาทำานู่นทำานี่ แต่วันเวลาก็ซุกความทรงจำาของเขาไว้อย่างได้ผล

จนเราเจอกันตัวเป็น ๆ วันน้ันผมไปร่วมงานรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธ์ คร้ังท่ี 15  

วันนั้นคุณมกุฏ อรฤดี ได้รับรางวัล

 ตอนที่อาจารย์อุชเชนียังมีชีวิตอยู่ ตอนนั้นอาจารย์จะชวนผมไปทาน 

ข้าวเที่ยงก่อนวันประชุมคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ และแต่ละครั้ง อาจารย์

พยายามจะชวนนักคิด นักเขียน ในสายงานอาชีพ มาพบกัน มาร่วมโต๊ะทาน

ข้าวกัน ตั้งแต่รุ่นใหญ่ อย่างอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ หรือรุ่นกลางอย่าง

คุณปะการัง บางรายชื่อเมื่อรู้ว่าจะได้พบกันผมถึงขนาดตั้งตารอ อย่างเช่น คุณ

ประภัสสร เสวิกุล (น่าเสียดายที่คุณประภัสสรได้จากโลกนี้ไปก่อน) ซึ่งเป็น 

นักเขียนในใจจากงานเขียนที่ติดตาต้องใจอย่าง เวลาในขวดแก้ว ขอให้รักเรานั้น

นิรันดร ชี้ค หรือขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน ความทรงจำาของนักเขียน 

เร่ืองราว และช่วงเวลากับประสบการณ์ในชีวิตของผมซ้อนทับกันอย่างแยกไม่ออก 

ตอนนั้นผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าอาจารย์ต้องการอะไร แต่วันนี้เข้าใจชัดเจน 

ยิ่งขึ้นแล้ว

 ผมค้นพบหนังสือประกอบงาน  “ก้าวเข้าสู่ 8 นักษัตร อุชเชนี กวีอาวุโส” 

เป็นงานที่จัดในวันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2557  ในวันนั้นผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับ

เกียรติร่วมเวทีเสวนา โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ คุณประยอม ซองทอง คุณถวัลย์ 

ดัชนี คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร อาจารย์ได้เสนอ

ชื่อผมและบอกกับผู้จัดงานและผู้ร่วมเสวนาว่า ถ้าคนที่เหมาะสมและรู้จักดิฉันดี  

ทั้งมิตินักเขียนและมิติในเชิงศาสนา ต้องคุณพ่ออนุชา ในวันนั้นผมจึงพบคน 

ที่ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธ์ุในวันนี้ และได้ร่วมงานกับนักคิด นักเขียน  

ชั้นนำาของประเทศที่ได้พูดชื่อของพวกเขาขึ้นมาเรื่อย ๆ   บทรำาพึงชีวิตแบบนี้  

ผมได้แต่รำาพึงในใจในความหมายที่ว่า งานของพระ พระก็เตรียมเครื่องมือ  

ช่องทาง ผู้คนไว้ให้เรา บางทีพระองค์อาจจะเตรียมมาตั้งนานแล้วก็ได้

ช่วงก่อนการประกาศผลและมอบรางวัลโล่พระราชทานในงานประกวด

วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี ปี  2 ผมตระเวนไปตามงานมอบรางวัลทาง

วรรณกรรม การเปิดตัวหนังสือ 3-4 งาน ไม่ว่าจะเป็นงานมอบรางวัลเซเว่นบุ้ค 

อวอร์ด งานมอบรางวัลพานแว่นฟ้า งานเปิดตัวหนังสือของอัศศริ ธรรมโชติ 

ฯลฯ นัยยะหนึ่งคือการไปดูการจัดงาน อีกมุมหนึ่งคือไปให้กำาลังใจคนแวดวง

เดียวกัน ข้อค้นพบก็คือ จริง ๆ แล้วงานแบบนี้มีไม่น้อยเลย แต่ผู้สนใจน่ะสิ 

น่าเป็นห่วง งานทางวรรณกรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นอารยะ

ของประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็สุดแล้วแต่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ก็ได้

เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเล็ก ๆ ในงานวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี

ขณะที่ผมนั่งเขียนบทความนี้ ผมกำาลังนั่งประชุมกับคณะกรรมการ 

คัดกรองรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี ในประเภทความเรียง ซึ่งทั้งน่าสนุก 

ลุ้นระทึก กับทั้งน่าเห็นใจการทำางานอย่างหนักของคณะกรรมการคัดสรร ซึ่ง 

ปีนี้มีผลงานในประเภทต่าง ๆ ดังนี้               

ประเภทบทกวี นักเรียน  76  ชิ้นงาน ประชาชน  190 ชิ้นงานโดยมี

คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นั่งเป็นประธานกรรมการในประเภทนี้อย่างเข้มข้นและ

ทีมงานที่มาจากสภาการศึกษาคาทอลิกฯ โรงเรียนคาทอลิก และผู้เชี่ยวชาญ 

ถูกเตรียมไว้แล้ว 
โดยผู้สร้าง
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วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 เวลา 19.00 น. คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัย- 

สิทธิกุล เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัด 

ซางตาครู้ส หลังพิธีมิสซาได้นำาพระธาตุไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ ไปอวยพรสัตบุรุษ

ภายในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 เวลา 10.00 น.  ทางสมาคมพระนางพรหม-

จารีแห่งเปนญาฟรานช่า (VOPA) จัดพิธีมิสซาเทิดเกียรติและฉลองแม่พระ

เปนญาฟรานช่า ประจำาปี 2018 ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ซ.ลาดพร้าว 124 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยคุณพ่อธีระ กิจบำารุง เป็นประธาน 

ศาสนสัมพันธ์  เขต 3 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ โดยคุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ และ 

คุณพ่อปรีชา  ยั่งยืน เป็นผู้ให้การอบรมและฟื้นฟูจิตใจ วันเสาร์ที่ 1  กันยายน   

2018 ทีอ่ารามนกับญุราฟาแอล คาลนิอฟสกี  คณะภราดาคาร์เมไลท์   อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติ

แม่พระฟาติมา วันที่ 13 สิงหาคม 2018 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง



ปีที่ 42 ฉบับที่ 41 ประจำ�วันที่ 7-13 ตุล�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 13 
แผ่ร่มปีก
อ้อมแขน 

ป้องปก
คนที่ถูกรังแก

 มซีรีส์ีเรือ่งหนึง่ทีโ่ด่งดงัในยุโรป ถ้าไม่ผิดผมเช่ือว่าได้รางวลัด้วย (ปัจจุบนั 

ซีรีส์ที่ว่านี้ ไปสู่ Season ที่ 2 แล้ว) ซีรีส์ที่ว่านี้มีชื่อว่า “The Handmaid’ 

Tale” ซีรีส์นี้ไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นเมืองสมมุติ และเมืองนี้ 

มีชนชั้น ที่สุดแล้ว ชนชั้นที่ตำ่ากว่า ก็มักถูกปฏิบัติต่อพวกเขาไม่เหมือนคนปกติ 

คำาที่เราคุ้นพอ ๆ กับคนรับใช้คือ “ทาส”

 รูปปั้นในพิพิธภัณฑ์รูปนี้คือ รูปนักบุญอุร์สุลา และรูปปั้นนี้จึงมีชื่อว่า  

นักบุญอุร์สุลาและบรรดาสาวใช้ จากเรื่องราวในตำานานคริสตศาสนา (ป้ายที่

พิพิธภัณฑ์ได้ระบุไว้แบบนี้...ผู้เขียน) ที่เล่าถึงเจ้าหญิงอุร์สุลาที่ได้ช่วยเหลือคน

รับใช้กว่า 10,000 คนจากการจะถูกฆาตกรรมในยุคสมัยของท่าน

 มองเผินๆ ผมคิดว่าเป็นภาพพระนางมารีอา แต่ที่สุดแล้วผู้หญิงทุกคน 

ก็มีลักษณะคล้ายท่านนักบุญนี้ คือ เมื่อมีภัยมา บรรดาแม่ หรือมารดาก็ต้อง

พร้อมจะโอบรัดลูกของตนเหล่านั้น เข้ามาอยู่ในร่มปีกของเธอ แท้จริงแล้ว 

ความหมายของชีวิตช่างอบอุ่น เราไม่ได้มีสิทธิ์ในคนที่ตำ่าต้อยกว่าเรา เพราะ 

แม้เขาจะเป็นคนรับใช้ เขาก็มีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีชีวิตและลมหายใจ

ภาพพักตา

“สอนให้เด็กจ�า ต้องท�าให้เขาดู”

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู สอนเด็กน้อยท�าส�าคัญมหากางเขน

ถ่ายภาพโดย : คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ

งานมหกรรมเยาวชน 2018 (เจนเฟสท์)
“ก้าวข้ามทุกเขตแดน” (อ่านต่อหน้า 4)

การศึกษาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน : 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเคารพคุณค่าชีวิต 
 เครือข่ายพยาบาลคาทอลิกประเทศไทย (Catholic Nurse Guild 

Thailand หรือ CICIAMS  THAILAND) (อ่านต่อหน้า 14)




