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ฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่�ไข่ ตี๋เล็ก

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ งานชุมนุมสภาภิบาลวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “ชุมชนศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” และมอบใบแต่งตั้งสภาภิบาล วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 ที่อาคารนักบุญยอห์นปอลที่ 2 อ.สามพราน จ.นครปฐม  

“ประชุมคณะกรรมก�รเตรียมพิธีรับโล่พระร�ชท�น
ร�งวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2”  คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์-

ตระกูล ประธานคณะกรรมการอำานวยการ โครงการประกวดวรรณกรรม  

รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมพิธี

รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล

วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและกรรมการ 

ตัดสิน คุณพ่ออนุชา ไชยเดช พ.ต.ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา  

คุณปริสุทธิ์ กลัมพะสุต คุณกนกวลี พจนปกรณ์ คุณชุติมา เสวิกุล  

คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ ร่วมประชุม วันสาร์ที่  

22 กันยายน 2018 ที่ห้องสโรชา โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำาริ 

ส่งภ�พข่�วได้ที่กองบรรณ�ธิก�รอุดมส�ร 
E-mail: udomsarn@cbct.net ไฟล์ .jpg คว�มละเอียด 3MB ขึ้นไป 

“ฉลองเทิดทูนก�งเขน” วันเสาร์ท่ี 15 กันยายน 2018 คณะภคิน ี

รักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ได้จัดฉลองเทิดทูนกางเขนซึ่งเป็นการฉลองคณะ 

ประจำาปี ในพิธีเดียวกันนี้ได้มีการจัดฉลองครบ 70 ปี 60 ปี และ 25 ปี 

ชีวิตนักบวชของสมาชิกในคณะ พิธีแต่งตั้งฆราวาสรักกางเขน อุบลราชธานี 

รุ่นท่ี 4 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูในโรงเรียนเครือรักกางเขนที่อุทิศตน 

ในการทำางานครบ 35, 30, 25 และ 20 ปี โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา เป็นประธาน พร้อมกันนี้ทางสังฆมณฑลอุบลฯ ได้ประกาศเปิดเรื่อง

ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม  ค.ศ. 1669 - ค.ศ. 2019 โดยมีสัตบุรุษมาร่วมพิธี

ประมาณ 1,000 คน ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
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เลขที ่สสท. 0123/2018

ประกาศ สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรือ่ง การใหค้วามรู ้ก�าหนดหลกัสูตร การอบรมเกีย่วกบั

ฐานานุกรม

 “สงัฆานุกรถาวร” (Permanent Deacon)

อวยพรมายงั พระสงฆ ์ นกับวชชาย-หญิง และพีน่อ้งสตับุรุษ
คาทอลิกทุกท่าน

 สบืเน่ืองมาจากการประชุมสมยัสามญั คร้ังที่ 2/2018 ของ

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-20 

กนัยายน ค.ศ. 2018 สมาชิกของสภาพระสงัฆราชฯ ได้มมีต ิ

เป็นเอกฉันทใ์ห้ พระคุณเจา้ฟรงัซิสเซเวียร ์ วีระ อาภรณร์ตัน ์

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ และเลขาธิการสภาพระ 

สงัฆราชฯ เป็นผู้รับผดิชอบโดยตรงในการเตรียมให้มสีงัฆานุกร

ถาวรในประเทศไทย  และให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือ

ด�าเนินการในการให้ความรู้  ก�าหนดหลักสูตร การอบรม แก่ 

ผู้สมคัรเป็น “สงัฆานุกรถาวร” (Permanent Deacon)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะให้ความ

ชัดเจนในหลักการต่างๆ เกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าวน้ีเป็นระยะๆ ตาม

เวลาอนัเหมาะสม ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขอพระเจ้า

โปรดอ�านวยพระพรแด่สมาชิกทุกคนในพระศาสนจักรไทยของเรา 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กนัยายน ค.ศ. 2018 

   

(พระคารดิ์นลั ฟรงัซิสเซเวียร ์เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณิช)

ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

                                                                                                                                    

                                 (พระสงัฆราชยอแซฟ ชูศกัด์ิ สิริสุทธ์ิ)

                                 รักษาการเลขาธกิารสภาพระสงัฆราชฯ

ส�ส์นจ�กพระสังฆร�ชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ประธ�นคณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อคริสตชนฆร�ว�ส 

แผนกฆร�ว�ส
โอก�สวันฆร�ว�ส วันที่ 22 ตุล�คม ค.ศ. 2018

พี่น้องคริสตชนฆราวาสและผู้นำาองค์กรฆราวาสที่รัก 

บรรดามิชชันนารีในอดีตได้ทำางานสร้างรากฐานแห่งความเชื่อด้วย

ความกล้าหาญ ท้ังฝ่ายกายและวิญญาณ ยอมเสียสละแม้ชีวิตในการเป็นมรณสักขี  

เป็นแบบอย่างแห่งความเช่ือท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเป็นประจักษ์พยานและยืนยันถึงประวัติ- 

ศาสตร์แห่งความรอดพ้นเป็นระยะเวลายาวนานในพระศาสนจักรสากล และกว่า 

350 ปีในประเทศไทย โดยพระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้สานต่องานของบรรดา

มิชชันนารี และส่งเสริมบรรดาคริสตชนไทยให้มีความเชื่อที่มั่นคง มีความศรัทธา

อันแรงกล้า 

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเข้ามาในชีวิตและประวัติศาสตร์ของมวล

มนุษย์ โดยการทำางานของพระองค์ผ่านทางบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์ นักบวช 

โดยอาศัยความร่วมมือจากบรรดาคริสตชนฆราวาสเป็นสำาคัญ พระศาสนจักร 

ในประเทศไทยเห็นความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงกับบทบาทของคริสตชนฆราวาสท่ีจะ

ทำานุบำารุงพระศาสนจักร การขับเคลื่อนงานของพระศาสนจักร และการถ่ายทอด

ความเชื่อที่มั่นคงยั่งยืนไปสู่ลูกหลานและบุคคลต่างความเชื่อ สภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ตอกย้ำาและแสดงเจตนารมณ์ว่าฆราวาสนั้นสำาคัญ 

โดยการกล่าวถึงบทบาทฆราวาสในกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ว่า “หน้าที่สำาคัญของฆราวาสทั้งหญิงและ

ชายก็คือ การประกาศพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตและพันธกิจที่เป็นประจักษ์พยาน 

ท่ามกลางโลก  ดำารงชีวิตและบอกเล่าเร่ืองพระเยซูคริสตเจ้าในครอบครัว ในสังคม 

และในงานอาชีพ โดยมุ่งนำาความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สังคม” 

(กฤษฎีกาฯ ข้อ 10) 

ท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและรุนแรง เต็มไปด้วย

การแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ล้วนแต่ขัดแย้งกับคำาสอนของ

พระเยซูเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จึงทรงตั้งเป้าหมายสำาคัญให้คริสตชน

ได้มุ่งไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ว่า “...พ่อมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อจะนำาเสนอแนวทาง

ใหม่ของการเรียกให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในช่วงเวลา

ปัจจุบันของเรา ที่มีทั้งความเสี่ยง การท้าทาย และโอกาสมากมาย” (สมณลิขิต 

เตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 2) และ “...การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เรียกร้อง 

ให้เราต้องมาเป็นพระสังฆราช พระสงฆ์ หรือนักบวช ... เราถูกเรียกร้องให้มาเป็น

ผู้ศักด์ิสิทธิ์โดยการดำาเนินชีวิตของเราด้วยความรักและการเป็นประจักษ์พยาน 

ในทุกส่ิงท่ีเรากระทำา ในทุกส่ิงท่ีท่ีเราค้นพบตัวตนของเราเอง...” (สมณลิขิตเตือนใจ 

จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 14) ทำานองเดียวกัน ในฐานะที่เราเป็นคริสตชนฆราวาส 

พระศาสนจักรเรียกร้อง ท้าทายให้เราทำางานเป็นประจักษ์พยานท่ามกลางโลก 

ปัจจุบันที่สับสนวุ่นวาย  ตามหน้าที่ของเราแต่ละคนตามแบบคริสตชนที่ศักดิ์สิทธิ์

ร่วมกับบุคคลรอบข้างเราและต่อสังคม ชุมชนของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

  ขอนักบุญยอห์น ปอล ท่ี 2 พระสันตะปาปา ผู้ริเร่ิมและสนับสนุนบทบาท

งานฆราวาส และบุญราศีมรณสักขีแห่งสองคอน ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความศักด์ิสิทธ์ิ

ของความกล้าหาญและองค์อุปถัมภ์วันฆราวาสไทย ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อให ้

คริสตชนฆราวาสไทยได้ดำาเนินชีวิตในความเชื่อ เปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวัง 

และทำางานมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของตนเองและพระศาสนจักรตลอดไป

ขออำานวยพร

(พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกฆราวาส
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คณะอนุกรรมการ (ต่อจากหน้า 20)

นำาทีมโดยคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อำานวยการ    

แผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯ รวม 15 ท่าน     

ออกเยี่ยมหน่วยงานคาทอลิกท่ีทำางานด้านเอดส์ภายใต้

เครือข่ายในเขตพ้ืนท่ีสังฆมณฑลอุดรธานี ซ่ึงมีหน่วยงาน 

ที่ทำ างานด้ านเอดส์อยู่หลายหน่วยงานโดยคณะ

กรรมการได้เยี่ยมหน่วยงาน/ศูนย์ต่างๆ ตามลำาดับดังนี้  

  1)  มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์  ต.หนองบัว 

อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู เป็นบ้านที่ดำาเนินการโดย 

คณะนักบวช SVD มีกิจกรรมคือ ป้องกันและฟื้นฟู 

ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว โดยมีสถานที่พักฟื้น ให้ 

การศึกษา พัฒนาศักยภาพชีวิตและสุขภาพผู้ติดเชื้อ  

ส่งเสริมวิชาชีพผู้ป่วย  ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำานวน 10 คน  

มีภราดาดาเมียน  ลันเดอร์  (Br. Damien Lunders  

SVD) เป็นผู้อำานวยการ และ น.ส.พรพรรณ อินธิเสน 

เป็นผู้ประสานงาน 

 2) สถานสงเคราะห์บ้านเด็ก “คุณแม่เทเรซ่า”  

บ้านเด็กติดเชื้อเอดส์ Agape เปิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

2004 ซิสเตอร์อันนีมา อธิการของคณะธรรมทูตแห่ง 

ความเมตตา ซึ่งท่านนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็น 

ผู้ก่อตั้ง และซิสเตอร์  5 ท่าน ได้ก่อตั้งสถานสงเคราะห์

บ้านเด็ก “คุณแม่เทเรซ่า” ขึ้นในบริเวณของวัดอัคร- 

เทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู มีกลุ่มเป้าหมาย 

คือ เด็กกำาพร้า และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีวัตถุ- 

ประสงค์เพื่อ 

 1.  ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำาพร้า  

 2. ทำาตามจิตตารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาส/ผู้ยากจนของนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา 

 3.  ส่งเสริม รักษา คุณค่าศักด์ิศรีของมนุษย์  

 กิจกรรม 1. ให้ที่พัก เด็กกำาพร้า/เด็กที่ติดเชื้อ

เอชไอวี  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก  3. ติดตามเยี่ยม

บ้านเด็ก  

 พื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัดในภาคอีสาน 

ปัจจุบันมีเด็กยากจน เด็กไร้ที่พึ่ง และเด็กที่ได้รับผล 

กระทบจากเชื้อ HIV/AIDS แม่และเด็กเพิ่งคลอด รวม 

30 กว่าชีวิต

 3) บ้านพักใจอุดรธานี  ภายใต้ แผนกผู้อพยพ 

ย้ายถ่ินและผู้ถูกคุมขัง (National Catholic Committee  

on Migran and Prisoners) ทำาโครงการดูแลผู้ติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส์ จัดตั้งกลุ่มผู้ติดเชื้อตามโรงพยาบาล 

เพ่ือให้ความรู้และช่วยเหลือกันในระหว่างผู้ติดเชื้อและ

ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ ปัจจุบันมีคุณจันใด ผกากอง เป็น 

ผู้จัดการ                           

 4) บ้านซารนิลลี่เฮาส์   เป็นบ้านสำาหรับเด็ก

กำาพร้าจากบิดามารดาที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือเด็ก

ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ บ้านซารนิลลี่ สร้างและ 

ดำาเนินการโดยคุณพ่อไมเกิ้ล เช สงฆ์คณะพระมหาไถ่         

เปิดดำาเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2543 

มีเขตการทำางานในจังหวัดหนองคายและภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ ได้รับการรับรองการทำางานจากสาธารณ- 

สุข จังหวัดหนองคาย ว่าเป็นองค์กรเอกชน (ภายใต้

มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย) เพื่อช่วย-

เหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ ปัจจุบัน 

มีเด็กอยู่ในการดูแลของศูนย์ร่วมเกือบ 200 คน และ

เด็กที่อยู่กับครอบครัวอีกไม่ต่ำากว่า 20 คน 

 ลักษณะของการดำาเนินงานของบ้านซารนิลลี่ 

คือ 

 l เป็นบ้าน/ศูนย์สำาหรับพักอาศัย เด็กที่ได้รับ

ผลกระทบจากเอดส์ ดูแลเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ ฯลฯ  

 l ให้การศึกษาอบรม  ส่งไปเข้าโรงเรียน หรือ

การศึกษาต่อเนื่อง ให้ทุนการศึกษา ฯลฯ  

 l ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล 

ตรวจสุขภาพประจำา ให้ได้รับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำาเสมอ  

 l ช่วยเด็กที่ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากเอดส์ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น ได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์ในเรื่องการรักษา 

การรับยาต้านไวรัสและได้มีโอกาสได้รับการศึกษา 

 ปัจจุบันนอกจากคุณพ่อไมเกิ้ล เช แล้ว ยังมี 

คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล เป็นผู้ช่วย

 5) มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย 

ภายใต้คณะซิสเตอร์ศรีชุมพาบาล โครงการเริ่มต้นเมื่อ

ปี ค.ศ. 1981/พ.ศ. 2543 จากงานด้านการพัฒนา

สังคมสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย

ของผู้ป่วยทั่วๆ ไป ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

การให้ทุนการศึกษาแก่ เด็กและเยาวชนท่ียากจน 

ในหมู่บ้าน การให้การอบรมอาชีพด้านการตัดเย็บเส้ือผ้า 

งานฝีมือ การทอผ้าและเคร่ืองป้ันดินเผา โดยจัดฝึกอาชีพ

ภายในศูนย์ฝึกอาชีพ (เมื่อสถานการณ์ด้านผู้ติดเชื้อ 

HIV/AIDS มีจำานวนมากขึ้น ทางคณะศรีชุมพาบาล

ก็ได้ดำาเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ โดยการจัด 

ตั้งโครงการสำาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จึง

เรียกว่าโครงการเพ่ือนชาวบ้านและมีศูนย์การพบกลุ่ม

เรียกว่า “บ้านมิตรภาพ” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ติดเช้ือ 

เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ท้ังเด็กและผู้ใหญ่  ครอบครัวผู้ติดเช้ือ  

ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ในพ้ืนท่ี) 

โดยสรุปโครงการหลักๆ ของมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล 

หนองคาย จึงเป็นงานในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ยากไร้ ผู้ติดเช้ือ HIV/AIDS ผู้อ่อนแอในสังคม เป็นต้น  

โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 a)  Village Outreach Programme        

โครงการเพื่อนชาวบ้าน
 b)  Children’s Sponsorship Programme   
ทุนการศึกษาเด็ก
 c)  Village Vocational Training Centre   
โครงการฝึกอาชีพ
 d)  Regina Women’s Self-Help Centre
 e)  Hands of Hope
 f)  Garden of Friendship สถานพักฟื้นเพื่อ
ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDs (PLWHA) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ผู้ป่วยเอดส์  
 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ครอบครัวผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย
เอดส์ และเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ในพ้ืนท่ี  เป็นต้น

  การทำางานของมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล 

หนองคาย ณ ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ 185 หมู่บ้าน 4 

จังหวัด (หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ และหนองบัวลำาภู)  

โดยมีซิสเตอร์ปราณี สิทธิ เป็นอธิการหมู่คณะ  

  ซิสเตอร์สุทธิสา อุทาลุน เป็นนักกฎหมาย  

ดูแลช่วยเหลือผู้อ่อนแอ ผู้ถูกเอาเปรียบ และซิสเตอร์                                                    

เวอร์จิเนีย หิรัญญการ ดูแลเรื่องฝึกอาชีพ

  6) กลุ่ม “สร้างเพื่อน สร้างพลัง” ภายใต้ 

อารามคณะรักกางเขนท่าแร่ สร้างกลุ่มผู้ติดเชื้อ ออก

เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ ตามโรงพยาบาลและในชุมชน ในเขต 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จำานวนผู้ท่ีอยู่ในโครงการ

เยี่ยม 221 คน ปัจจุบันมีซิสเตอร์อัมพร แสนเมือง 

เป็นผู้รับผิดชอบงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และสุขภาพ

อนามัย  

 สรุป งานด้านการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอชไอวี/

เอดส์ ในพื้นที่สังฆมณฑลอุดรธานี และอัครสังฆมณฑล

ท่าแร่ฯ ภายใต้เครือข่ายหน่วยงานคณะอนุกรรมการ

คาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ทั้ง 6 หน่วยงาน ให้การ

ดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ รวมไปถึงผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากเอชไอวีและเอดส์ จำานวนมากกว่า 

1,000 ราย                                       

 อนึ่ง การออกเยี่ยมเครือข่ายดังกล่าวนี้ เป็น

กิจกรรมหนึ่งในแผนงานประจำาปีของคณะอนุกรรมการ 

ท้ังน้ี            เพ่ือทำาความรู้จักสมาชิกเครือข่าย เพ่ือแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ และความรู้ทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งในแง่ของการรักษาพยาบาล 

การเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพ 

ผู้ติดเชื้อ  เป็นต้น การออกเยี่ยมเครือข่ายในครั้งนี้

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริม

งานเอดส์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ที่มีส่วน

สนับสนุนแผนงานของคณะอนุกรรมการฯ ด้วยวิธีต่างๆ  

รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานภายใต้เครือข่ายคณะ

อนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมงานเอดส์ ทุกหน่วยงาน    
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

25 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ประเทศแถบทะเลบอลติกที่พระสันตะปาปาฟรังซิส

เสด็จเยือน ประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศที่มีคาทอลิก

น้อยที่สุดราว 0.5 เปอร์เซ็นต์กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของ

พลเมือง 1,300,000 คน ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย     

ประธานาธิบดีเคอร์สติ คัลจูเลียด ให้การต้อนรับ 

พระสันตะปาปาที่สนามบิน แล้วฟังคณะนักขับร้องของ

เด็กประถม 

l ณ ทำาเนียบรัฐบาล ประธานาธิบดีถวายของขวัญ 

เป็นบัตรพลเมืองแบบดิจิทัล   เวลาต่อมา ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 

บ้านเมือง พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนพวกเขาถึง 

อันตรายจากการสร้างชาติแบบไร้ราก มุ่งเน้นเพียงเทคโน- 

โลยีมากกว่าผู้คน ตรัสตอนหนึ่งว่า

  “แต่แล้วเราก็ยังไม่ลืมว่า “ชีวิตที่ดี” และการ

ดำาเนินชีวิตอย่างดีไม่เหมือนกัน เราวางไว้ในความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที ่

สามารถช่วยได้ ก็อาจนำาเราไปสู่ความล้มเหลวในการ

สร้างความผูกพันต่อกันและกัน” 

l พระสันตะปาปาทรงเน้นถึงความจำาเป็นในการสร้าง

รากฐานสังคมที่สำาคัญ 2 ประการ : คือการรู้จักขอบคุณ

ชีวิตเป็นอยู่ที่ดีท่ีเราได้รับมาจากการงานในอดีตของ 

คนรุ่นก่อนๆ และจงหลีกเลี่ยงปัญหาหนักหน่วง : การ

ขาดพลัง    ประเทศแถบทะเลบอลติกมีสถิติการฆ่าตัวตาย 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนประเทศเอสโตเนีย :  

“ชีวิตที่ดี” ไม่ใช่คำาๆ เดียวกันกับดำาเนินชีวิตอย่างดี

สูง ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประเทศลิทัว-

เนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย อยู่ในประเทศ 15 อันดับ

แรกที่มีสถิติการฆ่าตัวตายมากที่สุด อีกด้านหนึ่งการ 

ขาดการติดต่อกับประเทศของตนส่งผลให้มีชาว 

25 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้รับการทักทายต้อนรับ

ที่เมืองทัลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย ด้วยเสียงหวานๆ

ของเด็กๆ ในขณะที่เด็กคนอื่นยืนตั้งแถวถวายดอกไม้

แด่พระองค์และของขวัญเป็นต้นแอปเปิ้ลประดิษฐ์ 500 

ต้น

l มีการปูพรมแดงให้พระองค์ดำาเนินเข้าสู่โบสถ์นักบุญ

ชาร์ล ของนิกายลูเธอรัน ท่ามกลางเสียงปรบมือของ

เยาวชน ในประเทศซึ่งราว 70 เปอร์เซ็นต์ระบุตัวเองว่า 

“ไม่นับถือศาสนาใด”    พระองค์ได้รับการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นจากอาร์คบิช็อปลูเธอรัน อุร์มาส วิอิลมาผู้อธิบาย

ถวายแด่พระสันตะปาปาเป็นภาษาเอสโตเนียว่า “ประเทศ 

เอสโตเนียเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีเยาวชนมาวัดในวัน

ธรรมดาทุกๆวัน อย่างที่มีในวันนี้โอกาสที่พระองค์เสด็จ 

เอสโตเนียอพยพไปอาศัยอยู่นอกประเทศถึง 15เปอร์เซ็นต์

ของพลเมือง

พระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชนประเทศเอสโตเนีย : 
พวกลูกโกรธเรื่องฉาวโฉ่การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งพิพากษาตัดสินกันไม่ชัดเจน

มา”

l เป็นงานแห่งเสียงดนตรีโดยแท้ ซึ่งบรรเลงก่อนการ

กล่าวประสบการณ์เป็นประจักษ์พยานของเยาวชน 3 คน     

คนแรกนับถือศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน ชื่อลิสเบล 

พูดถึงชีวิตเธอเองที่ติดเหล้า มีบิดาที่ใช้ความรุนแรงและ

เธอพบความสงบสุขในพระคริสตเจ้าได้อย่างไร    คนท่ีสอง 

ชาวเอสโตเนียนับถือนิกายออร์โธดอกซ์ซ่ึงพูดถึง

อดีตท่ีเขามีความเช่ือนอกรีตและอาศัยการเรียนศึกษา

มากขึ้นเขาจึงได้พบการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิต

จริง   หนุ่มคนสุดท้ายเป็นคาทอลิก เขาเล่าถึงการงาน 

ในโรงละครและเดินมาสู่ขั้นตอนการได้รู้จักพระเจ้า

อย่างไรโดยเฉพาะผ่านทางความสวยงามของการ

ละคร    หลังจากได้ฟังทั้งสามคนแล้วพระสันตะปาปา

ทรงให้ข้อคิดเล็กน้อย พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงรู้ว่า

เยาวชนมักรู้สึกไม่เข้าใจและต้องการใครบางคนมาเป็น

เพื่อนกับเขาโดยไม่ตัดสินเขา พระองค์ยังทรงบอกพวก

เขาว่าพระองค์ทรงทราบว่าเยาวชนคิดอย่างไรต่อพระ

ศาสนจักร ตรัสช่วงหนึ่งว่า

  “มองไม่เห็นหรือไง? บางทีพวกลูกบางคนพูด

อย่างตรงไปตรงมากับเรา ‘ไม่เห็นหรือว่าไม่มีใครฟังลูก 

อีกแล้ว หรือเชื่อถือสิ่งที่ลูกพูด?’ พวกเราจึงจำาเป็นต้อง 

กลับใจ เราตระหนักได้ว่าเพ่ือจะยืนเคียงข้างลูกเราจำาเป็น 

ต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หลายๆอย่างที่สุดท้ายแล้ว

ต้องใส่ใจพวกลูก”

l พระองค์ตรัสว่าพระองค์ได้ยินเสียงของเยาวชน ที่

บอกพระองค์ว่าพวกเขาไม่ไปวัดแล้วนะเพราะมันไม่มี

ความหมายในสิ่งที่พระศาสนจักรพูดออกมาและอย่ามา

ยุ่งกับพวกเขา ตรัสเสริมว่า

 “พวกเขาผิดหวังจากเร่ืองฉาวโฉ่การล่วงละเมิด

ทางเพศและเรื่องเงินๆ ทองๆ ซึ่งไม่มีการตัดสินอะไร

ให้ชัดๆ ลงไป ไม่มีการตระเตรียมให้พร้อมของเราอย่าง

แท้จริงที่จะชื่นชมกับชีวิตและความรู้สึกของเยาวชน

หนุ่มสาว อีกทั้งการละเลยไม่ให้บทบาทสร้างสรรค์อะไร 

แก่พวกเขา นี่เป็นเพียงสองสามเรื่องของเสียงบ่นของ

พวกเขา  เราอยากจะตอบสนองต่อเสียงของพวกเขา  

ดังที่ลูกพูดออกมาเอง เราปรารถนาจะ ‘โปร่งใส ต้อนรับ

ลูก จริงใจ เชื้อเชิญ ติดต่อสัมพันธ์สื่อสาร เข้าถึงได้ 
(อ่านต่อหน้า 14)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ขุมทรัพย์บนสวรรค์
“จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน 

และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์” (มาระโก 10:21)

สองสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้ามาพบพระเยซูเจ้าทูลถามว่า “พระอาจารย์

ผู้ทรงความดี พวกเราเลี้ยงดูลูกที่น่ารักสองคน เอาใจใส่พวกเขา สั่งสอน 

พวกเขา รักพวกเขา เลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยังแบเบาะจนเติบโตเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

จนเขาสามารถเติบใหญ่ดูแลตัวเองได้แล้ว พวกเราจะต้องท�าอะไรเพ่ือจะได้

ชีวิตนิรันดร”

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรพวกเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับทั้งสอง

ว่า “จงไปใช้เวลาของพวกท่านที่เหลืออยู่นี้เพื่อช่วยครอบครัวอื่น ๆ ที่ก�าลัง

ด้ินรนต่อสู้ปัญหา ให้ค�าแนะน�าส�าหรับพวกเขา เป็นก�าลังใจให้กับพวกเขา  

แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองให้กับพวกเขา และพวกท่านจะมีขุมทรัพย ์

ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด”

เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะพวกเขากำาลังที่จะ

เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงจากไปด้วยความทุกข์

ยังมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาพบพระเยซูเจ้าทูลถามว่า “พระอาจารย์

ผูท้รงความด ีหนเูรียนหนงัสอืหนกัมากทีโ่รงเรยีนและมผีลการเรยีนทีด่มีาตลอด 

และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกอย่าง หนูพยายามเป็นลูกท่ีดีและพี่สาว 

ที่ดี และตอนนี้ก�าลังเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ หนูจะ

ต้องท�าอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร”

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาว่า “จงไป

ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ยังเรียนไม่เก่ง กลับไปช่วยแม่ของหนูที่ท�างานบ้านหนัก

อยู่ และออกไปช่วยเหลืองานของวัดในด้านจิตอาสาเพื่อชุมชน แล้วจงติดตาม

เรามาเถิด”

เด็กวัยรุ่นคนน้ันหน้าสลดลงเพราะเธอมีตารางเรียนและกิจกรรม 

เต็มหมดแล้ว เธอจึงจากไปด้วยความทุกข์

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดท�าให้ลูกสามารถมองเห็นทุกมิติทุกด้านในชีวิต

ของลูก ท้ังในเรื่องที่เป็นของพระองค์และในความต้องการของเพ่ือนพ่ีน้อง 

โปรดช่วยให้ลกูล�าดบัความส�าคญัของชวีติ เพือ่ให้ลกูสามารถเข้าใจพระประสงค์

ของพระองค์ เพื่อที่ลูกจะได้รับความเป็นนิรันดรด้วยเทอญ อาแมน

ชีวิตเลื่อนลอย
 คนที่ดูรายการคงต้องเทใจให้เธอ
 เป็นรายการที่อัดเทปไว้ก่อนเธอจะจบชีวิตตนเอง
 เหมือนเป็นลางเป็นการสั่งเสียครั้งสุดท้าย
 ทั้งความรู้สึกเศร้าทั้งความรู้สึกเห็นใจ
 จะว่าไปแล้วเธอมีพร้อมทุกอย่าง
 ทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งสิ่งของเงินทองทั้งธุรกิจการงาน
 ทั้งคนรักคนรู้ใจคนห่วงใยคนใกล้ชิด
 แล้วจู่ๆ ทุกอย่างดูจะพลิกผันไปหมด
 จากคนที่เคยร่วมชีวิตร่วมคิดร่วมทำา
 กลายเป็นคนที่ “แม้เงาก็ไม่อยากจะเหยียบ”
 ส่งผลกระทบทั้งชีวิตทั้งธุรกิจการงาน
 ทั้งนี้และทั้งนั้น
 เธอยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่า
 ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาตั้งอยู่ใน “การสมมุติ” ทั้งสิ้น
 สมมุติเป็นน้องชายสมมุติเป็นคนรักสมมุติเป็นหุ้นส่วน
 แล้ว “เป็น” ทุกอย่าง “ทำา” ทุกสิ่งตามการสมมุติ
 ภาพที่ออกมาจึงเป็นแค่การสมมุติ
 แล้วต้องมาพบว่า

ความจริงกับการสมมุติเป็นคนละเรื่องกัน
 จึงต้องจบสิ้นกันไปในที่สุด
 ไม่ใช่จบสิ้นความสัมพันธ์ที่เคยมีมา
 แต่แม้กระทั่งชีวิตของเธอเอง
 ถ้าเป็นจริงตามที่เธอบอก
 ก็น่าเห็นใจน่าเสียใจน่าเข้าใจน่าเศร้าสลด
 แต่จะว่าไปแล้ว
 มีหลายต่อหลายคนที่ไม่แตกต่างนัก
 ดำาเนินชีวิตอยู่บนการสมมุติ
 ไม่ร่�ารวยเงินทองข้าวของ
 แต่ก็ดำาเนินชีวิตแบบสมมุติว่ารวย
 ใช้เงินเติบกินดื่มเสื้อผ้าเครื่องประดับหรู
 แล้วเที่ยวโกงเที่ยวขโมยเที่ยวปล้นเที่ยวหลอก
 ไม่รักไม่ชอบจริง
 แต่ก็ทำาทุกอย่างแบบสมมุติว่ารัก
 ใช้วิธีการหลอกล่อใช้คำาพูดคำาจาให้หลง
 ที่แท้ก็เป็นแค่ความเห็นแก่ตัวผลประโยชน์
 ไม่ใช่ชายแท้ไม่ใช่หญิงแท้
 แต่ชายก็ทำาตัวแบบสมมุติว่าเป็นหญิง

หญิงทำาตัวแบบสมมุติว่าเป็นชาย
ฝืนธรรมชาติขัดแย้งความรู้สึก
สับสนทั้งในพฤติกรรมทั้งในความสัมพันธ์...เป็นต้น
แต่จะว่าไปอีกที
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็เถอะ
อาจตั้งบนการสมมุติได้เช่นกัน
ทุกอย่างจากความนึกคิดที่เรามีเกี่ยวกับพระองค์
สมมุติว่าพระองค์อาจจะเป็นแบบนี้
แล้วเราก็ปฏิบัติตัวกับพระองค์แบบนี้
โดยไม่คำานึงถึงภาพลักษณ์แท้จริงของพระองค์
ตามที่พระเยซูเจ้าทรงเผยไว้ในพระวรสาร
สมมุติว่าพระองค์อาจจะท�าแบบนี้
แล้วเราก็มีท่าทีกับพระองค์แบบนี้
โดยไม่คำานึงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำาอย่างแท้จริง
ตามที่พระเยซูเจ้าทรงย้ำาบอกในพระวรสาร
ศาสนกิจแต่ละอย่างจึงทำาไปตามการสมมุติ

 สิ่งที่น่าจะทำาเพื่อเตรียมสมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
 เลิกเป็นคริสตชนตามการสมมุติกันเสียที
 และกลับมาเป็นคริสตชนแท้จริง...ตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน  
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(อ่านต่อหน้า 13)

 “จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์

พระทัยดี” (สดด 118:1)

 เพลงสดดุบีทน้ี เป็นพระวาจาหลกัท่ีคณะกรรม- 

การจดังานเฉลมิฉลอง การสถาปนาสงัฆมณฑลสรุาษฎร์- 

ธานีครบ 50 ปี (ค.ศ. 1969-2019) ได้นำามาเป็นหัวใจ

ของการไตร่ตรอง เพื่อการจัดเตรียมการฟื้นฟู และ

กจิกรรมการอภบิาลต่าง ๆ ตลอดเดอืนตลุาคม 2018 - 

กันยายน 2019

 การเตรียมเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง ในคืน 

วันที่  29 กันยายน 2018  ณ อาสนวิหารอัครเทวดา 

ราฟาเอล จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น คณะกรรมการจัด

เตรียมงาน ได้เริ่มเตรียมจิตใจ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ

โมทนาคุณ และแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระโดยได้จัดทำา

บุษบกเกวียน ที่บรรทุกพระรูปพระมารดาองค์อุปถัมภ์ 

เร่ิมต้นขบวนแห่ บริเวณที่ตั้งรูปปั้นของพระสังฆราช 

เปโตร คาเร็ตโต หน้าอาสนวิหารหลังเก่า ไปยังอาสน-

วิหารหลังปัจจุบัน โดยมีคุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี 

พระสงฆ์ลูกวัดองค์แรกของอาสนวิหาร เป็นประธานพิธี  

ในบทเทศน์คุณพ่อได้ถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ 

สังฆมณฑล เป็นต้นประวัติศาสตร์ของกลุ่มคริสตชน

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ผ่านทางชีวิตของเด็ก

น้อยคนหนึ่ง ซึ่งได้เติบโต ท่ามกลางการเยี่ยมเยียน 

อภิบาลของบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์ นักบวช และ

พระสังฆราชประจำาสังฆมณฑลทั้งสามองค์ ซึ่งคุณพ่อ

ได้ใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วย คือพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต 

พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ และพระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

 สำาหรับการเปิดปีเฉลิมฉลอง 50 ปี  วันที่ 30 

กันยายน 2018 เริ่มต้นด้วยการแสดงจินตลีลาเพลง

มาร์ช 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จากนักเรียน

เปิดปีแห่งก�รเฉลิมฉลอง 50 ปี ก�รสถ�ปน�สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

 เพื่ออธิบายความหมาย ตราสัญลักษณ์ “ฉลอง 

50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี” ดังนี้ คือ
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ปีที่ 42 ฉบับที่ 42 ประจำ�วันที่ 14-20 ตุล�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8 หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 42 ประจำาวันที่ 14-20 ตุลาคม 2018หน้า 8

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

พิธีเสกสุสาน ประจำป 2018

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

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

วัดพระหฤหัยฯ ศรีราชา
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ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
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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
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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

ÁÒàÃÕÂ ¨Ñ¹·¹Ò ¡Í§¾Ñ²¹Ò¡ÙÅ
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มารีอา สุจินต นวชาตโฆษิต
(ครบ 10 ป)

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

ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

มารีอา สุจินต นวชาตโฆษิต
(ครบ 10 ป)

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

ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ”
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

โปรดช่วยเมียนมา
ให้มีสันติภาพ

เมียนมามีบาดแผล  และถึงเวลาต้องเยียวยารักษา  มิใช่

เปิดแผลใหม่

 สหประชาชาติพยายามหาข้อเท็จจริงจาก

รัฐบาล  โดยเรียกร้องให้มีสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่  คะฉิ่น 

และฉาน  การใช้คำาว่า “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”... จะไม่ช่วยเรา 

ก้าวสู่สันติภาพและการแก้ไขเร่ืองท้ังหมด  รัฐบาล  ประชาชน 

และกองทัพ  ต้องทำางานสร้างชาติร่วมกันสำาหรับพลเมือง

หลายล้านคน

 ข้าพเจ้าขอร้องเพื่อนทุกคนให้ตระหนักข้อ 

เท็จจริงนี้  และโปรดช่วยเราชาวเมียนมาแก้ปัญหานี้

 เมียนมาเป็น “ชาติแห่งคำาสัญญา”  ขอให้เรา

ช่วยให้เป็นจริงว่า “คำาสัญญา”

 พระคาร์ดินัลปกป้องนางอองซาน ซูจี  ส่งเสริม

ประชาธิปไตย  โดยร่วมกับรัฐบาล  แม้เธอมิได้พูดอะไร

ในกรณีโรฮีนจา  จนถูกถอนรางวัลสันติภาพคืน

 พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป

UCANews.com

มัณฑะเลย์ เมียนมา 12 กันยายน ค.ศ. 2018, John 

Zan

พระคาร์ดินัลชาร์ลส โบ  แห่งย่างกุ้ง  ขอ

ชุมชนโลกให้ เข้าใจสถานการณ์ละเอียดอ่อนของ 

เมียนมา  และช่วยให้ผ่านไปสู่ความสัมพันธ์สหพันธ์แบบ

ประชาธิปไตย

 “ชาวเมียนมาหวังว่าประเทศจะมีสันติสุขและ

ความมั่งคั่ง  โดยผ่านนางอองซาน ซูจี  ประวัติศาสตร์

...ทรัพย์สมบัติ
ไม่ได้สร้�งคว�มมั่นใจอะไรเลย

แท้ที่จริงแล้ว เมื่อเร�คิดว่� 
เร�เป็นคนรำ่�รวย

เร�ส�ม�รถที่จะกล�ยเป็น
คนที่คิดถึงแต่ตนเอง

จนไม่มีพื้นที่ให้กับพระว�จ�
ของพระเจ้�เลย...

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 68)

“

”
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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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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
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35.-35.-

พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 
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    - พิธีแหศีลมหาสนิทสูสุสานศักดิ์สิทธิ์
    - พิธีอวยพรศีลฯ (ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
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ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฉลองวัด
ภาพข่าว บทความ

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

พบกับ บูธ O33 (โอ 33) โซนซี 2 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 
ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2018 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

เวลา 10.00-21.00 น. 
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เปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง (ต่อจากหน้า 7)

 โอกาสปีแห่งการเตรียมฉลองนี้ สังฆมณฑล

สรุาษฎร์ธาน ีได้ก�าหนดให้เดอืนตลุาคม 2018 - กันยายน 

2019 เป็น “ปีแห่งการฉลองครบ 50 ปี ที่สังฆมณฑล

ได ้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป ็น

สังฆมณฑล” เพื่อให้การเฉลิมฉลองนี้ เป็นประโยชน์ 

ในด้านการอภิบาลคริสตชน ทั้งในแง่ของการเสริมสร้าง

และฟื้นฟูในทุกมิติ คณะกรรมการจัดเตรียมงาน ได้

ก�าหนดตารางการระลึกถึงและฟื้นฟูในแต่ละเดือน ดังนี้ 

คือ

 ตารางการระลึกถึงและฟื้นฟู ในระหว่างปี

แห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี

 ตุลาคม  ระลึกถึงแม่พระแห่งสายประค�า เน้น

การสวดสายประค�าตามบ้าน ฟื้นฟูการอภิบาลเด็ก

คาทอลิก ยุวธรรมทูต เด็กช่วยจารีต กิจกรรมค่ายยุว-

ธรรมทูตระดับสังฆมณฑล (9-12 ต.ค. 2018)

 พฤศจิกายน   ระลึกถึงมิชชันนารี อดีตผู้

อภิบาลที่ล่วงลับ ผู้ล่วงลับ วิญญาณในไฟช�าระ เน้นการ

เสกสุสานแต่ละวัด  เป็นพิเศษเสกสุสานวัดแม่พระ 

ฟาติมา (17 พ.ย. 2018) 

 ธันวาคม ฟื้นฟูครอบครัว เน้นงานส่งเสริม

ชีวิตครอบครัว กจิกรรมฉลองครสิต์มาส และฉลอง

ครอบครวัศักดิ์สิทธิ์ (สชค.) จัดในระดับวัด

 มกราคม  ฟื้นฟูงานด้านสังคม ผู้ประสบภัย  

ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ชายขอบ องค์กรวินเซนเดอปอล ใน

โอกาสฉลองวัดนักบุญอักแนสกระบี่ (26 ม.ค. 2019) 

จดักิจกรรมส่งเสรมิการชมุนุมวนิเซนเดอปอล - งาน

ด้านสังคม

 กมุภาพนัธ์  ฟ้ืนฟกูลุม่เยาวชนโอกาสฉลองวัด

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ (10 ก.พ. 2019) 

กิจกรรมชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑล

 มีนาคม  ฟื้นฟูเรื่องศีลอภัยบาป การกลับใจ 

ใช้โทษบาป ผู้อยู่นอกพระศาสนจักรเน้นการจัดวันพุธ

รับเถ้าในระดับวัด (6 มี.ค. 2019) โอกาสฉลองวัด

นักบุญยอแซฟ ถ�้าสิงห์ (9 มี.ค. 2019) กิจกรรม 

ชุมนุมพลมารีย์ (ภาวนาเพื่อการกลับใจ)

 เมษายน  ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนด้วยธรรมล�้าลึก

ปัสกา ภาวนาเพือ่พระสงฆ์ นักบวชเน้นสัปดาห์ศักดิ-์

สิทธิ ์- สมโภชปัสกา (14-21 เม.ย. 2019) วันครอบครวั

สังฆมณฑล

 พฤษภาคม ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ฟื้นฟู

กระแสเรียก การศึกษาคาทอลิก ครูคาทอลิกกิจกรรม

ฉลองส�านักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ (4 พ.ค. 2019)

เน้นพิธีกรรมในแต่ละโรงเรียน

 มิถุนายน ฟื้นฟูความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท 

ภาวนาเพ่ือเอกภาพและสันติภาพเน้นการสมโภชพระ 

คริสตกายาในแต่ละวัด (23 มิ.ย. 2019) โอกาสฉลอง

วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า จังหวัดระนอง จัด

กิจกรรมชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท เขตแม่พระรับ

เกียรติยกขึ้นสวรรค์ (อันดามัน)

 กรกฎาคม ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ครูค�าสอนโอกาส

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา (14 ก.ค. 2019) จัดกิจกรรม 

ชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฉลองวัดแม่พระ 

องค์อุปถัมภ์ พนม (21 ก.ค. 2019) และจัดกิจกรรม

ชุมนุมครูค�าสอน

 สิงหาคม ฟื้นฟูความศรัทธาต่อแม่พระ งาน

สื่อมวลชนเน้นฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้น

สวรรค์ ภูเก็ต (18 ส.ค. 2019) และการจัดกิจกรรม

ชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิก ระดับสังฆมณฑล

 กันยายน การฉลอง 50 ปี และการแพร่ธรรม 

ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล พร้อมกับการ

ฉลอง 50 ปีสังฆมณฑล

 นอกจากนั้นตลอดปีของการเฉลิมฉลองนี้ 

คณะกรรมการ ได้แต่งบทภาวนาพิเศษ เพื่อใช้ในงาน

อภิบาลตลอดทั้งปี

 บทภาวนาโอกาสฉลอง 50 ปีสังฆมณฑล

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดี โปรด

ให้สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้รับการสถาปนา และทรง

ท�านุบ�ารุงต่อเนื่องมาจนถึงการเฉลิมฉลองปีที่ 50 ขอ

โมทนาพระคุณท่ีทรงโปรดประทานผู้อภิบาลจ�านวน

มากมาสู่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และทรงโปรดให้

เครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระองค์ได้ปรากฏ

อยู่ทั่วทั้งสังฆมณฑลจนกระทั่งปัจจุบัน

 ขอโปรดให้คริสตชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ได้รับการฟื้นฟู ให้รู้จัก รัก และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิท

สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า อาศัยพระวาจา การภาวนา

และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องด้วย

อารยธรรมความรักและรับใช้ของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะ

ต่อผู้ประสบปัญหาและผู้ยากไร้ 

 ขอทรงโปรดประทานพละก�าลงั และปรีชาญาณ

แห่งองค์พระจิตเจ้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อการประกาศ

ข่าวด ีจะได้ก้าวหน้าในความเช่ือและความซือ่สตัย์สบืสาน

พันธกิจของบรรดาธรรมทูต ในการน�าความรักและพระ

หรรษทานแห่งความรอดพ้นไปสู่ทุกคน และน�าพาองค์

พระมารดามารีย์ไปจนสุดเขตแดนของสังฆมณฑล 

 ขอกราบวิงวอนพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

ของครสิตชน ได้ทลูเสนอวงิวอนเฉพาะพระพกัตร์พระเจ้า 

เพื่อพวกลูกจะได้เป็นศิษย์แท้จริงของพระคริสตเจ้า 

กระตอืรอืร้นและรกัการแพร่ธรรม สบืสานวถิชีวีติครสิต-

ชนและวัฒนธรรมดีงาม เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ

เพื่อร่วมเสริมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า 

 พวกลูกวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซู 

คริสตเจ้า องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้าท้ังหลาย อาแมน
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ชื่นชมยินดีและเป็นสังคมที่กระตือรือร้น”

l พระสันตะบิดรทรงยอมรับว่าบางทีก็ปรากฏเหมือนว่า 

ความรักได้ตายไปแล้ว เพราะชีวิตแต่งงานไม่ยืนยาว และ 

ไม่มีใครสนใจผู้อพยพ พระองค์ทรงให้ก�าลังใจแก่เยาวชน

กล้าเปลี่ยนแปลงตรัสว่า 

  “มันดูเหมือนว่าความรักได้ตายแล้ว เหมือนที่ 

Kerli Kõiv ได้กล่าวไว้  (Kerli Kõiv เป็นนักร้องหญิง 

ดาราขวัญใจวัยรุ่นที่โด่งดัง ในประเทศเอสโตเนีย.... 

ผู้แปล) แต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ ดังที่เรามีค�ากล่าวกันว่า 

เนื้อหาสาระมาในค�าพูดเล็กน้อยแต่อยู่กับการกระท�าท่ี

มากมาย ความรักยังไม่ตายมันเรียกเราและส่งเราออกไป

แสดง”

l พวกเขาจบการพบปะกันด้วยการยืนและภาวนาบท 

“ข้าแต่พระบิดา...” ด้วยกันในภาษาเอสโตเนีย  จากนั้น 

พระสันตะปาปาประทานสายประค�าแก่ผู้น�าคริสตชน 

10 คน ที่มาเป็นตัวแทนนิกายต่างความเชื่อ ก่อนที่

พระองค์เสด็จออกจากโบสถ์ที่พบปะกัน

26 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ท่ามกลางความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง 4 วันในการเสด็จเยือนประเทศแถบทะเลบอลติก พระสันตะปาปา 

ก็ไม่ทรงพลาดนัดกับผู้แสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจ�าสัปดาห์ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร    พระองค์ตรัสเรื่อง 

การเสด็จเยือนประเทศลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย โอกาสครบ 100 ปีได้รับเอกราช หนึ่งในพันธกิจครั้งนี้

ของพระองค์ก็คือการเรียกเตือนให้ตระหนักว่าอิสรภาพน้ันมีความหมายเพียงใดท่ีพวกเขาได้รับกลับคืนมาจาก

กองทัพนาซี และจากการครอบครองของสหภาพโซเวียต ตรัสตอนหนึ่งว่า 

 “จุดประสงค์การไปเยือนพวกเขาครั้งนี้ของพ่อเพ่ือประกาศอีกคร้ังหนึ่งถึงความช่ืนชมยินดีแห่ง 

พระวรสารและการปฏิวัติสู่ความเมตตา ความอ่อนโยน เพราะอิสระเสรีเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้ความหมาย

เต็มเปี่ยมกับชีวิตหากปราศจากความรัก ความรักของพระเจ้า”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเล่าถึงการเสด็จเยือนของพระองค์ยังพิพิธภัณฑ์การถูกยึดครองและการต่อสู้เพื่อ

อิสรภาพในเมืองวิลนิอุส ประเทศลิทัวเนียได้สัมผัสจิตใจของพระองค์เป็นพิเศษ ตอนหนึ่งว่า

  “พ่อหยุดสวดภาวนาในห้องที่ผู้ปกครองเคยใช้คุมขังฝ่ายตรงข้าม น�ามาทรมานและสังหาร มีการ

สังหารคนคืนละ 45 คน มันเสียดแทงใจพ่อที่พบว่าความโหดร้ายของมนุษย์นั้นไปไกลสุดกู่ขนาดไหน ให้เรา

ลองคิดกันดู”

l  พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่านี่เป็นการเสด็จเยือนครั้งส�าคัญหลังจากผ่านความทุกข์ทรมานไปได้หลายป ี

แล้ว ประชาชนได้ละทิ้งความเชื่อโดยเฉพาะในประเทศลัตเวียและเอสโตเนีย

พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 5)
พระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสกับผู้เข้าเฝ้า

ประจำาสัปดาห์ : 

รู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทง

ที่รับรู้ว่าความโหดร้าย

ของมนุษย์นั้น

ไปไกลเกินกว่าจะคิดได้

26 กันยายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เช้าวันพุธ 26 กันยายน ระหว่าการเข้าเฝ้าประจ�า

สัปดาห์ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศหลังจาก 

ผ่านมาได้วันเดียวว่าทรงลงพระนามเอกสารประวัติ- 

ศาสตร์ข้อตกลงในกรุงปักกิ่ง กับประเทศจีน พระองค์

ทรงเขียนจดหมายไปพร้อมกับเอกสารข้อตกลง 

ฉบับนี้ด้วยพระองค์ทรงยืนยันในจดหมายว่าทรงเชื่อมั่น

ในการพบปะกันว่าจะเป็นทางการถูกต้องและก่อเกิด

ผลดีก็อาศัยพัฒนาการของการเสวนา ซึ่งข้องเกี่ยวกับ

การยอมรับรู้และเคารพซึ่งกันและกัน   พระองค์ตรัสว่า

ข้อตกลงกันครั้งนี้ “มีการยอมรับขอบเขตลักษณะบาง

ประการของชีวิตในพระศาสนจักรและมีความจ�าเป็น

ที่จะสามารถพัฒนา เสริมสร้าง ในส่วนนี้เราจะได้เขียน

บันทึกบทใหม่ของพระศาสนจักรในประเทศจีน ตอน

หนึ่งว่า

  “ข้อตกลงนี้ เ ป็นผลของการเดินทางการ

ไตร่ตรองทางความคิดในการเสวนาอันยาวนาน ตั้งใจ

เพ่ือเสริมสร้างการร่วมมือกันในทางบวกระหว่าง

ส�านักงานของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์กับผู้ปกครองประเทศ

จีน เพื่อความดีของหมู่คณะสังคมคาทอลิกในประเทศ

จีนและเพื่อความสมานกลมเกลียวกันในสังคม”

l พระองค์ยังทรงขอให้บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์

และผู้ถวายตัวทั่วโลกให้ “ทิ้งความขัดแย้งที่เคยมีใน 

“...การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เรียกร้อง

ให้เราต้องมาเป็นพระสังฆราช พระสงฆ์ 

หรือนักบวช ... เราถูกเรียกร้องให้มา

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการด�าเนินชีวิตของเรา

ด้วยความรักและการเป็นประจักษ์พยาน

ในทุกสิ่งที่เรากระท�า 

ในทุกที่ที่เราค้นพบตัวตนของเราเอง...” 

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 14)

พระสันตะปาปา: “พ่อหวังว่าในประเทศจีน เป็นไปได้ที่จะเปิดโฉมหน้าใหม่”

หนหลังออกไป” และ “ท�างานอย่างนอบน้อมถ่อมตน

เพื่อการกลับคืนดีกันและเพื่อเอกภาพ” พระองค์ทรง

ขอร้องเป็นพิเศษต่อพวกเขาให้ “แสวงหาผู้สมัครที่ดี” 

เพื่อจะมาเป็นพระสังฆราชในพระศาสนจักร
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 วั ด อั ค ร เ ท วด า 

ราฟาแอล ปากน�้า จ. 

สมุทรปราการ ฉลองวัด 

วันอังคารที่ 23 ตลุาคม เวลา  

10.00 น. พระสังฆราช

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน (งดจ�าหน่าย

สินค้า)

 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 

  

 วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.00 น.  

 วัดแม่พระแห่งสายประค�า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม เวลา 10.00 น.  

 วัดนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี ล�าเลียง ฉลองวัด

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

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. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วดันกับญุยอหน์อคัรสาวก จ.สงขลา ฉลองวดั 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระสายประค�า หลักห้า ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ท่ี 11 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญ- 

จนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระลูกประค�า สัตหีบ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประค�า 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.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 

10.30 น. 

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก มะขาม จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 วัดแม่พระสายประค�าศักดิ์สิทธ์ิ  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

 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 บ้านนาค�า 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
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] 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

พละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน 

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

] ขอเชิญร่วมฉลองประจ�าปีเทิดเกียรตินักบุญเทเรซา 

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 : 

Prachachart24@gmail.com

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ เปิดโครงการอบรม 

การเล่นเครื่องดนตรีประกอบในพิธีกรรม (ตามวัด)  

โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ    วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม  

2018 เวลา 09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ 

ปทุมวัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 8 

ตุลาคม 2018 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 ภายในงานมีการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์

จากผู้ลี้ภัย กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ และบัตรการกุศล 

ท�าบุญลุ้นโชค 2561 และรับประทานอาหารกลางวัน 

ซึ่งจัดเตรียมจากกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์วัดต่างๆ  

(***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

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

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

ส�าหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา 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

] ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย สมณลิขิตเตือนใจ จง

ชื่นชมยินดีเถิด (GAUDETE ET EXSULTATE) วัน

เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09.00-15.00 น. 

ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” โดยคุณพ่อ

สมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสน- 

ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร (ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย) สนใจติดต่อแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงาน

อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โทร. 0-2681-3847 

หรือคุณมนัส วงษ์นิล โทร. 08-1735-8115 

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี กองทุน 

สร้างวัดคริสตชนอ�าเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646-0-207 

56-3 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส  

โทร. 08-1265-9424

] ขอเชิญร่วมท�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด ต. 

อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุข- 

นิรันดร์  และอธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่ง 

อารามแม่พระแห่งสายประค�าศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้ง

สมาชิกคณะ (มาจากเวียดนาม)  ขอเชิญร่วมก่อสร้าง

อารามตามจิตศรัทธา (งบประมาณ  6  ล้านบาท) สามารถ 

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร 

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

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.   

สังฆมณฑลจันทบุรี
V วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจ้า อ.ขลงุ จ.จนัท- 

บุรี 

 วันพุธที่ 31 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 3 

พฤศจิกายน 

  เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน  

 เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน

 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 

 เวลา 07.00 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน

 เวลา 07.30 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน

 หลังมิสซา พิธีเสกสุสาน

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ช่ือบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เลขท่ี 

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

1272

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 
เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 42 ประจำาวันที่ 14-20 ตุลาคม 2018

อดุมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้�านวยการ : คุณพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R หวัหน้ากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจ�าแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี :  

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

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

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

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

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

หน้า 17

 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ เพ่ือน ๆ  น้อง ๆ  เยาวชนท่ีรักทุกท่าน 

เดือนตุลาคม เรามาสวดสายประค�ากันนะครับ พระ

ศาสนจักรได้รับสายประค�าจากแม่พระโดยทางนักบุญ

ดอมินิกผู้ตั้งคณะโดมินิกัน ในปี ค.ศ. 1214 ขณะที่ 

นักบุญดอมินิก พยายามเทศนาประกาศเรื่องพระอาณา- 

จักรของพระเจ้า แต่กลับไม่ประสบผลส�าเร็จเพราะพวก 

เฮเรติก ลัทธิต่อต้านพระศาสนจักรก�าลังทวีความรุนแรง

และแผ่ขยายความเชื่อผิดๆ ไปอย่างรวดเร็ว ท่านรู้สึก

ท้อแท้ และไปจ�าศีลภาวนาเป็นเวลา 40 วัน เพื่อขอความ 

ช่วยเหลือจากพระเจ้า ที่สุดพระแม่มารีย์พร้อมกับทูต

สวรรค์ 3 องค์ได้มาประจักษ์และประทานสายประค�าแก่

นักบุญดอมินิก เพื่อเป็นเครื่องมือต่อต้านในแผนการ

ของปีศาจ โดยการภาวนาเพ่ือให้พวกเฮเรติกและคนบาป 

ทั้งหลายกลับใจ ผลปรากฏว่า มีคนกลับใจมาเข้า 

คริสตศาสนาจ�านวนมาก ท�าให้การสวดสายประค�าแผ่

ไปทั่วตะวันตก โดยมีพระแม่มารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์

 พระนางมารี ย์ ได้ทรงเผยแสดงแก่ บุคคล

มากมายว่า แต่ละคร้ังท่ีเขาสวดวันทามารีย์เขาก็ได้ถวาย 

กุหลาบสวย ๆ  และกุหลาบแต่ละดอกก็ร้อยเป็นพวงมาลัย

ถวายแด่พระนาง  

 บราเดอร์อัลฟอนโซแห่งคณะเยสุอิต ได้สวด

สายประค�าอย่างดีและท่านได้เห็นกุหลาบสีแดงออก

จากปาก เมื่อท่านสวดบทข้าแต่พระบิดา และเห็นดอก

กุหลาบสีขาว ทุกครั้งที่ท่านสวดบทวันทามารีย์ สีแดง

หรือสีขาวก็มีความงาม และกลิ่นหอมเท่ากัน ผิดกันก็

ตรงสีนั่นเอง

 นักบวชในคณะนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ก็เช่นกัน  

มีเรื่องเล่าว่า มีนักบวชผู้หนึ่ง ชอบสวดสายประค�า 

เสมอ ๆ ก่อนรับประทานอาหารค่�า อยู่มาวันหนึ่งท่าน

ลืมเสียสนิท ท่านจึงขออนุญาตผู้ใหญ่ และก็ได้รับอนุญาต

ให้ไปสวดได้ แต่ท่านสวดนานเกินไป ผู้ใหญ่จึงส่งคน 

มาตาม เพื่อนนักบวชที่ไปตามก็พบว่า ในห้องของ  

ท่านน้ันเจิดจ้าไปด้วยแสงสว่างแห่งสวรรค์ จากรูปแม่พระ 

มีเทวดาสององค์บรรจงเก็บดอกกุหลาบสวย ๆ ที่หล่น

ออกมาจากปากของท่านดอกแล้วดอกเล่า และน�ามัน

ไปวางบนพระเศียรของพระมารดา ซึ่งพระมารดาก็ได้

ทรงพระสรวลด้วยความพอพระทัย เพื่อนนักบวชก็ถูก 

ส่งมาอีก เมื่อเห็นว่าผู้ที่ไปตามกลับมาช้า จึงไปตาม  

แต่เขาก็ได้เห็นเช่นเดียวกัน จนกระท่ังการสวดสายประค�า

ส้ินสุดลง ดังน้ันสายประค�าคือ พวงมาลาแห่งดอกกุหลาบ 

ท่ีเราจะถวายแด่พระเยซูเจ้าและพระมารดา ดอกกุหลาบ 

เป็นราชินีแห่งดอกไม้ท้ังหลายฉันใด การสวดสายประค�า 

ก็เป็นกิจศรัทธาที่ส�าคัญของคริสตชนคาทอลิกที่จะ

ถวายเกียรติแด่พระเยซูเจ้าและพระมารดา ฉันนั้น...

อัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อ...แค่พกสายประคำา

 เมือง Spokane รัฐวอชิงตัน มีคนเคยบอกฉัน 

ว่า  หากเราไม่มีเวลาสวดสายประค�าหรือยังไม่อยากสวด 

ก็ให้มีสายประค�าติดตัวไว้ เพราะล�าพังการมีสายประค�า

ติดตัวก็ เป็นการสวดภาวนาและสามารถคุ้มครอง

ป้องกันภัยเราได้แล้ว  ฉันประสบเหตุในวันหนึ่ง และได้

พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นเป็นความจริง 

 ตั้งแต่เข้าวัยรุ่น  ฉันติดยาเสพติด ไม่ว่าฉันคิด

จะเลิกเสพ และมีความตั้งใจดีเพียงไร  ไม่นานต่อมาฉัน

ก็จะกลับไปติดอยู่ในวังวนของการเสพยา จนเป็นทาส

ของมันอีก 

 ค่�าคืนหนึ่ง ฉันตกอยู่ในสถานการณ์เข้าตาจน 

ไม่มีเงินติดตัวเลย แต่ฉันก็ขาดยาเสพติดไม่ได้ ฉัน

ท�าตัวโง่อย่างที่สุด ด้วยการเอาชีวิตของตนเข้าแลกกับ

ยาเสพติด ขณะนั้น ฉันเดินอยู่บนถนนในย่านที่มียา 

เสพติดขาย และพบพวกที่จะหายาให้ได้  พวกมัน 4-5 

คน  พาดิฉันไปในมุมห้องร้างมืด ๆ แห่งหนึ่ง  ฉันขอยา  

แต่พวกมันขอดูเงินก่อน ซึ่งฉันไม่มีเลย พวกมันไม่ชอบ

ถูกหลอกให้เสียเวลาฟรีๆ  ฉันไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร  พวก

มันหัวเสียมาก  

 ผู้หญิงกร้านที่สุดในกลุ่มคนหนึ่ งยื่นหน้า 

จนแทบจะติดกับหน้าของฉัน ตะคอกให้ฉันเอาเงินสด

ออกมา ฉันจึงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง แกล้งท�า

เหมือนก�าลังหยิบเงินออกมา แต่ดิฉันหยิบสิ่งที่มีอยู่ใน

กางเกง ซึ่งก็มีอยู่เพียงสิ่งเดียวคือสายประค�า ผู้หญิง

คนนั้นเมื่อแลเห็นสายประค�าก็หน้าซีดทันที และถอย

หลังออกไป  พูดด้วยเสียงที่ดังกร้าวขึ้น ในท�านองว่า

เธอไม่อยากข้องแวะกับฉัน “พวกแกอย่าไปยุ่งกับมัน!” 

ตอนนั้นหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้าง ๆ เตรียมพร้อมที่จะ

ใช้มีดฆ่าฉันอยู่แล้ว แต่เสียงของเธอก็ค�ารามอย่างหนัก

แน่นซ้�าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง “ฉันบอกแล้วไงว่า อย่าไปยุ่งกับ

มัน!” จากนั้น เธอก็เดินไปและพูดว่า “ไปเหอะ ไปที่อื่น

กันดีกว่า”  แล้วพวกมันก็ออกไปกันหมดทันที  ปล่อย

ให้ฉันอยู่ตามล�าพังในห้องมืดนั้น  สายประค�ายังคงอยู่

ในมือ  ฉันอ้าปากค้างด้วยความงุนงง  ตั้งแต่บัดนั้น

เป็นต้นมา  อ�านาจของพระนางมารีย์และสายประค�าอยู่

ในจิตใจของฉันตลอดมา

 อัศจรรย์หลายอัศจรรย์ เกิดขึ้นได้เพราะ

สายประคำา เมื่อเราสวดสายประค�า แม้ในขณะที่รู้สึก

สงสัยและถูกทอดทิ้ง ก�าลังสับสน หรือฟุ้งซ่าน เราก็ยัง

สวดบทวันทามารีย์นั้นซ้�า ๆ ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง 

แม้บางคราวเราไม่ได้นึกถึงธรรมล้�าลึกเหล่านั้นเลย แต่

ขอเพียงเราพยายามสวดภาวนาเรื่อย ๆ ไปอย่างมุ่งมั่น 

ถ้อยค�าเหล่านั้นจะกลับมีความหมายขึ้นมาในใจเราอีก

คร้ังหน่ึง จะน�าเรากลับไปหาพระเจ้า ย่ิงเราสวดสายประค�า 

ทุกวัน สายประค�านี้จะพยุงเรา แม้ในช่วงเวลาแห่งความ

โดดเดี่ยวจนกว่าเราจะสัมผัสถึงความรักของพระองค์

ได้อีกครั้ง พระนางมารีย์จะเป็นผู้น�าเราให้กลับมาหา 

พระองค์ เมื่อเราหลงทางพระนางมารีย์จะหาเราจนพบ 

และพากลับบ้าน เม่ือตกอยู่ในวิกฤติ และหยิบสายประค�า

ข้ึนมาสวดก็จะก่อให้เกิดสิ่งท่ีเกินความคาดหมาย 

ในชีวิตของเรา เดือนตุลาคมนี้ เรามาสวดสายประค�ากัน

ทุกวันนะครับ แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชน ฉบับหน้า  

สวัสดีครับ
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จะเล่ามากกว่านั้น คือความเชื่อศรัทธาของคน ๆ คนหนึ่ง ความเรียบง่ายของ

การใช้ชีวิต แม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพวกเราที่เป็นลูก ผมถามว่าแม่อยากพัก

ห้องเดี่ยวไหม แม่บอกว่า “นอนที่ห้องรวมนี่แหละจะได้มีเพื่อน” (ซึ่งตอนนั้น

เป็นเวลาหลังตีหนึ่งแล้วทุกคนคงหลับหมดแล้ว) ผมและพี่ชายบอกว่า แม่อาจจะ

ต้องรอดูอาการสักหน่อย แม่ทำาให้เรารู้สึกว่าอยากกลับบ้านเต็มทน และมากกว่า

นั้น แม่ไม่อยากเป็นภาระให้กับใคร รวมทั้งเราด้วย แม่คิดว่าพวกเราที่เป็นคุณพ่อ

ทั้งสองคน คงมีงานเยอะ แม่อยากให้เราทำาสิ่งที่ต้องทำาให้เป็นปกติ ผมมารู้ทีหลัง

ว่า แม่ไม่ได้อยากจะมาโรงพยาบาลซะด้วยซ้ำา แม่มาเพราะถูกเรียกร้องจากหลาน

และน้า รวมทั้งแม่ตั้งใจว่า มาเหมือนมาหาหมอเสร็จก็กลับเพราะแม่ตั้งใจไม่พก

อะไรมาเลย เธออยากกลับจริงๆ  ครับ ใจเธอกลับไปถึงก่อนแล้ว

ผมพูดเสมอว่ากระแสเรียกและการก้าวไปในเส้นทางชีวิตพระสงฆ์มา

จากความเชื่อศรัทธาของแม่ มันเรียบง่ายมาก ๆ  ไปวัด สวดภาวนาบ่อย ๆ  ไปเยี่ยม

คนป่วย คนที่มาวัดไม่ได้เป็นคนที่ทิ้งวัด ถ้าสามารถก็เข้ากลุ่มกิจการคาทอลิก

ต่าง ๆ ไม่แสวงหาตำาแหน่ง พยายามสร้างคนรุ่นใหม่ มีมิตรภาพที่ดีกับคนทุกคน 

ไม่อายที่จะรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าใคร หรือไม่รู้สึกหยิ่งทะนงตนถ้าจะมีบางสิ่ง 

ที่ทำาให้ตัวเองดูสูงส่งกว่าใคร ....มันเรียบง่ายมาก และความเรียบง่ายนี้เองที่ทำาให้

หนูน้อยเทเรซาได้เป็นนักบุญ และทำาให้แม่พระได้รับเกียรติเป็นแม่ของพระเยซูเจ้า

ผมเชื่อว่าความเรียบง่ายที่เราพูดถึงไม่ใช่เพียงคำาปฏิญาณและชุด 

ที่สวมใส่ แต่มันคือหัวใจของคน ๆ นั้น หัวใจที่พร้อมจะให้พระเป็นเจ้าบดขยี้ 

และแปรเปลี่ยนเป็นน้ำาพระทัยของพระองค์ เคยมีคนมาถามผมเหมือนกันว่า 

เวลาที่เราทำางานได้เยอะๆ หลากหลาย มันมาจากอะไร ผมจะตอบเค้าไปว่า ใน

วันที่คุณอ่านหนังสือ ฟังเพลง คิดพินิจไตร่ตรอง ดูภาพยนตร์ หรือเสพงานศิลป์

ใด ๆ ก็ตาม มันเป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพันธ์ุลงไปในดินชีวิตของคุณ เม่ือ 

ถึงวันที่เหมาะสม ผลของมันจะค่อย ๆ สุกงอม ให้คุณได้เก็บกิน ได้ใช้ประโยชน์

จากมัน โดยไม่รู้ตัว ฟังดูอาจน่างงเขาไปใหญ่ แต่ผมรู้ว่ามันเป็นคำาตอบที่เหมือน

คนทำางานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ผลเลิศ แต่รู้ว่ายังทำาอยู่และ

ทำาทุกๆ วัน เรียบง่าย แต่สม่ำาเสมอ

“เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเอง” เราไม่รู้หรอกครับว่า บทสวดที่เรา

สวดทุกบท เราจะได้รับตามที่ขอหรือเปล่า แต่เรายังสวดต่อไป เราไม่รู้หรอกว่า 

หนังสือพระคัมภีร์ทุกหน้า หรือหนังสือศรัทธา ที่เราอ่านจะสอนอะไรเรา บางที

ก็ไม่เข้าใจ แต่เรายังอ่านต่อไป เราไม่รู้หรอกว่าหน้าที่ที่เราทำาในแต่ละวันมัน 

หล่อเลี้ยงอะไร หรือความรักที่หว่านให้ไป จะได้รับกลับคืนจริงหรือเปล่า เงินที่

ทำาบุญหรือความเมตตาทั้งสิ้น ผลบุญจะตกกระทบสะท้อนคืนมาเมื่อใด แต่เรา

ยังทำาทุกสิ่งทุกอย่าง เรียบง่าย และสม่ำาเสมอ นั่นแหละ...เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะ

บานเอง เมื่อถึงเวลา เราจะรู้สึกได้เองว่า พระฟังและเห็นกิจการเหล่านั้นจากเรา 

ดอกไม้บานอยู่นานแล้ว ในท้องทุ่งที่ชื่อว่าความเรียบง่าย และสม่ำาเสมอ

บรรณาธิการบริหาร

“เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเอง” ผมว่าผมชอบชื่อนี้นะ มันเป็น

ชื่อหนังสือเล่มรวมบทบรรณาธิการของ A Day Bulletine ยุคที่คุณวุฒิชัย 

กฤษณะประกรกิจ ผมว่ามันคล้าย ๆ กับคำาว่า “ทุกอย่างมีเวลาของมัน”

ช่วงน้ีผมมีงานติดกันจนเปลี่ยนหมวกว่าเรากำาลังทำาอะไรแทบไม่ทัน 

บางวันไปทำาเพลง บางวันคิดงานสร้างสรรค์ในแบบการแสดงเพ่ือใช้ในงานอีเว้นท์ 

ท่ีจะเกิดข้ึนในไม่ช้า บางวันไปน่ังประชุมกับนักวิชาการโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มทำางาน

วิจัยเร่ืองส่ือ บางวันน่ังประชุมกับหน่วยงานศาสนา บางวันกับหน่วยงานภาครัฐ  

บางวันนั่งประชุมตัดสินภาพยนตร์ สื่อดี ๆ บางวันตัดสินผลงานการเขียน

ประกวดวรรณกรรม บางวันเป็นแขกรับเชิญในรายการทีวี แบบให้แนะนำาวัด

คาทอลิก บางวันประชุมนั่งโต๊ะเห็นหน้าเห็นตา บางวันนั่งประชุมกับโปรแกรม 

สไกป์บ้าง หรือพักหลังถ้ามีการประชุมแบบนี้เขามักใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าซูม  

บางวันเป็นเจ้าของร้านหนังสือไปดูกิจการ บางวันขึ้นไปห้องเอกสารของมิสซัง

กรุงเทพฯ ไปดูข้อมูลมาเตรียมทำาหนังสือสำาคัญ ๆ บางวันเขียนงานของตัวเอง 

บางวันจัดทัวร์พาคนไปแสวงบุญ บางวันเป็นอาจารย์นักบรรยายไปแบ่งปันเรื่อง

สื่อศึกษา ที่บ้านเณรบ้าง บ้านนักบวชบ้าง กับครูกับเด็ก บางวันไปน่ังดูหนัง 

ไม่พอ ต้องมีช่วงเวลาให้วิเคราะห์วิจารณ์เปิดมุมมอง ฯลฯ แต่จะอย่างไรก็สุด

แล้วแต่ทุก ๆ วันในสัปดาห์หน้าที่ที่ไม่เคยหายไปจากเราคือหน้าที่ของการเป็น 

พระสงฆ์และผมมักสังเกตว่าหลาย ๆ ครั้งหน้าที่แบบนี้ฉุดเรากลับมาเสมอ เป็น 

การดึงกลับมาหาจุดยืนในชีวิตของเรา และคำาสั่งสอนขององค์พระเยซูเจ้า ผมว่า

มันคงเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงหน้าที่ มันคือชีวิตมากกว่า

เมื่อปฏิทินคลี่ม่านวันเวลา ส่งต่อมายังวันต้นเดือนตุลาคม วันแรกของ

เดือน ซึ่งปฏิทินพิธีกรรมเปิดสู่เดือนแม่พระ และวันฉลองนักบุญเทเรซา วันนั้น

ผมเป็นประธานมิสซา ผมจำาบทเทศน์ในวันนั้นได้ว่า ผมบอกกับสัตบุรุษว่าวันนี้

ผมมีปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ใหญ่หลวงอะไร มันเพียงแต่ว่า ผมควรจะพูด

หรือเทศน์เรื่องอะไรในวันนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะถามสัตบุรุษ แต่ทั้งแม่พระ และ

นักบุญเทเรซา ก็เป็นมุมที่น่าสนใจสำาหรับวันเริ่มเดือนตุลาคม เชื่อไหมครับ ผม 

สรุปว่า ผมจะเล่าเรื่องแม่

แม่ของผมเป็นทั้งพลมารีย์ ซึ่งก็คือทหารของแม่พระ แม่ยังมีนักบุญ 

เทเรซาเป็นองค์อุปถัมภ์ วันนั้นผมเล่าว่า ค่ำาหนึ่งที่ดึกแสนดึก มีโทรศัพท์จาก

แม่ และพี่ชาย รวมทั้งคนที่บ้านของผม มันเป็นเวลาดึกเกินกว่าที่บ้านผมเคย

ติดต่อกับผม มันไม่ใช่เวลาที่ดีใช่ไหมครับ และแน่นอนมันคงหมายถึงเรื่องที่เรา

จะได้ยินคงไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วย ผมยังไม่ตื่นดีกับการโทรไปยังสายปลายทาง แต่

เรื่องที่ได้ยินก็ทำาเอาผมตาสว่าง “แม่ถูกงูกัด”

ความกังวลเข้ามาแทนที่ความง่วง ผมถามรายละเอียด เท่าที่จำาเป็น 

เปลี่ยนชุดตรงไปยังโรงพยาบาลที่แม่เข้ารับการรักษา แม่นั่งอยู่บนเตียง อาการ

เหมือนไม่เป็นอะไร แถมยังอยากกลับบ้าน ผมสงสัยแม่ถูกงูอะไรกัดนี่ทำาไม 

หายเร็วจัง เรื่องที่แม่ถูกงูกัดผมคงไม่เล่าละเอียดมากไปกว่านี้ แต่สิ่งที่ผมอยาก

ดอกไม้

ณ ท้องทุ่ง
แห่ง
ความเรียบง่าย

บานเอง 
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“ฉลองแม่พระไถ่ทาส” คณุพ่อสมเกยีรติ ตรนีกิร อุปสงัฆราช พร้อม

ด้วยคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ คุณพ่อ

ประยุทธ ศรีเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระไถ่ทาส ที่วัด

คอนเซ็ปชัญ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018

“เทิดเกียรตแิม่พระฟาตมิา” คุณพ่อพรชัย สิงห์สา อธิการบ้านเณร 

จอห์น ปอล นครสวรรค์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติ

แม่พระฟาติมา วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

“โปรดศีลล้างบาป” คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสน-

วิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ท�าพิธีโปรดศีลล้างบาปแก่

เด็กชายอันตน ปีติกร ชมจินดา (น้องซัน) โดยมีอันตน อภิชาต เหล่าสุข-

สันติวงศ์ เป็นพ่อทูนหัว วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 ที่อาสนวิหารแม่พระ

บังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม 

ภาพพักตา

เซอร์มารี 
อันเดรีย 

แห่งพระแม่
สกลสงเคราะห์

มีความสุข
กับการอ่าน

อุดมสาร
 ถ่ายภาพโดย : เซอร์มารีย์ เกรซ

“ฉลองวัดประจ�าปี วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ”
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง จ.บึงกาฬ จัด 

ฉลองวัดประจ�าปีและรับพรพระสงฆ์ใหม่ โดยคุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ 

เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคณุ มพีระสงฆ์ นกับวช และสตับรุษุจากทีต่่าง ๆ 

มาร่วมพิธีจ�านวนมาก  ปัจจุบัน คุณพ่อบัวทอง บุญทอด เป็นเจ้าอาวาส
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 14
มากกว่า

ภาพประดับ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์
เยี่ยมหน่วยงานคาทอลิกที่ทำางานด้านเอดส์

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (อ่านต่อหน้า 4)

ภายใต้เครือข่ายในเขตพื้นที่สังฆมณฑลอุดรธานี 

ศูนย์ยอแซฟบรรเทา แพร่ (ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการแขน-ขาและล�าตัว) ได้รับ

รางวัลองค์กรที่ท�าคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดแพร่ ประจ�าปี 

2561 ซึ่งจัดโดยส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ 

ปัจจุบันมีคุณพ่อวีโว่ กาวาญ่า  เป็นอธิการศูนย์

“การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าศาสนายุคใหม่” 
สถาบันพัฒนาผู้น�าศาสนาอิสลาม ส�านักจุฬาราชมนตรี จัด 

การศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าศาสนา 

ยุคใหม่” อิหม่ามจากสุเหร่าต่างๆ หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2 

ประจ�าปี 2561 วันที่ 25 กันยายน 2018 ที่ศูนย์ฝึกอบรม 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรสานเสวนา

ประเด็นน�าในวิชา “สังคมพหุวัฒนธรรม : มุมมองต่างศาสนิก” ร่วมกับผู้แทนศาสนาต่างๆ 

 ชุดการประสูติของพระเยซูเจ้า ชุดนี้เป็นงานในแบบดัตช์ซึ่งเป็นที่นิยม

มากในศตวรรษที่ 15 (งานอยู่ประมาณปี 1470) ดูภาพรวม ๆ ก็ถือว่าน่าสนใจ 

แต่มองด้วยสายตาแบบไทย ๆ อาจจะรับยากหน่อยกับรูปปั้นองค์พระกุมาร 

ที่นอนเหมือนทารกแรกเกิดอยู่กับพื้นผ้าที่เหมือนปูอยู่บนพื้นดิน

 ข้อมูลจากรูปปั้นรูปนี้ยังบอกอีกว่า เป็นภาพปั้นท่ีไว้ติดกับพระแท่น 

ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากการสร้างวัดในแบบเยอรมันโกธิก มุ่งบอกเล่าเร่ืองราว

ของพระหรรษทานที่เราได้รับจากการประสูติของพระองค์

 ผมเชื่อว่าสิ่งที่ศิลปินท�ามากไปกว่าความสวยงาม เอกลักษณ์ ความคิด

สร้างสรรค์แล้ว ยังมีเนื้อหาที่ซ่อน หรือเปิดเผย ชัดแจ้ง หรือซ่อนเร้น รูปพระ

ทุก ๆ รูปทั้งที่เห็นจนชินตา กับนานๆ เห็นที หรือไม่เคยพบมาก่อน จึงพูด 

เผยแสดงเร่ืองท่ีมากไปกว่าการตกแต่งประดับประดา สิ่งนี้กระมังที่เราเรียก 

รวม ๆ ว่าคุณค่าทางจิตใจ




