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ฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ตี๋เล็ก

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เข้าร่วมประชุมสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15
“เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” (อ่านต่อหน้า 14)

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ และเปิด-เสกอาคาร คุณพ่อมาร์แซล 

แปเรย์ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018

พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช 

ยอแซฟ สังวาลย์   

ศุระศรางค์ เป็น

ประธ านพิ ธี บู ช า

ข อ บ พ ร ะ คุ ณ 

ฉลอ ง วั ด นั ก บุ ญ

มัทธิว ทุ่งลูกนก 

จ.นครปฐม วันเสาร์

ที่ 22 กันยายน 

2018

พระสังฆราชยอห์น บอสโก  

ปัญญา กฤษเจริญ เป็น 

ประธานพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณฉลองวัดอัคร เทวดา 

มีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ. 

ราชบุรี และเสกศิลาฤกษ์

ซุ้ มประ ตูวัด อัคร เทวดา 

มีคาแอล ดอนกระเบื้อง โอกาสฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม 

(ค.ศ. 1669-2019) วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018
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นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา
ผู้ทรงคุณธรรม

 อุดมสาร ได้ขอสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัคร-

สังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสจะทรงสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เป็น

นักบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. (เวลาในประเทศอิตาลี)  

ส�าหรับประเทศไทยคือ 15.00 น. ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม 

ซึ่งสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จะท�าการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าว เพื่อให้

สัตบุรุษได้สัมผัสกับเหตุการณ์ของสถาปนานักบุญ ทางช่องทีวีดิจิทัล TNN 24 

 ในสมณสมัยของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ผู้ทรงปกครอง

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในช่วงปี ค.ศ. 1963-1978 ได้ทรงสร้างคุณูปการให้กับ

พระศาสนจักรคาทอลิก และโลก รวมทั้งความสำาคัญเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย และ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อาทิ

 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงมีความสำาคัญต่อพระ

ศาสนจักร ในฐานะผู้ทรงเป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาผู้ทรง 

สานต่อสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ต่อจากนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา เมื่อ

วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965 และได้ประกาศฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปลุกเร้าการปฏิรูป

พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลังการสังคายนานี้ 

เป็นการนำาพระศาสนจักรคาทอลิกไปสู่ความเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่เคยมีมา

 พระองค์ทรงเป็นผู้ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อ

ความเป็นเอกภาพระหว่างพี่น้องคริสตชนกลุ่มต่างๆ พระองค์ได้พบกับพระอัยกา

แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ลที่แยกตัวออกจากฝ่ายคาทอลิกเป็นเวลาหลายร้อยปี พระองค์

ได้พบกับพระอัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์เบอรี่ ผู้แทนจากศาสนายิว อิสลาม ฮินดู และ

พุทธ พระองค์ได้เขียนสมณสาส์นที่มีชื่อเสียง เช่น ค.ศ. 1967 ได้ออกสาส์น Populo 

rum Progressio (Progress of the Peoples) ที่เกี่ยวกับคำาสอนทางสังคมและ

ความเชื่อ สมณสาส์น Sacerdotalis Caelibatus เกี่ยวกับการถือโสดของบาทหลวง 

และที่สำาคัญยิ่งอีกฉบับคือ Humanae Vitae (of Human Life) ที่ออกในปี ค.ศ. 

1968 เกี่ยวกับคำาสอนเรื่องการคุมกำาเนิดและการเคารพศักดิ์ศรีของชีวิต ฉบับสุดท้าย

ของพระองค์เป็นสมณสาส์นชื่อ Octogesima Adveniens เชิญชวนทุกคนให้ร่วม 

แก้ปัญหาความยุติธรรมและสันติ ออกวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1971 

 สำาหรับประเทศไทย ค.ศ. 1963 พระสังฆราชเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ได้ส่ง

สามเณรจ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ (พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง) ไปยังบ้านเณรใหญ่ โปรปากันดา  

ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านเรียนจบปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา 

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ จากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 พร้อมกับคุณพ่อ

ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย คุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ และพระสงฆ์องค์อื่นๆ รวม 262 

องค์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 ที่กรุงโรม 

 ทรงเป็นผู้ยกระดับพระฐานานุกรมพระศาสนจักรคาทอลิกไทย จากมิสซัง

เป็นสังฆมณฑล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 

ภาค คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

 ทรงเสกพระรูปแม่พระฟาติมา สำาหรับวัดนักบุญอันนา หนองแสง “แรกเริ่ม 

(อ่านต่อหน้า 4)
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นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)

ทีเดียวคุณพ่อเจ้าอาวาสได้ขอให้เณรไทยของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่กำาลัง 

ศึกษาที่โปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ได้แก่ สามเณรจำาเนียร ช่วยซื้อรูปแม่พระฟาติมา  

แล้วหาโอกาสให้พระสันตะปาปาทรงเสก จุดประสงค์เพื่อขอสันติภาพ เพราะระยะนั้น 

เหตุการณ์บ้านเมืองยุ่งเหยิงมาก พระคาร์ดินัลอากายาเนีย ประธานสมณกระทรวง

เผยแผ่ความเชื่อ เห็นความจำาเป็นและความสำาคัญของวัดหนองแสง จึงได้บริจาคเงิน 

ซื้อพระรูปให้เอง เป็นเงินแปดหมื่นลี และท่านได้นำาเข้ารับการเสกจากสมเด็จพระ

สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ในสำานักวาติกัน เมื่อต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 1968” (บันทึก

โดยคุณพ่อเสงี่ยม ดีศรีวรกุล)  

 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ท่ี  6 ทรงแต่งต้ังคุณพ่อฮ่ัวเซ้ียง กิจบุญชู  

(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู) เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1973

 ด้านศาสนสัมพันธ์ ทรงพบกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณ

สิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช เมื่อสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นเสด็จเยือน

นครรัฐวาติกัน เมื่อปี ค.ศ. 1972 / พ.ศ. 2515 พร้อมด้วยพระสังฆราชเปโตร  

คาเร็ตโต ประมุขมิสซังสุราษฎร์ธานีองค์แรก ซึ่งเข้าเฝ้าในวาระเดียวกันนี้ด้วย 

 ทรงบวชพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นพระสงฆ์ พร้อมกับ

พระสงฆ์ทั่วโลก จำานวน 158 องค์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1975 โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์

 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่  6 ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกันอย่างเป็น

ทางการ มีพระสมณโองการสถาปนาสถานเอกอัครสมณทูต และส่งเอกอัครสมณทูต 

(Apostolic Pro-Nuncios ต่อมายกเลิกในปี 1993 เปลี่ยนเป็น Apostolic Nuncio 

มาจนปัจจุบัน) มาประจำาในประเทศไทย และราชอาณาจักรไทยได้ส่งเอกอัครราชทูต

ไทยไปประจำาพระสันตะสำานัก ท่านแรกคือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

(ช่วง  วรปุญฺโญ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุต ปยุตโต) เข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ณ นครรัฐวาติกัน เมื่อครั้งไปสังเกตการณ์พระศาสนา 

ในยุโรป ซึ่งต่อมาท่านได้เป็นผู้บุกเบิกวัดไทยในยุโรปหลายแห่ง

 ก่อนพิธีมิสซาอุทิศถวายสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อคราว

สิ้นพระชนม์นั้น คณะสงฆ์ไทยได้ร่วมไว้อาลัยแด่พระองค์ด้วย ดังเช่น สมเด็จพระ 

อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ทรงมีพระลิขิตแสดงความ

เสียพระทัยในนามคณะสงฆ์ไทย และคณะศิษย์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 

(ปุณฺณสิริมหาเถร) นำาโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว 

อุปเสโน) วัดสระเกศ) ซึ่งได้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นั้น ณ นครรัฐ 

วาติกัน ได้นำาคณะสงฆ์ และศิษย์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 สวดสังเวคกถา  

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรักในโอกาสนั้นด้วย

 เมื่อคราวที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย จัดพิธีมิสซาอุทิศถวาย 

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ พระบาทสมเด็จพระ 

(อ่านต่อหน้า 5)
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(อ่านต่อหน้า 7)

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาย

สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวง พวง-

มาลาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำารงพระราช

อิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ไปถวาย และร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เป็นผู้ทรงคุณธรรม

 การที่พระศาสนจักรประกาศอย่างเป็นทางการว่า บุคคลใดเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้เป็นบุญราศีก็ดี เป็นนักบุญก็ดี นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นชม

ยินดี เป็นเหตุการณ์ของพระศาสนจักรทั่วโลก ดังนั้น ในโอกาสที่พระศาสนจักร

สถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ขึ้นเป็นนักบุญแห่งพระศาสนจักร

นั้น ย่อมนำาความชื่นชมยินดีมาสู่บรรดาศาสนิกชนทั่วโลก และไม่ใช่เฉพาะศาสนิกชน

เท่านั้น แต่ว่าบรรดาสังคมต่างๆ ที่ทราบดีว่า องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 

เมื่อดำารงตำาแหน่งองค์พระประมุขของพระศาสนจักร ได้ทรงกระทำาคุณธรรมความดี 

ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม ในด้านต่างๆ ในด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างให้สังคมได้รับ

ทราบ และพระศาสนจักรจึงได้ประกาศให้ท่าน เป็นผู้หนึ่ง ซึ่งเราสามารถจะดำาเนิน

ตามคำาสอนของท่านได้ ประพฤติตามวิถีทางที่ท่านได้แนะนำาไว้ได้ เพื่อพาให้สังคม

ของเรา เพื่อให้ชีวิตของเรา ไปสู่คุณธรรมความดีได้ดียิ่งๆ ขึ้น

 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อมีการถ่ายทอดเหตุการณ์สำาคัญดังกล่าวนี้ น่าจะ

เป็นการประกาศพระธรรมคำาสอน และพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นการ

ประกาศพระศาสนจักรว่า ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม ให้ได้รับการยกย่อง ให้ได้รับการ

นับถือ ในสังคมโลกมากยิ่งๆ ขึ้น 

ประสบการณ์กับบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  

 ควรจะต้องไปอ่านประวัติของท่าน ถ้าจะเล่าสรุปสั้นๆ นั้นคือ เมื่อสมเด็จ

พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 สิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1958 ซึ่งขณะนั้น ท่านบุญราศี

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทำาหน้าที่เป็นรองเลขาธิการของสันตะสำานัก  

ภายใต้การนำาของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 

 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 สิ้นพระชนม์ ก็มีการเลือกตั้งสมเด็จ

พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ซึ่งพระศาสนจักรก็ได้ประมุขปกครองคือ สมเด็จพระสัน-

ตะปาปายอห์น ที่ 23 ตั้งแต่ปี 1958 

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ดำารงตำาแหน่งจนถึงปี 1963  เมื่อ

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 สิ้นพระชนม์ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

“มอนตินี” ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งกรุงมิลาน ได้รับเลือก

ตั้งเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ได้ทรงใช้พระนามของพระองค์ว่า “เปาโล ที่ 6” 

พระองค์ได้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพระศาสนจักร ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา จนถึงปี 1978 

รวมแล้วประมาณ 15 ปี 

 ในขณะนั้น เมื่อพระองค์เริ่มดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา ถ้าจำา 

ไม่ผิด ในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา องค์พระประมุขของพระศาสนจักรนั้น 

นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 4)

ก็มีการสวมพระมงกุฎ 3 ชั้น พระองค์ได้ขอให้ยกเลิก แล้วนำาพระมงกุฎนั้นเก็บไว้ ไม่

ทรงใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ก็เป็นพิธีที่เรียบง่ายขึ้น 

 ในขณะที่พระองค์ดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปา พระองค์ได้มีสมณสาส์น

หลายฉบับ แต่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ที่สำาคัญมาก คือ 

 1. พระองค์ได้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรประเทศไทย เป็นฐานานุกรม จาก

ฐานะ มิสซัง เป็น สังฆมณฑล เมื่อปี 1965 ซึ่งในขณะนั้น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

มีพระคุณเจ้ายวง นิตโย เป็นพระอัครสังฆราชองค์แรก ในฐานานุกรม เป็นอัคร-

สังฆมณฑล 

 2. ในช่วงระหว่างที่พระองค์เป็นพระสันตะปาปานั้น เมื่อพระคุณเจ้ายวง  

นิตโย มีสุขภาพไม่ดีนัก ได้ลาจากตำาแหน่งประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึง

ได้มีการแต่งตั้งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ องค์ใหม่ เมื่อปี 1973 

และองค์นั้นก็เป็น “ผู้นั้น” ผู้ซึ่งกำาลังพูดอยู่นี่แหละ 

 ถือว่า พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนสำาคัญสำาหรับสถานภาพพระศาสนจักร

ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากฐานะมิสซัง ขึ้นเป็นพระฐานะฐานานุกรม ซึ่งเป็น 

พระศาสนจักรที่บ่งบอกถึงว่า ต้องดูแลตัวเอง รับผิดชอบตัวเอง และเดินหน้าประกาศ

ข่าวดี ในนามของตนเอง ต่อหน้าพระศาสนจักรสากล

 เนือ่งจากส่วนตัวได้รับการศกึษาท่ีกรงุโรม และอยูท่ีก่รงุโรมถงึปี 1960 เท่านัน้ 

เพราะฉะนั้น ในช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทำาหน้าที่เป็นองค์พระประมุข

ของพระศาสนจักรนั้น ไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดองค์สมเด็จพระสันตะปาปา เพียงแต่ว่า 

บรรดาพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นต่อๆ มา ซึ่งเป็นรุ่นคุณพ่อประวิทย์ 

พงษ์วิรัชไชย ได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดองค์สมเด็จพระสันตะปาปา และดูเหมือนว่า  

พระสงฆ์ไทยบางท่าน ซึ่งขณะนั้นกำาลังศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

จากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาโดยตรงด้วย 

คุณธรรมที่โดดเด่นที่สุดของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นี้ ในมุมมองของ

พระคุณเจ้า

 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 เป็นพระสันตะปาปาดูเหมือนว่า 

จะเป็นพระองค์แรกๆ ที่ได้ออกเดินทาง

อภิบาล ดูแลพระศาสนจักรสากล ออก

จากกรุงโรม และในภาคพื้นเอเชียนี้ ถ้า

จำาไม่ผิดเป็นพระองค์เองที่ได้เสด็จ

มายังทวีปเอเชีย คือ ประเทศฟิลิปปินส์ 

และได้เป็นที่กล่าวขวัญ เป็นเหตุการณ์

ที่ระทึก นั่นคือ พระองค์ทรงถูกทำาร้าย 

จากผู้ร้ายคนหนึ่ง ขณะที่พระองค์เสด็จ

เยี่ยมเยือนประเทศฟิลิปปินส์ และ ณ ที่

นี้ จึงมีเหตุการณ์ต่อมา พระสันตะปาปา

ก็เสดจ็เย่ียมประเทศต่างๆ เท่าท่ีพระองค์

จะสามารถเสด็จไปเยี่ยมได้ 
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สัมภาระส่วนเกิน
“ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องท�าตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น” 

(มาระโก  10:43)

“ขอโทษนะคะ ค่าตั๋วเครื่องบินราคารวมแล้วทั้งหมด  7,500 บาท 

แต่สิ่งท่ีอยู่ข้าง ๆ คุณท้ังหมดนี้เป็นปัญหาค่ะ” ตัวแทนสายการบินช้ีไปที่

กระเป๋าขนาดย่อมของเธอที่ซ้อนกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ รวมทั้งกล่องใส่

รองเท้า และกระเป๋าเล็กอีกใบของเธอ และกล่าวต่อว่า “มีแค่กระเป๋าเดินทาง

หนึ่งใบใหญ่ที่ฟรี แต่กระเป๋าอื่น ๆ และกล่องต่าง ๆ คุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 

2,500 บาทค่ะ”

 หญิงสาวคนนั้นเกิดความรู้สึก เธอบอกกับพนักงานตัวแทนสาย- 

การบินว่าเธอเพิ่งจะเก็บข้าวของทั้งหมดเพื่อย้ายหนีจากแฟนเก่าของเธออย่าง

เร่งด่วน และรีบเดินทางมาที่สนามบินนี้ด้วยรองเท้าแตะ ขนของทุกอย่างของ

เธอมาที่นี่ เธอแค่อยากกลับบ้านและเริ่มต้นชีวิตใหม่

พนักงานคนนั้นพูดกระซิบเธอบอกว่า เธอเข้าใจ เพราะเธอก็เพิ่งผ่าน

การหย่าร้างเจ็บปวดจากสามีท่ีไม่ซื่อสัตย์ต่อเธอ ซึ่งเป็นการตัดสินใจท่ียาก

ที่สุดของเธอ พนักงานจึงเช็คอินตรวจสอบสัมภาระท้ังหมด และไม่คิดค่า 

ใช้จ่ายอะไรเลย และกล่าวกับหญิงสาวคนนั้นว่า “ขอให้โชคดีค่ะ ฉันเชื่อว่า

คุณจะผ่านมันไปได้”

หลังจากเช็คอินแล้ว หญิงสาวคนนั้นก็รู้สึกดีและสบายใจขึ้น เธอ 

ไม่กังวลกับสิ่งที่เธอจะต้องดำาเนินชีวิตต่อไป และเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอ

ที่เธอรู้ว่าเธอมีความหวังที่ไร้นำ้าหนักหรือการไม่มีเรื่องที่ทำาให้เธอต้องหนักใจ

 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า อาศัยพระแบบฉบับของพระองค์ที่น�ามาซึ่ง

ความหวัง โปรดให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือรับใช้เพ่ือนพ่ีน้อง 

ดังที่องค์พระเยซูทรงสั่งสอนและปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการรับใช้ผู้อื่น ขอ

พระองค์ทรงเข้าท�างานในตัวของลูก เพื่อให้ลูกสามารถที่จะสนับสนุน แบ่งปัน 

และช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องได้ด้วยเทอญ  อาแมน

โทษฟ้าโทษฝน
 ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินมีน้อยลง
 แค่ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน
 ฆ่าข่มขืนจี้ปล้นวิ่งราวลักขโมยท�าร้าย 
 ทั้งๆ ที่มีรัฐบาลทหารบริหารน่าจะปลอดภัย
 จะอ้างว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่น่าจะใช่
 เพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ดีสำาหรับทุกคน
 คนมั่งมีมั่นคงก็กระทบเหมือนกัน
 ส่วนคนหาเช้ากินค่ำาก็กระทบมากหน่อย
 ที่จะอ้างว่าช่วงนี้ไข้หวัดระบาด

ทุกคนต้องป่วยทั่วหน้ากัน
ทุกคนมีสิทธิ์หยุดงานหยุดเรียน...ก็ไม่ถูกนัก
ใช่...ทุกคนที่อยู่ในบริบทเดียวกันได้รับผลกระทบ
ใครที่สุขภาพแข็งแรงก็กระทบน้อยหน่อย
ใครที่สุขภาพอ่อนแอก็กระทบหนักหน่อย
แต่ไม่น่าจะใช้เป็นข้ออ้าง
ฉันใดก็ฉันนั้น
อ้างเศรษฐกิจไม่ดีการค้าการขายฝืดเคือง
เลยปล้นธนาคารร้านสะดวกซื้อ
เอาเงินไปใช้หนี้
อ้างเศรษฐกิจไม่ดีตกงานหางานยาก
เลยวิ่งราวกระชากสร้อยกระชากกระเป๋า
เอาเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูก
อ้างเศรษฐกิจไม่ดีต้องเป็นหนี้เป็นสิน
เลยตระเวนงัดแงะปล้นทรัพย์
เก็บเงินไปขอสาวแต่งงาน...เป็นต้น
นี่ถ้าทุกคนอ้างเศรษฐกิจไม่ดี
แล้วทำาแบบนี้บ้าง...สังคมจะดำารงอยู่ได้อย่างไร
ในขณะที่คนอื่นโดนผลกระทบเศรษฐกิจไม่ดี
ก็อดออมใช้จ่ายพอตัวตัดความฟุ่มเฟือย
ขยันมากขึ้นหางานสองงานสามทำาเสริม
แต่บางคนกลับยังคงใช้จ่ายเกินตัว
ไม่ยอมออกแรงแข็งขันมุมานะอดทนแล้ว
ยังเที่ยวมักง่ายฉกฉวยแย่งชิงทรัพย์สินคนอื่น
ราวกับว่าเศรษฐกิจไม่ดีเอื้อให้เกิดอาชีพใหม่
เพื่อมีเงินมีบ้านมีทรัพย์สินมีความมั่นคง
คนอื่น “ท�า” งานประกอบอาชีพขายแรงงาน
เก็บหอมรอมริบสร้างหลักสร้างฐาน
อีกบางคน “ท�า” การจี้ปล้นลักเล็กขโมยน้อย
ฉกฉวยทรัพย์สินเงินทองคนอื่นหน้าตาเฉย
ไม่ฉุกคิดแม้แต่น้อย
ว่านั่นไม่ใช่แค่การปล้นการขโมยทรัพย์สิน
แต่เป็นการปล้นการขโมยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจ
ที่ทุ่มเทเช้าถึงเย็นค่ำาถึงเช้าเพื่อแลกมา
เป็นการปล้นเป็นขโมย “ชีวิตคน” โดยแท้
และไม่ใช่แค่ชีวิตเดียว
แต่ทุกชีวิตในบ้านในครอบครัว
ทุกคนสามารถมี “ข้ออ้าง” ได้
ข้ออ้างสำาหรับการกระทำาข้ออ้างสำาหรับพฤติกรรม
แต่ต้องเป็นข้ออ้างที่เป็นเหตุเป็นผล
เพื่อใช้ตัดสินสิ่งที่ “จะทำา” สิ่งที่ “จะเป็น”
ต่างกับ “ข้อแก้ตัว” ที่ใช้
หลังจากที่ “การทำา” และ “พฤติกรรม” ไม่ตามเหตุตามผล
ถ้าเช่นนี้
การอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดี
จริงๆ แล้วเป็นแค่ “ข้อแก้ตัว”...แบบขุ่นๆ นั่นเอง 
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(อ่านต่อหน้า 13)

 และวิธีการนี้ พระสันตะปาปาองค์ต่อๆ มา โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 จึงได้เสด็จเยี่ยมประเทศต่างๆ เป็นจำานวนหลายสิบ

ประเทศ เป็นที่กล่าวขวัญถึงพระองค์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นที่ชื่นชม เป็นที่

ปลาบปลื้มยินดี และเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10-11 

พฤษภาคม 1984 เชื่อว่าพวกเราคริสตชนในประเทศไทยยังจำา ยังระลึกถึงเหตุการณ์นี้

ได้จนถึงบัดนี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6  เดิมชื่อ ยอห์น บัปติส มอนตีนี่  

ประสูติเมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1897 ที่คอนเชซีโอ  ใกล้เบรชชา  ทางตอนเหนือ

ของประเทศอิตาลี  

ท่านได้รับศีลบวช เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1920 ต่อจากนั้น 

พระสังฆราชจึงได้ส่งท่านไปเรียนต่อ ในด้านการทูตที่กรุงโรม
ท่านได้เริ่มทำาหน้าที่ด้านการทูต ที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 1923 แต่สุขภาพของท่านไม่สู้ดี จึงจำาเป็นต้องกลับมาพักรักษาตัว 
รับการศึกษาพิเศษ  และทำางานในสำานักเลขาฯ ของรัฐวาติกันตลอดมา กว่า 30 ปี

ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1954  ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัคร-
สังฆราชแห่งมิลาน  สังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี จนถึงปี 1958 ท่านได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นพระคาร์ดินัล  และเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 สิ้นพระชนม์  
ท่านจึงได้รับเลือกให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา องค์ที่ 262 ในวันที่ 21 มิถุนายน 

นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 5)

ค.ศ. 1963  พระองค์ทรงเลือกใช้พระนามว่า  “เปาโล” เพื่อสื่อถึงการเน้นพันธกิจ
ทางด้านการประกาศข่าวดีเหมือนท่านนักบุญเปาโลอัครธรรมทูต

ท่านสิ้นพระชนม์ที่กัสแตลกันดอลโฟ  กรุงโรม  ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 
1978  และได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014 วันฉลองของท่านคือ วันที่ 26 กันยายน

15 ปี แห่งสมณสมัย

ในระหว่าง 15 ปีแห่งสมณสมัยของท่าน ท่านได้ตัดสินใจขายมงกุฎประจำา

ตำาแหน่งให้กับชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่ง  ในราคา 1 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 33  

ล้านบาท  และมอบเงินจำานวนนี้ ให้กับคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา  ซึ่งปัจจุบัน 

มงกุฎนี้ อยู่ในสักการสถานแม่พระปฏิสนธินิรมล  ในกรุงวอชิงตันดีซี

เหตุการณ์สำาคัญในสมณสมัยของท่านคือ ระหว่างการประชุมสภาสังคายนา

วาติกันที่ 2 (ค.ศ. 1962-1965)  และยุคหลังสภาสังคายนา  พระองค์ทรงเสนอ 

ข้อกำาหนดและแนวทางสู่การเปลี่ยนแปลงพระศาสนจักรคาทอลิก จึงเผชิญปัญหาและ

ความไม่มั่นคงของพระศาสนจักรกับบทบาทใหม่ในโลกสมัยปัจจุบัน

พระองค์ทรงดำาเนินการประชุมสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 ต่อจากสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 จนสำาเร็จ ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965   พระองค์ทรง

รับภารกิจนำาการตัดสินใจของสภาสังคายนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของพระศาสนจักร  

ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการปฏิบัติ  ทั้งในสภาพสังคม  จิตวิทยา  และการเมือง

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1968 ท่านได้ออกสมณสาส์น ชีวิตมนุษย์ 

(Humanae Vitae – of Human Life)  ห้ามการคุมกำาเนิดแบบวิทยาศาสตร์
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1967 ยืนยันเรื่องการถือโสดในชีวิตพระสงฆ์  

 ทรงเน้นการศึกษาและการแก้ไขปัญหาสังคม  โดยให้ความสนใจผู้ใช้แรงงาน  
และคนจน

วันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1965  ทรงริเริ่มการประชุมสมัชชาพระสังฆราช 
เพื่อเสนอความเห็นต่อสมเด็จพระสันตะปาปา  โดยมีวาระการประชุมทุกๆ 3 ปี
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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"

มารีอา สมสวย ชัยสิริโรจนมารีอา สมสวย ชัยสิริโรจน
(ครบ 5 ป)

พักผอนในพระเจา 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012
ขอใหแมที่รักยิ่ง

พักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร

รักแม  จากลูกๆ  

(ครบ 5 ป)
พักผอนในพระเจา 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012

ขอใหแมที่รักยิ่ง
พักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร

รักแม  จากลูกๆ  

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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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  - เวลา 19.30 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
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เพื่อใหทาน

มีทุกอยาง
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"New Pipe Organ from Italy"

มารีอา สมสวย ชัยสิริโรจนมารีอา สมสวย ชัยสิริโรจน
(ครบ 5 ป)

พักผอนในพระเจา 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012
ขอใหแมที่รักยิ่ง

พักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร

รักแม  จากลูกๆ  

(ครบ 5 ป)
พักผอนในพระเจา 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012

ขอใหแมที่รักยิ่ง
พักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร

รักแม  จากลูกๆ  

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

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

พระเจา

ประทาน

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แกทาน

ไดอยางอุดม 

เพื่อใหทาน

มีทุกอยาง

เพียงพอ
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เปาโล ทองอยู  มีขันทอง
มารีอา ดารา   มีขันทอง
ฟลิป ทวี   มีขันทอง
เซซีรีอา จินดา  มีขันทอง
อันเดร สมจิต  มีขันทอง
เปโตร  สาคร  มีขันทอง
อังเยลา โสภี  ทับทิมทอง

อุทิศใหกับผูลวงลับ

ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

เพื่อทดแทนความรัก...
ผ่อนคลายความคิดถึง... 
และอุทิศแด่ผู้จากไป 
ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . . ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ขอพระแมมารียโปรดชวยวิงวอนเพื ่อเราเทอญ

มารีอา ลั้ง เจียไพบูลย
1922-1991

ยอหน วิทยา เจียไพบูลย
12 มกราคม 1973
18 มีนาคม 2006

นิโคเดมัส ซัน เจียไพบูลย
1911-1992 พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008

ครบรอบ 10 ป
พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008

ครบรอบ 10 ป

ÁÒàÃÕÂ ¨Ñ¹·¹Ò ¡Í§¾Ñ²¹Ò¡ÙÅ
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                            เพื่อระลึกถึง

ขอ
คำ

ภา
วน

า 
   

   
    

                            เพื่อระลึกถึง

อากง โทมัส จูเทง แซเซียว

พระเยซูเจาตรัสวา 
“เราเปนการกลับคืนชีพ และเปนชีวิต ใครเชื่อในเรา แมตายไปแลว
ก็จะมีชีวิต  และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย” 

(ยน 11:25-26)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อามา อันนา จูเง็ก แซลิ้ม
พักผอนในพระเจา

21 ตุลาคม ค.ศ. 1998
ครบรอบ 20 ป

พักผอนในพระเจา
11  กรกฎาคม  ค.ศ.1964

บทภาวนาพระจิตเจ้า
ข้าแต่พระจิต พระผู้ประทานให้ลูกมองเห็น 
และแสดงให้ลูกได้พบกับหนทางท่ีจะบรรลุ 

ถึงความปรารถนาของลูก ผู้ประทานพระหรรษทาน
สำหรับการยกโทษและลืมความผิดบกพร่องต่างๆ 

ท้ังเปนแบบอย่างสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภาวนาส้ันๆ น้ี ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ 

สำหรับทุกส่ิงทุกอย่าง และลูกขอกล่าวย้ำอีกว่า 
ลูกไม่ต้องการท่ีจะแยกจากพระองค์ ไม่มีอะไร

สำคัญไปกว่าความปรารถนาน้ี 
ลูกต้องการเปนหน่ึงเดียวกับพระองค์ 

และความรักของลูกเพ่ือพระองค์เท่าน้ัน
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

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

ÁÒÃÕÍÒ ´ÒÃØ³Õ ÈÃÕÀÔÃÁÂ�ÁÒÃÕÍÒ ´ÒÃØ³Õ ÈÃÕÀÔÃÁÂ�
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 

20 µØÅÒ¤Á ¤.È. 2012
(¤Ãº 6 »‚) 

¢ÍãËŒ¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹ÊÑ¹µÔÊØ¢¢Í§¾ÃÐà»š¹à¨ŒÒ

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 
20 µØÅÒ¤Á ¤.È. 2012

(¤Ãº 6 »‚) 
¢ÍãËŒ¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹ÊÑ¹µÔÊØ¢¢Í§¾ÃÐà»š¹à¨ŒÒ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

นักบุญยอหน สุวิทย กุลชัยพานิช
 พักผอนในพระเจา 21 ตุลาคม 2007

อายุ 63 ป ครบ 11 ป
ดวยความอาลัยรักจากลูกๆ

นักบุญยอหน สุวิทย กุลชัยพานิช
 พักผอนในพระเจา 21 ตุลาคม 2007

อายุ 63 ป ครบ 11 ป
ดวยความอาลัยรักจากลูกๆ

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

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

ฟรังซิสโก พูน 
สมพานิช

พักผอนในพระเจา

13 กันยายน 2004

เทเรซา เชงจวง 
สมพานิช

พักผอนในพระเจา

21 ตุลาคม 2011
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
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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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งานวันวิชาการ 
Saengtham Bible Contest 

 4) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในสาขา 

วิชาฯ  ให้กับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ได้ 

 5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 

วิทยาลัย และองค์กรภายนอกกับสาขาวิชาฯ 

 การแข่งขันการตอบค�าถามพระคัมภีร์ฯ ปีนี้

จะใช้บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 

1 และ 2 (พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์)  โดยมี

ประเภทของการแข่งขันดังนี้ 

ประเภทที่ 1 : การแข่งขันตอบค�าถามพระคัมภีร์ 

บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ 3 ระดับชั้น 

คือ  

 1) ระดับชั้น ป. 4-6  

 2) ระดับชั้น ม. 1-3      

 3) ระดับชั้น ม. 4-6

ประเภทที่ 2 : การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ

 ระดับชั้น ป. 1-3 แข่งขันปั้นดินน้ำามัน 

 ระดับชั้น ป. 4-6 แข่งขันวาดภาพระบายสี

 ระดับชั้น ม. 1-3 แข่งขันเล่าเรื่องในพระคัมภีร์

และประยุกต์กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

 ระดับช้ัน ม. 4-6 แข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่

ประเภทที่ 3 :  การประกวดสื่อป๊อบอัพตั้งโต๊ะ : 
ส�าหรับวัด/โรงเรียน/หน่วยงาน 

 หัวข้อ “350 ปีมิสซังสยามกับการเดินทาง

ตามแบบอย่างนักบุญเปาโล” (โครินธ์ฉบับที่ 1 และ 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 
 คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานวันวิชาการเป็นประจำาทุกปี 

โดยได้เริ่มจัดการแข่งขันพระคัมภีร์ Saengtham Bible 

Contest มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบัน 

โดยในปีน้ีจะจัดกิจกรรม งานวันวิชาการ Saengtham 

Bible Contest ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่วิทยาลัยแสงธรรม  โดยม ี

วัตถุประสงค์

 1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน 

พระวาจาของพระเจ้า 

 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำางาน

ร่วมกันเป็นทีม และเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง 

เขตวัด และสังคมโดยรวม

 3) ส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาวิชาฯ ได ้

บูรณาการด้านวิชาการออกมาในรูปของกิจกรรม 

ส่งเสริมด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระคัมภีร์
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ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฉลองวัด
เสกสุสาน

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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เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

ประเภทที่ 4 : การประกวดเรียงความ 1-2 หน้า

กระดาษ A4 หัวข้อ “ความรักแบบโครินธ์” โดยแบ่ง

เป็น 2 ระดับคือ

 - นักเรียนและนักศึกษา ที่สังกัดทุกสถาบัน 

การศึกษา

 - บุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนวัด โรงเรียน หน่วย-

งานฯ ที่มีเด็ก เยาวชน หรือผู้สนใจเข้าร่วมการ

แข่งขันพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest  

ครั้งที่ 8”  สามารถส่งใบสมัครได้ที่ อาจารย์สุดหทัย 

นิยมธรรม วิทยาลัยแสงธรรม โทรศัพท์ 0-2429-

0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.

studies2000@gmail.com และสามารถอ่านรายละเอียด

และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่website : www.

saengtham.ac.th, www.catholic.or.th, www.

thaicatechesis.com

ไม่เที่ยงแท้ที่สุด 
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้...

 คนรุ่นหนึ่งล่วงไป 
อีกรุ่นหนึ่งก็มา 

แต่แผ่นดินยังคงอยู่เหมือนเดิมเสมอ 
(ปญจ 1:2, 4)



ปีที่ 42 ฉบับที่ 43 ประจำ�วันที่ 21-27 ตุล�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12 หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 43 ประจำาวันที่ 21-27 ตุลาคม 2018หน้า 12

Vol 43Oct .indd   12 9/26/2561 BE   4:14 PM



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 43 ประจำาวันที่ 21-27 ตุลาคม 2018 หน้า 13

พระสันตะปาปาผู้จาริกแสวงบุญ

พระองค์เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เสด็จไปสหรัฐอเมริกา  และประเทศ

ต่างๆ รวม 20 ประเทศ คือ จอร์แดน  อิสราเอล  เลบานอน  อินเดีย  ฟาติมา-

โปรตุเกส  ตุรกี  โคลอมเบีย  เบอร์มิวดา  สวิส  ยูกันดา  อิหร่าน  ปากีสถาน  

ฟิลิปปินส์  อเมริกันซามัว  ซามัวตะวันตก  ออสเตรเลีย  อินโดนีเซีย  ฮ่องกง  และ 

ซีลอน-ศรีลังกา

พระสันตะปาปาแห่งศาสนสัมพันธ์

ในปี ค.ศ. 1964 พระองค์ทรงเข้าพบกับท่านอาเธนากอรัส  ประมุขของ

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์  ซึ่งขาดความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ ค.ศ. 1050

นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 7)

ทรงเริ่มมีความสัมพันธ์กับพ่ีน้องแองกลีกัน  ตั้งส�านักงานส่งเสริมเอกภาพ 

คริสตชน  ร่วมงานกับพี่น้องโปรเตสแตนท์  จัดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพ  และแปล

พระคัมภีร์ร่วมกัน

อัศจรรย์ที่ได้รับการรับรอง

อัศจรรย์ซึ่งท�าให้ท่านได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี  เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1990  

ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเรื่องราวของสตรีมีครรภ์คนหนึ่ง  ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าทารก

ในครรภ์มีสุขภาพไม่ดี เก็บไว้จะมีอันตราย แพทย์จึงขอให้เอาทารกออก  แต่เธอได้ 

ให้ซิสเตอร์ชาวอิตาเลียนคนหนึ่ง จากครอบครัวของเพื่อน ช่วยสวดภาวนาให้เธอ   

ซิสเตอร์ได้เอารูปและพระธาตุของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 มาวางไว้ที่ท้อง

ของสตรีคนนั้น...เมื่อครบก�าหนด ทารกก็ได้คลอดออกมา มีสุขภาพและร่างกาย 

ที่สมบูรณ์  แต่คณะแพทย์ยังติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จนเด็กมีอายุ 12 ปี  และได้สรุป

ว่า เด็กมีสุขภาพดีทุกอย่าง ...จนในที่สุด วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2014  สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส จึงได้ลงนามกฤษฎีการับรองอัศจรรย์นี้  และถือว่ามาจากการ

เสนอวิงวอน ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 

และในระหว่างสมัชชาพระสังฆราช ปี 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ได้ประกาศสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เป็นนักบุญ โดยจะมี

พิธีสถาปนา ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร  

กรุงวาติกัน เวลา 10.00 น. (ตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ 15.00 น.) 

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม 2018 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 หัวข้อ “เยาวชน  

ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” อยู่ที่กรุงโรม และได้เข้าร่วมพิธีสถาปนา

นักบุญด้วย

 (บทความจาก Encyclopaedia Britannica และ Jesuit’s Biography of 

Blessed Paul VI, 15 ตุลาคม ค.ศ. 2014) ถอดความโดย พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์ ขอบคณุภาพประกอบและข้อมลูจาก คุณพ่อขวญั ถิน่วลัย์ 

และคุณปฏิวัติ สุขประกอบ
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พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
บวชเป็นพระสงฆ์โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
สิ่งที่สัมผัสได้ถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6

ประสบการณ์ส่วนตัวของพ่อ สืบเนื่องมาจาก 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 เป็นความ

สัมพันธ์ส่วนตัว ที่มีความรู้สึกว่ารักสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปายอห์น ที่ 23 เพราะท่านเป็นบิดาผู้ใจดี ท่านอยู่

ในยุคของการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ต่อ 

จากสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 แล้ว 

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงได้รับเลือก 

เป็นพระสันตะปาปา ส่ิงท่ีเป็นข้อสังเกตตอนน้ันคือ พระ

สันตะปาปาองค์หนึ่งที่อ้วน และพระสันตะปาปาอีกองค์

หนึ่งที่ผอม มักจะสลับกัน 

 มาถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 รู้สึก

ว่า สิ่งที่เขาก�าลังพูดกันนั้น ก็น่าจะเป็นความจริง เพราะ

ว่าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 พระองค์อ้วน

ท้วนสมบูรณ์ และสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 นั้น 

ค่อนข้างจะผอม 

 ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ท่ี 6 พระองค์ต้องอยู่ในยุคที่ยากล�าบาก เป็นต้น เวลาที่

โรมต้องเผชิญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของครอบครัว ปัญหา

ของการคุมก�าเนิด

 

ความใกล้ชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6

 เมื่อเรียนจบเทววิทยาที่อิสราเอล ช่วงปี 1971- 

1975 ตั้งใจจะกลับมาประเทศไทย เพื่อมารับการบวช

เป็นพระสงฆ์ 

 ปี 1975 เป็น “ปีศักดิ์สิทธิ์” ทางกรุงโรมต้องการ 

บวชพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนจากทั่วโลก ทางเมืองไทย 

ก็ถามว่า มีสามเณร หรือว่ามีบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะ 

ได้รับการบวชไหม ซ่ึงตอนน้ันพ่ออยู่ในเกณฑ์และจะจบ 

ในเดือนมิถุนายน ผู้ใหญ่จึงถามว่าคุณพ่อมีความคิดเห็น 

อย่างไร? ถ้าหากว่าจะรับศีลบวชจากพระสันตะปาปา 

จะยินดีไหม? แน่นอนมีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่จะได้มี

โอกาสไปรับการบวชจากพระสันตะปาปานั้น  ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ไม่เคยคิดเคยฝัน 

 เวลาที่ผู้ใหญ่ได้ตกลงว่า จะให้ไปกับการบวช

จากพระสันตะปาปาที่กรุงโรม ก็ได้ก�าหนดว่า ในวันที่ 

29 มิถุนายน 1975 ซึ่งเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ ให้พ่อได้ไปรับ

การบวชโดยพระสันตะปาปาที่กรุงโรม 

 หลังจากที่มีการติดต่อ และเมื่อใกล้ถึงเวลา

ประมาณ 2-3 วัน ก็ได้เดินทางไปที่กรุงโรม เพื่อ 

เตรียมตัวรับการบวชปรากฏว่าการบวชครั้งนี้มีผู้แทน 

มาจากทั่วโลก 159 คน มาทราบว่าในบวชนั้นมีคนหนึ่ง 

ท่ีจะได้รับการบวชเป็นชาวอเมริกัน แล้วพระสันตะปาปา 

ได้ตรัสแสดงความเสียใจที่เขาไม่สามารถมาร่วมในพิธี 

บวชได้ เพราะว่าบิดาของเขาเสียชีวิต และในโอกาสนั้น  

เราทั้งหมด 158 องค์ บวชที่ลานมหาวิหารนักบุญ 

เปโตร ช่วงเวลาเย็น เป็นพิธีที่สง่างามมาก มีผู้คนจ�านวน 

มาก พระสันตะปาปาองค์เดียวก็คงจะไม่ไหว เหนื่อย 

จ�าได้ว่า มีพระคาร์ดินัลมาร่วมในพิธีบวชทั้งหมดนั้น 

20 องค์ด้วยกัน ซึ่งมาช่วยในการบวช แต่ว่าพิธีที่ส�าคัญ 

พิธีวางมือ (ปรกมือ) พิธีสวมกอดกับพระสันตะปาปา

นั้น ทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์ เพราะ

ฉะนั้น ในโอกาสส�าคัญตรงนี้ถือว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่  

ใช้เวลาบวชประมาณ 5 ชั่วโมง หลังจากพิธี พระ

สันตะปาปาตรัสว่า “วันนี้เราเหนื่อยมาก แต่รู้สึกมีความ

สุข ที่ได้บวชพระสงฆ์มากมาย”

คุณธรรมเด่นๆ ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล  

ที่ 6 ที่เป็นแบบอย่าง ที่ยึดและปฏิบัติได้

พระองค์เป็นคนใจดี ถือตามกฎของพระศาสน- 

จักรอย่างเคร่งครัดเที่ยงตรง 

พระองค์ทรงขายมงกุฎที่สวยงาม (ไตรมงกุฎ) 

ที่ เป็นเครื่องยศโดยเฉพาะส�าหรับพระสันตะปาปา 

ใช้ในโอกาสพิเศษส�าคัญๆ     สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล  

ที่ 6 ทรงเลิกใช้ไตรมงกุฎ โดยมอบไตรมงกุฎของ 

พระองค์แก่องค์กรการกุศลเพื่อคนยากจนในโลก 

ส�าหรับพิธีส�าคัญๆ พระองค์ทรงสวมพระมาลาสูง (หมวก) 

แทนไตรมงกุฎ

พ่อประทับใจที่พระองค์ได้ขายไปนั้น เป็นการ

ลดเกียรติจากการที่เคยเป็นพระสันตะปาปา ที่เต็มไป 

ด้วยเกียรติ เวลาน้ีท่านลงมาอยู่ในลักษณะท่ีสุภาพ ถ่อมตน  

 อีกอย่างหนึ่งท่ีประทับใจสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเปาโล ที่ 6 คือ การเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนที่มี

ความเชี่ยวชาญในหลายๆ เรื่อง 

พระสังฆราชวีระ (ต่อจากหน้า 2)

 พ่อเดินทางมาถึงกรุงโรม เพื่อร่วมสมัชชาพระ

สังฆราช (ครั้งที่ 15)  เรื่อง “เยาวชน  ความเชื่อ  และ

การไตร่ตรองกระแสเรียก”  ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม 

ค.ศ. 2018 พบพระคาร์ดินัลชาร์ลส์  โบ (เมียนมา)  

พระคาร์ดินัลหลุยส์ มารีย์ หลิ่ง มังคะเนคุน  (ลาว)  

และพระสังฆราชโยเซฟ (เมียนมา) เดินทางมาพร้อม

กัน  มาพบกันตอนลงเครื่องบิน

 มีพระคาร์ดินัลจากเอเชีย 5 องค์  และรวม 

พระสังฆราชเอเชีย 35 องค์  จ�านวนพระสังฆราชตาม

จ�านวนสังฆมณฑล ผู้ร่วมสมัชชามีจ�านวน 346 องค์   

มีผู้ร่วมฟัง  ผู้ช่วยสมัชชา 65 คน

 พ่อมาถึงบ้านพัก  มีกระเป๋าใส่เอกสาร  ป้ายชื่อ

ที่นั่ง  และหนังสือ  เครื่องมือการสมัชชา (Instrumen-

tum Laboris)  ซึ่งพระคาร์ดินัลลอเรนโซ  บัลดิสเซรี  

เลขาธิการของสมัชชาพระสังฆราช ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่ 8 

พฤษภาคม ค.ศ. 2018

 พระศาสนจักรสนใจเยาวชนครับ

ภาค 1 พิจารณาและฟังเยาวชนว่าเป็นอย่างไร

 l ต้องการอะไร

 l การใช้ภาษา

 l ในวัฒนธรรมทิ้งขว้าง

 l การท้าทาย

ภาค 2 เราจะเดินร่วมกับเยาวชนอย่างไร

ภาค 3 เราจะเลือกวิธีการอภิบาลและช่วยเยาวชน 

ให้มีใจธรรมทูต

 l มีอะไรสนับสนุน

 l ต้องอาศัยชุมชนคริสตชน

 l ครอบครัว

 l พิธีกรรม

 l ค�าสอน

 l การก้าวเดินไป เยาวชนให้เขาพัฒนาพระพร

ของตน

 l ชุมชนที่เปิดต้อนรับทุกคน

 l มีหน่วยงานช่วยเอาใจใส่ คือ เยาวชนเอง  

นักบวช  สมาคม  ทีมท�างาน  แผนอภิบาล  บ้านเณร  

และบ้านอบรม

 ทุก 3 ปี พระศาสนจักรจัดสมัชชาพระสังฆราช

คาทอลกิ  ครัง้ทีแ่ล้วเรือ่งครอบครวั  พระสังฆราชสิรพิงษ์  

จรัสศรี  เป็นผู้รับผิดชอบก็มาเอง

 ขอพี่น้องช่วยภาวนาตลอดเดือน  เพื่อสมัชชา

นะครับ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้ทุกคนมีสุขภาพดี  

ไม่มีใครเป็นอะไรระหว่างสมัชชาครับ  ขอบคุณ

สมัชชาพระสังฆราชที่กรุงโรม  วันแรก

3 ตุลาคม ค.ศ. 2018

 วันนี้เป็นวันพิเศษส�าหรับพ่อ (ครบรอบวันเกิด

อีกปี)  รับพรจากหลายคน  ขอบคุณมากนะครับ

 08.30 น. แต่งชุดพระสังฆราชในอิตาลี  ใช้สีด�า  

เพื่อไปร่วมพิธีมิสซา  ที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร

 09.50 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เป็นประธาน  มีพระสังฆราชจากอินเดีย  และตะวันออก 

กลาง  แต่งชุดต่างจากเรา

 พระสันตะปาปาเทศน์สั้นๆ  อธิบายพระวรสาร 

“ผู้ใดรักเรา  ก็ปฏิบัติตามค�าของเรา  และพระบิดาจะรัก

(อ่านต่อหน้า 17)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 43 ประจำาวันที่ 21-27 ตุลาคม 2018 หน้า 15

 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

 วัดนักบุญอันเดร บางภาษี จ.นครปฐม  

ฉลองวัด ฉลอง 89 ปี ชมุชนแห่งความเชือ่ และฉลอง 

350 ปี แห่งการประกาศข่าวดีมสิซังสยาม กับเขต 5  

วนัเสาร์ที ่ 1 ธนัวาคม เวลา 10.30 น. พระสงฆ์อคัร-

สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน 

(ฉลองภายใน วนัพฤหัสบดีที ่ 29 พฤศจิกายน เวลา 

19.00 น. คณุพ่อจนิตศกัด์ิ ยุชยัสิทธกิลุ เป็นประธาน)

 วดันกับญุฟรงัซิสเซเวยีร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

  

 วัดนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี ล�าเลียง 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. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วดันกับญุยอหน์อคัรสาวก จ.สงขลา ฉลองวดั 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 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. 

 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. 

 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)

 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.

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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] 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. / วันเสาร์ที่ 24 พฤศ- 

จิกายน 2018  เวลา 13.00 น. โดยคุณพ่อเอกมัย 

เหลือหลาย ที่ตึกวันทามารีย์ ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ 

ถนนสาทร สนใจติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-

9371

 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 เวลา 

14.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเทศกาลพระ 

คริสตสมภพและปีใหม่ ที่วัดแม่พระลูกประค�า กาล-

หว่าร์ ตลาดน้อย ติดต่อคุณจอน 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 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

10 พฤศจิกายน / 8 ธันวาคม 2018 / 12 มกราคม 

2019 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา  

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่  

(วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซา 

รับศีลเจิม เพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญ- 

ญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 

08-4700-8789

]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 พระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์  และอธิการคณะ 

นักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอารามแม่พระแห่งสายประค�า 

ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ (มาจากเวียดนาม)   

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.  

V วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

วนัอาทติย์ที ่11 พฤศจกิายน 2018 เวลา 09.00 น. 

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เป็นประธาน (ทางวัด

เตรียมดอกไม้และเทียนไว้จ�าหน่าย)

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

ขอเชิญร่วมก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา (งบประมาณ 

6  ล้านบาท) สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกร- 

ไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิก 

ท่าแร่-หนองแสง เลขท่ีบัญชี 120-2-87666-4 สอบถาม  

โทร. 0-4271-1272

จงชื่นชมยินดีเถิด 
(Gaudete et Exsultate) 

การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
สมณลิขิตเตือนใจ เล่มล่าสุดของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“ความดี ความงาม ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว 
ความศักด์ิสิทธ์ิไม่ได้สงวนไว้ส�าหรับนักบุญ”

สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ราคาเล่มละ 70 บาท
สนใจติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. แปล
พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ตรวจต้นฉบับ
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เขา” (เทียบ ยน 14:23-29)

 11.00 น. มิสซาจบแล้ว  พระองค์ทรงทักทาย

บรรดาพระคาร์ดินัล

 ในบทเทศน์  พระองค์ทรงกล่าวถึงพระสังฆราช 

จีนแผ่นดินใหญ่ 2 องค์ มาร่วมสมัชชาครั้งนี้ด้วย

 16.30-19.15 น. เป็นการประชุมครั้งแรก

 l เริ่มด้วยการสวดท�าวัตรบ่าย

 l สมเด็จพระสันตะปาปาปราศรัย  ขอบใจที่เรา

มาร่วมสมัชชา  ขอบใจเยาวชน  ขอให้เรารู้จักฟัง  อย่า

ด่วนตัดสินอย่างอยุติธรรม  อะไรไม่ชอบต้องตั้งใจฟัง

มากขึ้น  ฟังเยาวชน  ถ้าสมัชชาฟังจึงจะมีสิ่งใหม่  นี่

เป็นเวลาแห่งพระพร

 l พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดิสเซรี เลขาธิการ  

กล่าวถึงสังฆธรรมนูญฉบับใหม่  เรื่อง ความสัมพันธ์ของ 

บรรดาพระสังฆราช  ออกเมื่อ 17 กันยายน ค.ศ. 2018  

 l บรรดาผู้ประชุมมีพระสังฆราช (Synod Fa-

thers) 267 องค์  รับเลือกจากสภาพระสังฆราช  และมี

พระคาร์ดินัลในจ�านวนนี้ 51 องค์  มีผู้เชี่ยวชาญอภิบาล

เยาวชน 23 คน  เยาวชนจากที่ต่างๆ 34 คน

การเตรียมสมัชชา

 6 ตุลาคม ค.ศ. 2016  สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงเลือกหัวข้อ “เยาวชน  ความเชื่อ  และการ

ไตร่ตรองกระแสเรียก”

 21-22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016  ประชุมท�า

เอกสารเตรียมสมัชชา

 13 มกราคม ค.ศ. 2017  สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเขียนจดหมายถึงเยาวชน

 14 มิถุนายน ค.ศ. 2017  แบบสอบถาม on-

line

 ธนัวาคม ค.ศ. 2017  มเียาวชนตอบ 221,000 

ครั้ง

 กันยายน ค.ศ. 2017  สัมมนา

 19-24 มีนาคม ค.ศ. 2018  เยาวชน 300 คน 

มาเตรียมสมัชชาและมีข้อเสนอ

 19 มิถุนายน ค.ศ. 2018  เอกสารเครื่องมือ

สมัชชา (Instrumentum Laboris)  

 มีวิธีการไตร่ตรอง คือ รับรู้  ตีความ  และเลือก  

ซึ่งพรุ่งนี้จะเริ่มภาคแรก คือ การฟัง  รับรู้สภาพเยาวชน

ปัจจุบัน

สมัชชาพระสังฆราชที่กรุงโรม วันที่ 2

4 ตุลาคม ค.ศ. 2018

 พ่อรู้สึกถึงความเป็นสากลของพระศาสนจักร  

ที่สนใจปัญหาและการอภิบาลเยาวชน  รวมทั้งปรับปรุง

แก้ไข ตัวเราเอง เพื่อความน่าเชื่อถือ  ในสิ่งที่พระเยซูเจ้า 

ทรงสอนเรา

พระสังฆราชวีระ (ต่อจากหน้า 14)
  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมาถึงท่ีประชุมก่อน

เวลา 5 นาที  ทั้งตอนเช้าและตอนบ่าย  เป็นแบบอย่าง 

ที่ดี... ทรงอยู่ตลอดการประชุม

 09.00 น.  เช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยการท�าวัตรสาย  

ฉลองนักบุญฟรังซิสอัสซีซี  และพระคาร์ดินัลแซร์จีโอ  

ดาโรชา  พูดสรุปภาคแรกของเอกสารเครื่องมือสมัชชา 

(Instrumentum Laboris) การรับรู้สภาพข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับเยาวชนปัจจุบันซึ่งพระศาสนจักรฟัง

 เยาวชนสตรีคนหนึง่ (ก�าลังศกึษาท่ีมหาวทิยาลยั

ลาเตรัน กรุงโรม) เรียนเพื่อมีงาน  มีครอบครัว  มี

มิตรภาพ  ขอพระศาสนจักรร่วมก้าวเดินช่วยเธอให้พบ

กระแสเรียก

 ต่อจากนั้น  สมาชิกสมัชชา (Synod Fathers) 

แสดงความเห็นในนามของสภาพระสังฆราชแต่ละ

ประเทศ  หรือหน่วยงาน  ท่านละไม่เกิน 4 นาที

 สมเด็จพระสันตะปาปาขอให้เมื่อครบ 5 ท่าน

แล้ว หยุดเงียบเพื่อไตร่ตรอง 3 นาที

 การแสดงความเห็น (intervention) เพื่อ

เสริมหรือยืนยันเอกสาร  โดยควรอ้างว่า  ประเด็นอะไร  

หัวข้ออะไร

 12.30 น.  สวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว  เป็น

ภาษาละติน 

 (ต่างคนไปรับประทานอาหารกันเอง)

 16.30-18.00 น.  ประชุมครั้งที่ 3  มีการส�ารวจ 

จ�านวนผู้เข้าประชุม  ด้วยเครื่องโหวตเสียง  ไวมากครับ

 มีหลายประเทศอ้างถึงเร่ืองการท�าผิดทางเพศ

ต่อผู้เยาว์

 18.15-19.15 น.  เป็นช่วงแสดงความเหน็อิสระ  

ใครต้องการให้จองเวลา  คนละ 3 นาที  มีทั้งหมด 15 

ท่าน

 การแสดงความเห็นเป็นทางการ  ในนามสภา 

พระสังฆราชต้องส่ง 1-2 หน้า ให้เลขาฯ ก่อน (ตั้งแต่ 

วันที่ 2 ตุลาคม)  ส่วนจะพูดเมื่อไร  ในภาคใด  ก็แจ้ง

เลขาฯ ก่อน

 ส่วนการแสดงความเห็นแบบอิสระ  ส่วนมาก

พูดสดๆ แต่มีบางท่านได้เขียนมาก่อน

 เป็นการประชุมที่ดีมาก  กระชับเนื้อหา  และ 

เวลาแสดงความเห็น  ให้โอกาสทุกคน

 ก่อนจบ  มีแจกเอกสาร  แบ่งกลุ่มภาษา 14 

กลุ่ม  คือ ภาษาอิตาเลียน  ฝรั่งเศส  สเปน  อังกฤษ  

เยอรมัน  และโปรตุเกส  ซึ่งในระหว่างประชุมมีล่ามแปล

ให้ทั้ง 6 ภาษา

 วันที่ 5 ตุลาคม ตอนบ่ายจะแบ่งกลุ่มย่อย 

(circuli minores) มีถึง 12 ครั้ง 8 วันทีเดียว

 นึกถึงเวลาเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม  คุณพ่อ

จ�าเนียร  กิจเจริญ  สอนวิชาพระศาสนจักร  ตอนหนึ่ง

ว่า พระศาสนจักรเป็นทั้ง human และ divine มีทั้ง

ส่วนที่เป็นมนุษย์และพระเจ้า  เราอ่อนแอ  แต่เราก็อยาก

อุทิศตัวท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด  อาศัยพระหรรษทานของ

พระเจ้าช่วยเหลือ

สมัชชาพระสังฆราชที่กรุงโรม  วันที่ 3

5 ตุลาคม ค.ศ. 2018

 สถานที่ประชุม คือ หอประชุมเปาโล ที่ 6  แต่

อยู่ชั้น 2  จุได้เกือบ 400 คน  ตรงทางเข้าห้องประชุม

ด้านขวามีวัดน้อยส�าหรับเฝ้าศีลมหาสนิท

 หัวข้อสมัชชา คือ “เยาวชน ความเชื่อ และการ

ไตร่ตรองกระแสเรียก”  วันนี้เป็นการประชุมรวมครั้งที่ 4 

 09.00 น.  เริ่มด้วยการท�าวัตรสาย  เป็นภาษา

ละติน  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมาก่อนเวลา  

สนทนากับบรรดาผู้ร่วมสมัชชาอย่างกันเอง  เข้าถึงง่าย

 ผู้ด�าเนินการประชุม  เป็นพระคาร์ดินัลชาร์ลส์  

โบ  จากเมียนมา  ใช้ภาษาอังกฤษ  หลังอ่านพระวาจา

เวลาท�าวัตร  ท่านก็อ่านข้อคิด 2-3 นาที

 09.20-10.45 น.  เป็นช่วงแสดงความคิดเห็น 

ต่อภาคแรกของเอกสารเครื่องมือสมัชชา คือ รับรู้

สถานการณ์เยาวชน  ฟังด้วยใจเปิด

 มีพระคาร์ดินัล  พระอัครสังฆราช  พระสังฆราช 

20 องค์  แสดงความคิดเห็นในสภาพสังคม  การเมือง

ของตน  องค์ละ (ไม่เกิน) 4 นาที  ทุก 5 องค์จะเงียบ

ไตร่ตรอง 3 นาที

 11.10-12.30 น.  มีบราเดอร์ Alois จากเทเซ่   

ซิสเตอร์ชาวเกาหลี SPC  ซิสเตอร์จากสหรัฐฯ ประธาน

สหพันธ์นักบวชหญิง  ฆราวาสชาย-หญิง  จากอาร์เจน-

ติน่า  ปานามา  ออสเตรเลีย  เยอรมนี  ชิลี  และอิตาลี  

พระศาสนจักรฟังเยาวชน

 มีเยาวชนชายเป็นนักดนตรี 14 ปี  มาท�างาน

เยาวชน 8 ปีแล้ว  บอกว่าการเป็นนักดนตรีต้องเริ่มจาก

การฟัง  เกิดความสัมพันธ์  และให้เวลาให้โอกาส  ปู่

ของเขาเป็นคนสอน

 ภาคบ่าย 16.30-18.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 14 

กลุ่ม  อิตาเลียน (3)  สเปน (2)  อังกฤษ (4)  ฝรั่งเศส 

(3)  เยอรมัน (1)  ลูซีตาเนีย (1)

 ในแต่ละกลุม่มบีรรดาพระสังฆราช  มผีูช้�านาญ-

การ 1-2 คน มีผู้ฟังที่เป็นเยาวชน 1-6 คน แล้วแต่ภาษา

มีพี่น้องต่างความเชื่อ 1-2 คน ผู้ช่วยอ�านวยความ

สะดวก 2 คน

  เนื้อหา  หลังจากเลือกประธานและเลขาฯ แล้ว  

ศึกษาจากภาคแรกของเอกสาร  มีอะไรที่จะเสริม  พ่ออยู่

ในกลุ่มภาษาอังกฤษ  เลือกประเด็นครอบครัว ข้อ 11-

13  แล้วความสัมพันธ์ระหว่างกัน ข้อ 14-15 ท�าให้พ่อ

เข้าใจเรือ่งผูล้ี้ภยั  ผู้อพยพเยาวชนทีต้่องย้ายถิน่  เขาไม่มี

ครอบครวัทีส่มบูรณ์  พระศาสนจกัรจะเป็นครอบครัวใหญ่   

เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ให้การศึกษา  สอนค�าสอนเหมือน

ที่เราชาวเอเชียมีวิถีชุมชนวัด นั่นเอง
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เส้นทางนักบุญ เปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา

คนๆ หนึ่งท�าได้มากกว่าคนหนึ่งคน
	 วันที่	 14	 ตุลาคม	 2018	 ประวัติศาสตร์งานสื่อ
คาทอลิกคงได้บันทึกไว้อีก	 1	 บท	 ว่า	 เรามีการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนา

นักบุญอีกองค์หน่ึงส่งตรงจากวาติกันสู่ทุกท่ีบนโลกใบน้ี	 รวมท้ังประเทศไทย	

วันนี้จึงขอนำาบทความจากคุณราฟาแอล คอลัมนิสต์คนเก่งของเราอีกคน

ที่ว่าด้วยเรื่องนักบุญองค์ใหม่นี้มาแบ่งปัน

	 วันฉลอง	 World	 Mission	 Sunday	 (วันแพร่ธรรมสากล	 ซึ่ง

ปกติอยู่ในเดือนตุลาคมตามปฏิทินพิธีกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก)	 

ปี	ค.ศ.	2014	พระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงแต่งตั้งพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 เป็นบุญราศี (beatified)	 และในวันฉลองเดียวกันในปี	 ค.ศ.	 2018	

พระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงสถาปนาบุญราศีเปาโล	 ที่	 6	 พระสันตะปาปา	

เป็นนักบุญ	(canonized)	

	 พระสันตะปาปาฟรังซิสมีเหตุผลท่ีดีที่เลือกวันอาทิตย์แพร่ธรรม

สากลสำาหรับบุญราศีองค์ใหม่	 และนักบุญองค์ใหม่พระสันตะปาปาเปาโล	ที่	

6	ทั้งสองโอกาส

	 เหตุผลข้อแรก	 ก็คือ	 “พระนาม”	 ที่พระคาร์ดินัลจีโอวานนี  

มอนตินี (หลังจากได้รับเลือกจากบรรดาพระคาร์ดินัล	เป็นพระสันตะปาปา

องค์ใหม่	สืบต่อจากพระสันตะปาปายอห์น ท่ี 23)	ได้เลือก	น่ันคือ	“เปาโล” 

ผู้กลับใจจาก	 “เซาโล ผู้เบียดเบียนคริสตชน”	 เป็น	 “เปาโลผู้ประกาศ

ข่าวดีขององค์พระคริสตเจ้า” 

	 เหตุผลข้อท่ีสอง	ท้ังสองเหตุการณ์สำาคัญเป็นห้วงเวลาของการประชุม 

สมัชชาพระสังฆราช	(Synod	of	Bishops)	

	 ตุลาคม	2014	สมัชชาวิสามัญ	เรื่อง	“ครอบครัว”

	 ตุลาคม	 2018	 สมัชชาสามัญ	 เรื่อง	 “เยาวชน	ความเชื่อ	 และการ

ไตร่ตรองกระแสเรียก”

	 พระสันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6	 ทรงเป็นผู้ริเริ่มสมัชชาพระสังฆราชนี้ 

ในปี	ค.ศ.	1965	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรและโลก	 

และเพื่อให้พระศาสนจักรสามารถอ่านและตีความหมายของสัญญาณแห่ง

กาลเวลา	(sign	of	the	times)	โดยผ่านทางบรรดาพระสังฆราชทั่วโลก	ที่

สืบตำาแหน่งจากบรรดาอัครสาวกอย่างไม่ขาดสายจนถึงปัจจุบัน

	 เหตุผลที่สาม	การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์แห่งการเสวนา	(dialogue)	

กับศาสนาอื่นที่ระบุในสมณสาส์นฉบับแรกของพระสันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6 

Ecclesiam	Suam	(ค.ศ.	1964)	ให้เป็นจริง	โดยพระองค์	(พระสันตะปาปา	

เปาโล	 ที่	 6)	 ทรงตั้งสำานักงานศาสนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พระ

ศาสนจักรท้องถ่ินท่ัวโลกเสวนากับเพ่ือนต่างศาสนา	 สำานักงานศาสนสัมพันธ์

น้ี	ในปัจจุบันมีบทบาทสำาคัญมากข้ึน	และเล่ือนข้ันเป็นสมณสภาเพ่ือการเสวนา

ระหว่างศาสนา	(Pontifical	Council	for	Inter-Religious	Dialogue)	

พระองค์ทรงมีสมญานามมากมาย	อาทิ

l The	Pope	of	the	Laity	 พระสันตะปาปาแห่งฆราวาส 

	 	 	 	 	 เผยแผ่ธรรม

l The	Pope	of	the	Poor	 พระสันตะปาปาของคนจน

l The	Pope	of	Renewal	 พระสันตะปาปาแห่งการฟื้นฟู

l The	Apostle	of	Peace	 พระสันตะปาปาแห่งสันติสุข

l The	Pope	of	Evangelization	 พระสันตะปาปาแห่ง 

	 	 	 	 	 	 การประกาศข่าวดี

l The	Pope	of	the	Dignity	of	Human	Life	 พ ร ะ สั น ต ะ - 

	 	 	 	 	 ปาปาแห่งศักดิ์ศรีมนุษย์

l The	Pope	of	Ecumenism	 พระสันตะปาปาแห่ งคริสต- 

	 	 	 	 	 ศาสนจักรสัมพันธ์

l The	Pilgrim	Pope		 	 พระสันตะปาปาของผู้แสวงบุญ

l The	Pope	of	Dialogue	 พระสันตะปาปาแห่งการเสวนา

l The	Pope	of	Workers	 พระสันตะปาปาของคนงาน

l The	Pope	of	Communications	 พระสันตะปาปาแห่ง 

	 	 	 	 	 	 การสื่อสารเสวนา

l The	Pope	of	the	Paraclete	 	 พระสันตะปาปาของ 

	 	 	 	 	 	 พระจิตเจ้า

l The	Pope	of	Reconciliation		 พระสันตะปาปาแห่ง 

	 	 	 	 	 	 การคืนดีปรองดอง

นั่นคือเรื่องราวบางส่วนจากชีวิตนักบุญ	คนๆ	หนึ่งที่ทำาได้มากกว่า

คนหนึ่งคน	คือ	ทำาเพื่อคนอื่น

บรรณาธิการบริหาร
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“ประชุมให้ความรู้ตั้งกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์” พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประชุมให้ความรู้การตั้งกลุ่มอาสาสมัครเขต

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คลองลาน โดยแนะน�าและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เร่ืองกิจกรรมอาสาสมัครท่ีจะเกิดข้ึนพร้อมท้ังให้ค�า

แนะน�าในข้อสงสัย วันที่ 15 กันยายน 2018 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 15 คน

“วันเยาวชนแห่งชาติ” คุณพ่อสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช

สงัฆมณฑลนครราชสมีา เป็นประธานพธิบูีชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้า โอกาส

วันเยาวชนแห่งชาติ ช่วงเช้า คุณพ่อจาตุรงค์ สาระคุณ แบ่งปันงานอภิบาล

เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงบ่าย เยาวชนร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม

สัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนในสังฆมณฑล ที่วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ 

มีเยาวชนเข้าร่วม 182 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2018

“ฉลองศาสนนาม” ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก (นธค.) เข้าร่วมค�านับ 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

30 กันยายน 2018 ที่บ้านอับราฮัม สามพราน

คุณพ่อนิพนธ์ สิริวราวุธ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพบิดา ยอแซฟ จุ้งคี แซ่โง้ว อายุ 98 ปี ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน วันพุธทีี่ 26 กันยายน 2018  

หลังพิธีเคลื่อนไปบรรจุที่สุสานศานติคาม 
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 “การที่พระศาสนจักรประกาศอย่างเป็นทางการว่า  

บุคคลใดเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้เป็นบุญราศีก็ดี 

เป็นนักบญุกด็ ีนบัว่าเป็นเหตกุารณ์ทีน่่าชืน่ชมยนิดี เป็นเหตุการณ์

ของพระศาสนจักรทั่วโลก ดังนั้น ในโอกาสที่พระศาสนจักร

สถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ขึ้นเป็น

นักบญุแห่งพระศาสนจกัรนัน้ ย่อมน�าความชืน่ชมยนิดีมาสู่บรรดา

ศาสนิกชนทั่วโลก และไม่ใช่เฉพาะศาสนิกชนเท่านั้น แต่ว่า

บรรดาสังคมต่างๆ ที่ทราบดีว่า องค์สมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโล ที ่6 เม่ือด�ารงต�าแหน่งองค์พระประมขุของพระศาสนจกัร 

ได้ทรงกระท�าคุณธรรมความดี ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม ใน

ด้านต่างๆ ในด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างให้สังคมได้รับทราบ 

และพระศาสนจักรจึงได้ประกาศให้ท่าน เป็นผูห้นึง่ ซึง่เราสามารถ

จะด�าเนินตามค�าสอนของท่านได้ ประพฤติตามวิถีทางที่ท่าน 

ได้แนะน�าไว้ได้ เพื่อพาให้สังคมของเรา เพื่อให้ชีวิตของเรา ไปสู่

คุณธรรมความดีได้ดียิ่งๆ ขึ้น

 เราหวังเป็นอย่างยิง่ว่า เมือ่มกีารถ่ายทอดเหตุการณ์ส�าคัญ

ดังกล่าวนี ้น่าจะเป็นการประกาศพระธรรมค�าสอน และพระวรสาร

ของพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นการประกาศพระศาสนจักรว่า  

ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม ให้ได้รับการยกย่อง ให้ได้รับการนับถือ  

ในสังคมโลกมากยิ่งๆ ขึ้น” 

 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ 


