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“ฉลองอ�ร�มค�ร์แมลกรุงเทพฯ รอบเช้�” พระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระ- 

กุมารเยซู และฉลอง 25 ปีแห่งการปฏิญาณตนของเซอร์มารี อันเดรียแห่ง

พระแม่สกลสงเคราะห์ (อันนา มลิวัลย์ ประทุมแพง) สัตบุรุษวัดอัครเทวดา 

ราฟาแอล บุ่งไหม จ.อุบลราชธานี โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ์ 

ศุระศรางค์ ร่วมในพิธีด้วย วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 เวลา 07.00 น. ที่อาราม

คาร์เมไลท์กรุงเทพฯ

“ฉลองอ�ร�มค�ร์แมลกรุงเทพฯ รอบเย็น” พระคาร์ดนิลัฟรงัซสิ 

เซเวยีร์ เกรยีงศักดิ ์โกวทิวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญ

เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 เวลา 16.30 น. ที่อาราม

คาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ

“ฉลองอ�ร�มค�ร์แมลนครสวรรค์”  พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามคาร์เมไลท์นครสวรรค์ 

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 

“เย่ียมค�รวะ” กลุ่มสัตบุรุษจากสังฆมณฑล Graz-Seckau ประเทศ

ออสเตรีย จ�านวน 27 คน ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ส�านักพระสังฆราช และเยี่ยมชมอาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส อาจารย์มนต์ชุลี  

นิติพน รองผู้อ�านวยการสภาภิบาล และคุณอัญชรินทร์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง  

สภาภิบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018

“ประชุมให้คว�มรู้ตั้งกลุ่มอ�ส�สมัครโคเออร์” พระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประชุมให้ความรู้การตั้งกลุ่มอาสาสมัครเขต

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่ส�านักมิสซัง วันที่ 15 กันยายน 2018 มีผู้เข้าร่วม

ประชุมจ�านวน 15 คน
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ระลึกถึงในความทรงจ�า...พระสงฆ์ผู้เป็นที่รัก
คุณพ่อซิกมูนด์ โจเซฟ แลส์เช็นสกี้, เอส.เจ.

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธี

มิสซาปลงศพคุณพ่อซิกมูนด์ โจเซฟ แลส์เช็นสกี, 

เอส. เจ. (Fr. Sigmund Joseph Laschenski, S.J.)

พร้อมด้วยบรรดาพระสังฆราช มีพระสงฆ์ นักบวช 

สัตบุรุษมาร่วมเป็นจ�านวนมาก วันอังคารท่่ี 2 

ตุลาคม 2018 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมเซนต์- 

ไมเกิ้ล พิธีอ�าลาผู้ล่วงลับโดยพระสังฆราชยอแซฟ 

ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ และพิธีเสกหลุมโดยคุณพ่อสุกิโย  

ปิโตโย, เอส. เจ.  อธิการเจ้าคณะเยสุอิต ท่ีสุสาน

ศานติคาม 

 พระคาร์ดินัลมีชัย กล่าวในบทเทศน์ว่า “ชีวิต

คุณพ่อแลส์เช็นสกีเป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้เห็น และ

ท�าเพื่อผู้อื่นเสมอ ผู้ใดก็ตามที่ด�าเนินชีวิต มิใช่เพื่อ 

ตัวเอง แต่เพื่อผู้อื่น ผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่กับพระเป็นเจ้า 

และนัน่ท�าให้เรามุง่มัน่ในหนทางความจรงิและชวิีต ผูใ้ด 

มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะบ�าเหน็จรางวัลในสวรรค์

นั้นยิ่งใหญ่นัก”

 คุณพ่อซิกมูนด์ แลส์เช็นสกี้, S.J. กล่าวไว้ว่า 

“หลักการเป็นพระสงฆ์ของพ่อในโลกนี้คือเป็นพระสงฆ์

ของพระเยซู พระสงฆ์เป็นผู้แพร่ธรรม เป็นผู้ที่รักษา

ให้หาย เป็นเครื่องมือของพระเจ้า เป็นเพื่อนของเพื่อน

มนุษย์ ในชีวิตเราต้องรักทุกคน ไม่ว่าผู้ที่น่ารักหรือไม่

น่ารัก”

 คุณพ่อซิกมูนด์ แลส์เช็นสกี้ หรือที่เราเรียก

อย่างคุ้นเคยว่า “พ่อกี้” เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 

1924 เป็นวันฉลองนักบุญอิกญาซีโอ ที่ฟิลาเดลเฟีย 

เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เป็นลูกคนโตในจ�านวน 

พี่น้อง 4 คน

 พ่อกี้เล่าให้ฟังว่าช่วงวัยเด็ก อยากเรียนต่อเป็น 

วิศวกรเครื่องบิน ไม่อยากเป็นพระสงฆ์นักบวช แต่

เหมือนพระเป็นเจ้ามีแผนการส�าหรับพ่อกี้ในการเป็น

พระสงฆ์ โดยเหมือนมี “เสียง” ที่ดังอย่างรุนแรงท�าให้

พ่อกี้ปฏิเสธ “เสียงเรียก” นั้นไม่ได้

 พ่อกี้บวชเป็นพระสงฆ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 

ค.ศ. 1955/พ.ศ. 2498 และลงชื่อสมัครมาที่ประเทศ

เมียนมาเพื่อเปิดบ้านเณรใหญ่ ที่เมืองย่างกุ้ง ในปี ค.ศ.

1958/พ.ศ. 2501 และอยู่ท่ีประเทศเมยีนมาจนถงึปี ค.ศ. 

1966/พ.ศ. 2509 ซึง่รัฐบาลเมียนมาเชิญให้ชาวต่างชาติ  

275 คนกลับประเทศ

 พ่อกี้บอกเสมอว่า “ตกหลุมรักเอเชีย” ตั้งแต่

ได้เดินทางและอยู่ที่ประเทศเมียนมาเป็นเวลา 8 ปี แม้

จะถูกรัฐบาลเมียนมาเชิญให้ชาวต่างชาติกลับประเทศ 

แต่ความหลงใหลใน “เอเชีย” ไม่เคยเสื่อมคลาย

 คุณพ่อแลส์เช็นสกี้เดินทางมาถึงประเทศไทย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1967/พ.ศ. 2510 มี

ประสบการณ์การท�างานมายาวนาน นบัตัง้แต่เป็นคุณพ่อ 

วญิญาณรักษ์ท่ีประเทศเมยีนมา เป็นจติตาธกิารนักศกึษา

คาทอลิกทั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ น�าเข้าเงียบตาม 

แบบนักบุญอิกญาซีโอ โลโยลา งานด้านศาสนสัมพันธ์ 

แสวงหาเอกภาพกบัเพ่ือนโปรเตสแตนท์ เสวนากบัพุทธ- 

ศาสนิกชนที่พ่อกี้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก รวมถึง

งานอภิบาลสัตบุรุษ งานสอนค�าสอน งานสอนวิชาการ

ปกครองและการทูตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ

หลายสิบปีก่อน ก่อนหน้านั้นสอนภาษาละตินส�าหรับ

นักศึกษาคณะเภสัชกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม

ถึงเคยเป็นเจ้าคณะแขวงคณะเยสุอิต

 นับจากปี ค.ศ. 1998/พ.ศ. 2541 พ่อกี้ท�างาน 

เป็นคุณพ่อวญิญาณรักษ์ท่ีบ้านเณรแสงธรรม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

 พ่อกี้บอกว่า “พระสงฆ์ต้องมีชีวิตภาวนา ขาด

การภาวนาไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเราจะค่อยๆ ลืม ค่อยๆ 

ห่างจากพระเจ้าและตกเป็นทาสของยุคสมัย ขาดความ

สว่าง แรงจูงใจและก�าลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปโลก

ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า”

 “พระสงฆ์ที่อยากจะเป็นพระสงฆ์ของพระเยซู

เจ้าในโลกทุกวันนี้ จะเป็นคนของยุคนี้อย่างเดียว จะแพ้  

จะเป็นทาสของโลกาภิวัตน์ไม่ได้ ตรงกันข้ามพระสงฆ์

ต้องวินิจฉัยค่านิยม รับสิ่งที่ดีที่สมควรและปฏิเสธสิ่งที ่

ขัดต่อค่านิยมของพระวรสาร ยิ่งกว่านั้นพระสงฆ์จะต้อง 

มีจิตใจท่ีเต็มไปด้วยค่านิยมแห่งพระอาณาจักรของ

พระเจ้า ของพระเยซู พระสงฆ์จะต้องมีพระเจ้าเป็น

อันดับแรกและมีพระเจ้าในชีวิตเสมอ”

 ชีวิตของ “พ่อกี้” เป็นแรงบันดาลใจให้กับ 

ทุกคนท่ีอยู่รอบข้าง ทุกคนจะประทับใจในความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนและเรียบง่ายของท่าน ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใคร 

จะอ่อนเยาว์กว่าสักเท่าใด ทุกคนคือ “ลูก” และเป็นคน

ส�าคัญส�าหรับท่าน และพ่อกี้ “ให้เกียรติ” ทุกคนอย่าง

เท่าเทียมเสมอกัน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักบวช หรือ

คนงาน

 ผู้คนจ�านวนมากเม่ือนกึถึงพ่อก้ี จะนกึถึงรอยยิม้ 

และการพดูคยุทกัทายอย่างเป็นกันเองกบัทกุคน สิง่เหล่า

นี้เหมือนเป็นภาพธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน แต่ใน 

ความธรรมดาสามัญที่สุด กลับกลายเป็นภาพที่ผู้คน

ประทับใจพ่อกี้มากที่สุด และพ่อกี้เป็น “แบบอย่าง” ให้

กับพระสงฆ์นักบวชและเณรในรุ่นหลังๆ ได้อย่างดีที่สุด

เช่นเดียวกัน

 “พ่อกี้” บอกว่าส�าหรับพระสงฆ์คณะเยสุอิต 

ค�าว่า “Man for others” หรือการเป็นคนเพื่อคนอื่น

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด เพราะชีวิตพระสงฆ์คือการท�างาน

เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อความส�าเร็จส่วนบุคคล การติดตาม

พระเยซูก็คือการรับใช้เพื่อนมนุษย์ ความรักของพระเจ้า

ควรแสดงออกมาในการกระท�าเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน

ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใคร

 พ่อกี้บอกไว้ว่า “หลักการเป็นพระสงฆ์ของพ่อ 

ในโลกนี้คือเป็นพระสงฆ์ของพระเยซู พระสงฆ์เป็นผู ้

แพร่ธรรม เป็นผู้ที่รักษาให้หาย เป็นเครื่องมือของ

พระเจ้า เป็นเพื่อนของเพื่อนมนุษย์ ในชีวิตเราต้องรัก

ทุกคน ไม่ว่าผู้ที่น่ารักหรือไม่น่ารัก สนับสนุนและสร้าง

กลุ่มคริสตชน เรามีบทบาทในคริสตศาสนา รับผิดชอบ

ต่อพระศาสนจักร อีกข้อหนึ่งที่เราไม่ได้คิดถึงมาก แต่

เป็นความจริง จะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ แต่ความศักดิ์สิทธิ์

มาจากพระเจ้า ไม่ได้มาจากเรา”

 คุณพ่อซิกมูนด์ แลส์เช็นสกี้, S.J. ถึงแก่กรรม

วันที่ 26 กันยายน 2018 อายุ 94 ปี อยู่ในชีวิตพระสงฆ์ 

63 ปี เป็นมิชชันนารีในประเทศไทย 51 ปี 

	 ขอบคุณภาพถ่ายโดย	คณุจ�ารสั	พงษ์พานิช- 

นุกูล	และคุณนิพัทธ์	สิริพรรณยศ



ปีที่ 42 ฉบับที่ 44 ประจำ�วันที่ 28 ตุล�คม - 3 พฤศจิก�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

พิธีเสก - วางศิลาฤกษ์ (ต่อจากหน้า 20)

ประธานพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ วัดแม่พระรับสาร  

กลุ่มคริสตชนหมู่บ้านสินทิวาธานี ถ.โรจนะ ต.สาม-

เรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์

ที่ 7 ตุลาคม 2018

 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีเสกศิลาแรกวัดแม่พระ 

รับสาร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี- 

อยุธยา พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ

ในหมู่บ้านสินทิวาธานีและที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้ง 

พี่น้องศาสนิกชนจากวัดอื่นมาร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก  

  พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิ กล่าวให้ข้อคิดว่า “เพื่อ

วางรากฐานอาคารวัดแห่งใหม่ วัดแม่พระรับสาร นิคม

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ 

พระวาจาพระเจ้าจากหนังสือพระวรสารที่พวกเราได้รับ

ฟังจบลงไปนั้น พูดถึงศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คริสตชนคาทอลิกผู้เป็น “ศิษย์พระคริสต์” ว่า ไม่เป็น 

การเพียงพอท่ีคนเราจะร้องขานพระนาม เรียกหาพระเจ้า 

แต่มิได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้า และมิได้ปฏิบัติตาม 

พระวาจานั้น ชีวิตของศาสนิกชนที่แยกจากการปฏิบัติ

ตามศาสนธรรม ชีวิตของพวกเขาก็จะไม่มั่นคง สั่น

คลอนได้ง่าย และอาจพังทลายได้ เมื่อประสบกับวิกฤต

ในชีวิต และจะเกิดความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น จึง

จ�าเป็นที่ศาสนิกชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตชน 

คาทอลิกท้ังหลาย จะต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า 

และพยายามปฏิบัติตามพระประสงค์นั้นเสมอ”

 พระคาร์ดินัลได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ 

เร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นประสบการณ์ของฆราวาสคริสตชน

คาทอลิกคนหนึ่ง ที่ด�าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลก แต่เธอ 

ผู้นี้ก็ปรารถนาให้ชีวิตของเธอเป็นพยานประกาศ 

พระเยซูคริสตเจ้าเช่นกัน

 แพทย์หญิงคนนี้ เล่าประสบการณ์ของเธอว่า  

ในโรงพยาบาลที่ดิฉันท� างานในฐานะแพทย์ทาง

นรีเวชวิทยา ผู้หญิงคนหนึ่งได้ถูกรับตัวเข้ารับการรักษา 

เป็นที่รู้กันว่า เธอคนนี้เป็นหญิงโสเภณี ผู้ป่วยคนอื่นๆ 

และแม้พยาบาลบางคน พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ไม่

ติดต่อพูดคุย หรือให้การดูแลเธอ 

เมื่อดิฉันสังเกตเห็นว่า เธอถูกละเลยและเมิน

เฉยจากผู้คน ดิฉันจึงพยายามให้ความสนใจ และดูแล

เธอเป็นพิเศษ พร้อมทั้งพยายามให้ก�าลังใจ สนับสนุน

และขอร้องคนอื่นๆ ให้พยายามพูดคุยกับเธอ ให้ความ

ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆ ที่เธอต้องการ อันที่จริงแล้ว  

เรื่องราวอันน่าเศร้าในชีวิตของเธอเองก็ดึงดูดความ

ใส่ใจและความปรารถนาดีจากทุกคนด้วย

 ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน เธอเองก็เปลี่ยนแปลง

เป็นคนละคนไปเลยทีเดียว เมื่อเธอได้รับอนุญาตให ้

กลับบ้านได้ เธอได้ขอบคุณดิฉัน โดยกล่าวว่า ‘การ

เยียวยารักษาแท้ ที่ฉันได้รับ ไม่ใช่การรักษาทางร่างกาย

หรอก แต่เป็นว่า ชีวิตของฉัน ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ใน

ลักษณะอื่น ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง’ 

 พี่น้องที่รัก เราท�าพิธีเสกศิลาแรกอาคารวัด 

แม่พระรับสาร ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นี้ เพื่อใช้

เป็นวัดคาทอลิก เพื่อเป็นที่ชุมนุมสวดภาวนา ถวาย

นมัสการพระเจ้า และเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชน

 ดังนั้น ขอให้อาคารวัดแม่พระรับสารแห่งนี้ 

เป็นสถานนมัสการ ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ที่จะมีส่วน

ช่วยให้บรรดาคริสตชนและสาธุชนผู้มีน้�าใจดีท้ังหลาย 

ให้ได้รับการปลูกฝัง หล่อเลี้ยงความเชื่อในพระเยซ ู

คริสตเจ้า เพื่อพวกเขาจะเติบโตขึ้นในชีวิตคริสตชน มี

จิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น มีเมตตาจิตต่อทุกคน มีจิต

อาสาพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ยิ่งวันยิ่งมาก

ขึ้น อันจะน�าความสงบสันติมาสู่สังคมไทย ประเทศชาติ

ของเราสืบไป ขอพระเจ้าประทานพระพรแด่ทุกคน”

 ส�าหรับประวัติความเป็นมาของวัดแม่พระ

รับสารแห่งนี้ นายชวชาต - นางมาดี และครอบครัว 

ชาญเชาว์วงศ์ เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

ได้มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ จึงมีแนวคิดที่จะ

ถวายที่ดินให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ส�าหรับงาน

ของพระศาสนจักร ซึ่งน่าจะสามารถเป็นสถานที่เพื่อ 

อภิบาลสัตบุ รุษในหมู่ บ้านสินทิวาธานีและสัตบุรุษ 

ในบริเวณใกล้เคียง

 ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ทาง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้อนุญาตให้ครอบครัวชาญ- 

เชาว์วงศ์ จัดเตรียมสถานที่ส�าหรับใช้ประกอบพิธีบูชา

ขอบพระคุณภายในโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา และวัน

อาทิตย์ที่ 29 กันยายน ในปีเดียวกัน คุณพ่อเปาโล 

ยอดชาย เล็กประเสริฐ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา ในขณะนั้น ได้มาถวายมิสซา โดยมีกลุ่มคริสต-

ชนในชุมชนของหมู่บ้านสินทิวาธานี คณะครูโรงเรียน

เซนต์แมรี พลมารีย์ สัตบุรุษ และเยาวชนจากวัดนักบุญ

ยอแซฟ อยุธยา มาร่วมในพิธีด้วย จากนั้นได้ก�าหนดให้

มีพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. เดือนละหนึ่ง

ครั้ง ที่โรงเรียนเซนต์แมรี

 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ.

2558) เวลา 15.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และคุณพ่อยอแซฟ ทนุ 

เจษฎาพงศ์ภักดี ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและ

ทรัพย์สิน เดินทางมาดูสถานที่ที่จะสร้างวัดหลังใหม่

บริเวณหมู่บ้านสินทิวาธานี โดยมีครอบครัวชาญเชาว์-

วงศ์ ให้การต้อนรับ

 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ.

2558) คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาส

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา องค์ปัจจุบันได้น�ากลุ่ม 

พลมารีย์ สัตบุรุษ และเยาวชนจากวัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์เวลา 

17.00 น. เดือนละหนึ่งครั้ง

 วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ.

2558) ถึงปัจจุบัน คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ 

เป็นผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนหมู่บ้านสินทิวาธานี ได้ปรับ

เปลี่ยน ให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. ในวัน

อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง และสี่ ของเดือน

 และเ ม่ือมีการรวมกลุ่มของคริสตชนชาว

เวียดนาม ที่ได้เข้ามาท�างานและพักอาศัยในบริเวณใกล้-

เคียง  จึงมีคุณพ่อชาวเวียดนามมาถวายมิสซาภาษา

เวียดนาม เวลา 07.30 น. ในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สาม

ของเดือน

 วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 

ทางบริษัทสันติพิทักษ์ แจ้งว่าทางผู้ออกแบบได้ด�าเนิน

การออกแบบวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้น�าส่งแบบ

ก่อสร้างมาให้ เพื่อน�าไปยื่นขออนุญาตต่อไป

 ปัจจุบัน ในหมู่บ้านสินทิวาธานีและบริเวณ 

ใกล้เคียง มีคริสตชนจากที่ต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่มาก 

ท�าให้สถานที่ในโรงเรียนเซนต์แมรีคับแคบ ไม่เพียงพอ

ในการปฏิบัติศาสนกิจ ครอบครัวชาญเชาว์วงศ์ จึงได้

เริ่มปรับปรุงอาคารทาวน์โฮม 2 ชั้นครึ่ง จ�านวน 4 คูหา

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2018 (พ.ศ.

2561) คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ และครอบครัว

ชาญเชาว์วงศ์ ได้เข้าพบพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิท- 

วาณิช ที่ส�านักมิสซัง เพื่อรับฟังข้อสรุปในการก่อสร้าง

วัดหลังใหม่ ณ หมู่บ้านสินทิวาธานี และทางอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีข้อสรุปที่จะสร้างวัดขึ้น บน

ที่ดินของครอบครัวชาญเชาว์วงศ์  ณ ต�าบลสามเรือน 

อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 1 ไร่ 

2 งาน 14 ตารางวา ซึ่งเป็นความตั้งใจของครอบครัว

ชาญเชาว์วงศ์ ท่ีจะถวายท่ีดินพร้อมปัจจัยในการก่อสร้าง

วัดให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อบรรดาคริสตชน

จะได้ปฏิบัติศาสนจกิจของตน ได้อย่างเหมาะสม และ

ชวนศรัทธา โดยได้รับชื่อวัดว่า “วัดแม่พระรับสาร”

 ขอบคุณภาพถ่ายโดย	คุณไชโย	กิจไกรลาศ
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

4 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การประชุมซีโนดพระสังฆราชเริ่มท�างานกันแล้ว เช้า

วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม  เร่ิมด้วยพระสังฆราช 25 องค์แรก

ที่มาเข้าร่วมประชุมได้พูดกันคนละ 4 นาที   เป็นครั้งแรก 

ที่พวกเขาน�ามาสู่ภาคปฏิบัติตามที่พระสันตะปาปาได้ให้

แนวทางไว้ในค�าปราศรัยน�าการประชุม มีการหยุดเงียบ 

3 นาทีทุกๆ การพูดของที่ประชุม 4 หรือ 5 คน  

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอยู่ด้วยในช่วงแรกของการ

ประชุมเช้าวันนี้     ในการประชุมช่วงแรกมีหัวข้อหลัก 

หลากหลายที่ได้พูดกัน ตั้งแต่เรื่องผลกระทบการอพยพ

ลี้ภัยต่อเยาวชน ไปจนถึงเรื่องผลกระทบต่อความน่า 

เชื่อถือในพระศาสนจักร และการล่วงละเมิดทางเพศ

 มงซินญอร์คาร์ลอส โชเซ่ ทิสเสรา พระสังฆราช

แห่งกวิลเมส อาร์เจนตินา ให้ความเห็นว่า

 “การประชุมซี โนดเรื่องเยาวชนในครั้ งนี้

เป็นการชุบชูความสดชื่นแก่เราด้วยชีวิตของบรรดา

เยาวชน ด้วยความกังวลของพวกเขา ด้วยสิ่งใหม่ๆ

จากพวกเขา...เพราะเยาวชนส�าหรับเราแล้ว ไม่ใช่การ

คุกคามรบกวนแต่เป็นพระพรจากพระเจ้า”

l บรรดาพระสังฆราชผู้เข้าประชุมซีโนด ผู้เขียนรายงาน

ต่อที่ประชุม และผู้พูด ต้องท�างานร่วมกันในการแสดง

วันแรกของการประชุมซีโนด : เยาวชนมิใช่การคุกคาม

รบกวนต่อเราแตเ่ปน็พระพรจากพระเจา้

ความคิดหลักเหล่านี้น�ามาพูดแสดงเป็นครั้งแรก  ไม่มี

การตัดทอน  ความเป็นจริงที่เยาวชนจะต้องเผชิญแก้ไข

ร่วมกัน

 เคียร่า เกียกคาร์ดี ผู้ประสานงานการประชุม  

แสดงความเห็นว่า    “เมื่อวานนี้ ในการเปิดประชุมซีโนด 

พระสันตะปาปาฟรังซิสเชื้อเชิญทุกคนให้พูดเต็มที่อย่าง

เสรี ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเข้าใจข่าวสารจากพระองค์ พระ

สังฆราชท่ีประชุมซีโนดพูดอย่างตรงไปตรงมาจริงใจ

ไม่มีวาทศาสตร์ยากๆ การลดทอนประเด็น หรือพูด 

เอาอกเอาใจ มีแต่ความจริงใจอย่างเต็มเปี่ยม”

l หนุ่มชาวเวียดนามโจเซฟ เกา ฮู มินห์ ตริ เป็นหนึ่ง

ในเยาวชน 34 คนที่ได้รับเชิญมาจากทั่วโลกเพื่อพูดการ

เป็นประจักษ์พยานตอนเร่ิมต้นของการประชุมช่วงแรก 

เขากล่าวว่าเยาวชนต้องการให้พระศาสนจักรช่วยเหลือ

พวกเขา ตอนหนึ่งว่า

 “ความต้องการที่จะมีแนวทางและค�าแนะน�า

ในภาคปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตเป็นเรื่องเร่งด่วนส�าหรับ

เยาวชนในโลกทุกวันน้ี ด้วยแสงสว่างจากพระจิตเจ้าและ

ความเชื่อ เรามั่นใจว่ามีหนทางที่ตั้งอยู่บนค�าสอนของ

พระศาสนจักรซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหานี้

ได้”

l พระศาสนจักรพยายามที่จะท�าให้ความน่าเชื่อถือใน

หมู่เยาวชนหวนกลับคืนมาและรับฟังพวกเขา เป็นความ

ท้าทายอันหนึ่งท่ีต้องเผชิญในการประชุมซีโนดครั้งนี้ 

ด้วยเหตุผลนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตือนตัวเองว่าพระ 

คริสตเจ้าพระองค์เองทรงเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งด้วย

5 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ระหว่างบทเทศน์ในพิธีมิสซาเปิดการประชุมสมัชชา

พระสังฆราช เรื่อง “เยาวชน ความเชื่อและการไตร่ตรอง

กระแสเรียก” พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนบรรดา

พระสังฆราชให้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นคนหนุ่ม

เพื่อว่าจะได้เข้าอกเข้าใจสถานการณ์ของเยาวชนในยุค

ปัจจุบันได้ดีขึ้น พระคาร์ดินัลวินเซนต์ นิโคลส์ พระ 

อัครสังฆราชแห่งเวสมินสเตอร์ หวนไตร่ตรองครั้งเมื่อ

ท่านได้รับกระแสเรียกตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ส�าหรับท่านผู้คน

ที่ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนร่วมทางมากที่สุดคือคนที่อยู่

พระคาร์ดินัลนิโคลส์พูดถึงการประชุมซีโนด : 
วิกฤตเรื่องการล่วงละเมิดก่อการประจญล่อลวง

แก่ผู้ด�าเนินชีวิตในโลกแห่งมโนคติ
นอกวงครอบครัวของท่าน ท่านกล่าวตอนหนึ่งว่า

  “ผู้คนในแวดวงกว้างออกไปเป็นผู้คนท่ีพ่อ

สามารถพูดกับเขาได้อย่างตั้งจิตตั้งใจ ที่จริงพ่อเองรู้สึก

ไม่มั่นใจและค่อนข้างขี้อาย พ่อไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับ

ใครไม่อยากให้เร่ืองเหล่าน้ีต่อสู้อยู่ในใจแต่แล้วก็กลับ

กลายเป็นเรื่องในแบบของมัน”

l ในการสนทนาของท่านกับเยาวชนหลากหลาย พระ

คาร์ดินัลนิโคลส์พบว่าครอบครัวยังคงส�าคัญอย่างไร 

ท่านรู้ว่าเทคโนโลยียังมีบทบาทส�าคัญส�าหรับเยาวชนใน

โลกทุกวันนี้ในการสื่อสารสังคมและส�ารวจเรียนรู้จักโลก 

อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันต้องตระหนักถึงอันตราย

ที่พวกเขาเข้าไปอยู่ในโลกสื่อสารมวลชนปัจจุบัน ท่าน

ให้ข้อคิดตอนหนึ่งว่า

 “ครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นยังคงเป็นผู้มอบ 

รูปแบบพื้นฐานหน้าที่การงาน หนทางเดินและที่ทางที่

พวกเขาจะเข้าไปเรียนรู้” “พวกเขาจะรู้สึกถึงคุณค่าที่

เขาได้ยินได้ฟังจากครอบครัวเกี่ยววชนเข้ามาอยู่ในที่
(อ่านต่อหน้า 14)
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การมองเห็นในทุกสี
“อาจารย์เจ้าข้า	ให้ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด”	(มาระโก	10:51) 

คุณพ่อผู้สอนวิชาเรื่องงานอภิบาลและเรื่องชีวิตฝ่ายจิต ได้ขอให้

บรรดาสามเณรในชั้นเรียนได้ทดลองอะไรบางอย่างก่อนเริ่มวิชาเรียนของท่าน

คุณพ่อบอกกับบรรดาสามเณรว่าให้มองไปรอบ ๆ ห้องเรียน และ

สนใจไปที่สีเฉพาะสีเดียวของสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ห้อง เช่น ให้สังเกตทุกอย่างที่เป็น

สีแดง หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ท่านก็สั่งให้ทุกคนหลับตา บรรดาสามเณรนึกถึง

สิง่ของท่ีพวกเขาเหน็เป็นสแีดง จากนัน้กเ็กดิเหตกุารณ์ไม่เป็นไปตามทีค่าดคดิ 

เพราะเมื่อบรรดาสามเณรยังคงหลับตาอยู่นั้น แต่คุณพ่อผู้สอนบอกให้บรรดา

สามเณรบอกช่ือส่ิงของท่ีเป็นสฟ้ีาแทน แต่พวกเขาไม่สามารถบอกได้เลย เพราะ

บรรดาสามเณรสนใจเพียงข้าวของสีแดง และพลาดที่จะสังเกตสีฟ้าและสีอื่น ๆ 

ด้วย 

คุณพ่อจึงอธิบายว่าตัวอย่างนี้คล ้ายกับส่ิงที่ เรามุ ่งเน้นในชีวิต 

ประจ�าวันของเรา: 

“เรามักมุ่งเน้นด้านลบและมีแนวโน้มท่ีจะสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติ

หรือไม่ดีในโลกของเรา เราจึงพลาดที่จะมองเห็นถึงพระหรรษทานของพระเจ้า

และการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรา สิ่งท่ีเรามุ่งเน้นนั้นก็เป็นท่ีให้

ความสนใจและให้พลังชีวิตของเราไปด้วย ดังนั้นแล้วในการมุ่งเน้นไปที่เชิงลบ

จึงท�าให้ขาดพระหรรษทานของพระเจ้าไปเสียแล้ว”

 ข้าแต่พระเยซเูจ้า โปรดให้ลูกสามารถมองเหน็ถงึความรกัของพระองค์

และความรักของเพ่ือนพ่ีน้อง เพือ่ให้ลูกมคีวามหวังและสนใจในสิง่ทีล่กูมองข้าม

หรือละเลยไป ให้ลูกมองเห็นในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ลูกทั้งความ

สุข ความสะดวกสบาย ความทุกข์ยากล�าบาก และปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้

เข้าใจความหมายของชีวิต และการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวลูกด้วยเทอญ 

อาแมน

โศกนาฏกรรมแห่งยุค
 ย้อนกลับไปแต่ละครั้งคิดไม่ตก
 เมื่อนึกตามตรรกะมนุษย์
 คนสร้างบ้านคนเป็นเจ้าของบ้าน
 มีสิทธิ์เข้าบ้านอยู่ในบ้านได้ทุกเวลา
 ผู้สร้างโลกผู้เป็นเจ้าของโลก
 ก็น่าจะมีสิทธิ์เข้ามาในโลกอยู่ในโลก
 ฉันใดก็ฉันนั้น
 แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่
 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกจะเข้ามาในโลก
 นอกจากไม่มีคนต้อนรับแล้ว
 ยังไม่มีที่เหมาะสมที่จะบังเกิด
 อย่างที่ยอห์นบอกไว้
 “พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์
 แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์” (ยน 1:11)
 กว่าจะหาที่พักพิงสงบเป็นสัดส่วน
 ก็ต้องลงเอยที่ถ้�าเลี้ยงสัตว์ชานเมือง
 ที่นั่นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้น
 แม้กระทั่งฟากฟ้ามืดมิดก็ยังสว่างไสวเจิดจ้า
 ด้วยสวรรค์จรดลงเทียบแผ่นดิน
 ด้วยเสียงเพลงเริงร่ายินดีของทูตสวรรค์
 ประกาศข่าวดีที่ไม่เคยได้ยินตั้งแต่โลกถือก�าเนิดมา
 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
 พระเจ้าทรงมาเดินดินเคียงข้างมนุษย์
 พระเจ้าทรงมาร่วมชะตากรรมมนุษย์
 พระเจ้าทรงมากอบกู้ศักดิ์ศรีมนุษย์
 พระเจ้าทรงมาท�าให้ความใฝ่ฝันของมนุษย์เป็นจริง
 อยากยิ่งใหญ่เท่า “พระเจ้า”

ก็ได้เป็นบุตร “พระเจ้า” ในที่สุด
กระนั้นก็ดี
คนก็ยังไม่ต้อนรับพระองค์
คนก็ยังไม่มีที่ส�าหรับพระองค์
ไม่ใช่จะไม่มีที่ในบ้านในเรือน
แต่ไม่มีที่ในใจ...ส�าหรับพระองค์
บ้านเรือนคับแคบไม่มีพื้นที่ก็ยังพอท�าเนา
หากใจมีที่ให้
ก็อย่างที่พูดกัน “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก”
และประวัติศาสตร์ก็ยังคงซ้�ารอยอย่างต่อเนื่อง
พระเจ้าเข้ามาในโลก
แต่คนในโลกไม่มีที่ส�าหรับพระองค์
ลูกพระเจ้าแต่เข้ามาในโลก
แต่แม่หลายคนไม่มีที่ส�าหรับลูก
นี่คือโศกนาฏกรรม “การท�าแท้ง” 
เป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์
เมื่อครั้งพระเจ้าเสด็จมาในโลก
เป็นการท�าให้ประวัติศาสตร์เป็นปัจจุบัน
ครั้งแล้วครั้งเล่า
เมื่อแม่ไม่มีที่ในใจส�าหรับลูก
แม่ก็ไม่พร้อมมีที่ในครรภ์ส�าหรับลูกน้อย
หาทางขจัดลูกเหมือนปัดสวะให้พ้นตัว
ไม่ค�านึงถึงชีวิตน้อยๆ ที่ก�าลังโตวันโตคืน
เมื่อแม่ไม่มีที่ในใจส�าหรับลูก
ก็ไม่มีที่ในบ้านในครอบครัวส�าหรับลูก
คลอดเสร็จก็น�าลูกไปทิ้งขว้างอย่างไม่ไยดี
ทว่าแม้แม่จะไม่มีที่ในใจส�าหรับลูก
แต่ลูกคงอยู่ในใจแม่ตลอดไป
เพราะลูกเป็นส่วนหนึ่งของตัวแม่...ที่แม่ท�าลายแม่ทิ้งขว้าง  
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วันที่ 22  กันยายน ค.ศ. 2018  สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนลิทัวเนีย ลัตเวีย 

และเอสโตเนีย  ประเทศในแถบทะเลบอลติก  เป็น 

การเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งที่  25  ในสมณสมัย

ของพระองค์     สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสแก่ผู้มา 

เฝ้าว่า       “เป็นความชื่นชมยินดีและความหวังที่จะ 

เริ่มต้นการแสวงบุญครั้งนี้ไปยังประเทศต่างๆ ใน

คาบสมุทรบอลติก เช่นในประเทศลิทัวเนีย    ซึ่ง

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา ได้ทรง

พระเยซูเจ้าทรงเติมเต็มชีวิตเรา    

มีพระด�ารัสไว้ว่า ลิทัวเนียเป็น  ‘พยานเงียบของความรักอันดูดดื่มที่ได้รับจากอิสรภาพในการนับถือศาสนา’”   

แต่ละช้ันอายุ  มีความท้าทายของผู้คนท่ีพยายาม

ดิ้นรนเพื่อให้ประสบผลส�าเร็จมากกว่าในอดีต และยัง

ระลึกถึงความทรงจ�าที่ดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว   เราไม่รู้ว่า 

สิ่งใด  จะเกิดขึ้นในอนาคต    แต่เราเชื่อมั่นว่าผู้คนมีจิต 

ส�านึกของความรับผิดชอบที่จะสรรค์สร้างสิ่งซึ่งอยู่ใน

ความสามารถตามยุคสมัยของตน   ส่ิงน้ันคือ “การถนอม

ไว้ในจิตวิญญาณสิ่งท่ีจะช่วยปรับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น

โอกาส  ไม่ว่าผลกระทบนั้นจะเกิดจากความเศร้าหรือ

ความอยุติธรรม   เราจ�าต้องสงวนรักษาพลังกายและใจ

ให้มีชีวิตชีวาเพื่อหล่อเลี้ยงเราให้พึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบัน

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยืนยันว่า  “แท้จริง

แล้ว  บุคคลเหล่านี้มีจิตวิญญาณ     ที่มั่นคงแข็งแรงและ 

เต็มไปด้วยความหวังซึ่งช่วยเขาให้ก้าวต่อไปข้างหน้า

ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต”

ประเทศลิทัวเนีย  ควรได้รับความชื่นชมในการ 

เป็นผู้ที่ “พอใจต้อนรับความแตกต่างหลายหลาก”

ด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด้วยความจริงใจและความเข้าใจดีต่อกันเพ่ือให้เกิด 

ความปรองดอง  ทั้งยังเป็นสื่อเชื่อมโยงให้เกิดความ 

สามัคคีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออก

และยุโรปตะวันตก  ส่ิงน้ีเป็นผลพวงของเหตุการณ์ความ

สัมพันธ์อันดีที่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์  

ซึ่งเราหยิบยื่นให้กับชุมชนนานาชาติและชุมชนในทวีป

ยุโรป  

จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับประทาน

อาหารกลางวัน ณ สถานทูตวาติกันประจ�าประเทศ

ไอร์แลนด์    ในวันน้ันแม้เหตุการณ์ส�าคัญของโลกเก่ียวกับ 

สัมพันธภาพระหว่างประเทศจีนและสันตะส�านัก 

เป็นที่กล่าวขานไปทั่ว   แต่การเมืองที่ร้อนระอุนี้ก็มิได ้

ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเสด็จเยือนเพื่องาน

อภิบาลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในครั้งนี้ 

แต่อย่างใด

บ่ายวันเดียวกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงเป็นประธานการสวดภวานา  ณ    สักการสถานพระแม่ 

มารีย์แห่งพระเมตตา  (Shrine of the Mother of Mercy)    

ที่ซึ่งประดิษฐานพระรูปพระแม่มารีย์บริเวณประตูแห่ง 

รุ่งอรุณ     สักการสถานแห่งนี้มีผู้เชื่อศรัทธาจ�านวนมาก 

มาเยือนเสมอๆ   ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาเหล่านั้นมา

เพ่ือขอบพระคุณพระแม่ส�าหรับพระพรการรักษาให้หาย

จากโรค 

ณ  สักการสถานแห่งนี้  สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงเน้นว่าพระแม่มารีย์   ผู้ทรงเป็นพรหมจารี 

“พระมารดาแห่งพระเมตตา”   คือพระมารดาศักด์ิสิทธ์ิ 

ของพระเป็นเจ้าผู้ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเรา   

โดยเฉพาะในยามคับขัน

“ขณะท่ี เราร� า พึงถึ งพระธรรมล้� า ลึกแห่ ง 

สายประค�าศักดิ์สิทธิ์  ให้เราวอนขอพระแม่มารีย์เพื่อเรา 

จะเป็นชุมชนท่ีสามารถประกาศองค์พระเยซูคริสตเจ้า

องค์ความหวังของเรา”  และแล้วสมเด็จพระสันตะปาปา

ชาวอาร์เจนตินาทรงน�าการสวดภาวนาว่า      “ขอพระแม่ 

มารีย์ทรงเป็นประตูแห่งรุ่งอรุณส�าหรับดินแดนท่ีเต็มไป

ด้วยพระพรนี้     พระแม่ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตา   เป็นดัง 

มารดาท่ีดีท้ังหลาย ผู้ซ่ึงเป็นศูนย์รวมความเป็นหน่ึงเดียว

ของสมาชิกในครอบครัว”

ระหว่างทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรง 

พระด�าเนินไปยังหอประชุมเพื่อพบกับบรรดาเยาวชน    

โดยไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าพระองค์ทรงแวะอาคาร

วิลนิอัส  หอผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อทรงทักทายและ

ประทานพรแก่ผู้ป่วยท่ีมารอเฝ้าภายในเต็นท์สองข้าง

ทางพระด�าเนิน

ขณะทรงพบกับเยาวชน  สมเด็จพระสันตะปาปา

ทรงมีท่าทีกระตือรือร้นระหว่างชมการแสดงของ

เยาวชนด้วยความสนพระทัย   เยาวชนบางคนปรึกษาถึง 

ความกังวล ซึ่งพระองค์ก็ประทานค�าแนะน�าที่เหมาะสม

เพื่อแก้ปัญหาแก่พวกเขา

พระองค์ทรงเน้นย้�าแก่พวกเขา ตรัสว่า   “เยาวชน 

ที่รัก   พระเยซูเจ้าทรงเติมเต็มชีวิตมนุษย์  ดังนั้น  

การติดตามพระเยซูคริสตเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

อย่างยิ่ง”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะน�าว่า  “เราเป็น 

คริสตชน  เราก�าลังท�างานเพื่อก้าวสู่ความศักดิ์สิทธิ์  

จงอย่าได้กลัวที่จะท�าในสิ่งที่จ�าเป็นต้องสวนกระแส

โลก”  

อาสนวิหารนักบุญสตานิสลาฟแห่งลิทัวเนีย        

อาสนวิหารนักบุญสตานิสลาฟแห่งลิทัวเนีย  

เป็นพระศาสนจักรแม่ของคริสตศาสนานิกายโรมัน 

คาทอลิกแห่งประเทศลิทัวเนีย  สร้างเพื่ออุทิศแด่ท่าน

นักบุญสตานิสลาฟและเป็นศูนย์รวมด้านจิตวิญญาณ

ของคริสตชนคาทอลิกของชาวลิทัวเนีย  เป็นสถานที ่

ท�าพิธีสถาปนาดยุคแห่งลิทัวเนีย   ห้องฝังศพภายใต ้

พระแท่นและโพรงใต้ดินเป็นที่เก็บศพของผู้มีชื่อเสียง

หลายท่านทั้งชาวลิทัวเนียและชาวโปแลนด์  รวมถึง 

พระหทัยของกษัตริย์วลาดิสลาฟ ที่ 4  วาซา  แห่ง

โปแลนด์ ก็เก็บรักษาไว้ภายในสุสานแห่งนี้  ส่วนพระศพ

ของพระองค์ประดิษฐาน ณ อาสนวิหารวาเวล     ในเมือง 

คราคูฟ  เมืองมั่งคั่งงดงามทางใต้ของประเทศ  ที่ในอดีต 

เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ระหว่าง  ค.ศ. 

1083 ถึง ค.ศ. 1596   จากนั้นจึงย้ายเมืองหลวงไปตั้ง  

ณ กรุงวอร์ซอดังในปัจจุบัน    ระหว่างลิทัวเนียอยู่ใน 

ความปกครองของโซเวียต อาสนวิหารน้ีถูกใช้เป็นโรงเก็บ

พัสดุ

สมเด็จพระสันตะปาปาประทานก�าลังใจแก่เยาวชน  

 “จงอย่ากลัวท่ีจะวางใจในพระเยซูเจ้า  และปฏิบัติ 

ตามข้อค�าสอนของพระวรสาร”    

 เมื่อวันที่  22  กันยายน ค.ศ.  2018  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสประทานถ้อยค�าแห่งความหวัง

และก�าลังใจแก่บรรดาเยาวชนชาวลิทัวเนียหลายพันคน

ที่ได้มารวมตัวกันบริเวณจัตุรัสข้างหน้าอาสนวิหาร

วิลนิอัส  จากนั้นโมนิกา และโจนาส  เยาวชนสองคน

ได้แบ่งปันประสบการณ์แก่เพื่อนเยาวชน ก่อนที่สมเด็จ

พระสันตะปาปาจะตรัสถ้อยค�าที่ชัดเจนและเรียบง่ายแก่

ประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “จงอย่ากลัวที่

จะวางใจในพระเยซูเจ้า  และปฏิบัติตามข้อค�าสอนของ

พระวรสาร”    พระองค์ยังทรงเตือนถึงอันตรายในรูปแบบ 
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จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว

(มธ  5:39)

ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)
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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

 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"

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 10 ป

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 10 ป
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นักบุญยอหน สุวิทย กุลชัยพานิช
 พักผอนในพระเจา 21 ตุลาคม 2007

อายุ 63 ป ครบ 11 ป
ดวยความอาลัยรักจากลูกๆ
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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

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

อุทิศใหกับผูลวงลับ
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(อ่านต่อหน้า 11)

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิก”  

 บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
 E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ โดยลงขอความ

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

 2  2  6 - 0 -  0 0 6  0 4 - 0

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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มากรุงโรม... ร่วมสมัชชา “เยาวชน” 
วันที่ 4

6 ตุลาคม ค.ศ. 2018
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้เราสนใจ

เยาวชนมากขึ้น ขอให้พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช 

ครูค�าสอน สภาภิบาล ร่วมมือร่วมใจฟังเยาวชน

 l 09.00-12.30 น. เป็นการแบ่งกลุ่มย่อย 

(ครั้งที่ 2) มีพระคาร์ดินัลโยเซฟ คูตส์ ชาวปากีสถาน 

เป็นประธาน พระสังฆราชโทมัส ดาวด์ แห่งมอนตรีออล 

แคนาดา เป็นเลขาฯ มีสมาชิกร่วมประชุม 30 คน

 l จุดมุ่งหมายของการประชุมไม่ใช่แสดงความ

คิดเห็นต่อภาค 1 ลอยๆ แต่เป็นการเสนอแก้ไข เพ่ิมเติม

หรือตัดตอน ต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยครับ

 ภาค 1 การรับรู้ข้อเท็จจริง มี 5 บท คือ 

 1. การเป็นเยาวชนปัจจุบัน (ข้อ 5-25)

 2. ประสบการณ์และภาษา (ข้อ 26-40)

 3. ในวัฒนธรรมทิ้งขว้าง (ข้อ 41-50)

 4. การ

ท้าทายด้านมานุษย- 

วิทยาและวัฒนธรรม  

(ข้อ 51-63)

 5. การฟัง

เยาวชน (ข้อ 64-72)

 l กลุ่มของ

เราท�าได้ 2 บทเอง 

พ่อเอาข้อเสนอของ 

BILA IV เรื่องเยาวชน 

(10-13 กรกฎาคม 

ค.ศ. 2018 ที่พัทยา) 

เรื่อง พระศาสนจักร

ควรใช้ภาษาง่ายๆ ให้

เยาวชนเข้าใจประทับ

ใจข่าวดี และเขาจะไป

ประกาศต่อด้วยภาษา

ดนตรี การแสดง การ

เต้น และวิถีชีวิตของ

พวกเขา

 เลขาฯ ขอให้

เราแต่ละคนเสนอผ่าน

อีเมล อย่ารอถึงวัน

จันทร์ เพราะเย็นวันจันทร์ต้องส่งข้อเสนอ

 l เย็น 17.00-19.00 น. ชมการแสดงของ
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คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)
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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
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เยาวชน หัวข้อ “เราเพื่อ... เป็นหนึ่ง และสร้างสรรค์” ใน

หอประชุมใหญ่เปาโล ที่ 6 มีเยาวชนและสัตบุรุษมาร่วม

ชมการแสดงเต็มหอประชุมครับ สมเด็จพระสันตะปาปา

มาร่วมชมด้วย เยาวชนเป็นร้อยร่วมเต้น แล้ว

 - ฟังประสบการณ์ของเยาวชนที่กลับเข้ามาหา

พระเจ้า 12 คน เพราะมีพระสงฆ์อภิบาลในที่ต้องขัง 

 - มีการส่งเสริมศิลปะ ให้ทุนเรียน

 - ประสบการณ์หนุ่มชาวอิรัก ต้องหนีออกมา

อยู่ฝรั่งเศส

 - ประสบการณ์หนุ่มอิควาดอร์ มาบวชเป็นเณร

 - จอภาพ 2 ข้าง ชัดเจนมากๆ

 l ที่สุดมีคำาถาม 9 ข้อจากเยาวชนให้สมเด็จ

พระสันตะปาปาและพระสังฆราชตอบ แต่สมเด็จพระ

สันตะปาปาตอบองค์เดียวครับ เช่น

 + เราจะชนะความคิดที่เห็นคนแปลกหน้าที่

แตกต่างจากเรา เป็นผู้อพยพ อันตราย เป็นศัตรู ได้

อย่างไร

 + เราเยาวชนรับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว อาศัย

สื่อสังคม บางอย่างก็มีประโยชน์และจริง บางอย่างก็ 

ไม่ดี มีหลักเกณฑ์อะไรที่เรา

ควรใคร่ครวญเวลาใช้ เ ว็บ 

เหล่านี้

 + ทุกวันนี้ ผมพบ

เยาวชนไ ม่สนใจ วัดและ มี

วิสัยทัศน์แย่มาก สนใจเงิน  

อำานาจมากกว่า สิ่งดีๆ... เรา

จะ ช่วย เปลี่ ยนภาพลักษณ์

แ ง่ ล บ แ ล ะ น่ า เ ศ ร้ า ข อ ง 

พระศาสนจักรได้อย่างไร ช่วย

กันตอบนะครับ

 พระสั งฆราชวี ระ 

อาภรณ์รัตน์

 7 ตุลาคม ค.ศ. 

2018
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ต่างๆ ของการยึดติดกับสิ่งของฝ่ายโลก  แม้ว่าสิ่งต่างๆ 

ดูเหมือนว่าจะไม่เข้ารูปเข้ารอย  เพราะพระเป็นเจ้าสถิต

ณ ที่แห่งนั้นและทรงพร้อมที่จะสรรค์สร้างขึ้นใหม่

 “ดังเช่นอาสนวิหารหลังนี้   บางครั้งเรารู้สึกว่า

เรากำาลังตกที่นั่งลำาบาก  ไฟได้เผาผลาญอาคารวอดจน

ไม่อาจสร้างขึ้นใหม่ได้  ขอให้ระลึกถึงอาสนวิหารหลังนี้ 

ที่ เปลวเพลิงได้ทำาลายอาคารจนราบเป็นหน้ากลอง  

แต่ก็ยังมีคนจำานวนหนึ่งที่พร้อมจะสร้างอาสนวิหาร 

หลังใหม่แทน  คนเหล่าน้ันปฏิเสธท่ีจะให้ความยากลำาบาก

มีชัยชนะเหนือตนเอง  พวกเขาจึงไม่ยอมแพ้  อิสรภาพ

ของประเทศของท่านก็เช่นเดียวกัน เกิดจากแรงศรัทธา

ของพี่น้องชายหญิงของเราซึ่งไม่สะพรึงกลัวต่อความ

สยดสยองและโชคร้าย”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนบรรดา

เยาวชน และหนุ่มสาวจำานวนหนึ่งซึ่งแม้จะอายุมากกว่า

เยาวชนว่า  “ขอลูกๆ ได้ระลึกเสมอว่า  การช่วยเหลือ 

ผู้อื่นเป็นเรื่องสำาคัญที่ควรกระทำา และขออย่าได้กลัวที่

จะติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้า”

 “เยาวชนท่ีรักท้ังหลาย  การติดตามองค์พระเยซู 

คริสตเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  จงอย่าได้กลัวที่จะ 

ร่วมในการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่ท้าทายเรา  ได้แก่ การ 

ปฏิวัติของความอ่อนโยน”   (เทียบ Evangelii Gau- 

dium, 88)  

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนลิทัวเนีย

 วันที่  22  กันยายน ค.ศ. 2018  สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงเดินทางมาถึงลิทัวเนีย ลัตเวีย 

และเอสโตเนีย ประเทศในทะเลบอลติก  ต่อไปนี้เป็น

พระดำารัสแก่เจ้าหน้าที่และผู้นำาองค์กรต่างๆ 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “เป็น

พระเยซูเจ้า (ต่อจากหน้า 7) ความยินดีและความหวังท่ีได้เร่ิมการแสวงบุญคร้ังนี้ 

ในลิทัวเนีย ประเทศติดทะเลบอลติก  สถานที่ซึ่งนักบุญ 

ยอห์น ปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา ทรงมีพระดำารัสว่า 

“ลิทัวเนีย คือประจักษ์พยานแห่งความเงียบของความรัก 

ที่ดูดดื่มและอิสรภาพในการนับถือศาสนา” (Welcome 

Ceremony, Vilnius, 4 September 1993)  

 “พ่อขอขอบใจในคำากล่าวต้อนรับท่ีอบอุ่น 

ในนามของพ่อและของประชาชน   พ่อกล่าวทักทายชาว 

ลิทัวเนียทุกคนที่ให้การต้อนรับพ่อ   พ่อรู้สึกซาบซึ้งและ 

ขอขอบใจด้วยความจริงใจ”  

 การเยือนของข้าพเจ้าครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์

สำาคัญในชีวิตของท่านในโอกาสสมโภชหนึ่งศตวรรษ

ของการประกาศเอกราช

 เป็นหน่ึงศตวรรษของความอดทนต่อการ

ทดลองและความทนทุกข์ทรมานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

การหน่วงเหนี่ยวอิสรภาพ การเนรเทศ  หรือแม้แต่การ

สละชีวิตเป็นมรณสักขีก็ตาม  การเฉลิมฉลองหนึ่งร้อยปี 

ของการประกาศอิสรภาพ เป็นการหยุดเพื่อทบทวน

ความทรงจำาของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์  ด้วยวิธีนี้ ท่านได้

สัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้มาซึ่งความเป็นชาติ  อัน

เป็นกุญแจสำาคัญที่เผชิญความท้าทายของปัจจุบันและ

มองสู่อนาคตด้วยจิตวิญญาณของการเสวนาเพ่ือความ

ปรองดองและเอกภาพแก่ประชาชนท่ีอาศัยในประเทศ

นี้  มีความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดแม้แต่คน

เดียวถูกทอดทิ้ง  แต่ละชั้นอายุคือความท้าทายที่ต้อง

ดิ้นรนเพื่อนำาความสำาเร็จของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็น

บทเรียน ให้เกียรติและระลึกถึงผู้เสียชีวิตในคำาภาวนา 

เราไม่รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  แต่เรารู้ว่าประชาชน

ของแต่ละยุคต่างมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะยึดมั่นในความ

หวังที่จะบำารุงหล่อเลี้ยง  “จิตวิญญาณ” ซึ่งสรรค์สร้าง

และช่วยปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ์ของความเศร้าโศก

ความอยุติธรรม ให้เป็นโอกาส    แท้จริงแล้วประชาชน

เหล่านี้มี “จิตวิญญาณ”  แข็งแกร่ง ที่สามารถยืนหยัด

และก้าวต่อไป  ส่ิงน้ีเป็นคำาภาวนาซ่ึงปรากฏอยู่ในเน้ือเพลง

ประจำาชาติของท่านว่า  “ขอให้ลูกหลานของท่านมีพลัง

และความแข็งขันท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต”  

เพื่อเผชิญกับปัจจุบันด้วยความกล้าหาญ   

 ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ประเทศลิทัว- 

เนียเป็นที่พักพิง ได้รับ และยอมรับประชาชนกลุ่ม

ชาติพันธ์ุหลายเช้ือชาติและหลากศาสนา  ทุกคนมีท่ีพักพิง 

ในดินแดนแห่งน้ี  ไม่ว่าจะเป็นชาวลิทัวเนีย ชาวทาร์ทาร์ส 

ชาวโปแลนด์ ชาวรัสเซีย ชาวเบลารุส ชาวยูเครน  

ชาวอาร์เมเนีย  ชาวเยอรมัน ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย 

โรมันคาทอลิก ออร์โธดอกซ์ โปรเตสแตนท์ คาทอลิก

จารีตโบราณ มุสลิม และศาสนายิว ผู้เชื่อศรัทธาทุก

ศาสนาดำาเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติจนกระทั่งเกิด

สงครามและความรุนแรงทำาให้ขาดความไว้วางใจต่อกัน  

เพื่อเรียกร้องให้เกิดพลังความสามัคคีดังเดิม จำาเป็นที ่

ประชาชนของทุกประเทศต้องยุติการใช้ความรุนแรง 

มีความเมตตากรุณาต่อกัน  มีความเคารพและมีน้ำาหนึ่ง

ใจเดียวกัน

 หมายเหตุ ลิทัวเนีย (Lithuania) หรือช่ืออย่าง

เป็นทางการคือ สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of 

Lithuania) ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ทางฝั่งตะวันออก

ของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดลัตเวีย ทิศตะวันออก

และทิศใต้จรดเบลารุส และทิศตะวันตกเฉียงใต้จรด

โปแลนด์และรัสเซีย (แคว้นคาลินินกราด) เคยเป็น

ส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย

 ประเทศที่ติดกับทะเลบอลติกได้แก่  ประเทศ

เดนมาร์ก สวีเดน  ฟินแลนด์ รัสเซีย เอสโตเนีย ลัตเวีย  

ลิทัวเนีย  และโปแลนด์

ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีพระสังฆราชเข้าร่วม 3 

ท่าน คือ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และบรรดา 

พระสงฆ์ผู้ เป็นจิตตาธิการคณะพระเมตตาของทุก 

สังฆมณฑล อีกทั้งพระสงฆ์ที่เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 15 องค์ 

ตลอดจนซิสเตอร์และบรรดาฆราวาสที่ทำางานในแต่ละ

สังฆมณฑลจำานวน 34 คน 

 l นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระศาสน- 

จักรคาทอลิกไทยที่บรรดาพระสงฆ์จิตตาธิการคณะ

พระเมตตาแต่ละสังฆมณฑลได้มาพบปะพูดคุยและ 

รับฟังบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับพระเมตตาของพระเยซู

เจ้า โดยช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “พระเมตตาใน 

พระคัมภีร์” โดยคุณพ่อยอห์น ชัยยะ กิจสวัสด์ิ เจ้าอาวาส 

วัดเซนต์จอห์น ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “แก่นแท้ 

ความศรัทธาต่อพระเมตตา 5 ประการ” โดยคุณพ่อ 

ยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม จิตตาธิการ 

คณะพระเมตตาประเทศไทย และในภาคบ่ายมีการแบ่ง 

กลุ่มแต่ละสังฆมณฑลเพื่อระดมความคิดเห็นในการ 

ทำางานเผยแผ่พระเมตตาในแต่ละสังฆมณฑลว่ามี 

สัมมนาจิตตาธิการ (ต่อจากหน้า 20) ปัจจัยส่งเสริมให้ก้าวหน้าหรือมีอุปสรรคในการเผยแผ่ 

อย่างไรบ้าง จากนั้น ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล บรรยายหัวข้อ “พระเมตตาใน

องค์พระจิตเจ้า”

 l คุณปนัดดา นิลกำาแหง ประธานคณะ 

พระเมตตาประเทศไทย ได้กล่าวกับอุดมสารว่า “รู้สึก

ดีใจมากและขอขอบพระคุณพระเมตตาของพระเยซูเจ้า  

ที่โปรดให้การสัมมนาจิตตาธิการผู้รับผิดชอบงาน 

พระเมตตาในแต่ละสังฆมณฑลสำาเร็จลงได้อย่างดี นับ

เป็นความก้าวหน้าและความสำาเร็จอีกขั้นหนึ่งของคณะ

พระเมตตาประเทศไทย นอกเหนือไปจากงานระดมทุน

ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่พี่น้องในสังฆมณฑล

ต่างๆ อันเป็นงานเมตตาฝ่ายกาย แต่ก็ยังต้องทำางาน

เมตตาฝ่ายวิญญาณ ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ใน

พระคัมภีร์ และความสัมพันธ์ให้แก่คุณพ่อผู้เป็นจิตตา- 

ธิการในแต่ละสังฆมณฑลตลอดจนพระสงฆ์นักบวช

ท่านอื่นๆ ที่สนใจก็จะเป็นจุดเริ่มต้นการเทศน์สอน

พระวาจาและการอภิบาลเมตตาฝ่ายวิญญาณควบคู่

ไปด้วยกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระศาสนจักรใน

ประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วงเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซัง

สยาม งานเผยแผ่พระเมตตาจะได้ร่วมใจเฉลิมฉลองและ

ช่วยเหลืองานต่างๆ ของพระศาสนจักรท่ีได้วางแผนงาน 

ไว้ให้แก่พวกเราแล้ว”

 l อนึ่ง ในเย็นวันอาทิตย์ที่ 23  พิธีมิสซาเปิด

การสัมมนา ได้รับเกียรติจากพระสังฆราชยอห์น บอสโก  

ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานร่วมกับพระสังฆราช 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และคุณพ่อแอนดรูว์ วิทยา 

งามวงศ์ อดีตอุปสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี และ 

ในเย็นวันจันทร์ที่ 24 พิธีมิสซาปิดการสัมมนาได้รับ

เกียรติจากพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

 l และเช้าวันที่ 25 กันยายน พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชซิลวีโอ 

สิิริพงษ์ จรัสศรี พร้อมทั้งสัตบุรุษ อีก 34 คน ได้เดินทาง 

ไปร่วมประชุมพระเมตตาเอเชีย ที่เกาะปีนัง ซึ่งในครั้งนี้ 

ประเทศมาเลเซียรับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งประเทศไทยได้เคย 

รับเป็นเจ้าภาพการประชุมพระเมตตาเอเชียมาแล้วในปี 

ค.ศ. 2012 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา 

สมุทรปราการ 
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ทัวรแสวงบุญ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด
8 สถานที่ แมพระประจักษที่พระศาสนจักรรับรอง

เดินทางวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2019 (15 วัน)

แมพระ
เหรียญอัศจรรย 

แมพระประจักษ
ลา ซาแล็ต 

แมพระประจักษ
ที่โลส (เลาส)  

แมพระประจักษ
เมืองลูรด

แมพระประจักษ
เปลเลอวัวแซง

แมพระประจักษ
ที่ปองแม็ง

แมพระประจักษ
ที่โบแรง

แมพระประจักษ
ที่บันเนอ

ติดตอสอบถามที่
(คุณแอว) โทร.  +31 646833933  Line ID:aeaw2523
(คุณโอ)  โทร.  09 3532 6886    Line ID:oracha2525
(คุณพิมพ)  โทร.  06 2328 0999

บริการโดย...

บริษัท Happy Travel Holland

สถานที่สำคัญนอกเหนือจากแมพระประจักษ

มหาวิหารพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เมืองบรูจส
คารวะพระธาตุนักบุญแบนาแดต ซูบีรู 
คาระวะพระธาตุนักบุญแคทเธอรีน ลาบูเร 
อาสนวิหารนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซูที่ลีซีเออ 
แมพระแหงนานาชาติ กรุงอัมสเตอรดัม
แมพระแหงโบโลญจน ฝร่ังเศส 
และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
เชน สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ ชมทุงทิวลิปบาน  
หมูบานคี้ทฮอรน และอื่นๆ อีกมากมาย 
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ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

สื่อสารมวลชนจะเป็นที่ซึ่งไม่มีใครควบคุมพวกเขาไม่ว่า

จะเป็นสื่อชนิดใด”

l สิ่งหนึ่งที่สำาคัญซึ่งพระคาร์ดินัลนิโคลส์ได้ตระหนักถึง 

การที่ท่านมาเข้าร่วมประชุมซีโนดของบรรดาพระ

สังฆราชคือสำานึกอันสำาคัญของการชี้นำาถึงความจริง

เที่ยงแท้ ท่านยังให้ข้อสังเกตถึงวิกฤตสถานการณ์เรื่อง

การล่วงละเมิดที่มีอยู่ในพระศาสนจักรทำาให้วิถีทางของ

โลกแห่งมโนคติได้หยุดชะงักลง ท่านกล่าวต่อว่า “การ 

ประชุมซีโนดครั้งนี้แน่นอนว่าไม่ใช่การดำาเนินงาน 

กับเรื่องราวเพ้อฝันแบบฟองสบู่” “ซึ่งถ่วงทับก่อการ 

ประจญล่อลวงการมีชีวิตในโลกแห่งมโนคติ” “การ 

ประ เมินผลจากความเป็นจ ริ งและความ ช่ืนชม 

ในความเป็นจริงของโลก ที่พระสันตะปาปาฟรังซิสมัก

จะตรัสว่า ‘โลกแห่งความเป็นจริงนั้นสำาคัญกว่าโลกแห่ง

มโนคติ’ และพ่อหวังว่าการประชุมซีโนดจะเดินไปบน

เส้นทางนั้น”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกประชุมสมัชชา

พระสังฆราชทั่วโลกหรือ “ซีโนด” เพื่อจะสดับฟังและ

สนทนากับเยาวชนผู้ร่วมอยู่ในพระศาสนจักรและจะ

สามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือพวกเขา เป็นการ

ประชุมซีโนดคร้ังแรกท่ีให้เยาวชนเข้ามาอยู่ในที่ประชุม

ร่วมกับพระสังฆราช การประชุมจะดำาเนินไปตลอด

เดือนตุลาคมนี้

คณะคามิลเลียน (ต่อจากหน้า 19)

เป็นประธานพิธี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 

เวลา 10.00 น. ที่วัดน้อยนักบุญคามิลโล (บ้านพัก

ผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน) 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 บราเดอร์ยอห์น ชัชวาลย์  วาปีเตา  เกิด 

วันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1991 เป็นบุตรของยอแซฟ  

ถาวร  วาปีเตา และมารีอา  กอเร็ตตี  ปิยดา  วาปีเตา 

มีพ่ีน้องทั้งหมด  2 คน เป็นบุตรคนแรก                                                                                                                             

 รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเทเรซา  บ้านโนน-

แก้ว  จ.นครราชสีมา

 ปัจจุบัน เป็นสัตบุ รุษวัดแม่พระคนกลาง 

แจกจ่ายพระหรรษทาน  โคกปราสาท

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อประสิทธ์ิ  ใหม่เพียร- 

วงศ์

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารดาวนารักษ์  

จ.บุรีรัมย์

 ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  

จ.ชลบุรี

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะ

มนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  

จ.นครปฐม  

 ปัจจุบัน กำาลังศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาเทววิทยา  ชั้นปีที่  3 วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

ประวัติชีวิตนักบวช 

เข้าเป็นสามเณรคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2004  

ที่บ้านเณรคามิลเลียน ศรีราชา  

โปสตุลันต์ วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 

ที่คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร์ สามพราน จ.นครปฐม

เข้านวกภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2011   

ที่คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร์ ปราจีนบุรี  

ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ.

2012   ที่คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

ฝึกงานปีอภิบาล ค.ศ. 2016 ที่คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

รับพิธีแต่งตั้ ง ผู้อ่ านพระคัมภี ร์และผู้ช่วย

พิธีกรรม  วันที่ 18  สิงหาคม  ค.ศ. 2018  ที่วิทยาลัย

แสงธรรม  จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑล 

ท่าแร่-หนองแสง

คติพจน์  ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำาไม่ได้  

(ลก 1:37)

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 
เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)
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 วดัแม่พระฟาตมิา 

บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลอง

วดัวนัเสาร์ที ่27 ตลุาคม เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินลั 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญยูดาอัครสาวก ชินเขต แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วดัราชนิแีห่งสันติสุข 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 

 วดัพระกมุารเยซู บางนา จ.สมุทรปราการ 

ฉลองวัดวนัจนัทร์ที ่ 10 ธนัวาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชฟรังซสิเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน (งดจ�าหน่ายสินค้า)

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลราชบุรี

 วัดนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี ลำาเลียง จ.ระนอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน

 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. 

 วัดแม่พระสายประคำา 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. 

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระคริสตราชา ปะตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

10 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

17 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 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. 

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครราชสีมา

พฤศจิกายน 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)

 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.

สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฉลองวัด

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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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 ภายในงานมีการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์

จากผู้ลี้ภัย กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ และบัตรการกุศล 

ทำาบุญลุ้นโชค 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 ที่วัดแม่พระลูกประคำา 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

 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

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

สำาหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา นาน 2 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์

ภาวนาทาบอร์  โดยคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร  

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649

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

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 

5 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถาม

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] 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 เพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญ- 

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

08-4700-8789

] คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

ผู้ป่วย และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพอย่างสง่าของ บรา- 

เดอร์ยอห์น ชัชวาลย์ วาปีเตา โดย คุณพ่อร็อค ไพรัช  

ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย เป็น

ประธานพิธี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 

10.00 น. ที่วัดน้อยนักบุญคามิลโล (บ้านพักผู้สูงอายุ 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน) อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี กองทุน 

สร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646-0-207 

56-3 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส โทร. 

08-1265-9424

] ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด ต. 

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 
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ เยาวชนที่รัก 

ทุกท่าน ใครๆ ก็ว่า โลกสมัยนี้เปลี่ยนเร็ว (และแรงด้วย) 

โครงสร้างสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนไม่เหมือนเดิม ทั้งเรื่อง

ความเชื่อ ความประพฤติ วิธีคิดต่างๆ นานา ที่บางที

ก็สุดขั้ว มั่ว และแทบจะคาดเดาไม่ได้ แต่เรารู้หรือไม่

ว่าลึก ๆ แล้ว อะไรที่เป็นแรงขับให้คนยุคใหม่เป็นและ

ทำาในสิ่งที่เขาทำาอยู่ทุกวันนี้ แท้จริงแล้วพวกเรากำาลัง

ตามหาอะไรกัน ทฤษฎีสังคมสร้างสรรค์นั้น เชื่อมั่น 

ในพลังสมองและพลังใจของ “คน” อย่างยิ่งยวด นักคิด 

เชื่อว่า ความสร้างสรรค์ของมนุษย์คือหัวใจของการ

พัฒนาทุกสิ่ง และเจ้า “ความสร้างสรรค์” อันนี้ก็ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อ “ความนับถือตนเอง” ของแต่ละ

ปัจเจกบุคคลด้วย

 เยาวชน หัวใจของสังคมสร้างสรรค์ “เด็ก

และเยาวชน” จะกลายเป็น key word ที่สำาคัญที่สุด 

ในทศวรรษนี้ “เด็ก” ไม่ใช่ “ตัวแทนแห่งอนาคต” 

เท่านั้น หากแต่ชีวิตในวัยเด็กของมนุษย์เรา คือ ช่วง

เวลาที่จินตนาการและความสร้างสรรค์สามารถเติบโตได้

อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดอีกด้วย ในทุกวันนี้ เราจะเห็น

ว่า วิธีคิดหรือการใช้สัญชาตญาณแบบเด็ก ๆ ได้รับการ

หยิบยกมาใช้เป็นกลไกในกระบวนการคิดค้น และแก้

ปัญหาหลายๆ อย่าง เหตุเพราะ “ความเป็นเด็ก” นั้นมี

พลังที่สามารถช่วยให้ผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ พัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้อย่าง

ไม่น่าเชื่อ โดยผ่านจิตวิญญาณที่ยังคงความขี้เล่น ขี้

สงสัย และกล้าที่จะทดลองในแบบเด็ก ๆ นั่นเอง

เด็กจะนำ ามา ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ แบบใหม่   

เทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารทุกวันนี้ ทำาให้กระบวน- 

การเรียนรู้ของเยาวชนสามารถเดินออกนอกรั้วโรงเรียน

ได้ ส่งผลให้แนวคิดต่อระบบการศึกษาแบบ “ในโรงเรียน” 

นั้น สั่นคลอนขึ้นทุกวัน ในอนาคตเด็ก ๆ อาจกดดัน

ให้โครงสร้างการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ทั้งหมดเปลี่ยนไป คือ ตัวเด็กไม่ต้องออกจากบ้าน

ไปโรงเรียนก็ได้ เขาสามารถนั่งเรียนอยู่ที่หน้าจอคอม- 

พิวเตอร์ที่บ้าน ติดต่อกับทั้งห้องเรียนทั้งห้องผ่านอิน- 

เทอร์เน็ตความเร็วสูง และเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ครบ

ครัน

 ชีวิตคือเส้นทางการเรียนรู้  ทุกวันนี้ เราพอ

จะได้เห็นหายนะของมนุษย์เจนเนอเรชั่นเก่ากันไปบ้าง

แล้ว อาทิ การปลดแรงงานคนรุ่นเก่าที่เคยอยู่ในโรงงาน 

ในออฟฟิศ ฯลฯ ออกจากระบบอุตสาหกรรม และเปิด

ทางให้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา

คือ กลุ่มคนเหล่านี้ทำางานด้วยทักษะเดียวมาทั้งชีวิต ทำา

อย่างอ่ืนไม่คนเป็นจำานวนมากต้องตกอยู่ในสถานภาพ 

“ผู้ไม่มีงาน” เป็นเวลานาน กลายเป็นภาระสังคม นำาไป

สู่สภาวะจิตใจท่ีตกต่ำาเศร้าหมองและหมดความนับถือ

ตนเองในท้ายที่สุด ปรากฏการณ์นี้ให้นัยสำาคัญว่า การ

ทำาอะไรเป็นแค่อย่างเดียว อาจไม่ช่วยให้เราอยู่รอดไป

ทั้งชีวิต มนุษย์จำาเป็นจะต้อง “เรียนรู้” และ “พัฒนา” 

อย่างต่อเนื่อง ต้องคงไว้ซึ่งจิตใจที่รักการค้นหารักที่จะ

เรียนรู้สิ่งใหม่ หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณแบบเด็ก ๆ ให้อยู่

กับเราไปตลอด พูดง่ายๆ ว่า ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้กัน

ไปตลอดชีวิตนั่นแหละ

 หาก “วิญญาณของนักสร้างสรรค์” คือสิ่งที่

เราตามหา แนวโน้มความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตดังท่ีกล่าวมาข้างต้น บ่งชัดถึงแรงขับหลายๆ  

ด้าน ที่ถือกำาเนิดขึ้นจากเด็กและเยาวชน เราคงปฏิเสธ

ไม่ได้แล้วว่า ประชากรแห่งโลกยุคใหม่เหล่านี้นี่เอง ที่

จะเข้ามากำาหนดชะตากรรมของผู้ใหญ่ตาดำาๆ และของ

สังคมคุณภาพที่เราฝันอยากจะให้เกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ทีนี้ เราลองมองภาพความจริงของสิ่งที่ เป็นอยู่  

รอบตัวเราวันนี้ และตั้งคำาถามให้ตัวเองกันสักนิดว่า  

เรากำาลังเลี้ยงดูบ่มเพาะลูกหลานของเรามาใน 

เส้นทางที่ถูกแล้วหรือเปล่า พวกเด็กๆ กำาลังเรียนรู้

อะไร การศึกษาที่เราให้เขาตอนนี้ จะสร้างเขาให้เป็น 

“นักทำา” หรือ “นักคิด” เป็น “ผู้ตาม” หรือ “ผู้นำา” 

และแม้ในเวลาที่เขาคิด “เขากำาลังคิดเพื่อตัวเอง” 

หรือ “คิดเพื่อให้เราพอใจ”

 ขอปิดท้ายด้วยเรื่องเล่าในห้องเรียนห้องหนึ่ง...

เด็กชายโอเพิ่งไปโรงเรียนเป็นวันแรก คุณครูเอเดินเข้า

มาหน้าช้ันและพูดว่า “เด็กๆ คะ วันน้ีเราจะเรียนวาดรูป

และระบายสีกัน” “ดีจัง” โอคิดในใจ เขาชอบวาดรูป

สิงโต เสือ นก วัวควาย รถไฟ เรือ ผู้ชาย ผู้หญิง ..ต้อง

สนุกแน่ เขาหยิบดินสอขึ้นมาและเริ่มละเลงทันที แต่

วินาทีนั้นเอง คุณครูเอก็พูดกับชั้นเรียนว่า “เดี๋ยวครู

จะสาธิตให้ดูนะคะว่าเราจะวาดอะไรกัน” และครูก็วาด

รูปดอกไม้ขึ้นบนกระดานดำา เป็นดอกไม้สีแดง มีก้าน

สีเขียว “ทีนี้ถึงตาเด็ก ๆ ค่ะ วาดตามครู” คุณครูพูด 

กับช้ันเรียนอีกคร้ัง เด็กชายโอมองภาพดอกไม้ของครูเอ 

และมองดูดอกไม้ที่เขาวาดไว้ก่อน (ซึ่งสวยกว่า) แต่

ก็ไม่พูดอะไร เขาหยิบกระดาษอีกแผ่นมา และวาดรูป

ดอกไม้ตามที่ครูเอสาธิต ...ดอกสีแดง ก้านสีเขียว

 ในสัปดาห์ต่อมา ชั้นเรียนเดิมมีครูคนใหม่มา

สอนชื่อครูบี ครูบีพูดกับนักเรียนว่า “วันนี้เราจะมาวาด

รูปและระบายสีกันนะคะ” “ดีจัง” เด็กชายโอคิดในใจ 

และน่ังรอให้ครูสาธิตว่าเขาต้องวาดอะไรในวันน้ี แต่ครูบี

ไม่ทำาการสาธิตใดๆ เธอเดินไปรอบๆ ห้อง พูดคุยกับ

เด็กทุกคน และเมื่อเดินมาถึงโต๊ะของเด็กชายโอ ครูก็

ถามว่า “โอจะวาดรูปอะไรคะ” “ไม่รู้ฮะ” เขาตอบ “ผม

จะวาดอะไรดีครับ” ครูบีตอบว่า “วาดอะไรก็ได้ที่เธอ

อยากวาด” “ถ้าครูบอก แล้วทั้งห้องวาดรูปเดียวกัน 

มันก็ไม่สนุกสิคะ” เด็กชายโอนั่งนิ่งอยู่หนึ่งอึดใจ เขา

ตัดสินใจวาดดอกไม้ ...ดอกสีแดง ก้านสีเขียว

 แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชน ฉบับหน้า 

สวัสดีครับ

 ตัดตอนมาจาก คอลัมน์ Creative Knowledge 

เยาวชน – คนรุ่นใหม่ – อนาคตของสังคมสร้างสรรค์

เรื่อง : วิสาข์ สอตระกูล | ที่มา - http://www.tcdc.

or.th/articles/design-creativity/17205/
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เราล้วนเป็นก�าลังใจให้กันและกัน
ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักท่านหนึ่ง พูดประโยคน่าคิดให้ฟังว่า “เราจะสวด

ภาวนาได้อย่างไร ถ้าเรายังด่าว่าพระสงฆ์ พระสงฆ์คือคนที่พระทรงเลือกสรร  

ถ้าเราบ่นว่าด่าทอพวกเขา พระยังจะฟังคำาภาวนาของเราอยู่หรือ” ประโยคนี ้

ไม่ได้ทำาให้ผมรู้สึกดีข้ึนในเชิงความภาคภูมิใจ ผมรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบต่างหาก 

ผมรู้สึกว่า เราต้องอยู่เพื่อกันและกัน และที่สุดแล้วเราต้องเสริมแรง และพลังชีวิต

สู่กัน

ช่วงที่ผมมีโอกาสพูดกับสามเณรที่เข้ารับการอบรมเร่ืองสื่อมวลชน  

สิ่งที่ผมคิดในใจคือ เรากำาลังพูดกับคนที่เตรียมตัวเป็นคุณพ่อ ซึ่งธรรมชาติ

ของคนกลุ่มนี้ก็คือ หนึ่งไม่น่ามีมากไปกว่านี้แล้วในรุ่นของเขา (ในรุ่นที่ว่านี้

มีประมาณ 16 คน) สองเขาต้องใช้เวลากี่ปีต่อจากนี้  ระหว่าง 5-7 ปี ในวันนั้น

โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอีกไหม สิ่งที่เราแนะนำาจะยังคงมีผลให้พวกเขาเก็บเกี่ยว

ในวันเวลาที่เขาดำารงสถานภาพเป็นคุณพ่อได้มากน้อยแค่ไหน ผมไม่มีคำาตอบ 

ที่ชัดเจน เท่าความจริงใจที่มอบให้กับน้อง ๆ จัดสรรสิ่งดี ๆ เพื่อเตรียมพวกเขา 

เมื่อเรามองทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็ไม่น่าจะทำาร้ายกัน แต่อย่าเพิ่งรีบสรุป

ละครเลือดข้นคนจาง เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของละครเมืองไทยน้ำาดี

ที่เปิดแง่มุมให้ติดตาม เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวชาวจีน เมื่อ

หัวหน้าครอบครัวสิ้นชีวิตลง การแบ่งมรดกก็เกิดขึ้น ดูเหมือนว่าความมีฐานะดี

ไม่ได้ทำาให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่ลูกหลาน กลับค่อย ๆ สร้างความแตกร้าว 

เมื่อการแบ่งมรดกไม่เท่ากัน การตายปริศนาเกิดขึ้นอีก เมื่อพี่ชายคนโตนอนจม

กองเลือดในวันหน่ึงท่ีมีปากมีเสียงกับน้องสาวท่ีได้มรดกไปน้อยสุด และหลังจาก 

จดทะเบียนกับภรรยาอีกบ้านหนึ่งที่นอนเป็นมะเร็งอยู่ ผมสังเกตว่า ละครเรื่องนี้ 

ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  In Family We Trust  (แปลได้ว่า ในครอบครัว เรา

ไว้วางใจกัน) แต่เรื่องค่อย ๆ เผยแง้มถึงด้านมืดในครอบครัว ความผูกพัน 

ทางสายเลือดซึ่งเมื่อถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถเอาชนะความเป็นคน อันมีรัก 

โลภ โกรธ หลง ได้ ดังนั้นเมื่อย้อนกลับมายังความรู้สึกถึงการมองกันเป็นคน 

ในครอบครัวแล้ว ผมชักรู้สึกถึงความน่าเป็นห่วง ไม่ใช่เพราะละครเร่ืองน้ีเร่ืองเดียว 

แต่ความจริงของชีวิตก็ใช่จะปฏิเสธว่า ที่สุดแล้ว ครอบครัวก็ใช่ว่าจะเป็นฐาน 

ที่มั่นให้เราจับหลักคิดว่า เราต้องรักกันเหมือนคนในครอบครัว ดูครอบครัว 

ของอาดัมกับการผิดหลง ไม่ต้องสาวกลับไปไกล แค่พี่น้องคาอิน กับ อาแบล 

ก็ฆ่ากันแล้ว แต่ถ้าเรามองให้เห็นพระในตัวของคนอื่นล่ะ? หรือถ้าเรามองว่า เรา

มีหน้าที่ทำาให้ดีที่สุดโดยไม่คาดหวัง ความสำาเร็จทุกอย่างล้วนมาจากพระองค์  

ไม่ต้องขุ่นเคืองแข่งขัน ไม่ต้องคิดว่าเรากำาลังทำาดีกว่าใคร แต่ต้ังม่ันในความดีงาม 

ที่ทุกคนพยายามจะสร้าง อาจมีข้อจำากัด อาจผิดพลาดบกพร่องตามประสา

มนุษย์ แต่ใครจะตัดสินได้ชอบธรรมที่สุด ถ้าไม่ใช่พระเจ้า

เร็ว ๆ นี้ผมนำาเรื่องของการตายของพ่อของนักร้องวัยรุ่น ที่ชื่อเสียง 

โด่งดังคนหนึ่งไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผม และไม่นานเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ของสื่อก็ดึงไปโพสต์ด้วย ผมเล่าไว้แบบนี้

 “เพลงของคนบางคนจบลงแล้ว แต่บทเพลงของใครบางคนยังดำาเนิน

ต่อไป”

 ผมไม่รู้จักเบเนดิกต์ นภาดล กิจนิตย์ชีว์ เป็นการส่วนตัว แต่ผมรู้จัก

ลูกชายของเขา ลูกชายของเขาชื่อทอม อิศรา แต่คนส่วนใหญ่คุ้นชื่อของเขา 

ว่า ทอม แห่งวง Room 39  ชื่อเสียงและความสามารถของเขาโดนใจวัยรุ่น 

และเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อได้เป็นแชมป์ The Masks Singer Season ที่  1   

ในนามหน้ากากทุเรียน

 ในวันที่เรา (ผมกับโซ่ Etc) ตั้งใจแต่งเพลง โอกาส 350 ปีมิสซังสยาม

ด้วยกัน โซ่ถามผมว่า  “นึกถึงใครที่จะมาร้อง ในเพลงที่แต่งนี้  ตัวเลือกแรก ผม

นึกถึงทอม มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นมากมาย ระหว่างทางที่ขรุขระและวันเวลาที ่

ไม่ลงตัวจากการทำาเพลงบทน้ี เน้ือเพลงท่ีแต่งเสร็จในเดือนมีนาคม สู่การอัดเสียง 

ในเดือนกันยายน เพลงเพิ่ง mix  เสร็จได้ไม่นานนี้ ท่ามกลางเส้นทางเหล่านั้น  

วันนี้ทอมเล่าให้ฟังว่า เขาบอกพ่อของเขาว่า เขาไปร้องเพลงให้กับงานทาง

ศาสนาคริสต์ พ่อของเขารอฟังบทเพลงที่ว่านี้ เขาทั้งร้อง ทั้งเปิดที่ไปอัดมา 

ในฉบับที่ยังไม่สมบูรณ์ให้พ่อที่ป่วยฟัง นอกจากความชื่นชอบแล้ว พ่อของเขา 

คงปลื้มใจที่ลูกได้ใช้พรสวรรค์ หรือของประทานจากพระเจ้า เพื่อคนอื่น เพื่อ

ศาสนาที่ตนเองนับถือ

 ทอม บอกกับเราว่า เขาเปิดบทเพลงที่ว่านี้กล่อมพ่อ จนวินาทีสุดท้าย 

ที่ลมหายใจของท่านสิ้นลง

 ผมไม่มีคำาพูดใดมากไปกว่า เพลงหนึ่งเพลง มันมีอะไร และให้อะไร

มากกว่าที่เราจะนึกถึงได้

 บทเพลงของพ่อของทอมบรรเลงจบลงแล้ว เขาได้จากไปอย่างสงบ เมื่อ 

วันที่  14  ตุลาคม  2561 มีกำาหนดการพิธีสวดตามศาสนาคริสต์ ที่วัดแม่พระ 

ฟาติมา (ดินแดง) ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.

 แต่บทเพลงชีวิตของใครบางคน ยังต้องดำาเนินต่อไปกับช่วงเวลาที่เหลือ 

อยู่ ขอให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น เพื่อกันและกัน

 “หมดชีวิตเพื่อพระองค์ ขอเป็นดังพระประสงค์ ขอมีพระองค์ อยู่นิจ 

นิรันดร์” (บางส่วนของบทเพลง 350 มิสซังสยาม ขับร้องโดย ทอม วง Room 39)” 

ผมลงเพราะเห็นความมหัศจรรย์ของการทำางานของพระท่ีมีเราเป็นเครื่องมือ  

และผมยังเห็นวิธีที่พระสะกิดเรียกคนบางคนให้มาร่วมงานกับพระองค์ งานของ

พระมีความน่าทึ่งเสมอ

 หลังจากที่ผมโพสต์ข้อความเหล่านี้ได้ไม่นานมีคนกดไลค์ กดแชร์และ

คอมเม้นให้กำาลังใจต้องบอกว่ามหาศาลถล่มทลาย โดยรวมผมไม่ต่ืนเต้นกับยอด 

เหล่านี้เท่าไหร่ เพราะประสบการณ์ก็สอนว่า เรื่องประมาณไหนที่เรียกแขกได้ 

เรื่องประมาณไหนที่คนไม่ค่อยสนใจ แต่สิ่งที่ผมสนใจคือปรากฏการณ์ของการให้

กำาลังใจ ความรู้สึกดี ๆ ที่มอบให้แก่กัน ผมเชื่อว่าบางคนรู้จักเขาเป็นการส่วนตัว  

บางคนเคยได้ยินชื่อเสียง บางคนแทบจะไม่มีข้อมูลเลย แต่เราพูดในเชิงบวกได้ 

เราให้กำาลังใจกันได้ เราทำาให้ข่าวเศร้าแปรเปลี่ยนเป็นความปีติยินดีและเข้าใจ 

ชีวิต

ผมเชื่อว่าเราทุกคนล้วนต้องการกำาลังใจ ถ้อยคำาที่ปลอบประโลมของ

น้ำามิตร และมากไปกว่านั้นคือการมองเข้าไปในชีวิตของแต่ละคน ให้เห็นการ

ประทับอยู่ของพระ เราจะต่อว่าต่อขานกันน้อยลง จะจับผิดกันน้อยลง จะไม่

ตัดสินหรือหาเรื่อง หรือโจมตีกระหน่ำาแต่ส่วนที่พลาดผิดบกพร่องของคนอื่น 

(ซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าเราจะผิดพลาดน้อยไปกว่ากันเท่าไหร่ ตราบที่เรายังมีลมหายใจ 

และได้ชื่อว่ามนุษย์ปุถุชน)

บางทีไม่ใช่แค่คำาท่ีว่า “เราจะสวดภาวนาได้อย่างไร ถ้าเรายังด่าว่าพระสงฆ์ 

จริง ๆ แล้วเราจะสวดภาวนาได้อย่างไรถ้าเรายังไม่มีสันติสุขในหัวใจ ถ้าเรายังคิด

ร้ายต่อกัน” ถ้าเลือดจะข้นเพราะมันสีเดียวกัน ใจต้องเข้มด้วย เพราะเป็นใจดวง

นั้นเองที่จะมีพระเป็นเจ้าอยู่ข้างใน เพื่อไปส่งมอบกำาลังใจให้แก่กันและกัน

บรรณาธิการบริหาร
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คณะนักบวชคามิลเลียนแห่ง 

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระ 

องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย และพิธีปฏิญาณ 

ตนตลอดชีพอย่ า ง ส ง่ า ขอ ง 

บราเดอร์ยอห์น ชัชวาลย์ วาปีเตา  

โดยคุณพ่อร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ 

อธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย 

คณะคามิลเลียน
ปฏิญาณตลอดชีพ

สมาชิกคณะ

(อ่านต่อหน้า 14)

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อซิกมูนด์ โจเซฟ แลส์เช็นสกี, เอส. เจ. พร้อมด้วยบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ 

นักบวช และสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำานวนมาก วันอังคารที่่ 2 ตุลาคม 2018 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพราน 

“โปรดศีลล้างบาป” คุณพ่อกำาจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ทำาพิธีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็ก 3 คน ขอ

ต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้ง 3 และร่วมยินดีกับทั้ง 3 ครอบครัว วันอาทิตย์ที่ 7 

ตุลาคม 2018 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 เวลา 09.30 น. คณะสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษ 

ร่วมวจนพิธีกรรมเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำาศักด์ิสิทธิ์ แห่ศีลมหาสนิท 

และช่วงบ่ายมีกิจกรรมรวมพล BECs เขตชัยภูมิ ที่วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ  

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 15  ไม่มีพระหัตถ์แล้วจะติดตรึงกับอะไร
 ผมจำาความรู้สึกขณะที่ถ่ายภาพนี้ได้ รูปปั้นหลาย ๆ รูป ในพิพิธภัณฑ์

นี้มีไม่ครบชิ้น บางรูปมือขาดหายไป บางรูปขาขาด บางรูปหนักถึงขนาดศีรษะ

ขาดหายไปก็มี

            รูปพระเยซูเจ้ารูปนี้ปรากฏว่า มือและไม้กางเขนหายไป ความรู้สึกแรก

คือ แล้วคนที่ไม่ได้นับถือคริสต์ เมื่อมาพบรูปนี้จะเข้าใจว่าอย่างไร แต่ความรู้สึก

ที่สองคือ ไม่มีมือ ไม่มีไม้กางเขนแต่ก็ยังมีความทุกข์ทรมาน เลือดที่อาบในจุด 

ต่าง ๆ เท้า เข่า สีข้าง ศีรษะ กล้ามเนื้อที่บิดเกร็ง สีสันของงานปั้น ความทุกข์

ยังสาหัส ความทุกข์ยังจัดเต็ม

 แม้ไม่มีพระหัตถ์ทั้งสองข้าง ความทุกข์ยังติดตรึง ความรักมนุษย์ 

ยังพันธนาการให้พระองค์ต้องเจ็บปวดตลอดไป กระนั้นหรือ?

สัมมนาจิตตาธิการ
คณะพระเมตตาทั่วถิ่นไทย 

ครั้งที่ 1 
เตรียมฉลอง 350 ปี

มิสซังสยาม

(อ่านต่อหน้า 13)

พิธีเสก - วางศิลาฤกษ์วัดแม่พระรับสาร
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (อ่านต่อหน้า 4)

 คณะพระเมตตาประเทศไทย 

จัดสัมมนาจิตตาธิการคณะพระเมตตา

ทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23-24 

กันยายน 2018 ที่โรงแรมแกรนด์ลอร์ด 




