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“เปิดศูนย์การเรียนรู้” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธานวจนพิธีกรรมเสกอาคาร และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ คิดดีคลับเฮ้าส์  

ซอยทุ่งมังกร 17 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018  

คิดดีคลับเฮ้าส์ ด�าเนินการโดยคุณศศิกร ทรวงบูรณกุล (อารีธรรมศิริกุล)  

เลขานุการแผนกสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ฉลอง 120 ปีแห่งความรัก 
ความเมตตา และพระพรจากพระเจ้า
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส

ฉลองครบ 120 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 15 

กันยายน 2018 (อ่านต่อหน้า 17)

“ถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญ” สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย 

ถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญ 7 องค์ ทางช่อง TNN 24 โดยรับสัญญาณจาก

วาติกัน วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 อธิบายขั้นตอนภาษาไทยโดยคุณพ่อ

บรรจง สันติสุขนิรันดร์ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียร-

วิเชียรฉาย ด�าเนินรายการโดยคุณทิน โชคกมลกิจ 

“จับสลากบัตรการกุศล” คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้อ�านวยการโคเออร์ เป็น

ประธานจับสลากบัตรการกุศลท�าบุญลุ้นโชค และสักขีพยานจับสลาก วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 

2018 ที่ห้องประชุมชั้น 6 ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธาน 

ในพิธีมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 7 องค์ ณ ลาน 

หน้ามหาวหิารนักบญุเปโตร นครรัฐวาตกัิน ท่ามกลาง

บุคคลส�าคัญ บรรดาสัตบุรุษ และผู้จาริกแสวงบุญ

จ�านวนนับแสน โดยนักบุญใหม่ทั้ง 7 องค์นี้คือ 

นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา ผู้ทรงส่งเสริม

การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการประกาศพระ 

วรสาร นักบุญออสการ์ โรเมโร พระอัครสังฆราช 

ผูถ้กูฆาตกรรมเพือ่ปกป้องผู้ไร้ท่ีพ่ึงพา นักบุญฟราน-

เชสโก สปิเนลลี และนักบุญวินเชนโซ โรมาโน 2 สงฆ์

ผู้ใส่ใจบรรดาผู้ทุกข์ยาก นักบุญมาเรีย แคทเธอรีน 

แคสเปอร์ และนักบุญนาซารีอา อิกญาซีอา แห่ง 

นักบุญเทเรซาของพระกุมารเยซู ซิสเตอร์ 2 ท่านที่

ตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการอุทิศตน 

รับใช้ผู้ยากไร้และขาดแคลน และเยาวชนฆราวาส

อีก 1 ท่านคือ นุนซีโอ ซุลปรีซีโอ “นักบุญองค์น้อย 

ผู้อ่อนแอของชาวเนเปิลส์” องค์อุปถัมภ์ของผู้พิการ 

ผู้เสียชีวิตด้วยวัณโรคกระดูกเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี

เท่านั้น ท่านน�ามาซ่ึงความชื่นชมยินดีและความรัก

ต่อผู้ยากไร้และผู้ป่วย ถวายสิ้นทุกส่ิงไว้ในชีวิตที่

อดทนและความรักที่มีต่อองค์พระคริสตเจ้า และ

เป็นแบบอย่างส�าหรับเยาวชนในการด�าเนินชีวิต 

ด้วยความอดทน ซึ่งนักบุญใหม่ทั้ง 7 องค์นี้ พวก

ท่านล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อในรูปแบบ

และในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยพระศาสนจักรได้

ให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่านักบุญใหม่ทั้ง 7 

องค์นี้ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่าง และด้วยการที่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศความ

ศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ จึง

ท�าให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันว่า นามของพวกท่านเหล่านี้

ได้ถูกบรรจุลงในสารบบนักบุญแล้ว ซึ่งพระศาสน- 

จักรท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถจะสร้างแท่นบูชาขึ้นเพื่อ

ถวายเกียรติแด่พวกท่าน และสวดภาวนาวอนขอ

พระคุณพิเศษจากพวกท่านได้ 

 ในบทเทศน์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตรัสว่า บทอ่านที่สองในพิธีวันนี้ บอกเราว่า พระวาจา

ของพระเจ้า เป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่ง

กว่าดาบสองคมใดๆ (ฮบ 4:12)  เป็นเช่นนั้นจริง คือ 

พระวาจาของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นข้อความจริง หรือ

เป็นการให้ข้อคิดเท่านั้น แต่เป็นพระวาจาทรงชีวิตที่

สัมผัสชีวิตของเรา และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ เป็น

องค์พระเยซูเจ้า ที่เป็นพระวาจาของพระเจ้าทรงชีวิตที่

พูดกับดวงใจของเรา

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวรสารวันนี้ เชื้อเชิญ 

ให้เราเข้าพบพระอาจารย์เจ้าเช่นเดียวกับชายคนท่ีวิ่งมา

หาพระองค์ (เทียบ มก 10:17)  เราก็สามารถเป็นดั่ง

ชายคนนั้น ซึ่งการที่พระวรสารไม่ได้ระบุชื่อ ก็เสมือน

เป็นการเสนอแนะให้เราแต่ละคนจงเป็นดังชายคนนั้น 

ซึ่งได้ทูลถามพระเยซูเจ้าถึงวิธีการท่ีจะได้ชีวิตนิรันดร 

เขาก�าลังแสวงหาชีวิตนิรันดร ชีวิตที่สมบูรณ์ มีใครใน

พวกเราบ้างที่ไม่ต้องการชีวิตเช่นนี้? แต่ขอให้เราสังเกต

ด้วยว่า สิ่งที่ชายผู้นั้นขอเหมือนกับว่าเป็นการขอมรดก 

เหมือนกับเป็นสิ่งของท่ีให้กันได้ หรือได้รับด้วยความ

พยายามของตนเอง เพราะเขาเห็นว่า เพื่อจะให้ได้สิ่งนี้ 

เขาก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว 

และเพื่อให้ได้สิ่งนี้ เขาก็พร้อมในการท�าตามเหมือนกับ

คนอื่นๆ และดังนั้น เขาจึงทูลถามว่า ข้าพเจ้าต้องท�า

อะไรอีกเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร

 ค�าตอบของพระเยซูเจ้าเป็นสิ่งที่เขาคิดไม่ถึง 

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยรัก แล้วพระ

เยซูเจ้าทรงเปลี่ยนมุมมองของเขาใหม่ จากการปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติเพื่อที่จะได้รับรางวัล มาเป็นการรักอย่าง

อิสระและหมดหัวใจ ชายคนน้ันพูดในมิติของอุปสงค์

และอุปทาน แต่พระเยซูเจ้าเสนอให้เขาเป็นเรื่องราวของ

ความรัก จากการยึดติดอยู่กับแค่การถือตามบทบัญญัติ 

พระองค์บอกเขาจงให้ตนเอง จากการท�าเพื่อตนเอง มา

เป็นการอยู่กับพระเจ้า 

 และพระองค์ได้บอกชายผู้นั้นหากยังไม่ชัดเจน

อีกในเรื่องนี้ว่า จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คน

ยากจน แล้วจงตามเรามาเถิด   เราทั้งหลายก็เช่นกัน 

พระเยซูเจ้าก็ตรัสกับเราด้วยว่า จงมาและติดตามเรา    

การมา หมายถึงไม่อยู่นิ่งเฉย เพราะเหตุว่า การแค่ไม่

ท�าบาปยังไม่เพียงพอส�าหรับการอยู่กับพระองค์  ส่วน 

ติดตามเรา ก็ไม่ได้หมายถึงเดินตามพระองค์ในเวลาท่ี

เราต้องการเท่านั้น แต่จักต้องแสวงหาพระองค์ทุกๆ วัน 

จงอย่าแค่เพียงถือตามพระบัญญัติ หรือท�าบุญสุนทาน 

และสวดภาวนาบ้างในบางเวลา แต่จงหาให้พบว่า ใน

พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงรักเราเสมอ จงแสวงหาในพระ

เยซูเจ้า คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหมายของชีวิตของ

เรา พระเจ้าผู้ทรงประทานพละก�าลังเพื่อให้เรากล้าอุทิศ

ตัวเราได้

 พระเยซูเจ้าตรัสว่า จงขายทุกสิ่งที่มี และมอบ

เงินให้คนยากจน พระองค์ไม่ได้หมายถึงทฤษฎีที่ว่าด้วย

ความยากจนและความร�่ารวย แต่พระองค์ตรงไปที่เรื่อง

ของชีวิต พระองค์ขอให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆ ที่ท�าให้ดวงใจ

ของเราหนักอึ้ง แต่จงปลดปล่อยสิ่งต่างๆ ในตัวเราเพื่อ

จะได้มีที่ว่างส�าหรับพระองค์ ผู้ทรงเป็นองค์ความดีงาม 

เราไม่สามารถติดตามพระเยซูเจ้าได้อย่างแท้จริงถ้าเรา

(อ่านต่อหน้า 4)

พิธีสถาปนานักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา
พร้อมด้วยบรรดานักบุญใหม่อีก 6 องค์ 
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พิธีสถาปนา (ต่อจากหน้า 3)

ยังสะสมสิ่งต่างๆ อยู่ เพราะเหตุว่า หากจิตใจของเรายัง

เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ ก็จะไม่มีที่ว่างส�าหรับพระองค์ที่

กลายเป็นแค่เพียงอีกสิ่งหนึ่งที่เราสะสมไว้ ด้วยเหตุนี้

ทรัพย์สมบัติต่างๆ จึงเป็นอันตราย และเป็นพระเยซูเจ้า

เองที่ตรัสว่า จะท�าให้การรอดพ้นของเราเป็นไปได้ยาก  

ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงมีใจเย็นเฉย ไม่เลย ปัญหาอยู่

ที่เรา เรามีมากเกินไป เราต้องการมากเกินไปจนท�าให้

จิตใจของเราส�าลัก และไม่สามารถที่จะมีความรักได้   

ดังนั้น นักบุญเปาโลจึงได้เขียนในบทจดหมายว่า ความ

รักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ 

(1ทธ 6:10) เราจึงเห็นว่า ที่ใดที่เงินคือหัวใจ ที่นั่นจะ

ไม่มีที่ส�าหรับพระเจ้าและส�าหรับมนุษย์ผู้อื่น 

 พระเยซู เจ ้ านั้นทรงชัดเจนและเด็ดขาด 

พระองค์ทรงให้ทั้งหมดและขอทั้งหมด พระองค์ทรงให้

ความรักอย่างหมดหัวใจ และพระองค์ขอดวงใจทั้งสิ้น

ของเรา แม้กระทั่งทุกวันนี้พระองค์ให้พระองค์เองแก่เรา

ด้วยปังทรงชีวิต แล้วเรายังจะให้แค่เศษขนมปังแก่

พระองค์หรือ เราไม่สามารถสนองตอบพระองค์ผู้ทรง 

รับใช้เราแม้กระทั่งยอมถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา ด้วยการ

ถอืแค่พระบญัญัตเิพยีงบางข้อ เราไม่สามารถให้พระองค์

ผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดรแก่เรา ด้วยการให้เวลาแค่

บางเวลาแก่พระองค์ พระเยซูเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับ

ความรักแค่เพียงบางส่วน เราจึงไม่สามารถรักพระองค์

เพียงแค่ 50 20 หรือ 60 เปอร์เซ็นต์  หากไม่เต็มร้อย 

ก็คือไม่ได้รักพระองค์เลย

 พี่น้องที่รัก หัวใจของเราก็เหมือนกับแม่เหล็ก 

ที่มีแรงดึงดูดโดยอาศัยความรัก แต่มันสามารถดึงดูด

แค่เจ้านายเดียวเท่านั้น และต้องเลือกว่า จะรักพระเจ้า 

หรือรักทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก (เทียบ มก 6:24)  จะมี

ชีวิตอยู่เพื่อความรัก หรือจะมีชีวิตอยู่เพื่อตนเอง (เทียบ 

มธ 8:35)  จงถามตัวเราเองว่า เราอยู่ตรงไหนในเรื่อง

ของความรกัต่อพระเจ้า เราขอแค่เพียงถอืตามพระบญัญตัิ

บางประการ หรือเราติดตามพระองค์ด้วยใจรัก พร้อมที่

จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระองค์ พระเยซูเจ้าทรง

ถามเราแต่ละคนและถามเราทุกคนในฐานะเป็นพระ

ศาสนจักรที่เดินทางไปข้างหน้าว่า เราเป็นพระศาสนจักร

ที่เพียงเทศน์สอนพระบัญญัติเท่านั้น หรือเราเป็นพระ

ศาสนจักรที่เป็นคู่ชีวิตของพระองค์ ที่อุทิศตนในความ

รักต่อพระองค์ เราติดตามพระองค์จริงๆ หรือว่าเรา

กลับไปสู่หนทางของโลกเช่นเดียวกับชายผู้นั้นในพระ 

วรสาร กล่าวสั้นๆ ก็คือ พระเยซูเจ้าเพียงพอหรือยัง

ส�าหรับเรา หรือเรายังต้องมองหาสิ่งของต่างๆ ฝ่ายโลก 

ขอให้เราหม่ันวิงวอนขอพระหรรษทานอยู่เสมอให้เรา

ละทิ้งสิ่งต่างๆ เพื่อความรักต่อพระองค์ ละทิ้งทรัพย์

สมบติั ละทิง้ความปรารถนาทีจ่ะได้หน้าได้ตาและอ�านาจ 

โครงสร้างที่เราเห็นว่ายังไม่พอเพียงเพื่อการประกาศ 

พระวรสาร สิ่งต่างๆ ที่ถ่วงเราให้ปฏิบัติพันธกิจช้าลง 

และสิ่งที่ผูกมัดเราให้อยู่กับฝ่ายโลก   

 ปราศจากการก้าวไปข้างหน้าในความรัก ชีวิต

ของเราและพระศาสนจักรของเราก็จะล้มป่วยด้วยโรค

อิ่มเอิบใจและการตามใจตัวเราเอง (EG 95) เราหาความ

สุขใจในความเย้ายวนบางอย่าง เราชอบทีจ่ะฟังการซุบซบิ

นินทาที่ไร้ประโยชน์ เราพอใจกับการเจริญชีวิตคริสตชน

ไปเร่ือยๆ อย่างไม่กระตือรือร้น โดยหลงใหลตามใจ

ตนเองเพื่อปิดบังความเศร้าหมองที่ยังไม่ได้ชีวิตดังใจ

 นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับชายผู้นั้นในพระวรสารท่ี

จากไปด้วยความทุกข์ (เทียบ มก 10:22)  เขาผูกมัด

ตัวเองอยู่กับบทบัญญัติ และทรัพย์สมบัติมากมาย เขา

ไม่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ถึงแม้ว่าเขาได้พบปะ

พระเยซูเจ้า และได้รับการทอดพระเนตรด้วยพระทัย

เอ็นดู แต่เขาก็จากไปด้วยความทุกข์ ความทุกข์เป็นการ

แสดงถึงการขาดความรัก เป็นเครื่องหมายของความ 

เฉื่อยชาในจิตใจ ในทางกลับกัน หัวใจที่เป็นอิสระจาก

ทรัพย์สิ่งของต่างๆ จะช่วยให้รักพระเจ้าได้อย่างอิสระ 

นกับญุเปาโล ท่ี 6 พระสนัตะปาปา ได้ลขิติในสมณสาส์น 

Gaudete in Domino ตอนหนึ่งว่า เมื่อใดที่เพื่อน

มนุษย์ของเราประสบความทุกข์ยาก พวกเขาจ�าต้องได้

รับความช่ืนชมยินดีและได้ยินเสียงเพลงแห่งความยินดี  

ในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเช้ือเชิญให้เราหวนกลับไปสู่

แหล่งก�าเนิดแห่งความช่ืนชมยินดี นั่นคือการเข้าหา

พระองค์ กล้าที่จะเสี่ยงในทุกเรื่องเพื่อติดตามพระองค์ 

พอใจท่ีจะละท้ิงบางสิ่งบางอย่างเพื่อสวมกอดหนทาง

ของพระองค์ บรรดานักบุญทั้งหลายก็ได้เดินในหนทาง

นี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ก็เช่นกัน ที่

ได้เลียนแบบอัครสาวกที่พระองค์เลือกเป็นพระนามของ

พระองค์   เช่นเดียวกับท่านอัครสาวก สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงเจริญชีวิตเพื่อพระวรสารของ

พระครสิตเจ้า ทรงก้าวข้ามสูเ่ขตแดนใหม่และเป็นประจกัษ์

พยานในการประกาศและในการเสวนา เป็นประกาศก

ของพระศาสนจักรที่ออกสู ่ภายนอกที่มองหาผู ้ที่อยู ่

ห่างไกลและช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

 ถึงแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยและถูกเข้าใจผิด

เพียงใด สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ก็ยังทรง 

ยืนหยัดในการเป็นพยานถึงหนทางสู ่ความงามและ

ความช่ืนชมยินดีด้วยการติดตามพระเยซูเจ้าอย่างหมด

หัวใจ ทุกวันนี้พระองค์ยังคงรบเร้าให้พวกเราร่วมกับ

สภาวาติกันท่ีพระองค์ทรงเป็นประธาน ให้เจริญชีวิต

กระแสเรียกเดียวกนั นัน่คอื กระแสเรียกสูค่วามศักดิส์ทิธิ ์ 

ไม่ใช่ในเรื่องต่างๆ แต่เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่

น ่ายินดีท่ีพร้อมกับพระองค์และบรรดานักบุญใหม ่

ในวันนี้ พระอัครสังฆราชโรเมโร ผู้ซึ่งละทิ้งความมั่นคง

ฝ่ายโลก แม้กระทั่งความปลอดภัยของตนเอง เพื่อที่จะ

อุทิศชีวิตของตนตามที่ระบุในพระวรสาร คือใกล้ชิดกับ

ผู้ยากไร้และประชาชนของตน ด้วยหัวใจที่ถวายแด่องค์

พระเยซูเจ้าและพี่น้องชายหญิงของท่าน  

 เช่นเดียวกันกับ ฟรานเชสโก สปิเนลลี, วิน- 

เชนโซ โรมาโน, มาเรีย แคทเธอรีน แคสเปอร์, นาซารีอา 

อิกญาซีอา และนุนซีโอ ซุลปรีซีโอ บรรดานักบุญ 

เหล่านี้ต่างได้น�าพระวาจาของวันนี้สู่การปฏิบัติในชีวิต

ของพวกท่านในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่เฉื่อยชา อย่าง 

ไม่ลังเล แต่ด้วยจิตใจที่พร้อมเสี่ยงกับทุกเรื่องและละทิ้ง

ทุกสิ่งทุกอย่าง ขอพระเจ้าช่วยเราให้เลียนแบบอย่างของ

นักบุญเหล่านี้ด้วยเทอญ

 นอกเหนือจากภาพขนาดใหญ่ที่แขวนประดับ 

ณ มุขมหาวิหารนักบุญเปโตรแล้ว ยังมีพระธาตุของ

นักบุญใหม่ทั้ง 7 องค์ตั้งสง่าอยู่ข้างพระแท่นบูชาตลอด

มิสซาด้วย โดยพระธาตุของนักบุญเปาโล ที่ 6 พระ

สันตะปาปาคือเสื้อที่ เป ื ้อนพระโลหิตของพระองค  ์

ที่ทรงสวมใส่ในวันที่พระองค์ทรงถูกลอบแทง ณ ท่า

อากาศยานกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 

27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1970, พระธาตุของนักบุญ 

ออสการ์ โรเมโร คือชิ้นส่วนกระดูก, พระธาตุของนักบุญ 

ฟรานเชสโก สปิเนลลี คือชิ้นส่วนกระดูกเท้า, พระธาตุ

ของนักบุญวินเชนโซ โรมาโน คือกระดูกสันหลัง,  

พระธาตุของนักบุญนุนซีโอ ซุลปรีซีโอ คือเศษกระดูก

นิ้วมือ, พระธาตุของนกับุญแคทเธอรีน แคสเปอร์ คอื

เศษกระดูกจากแผ่นหลัง, และพระธาตุของนักบุญนา-

ซารีอา อิกญาซอีา แห่งนกับญุเทเรซาของพระกมุารเยซู 

คอืเส้นผม ซึ่งในพิธีมิสซาวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงเลือกของใช้ประจ�ากายของนักบุญใหม่ 3 

อย่างเป็นการเฉพาะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนิท

สัมพันธ์ของพระองค์กับนักบุญใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งกับ

นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปาและนักบุญออสการ์ 

โรเมโร โดยถ้วยกาลิกส์ที่ทรงใช้ในมิสซา เป็นใบเดียวกับ

ที่นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา ทรงโปรดปราน 

เช่นเดียวกับไม้เท้าซึ่งนักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา 

จะทรงน�าติดตัวไปด้วยหลาย ๆ ครั้งที่เสด็จอภิบาลใน

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงปัลลิอุมที่ทรงสวมอยู่

ด้วย นอกจากนี้เพื่อเป็นการสรรเสริญนักบุญออสการ์ 

โรโมโร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ทรงคาดเชือก

คาดเอวที่เปื้อนโลหิตของพระอัครสังฆราชแห่งซานซัล

วาดอร์ ซึ่งท่านคาดอยู่ตอนถูกยิงขณะก�าลังถวายมิสซา

ในวัดน้อยของโรงพยาบาลแห่งพระญาณเอื้ออาทรของ

พระผู้เป็นเจ้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1980
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l คณะเยสุอิตเริ่มต้นสอบสวนกรณีเสนอเรื่องแต่งตั้ง 

เป็นบุญราศีของคุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้ มหาธิการของคณะ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1965-1983 กระบวนการอย่างเป็น

ทางการจะเร่ิมราวเดือนตุลาคมน้ี    มิชชันนารีในประเทศ

ญี่ปุ่น คุณพ่ออาร์รูเป้เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์

ระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา ในปี ค.ศ. 1945 หลัง

จากที่ท่านและเพ่ือนร่วมคณะได้ช่วยเยียวยารักษา 

ผู้ป่วยจากการระเบิดท่ามกลางอันตรายจากกัมมันตรังสี 

ที่แผ่กระจายจากแรงระเบิด

 ตามค�าบอกของคุณพ่อปัสกวัล เชบอลลาดา 

ผู้รับผิดชอบเรื่องการแต่งตั้งนักบุญ สิ่งนี้อาจเป็นแรงส่ง 

ให้ท่านได้เป็นผู้น�าคณะเยสุอิตในเวลาต่อมา คุณพ่อ 

ปัสกวัล พูดตอนหนึ่งว่า “ท่านได้น�าเอาอุปกรณ์ผ่าตัด

ทางการแพทย์ติดตัวไปด้วย ทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์

ส�าคัญส�าหรับท่าน เพราะมันเป็นเครื่องหมายแห่งความ

ทุกข์และเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติ ซึ่งผลักดันให้

ท่านตัดสินใจเป็นผู้น�าคณะเยสุอิต”

l ความทุกข์ทรมานของมนุษยชาตินี้ยังคงผูกพันกับ 

คุณพ่ออาร์รูเป้สืบมา ตัวอย่างเช่นการเรียกร้องต่อมวล 

มนุษย์ให้ใส่ใจตอบสนองต่อปัญหาการอพยพของชาว 

เวียดนามในปลายทศวรรษ ’70 จนก่อเกิดหน่วยงาน 

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคณะเยสุอิตขึ้นในปี ค.ศ. 1980   ความ 

ต้ังใจของคุณพ่ออาร์รูเป้ได้เผชิญกับปัญหาอย่างกล้าหาญ 

เริ่มพิจารณากรณีคุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้ 
เป็นบุญราศีเริ่มต้นขึ้นแล้ว

ก็เป็นอะไรท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงช้ีน�าให้เห็นแก่ 

“การอบรมคณะเยสุอิตในทวีปยุโรป” ในการประชุมก็มี 

การอ้างถึงคุณพ่ออาร์รูเป้ ในค�าภาวนา “บทเพลงของ

หงส์” (“song of the swan,” the prayer)

l ในฐานะผู้น�าคณะเยสุอิต คุณพ่ออาร์รูเป้ได้ให้ก�าลังใจ

แก่ผู้ร่วมคณะ โดยเฉพาะในประเทศแถบลาตินอเมริกา 

ให้ท�างานใกล้ชิดกับคนยากจนในภาคปฏิบัติ ดังท่ีคุณพ่อ

ปัสกวัล เชบอลลาดาเล่าว่า คุณพ่ออาร์รูเป้มีบุคลิกภาพ

ที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้มีความเชื่อมั่น

 คุณพ่อปัสกวัล เชบอลลาดา, เอส.เจ. (ผู้รับ-

ผิดชอบเรื่องการแต่งตั้งนักบุญ)

 “ด้วยความเคารพต่อท่านและความเช่ือมั่น

อย่างยิ่งที่ผู้อื่นมีต่อท่าน ท่านจึงช่วยเยียวยารักษาผู้อื่น

ให้มีความรู้สึกดีที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายจากท่าน”

l หากกรณีแต่งตั้งเป็นนักบุญของคุณพ่ออาร์รูเป้ได้รับ

การพิจารณาผ่าน จะท�าให้มีรายนามสมาชิกคณะเยสุอิต

เป็นนักบุญเพิ่มเติมจากเดิมที่มีนักบุญแล้วถึง 53 องค์ 

และบุญราศี 152 องค์

11 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การอยู่ร่วมด้วยของพระสังฆราชประเทศเกาหลีใต้  

ณ ห้องแถลงข่าวของการประชุมซีโนดสร้างความต่ืนเต้น

อย่างย่ิงคล้ายท�าให้ทุกคนตื่นจากหลับเม่ือประกาศว่า 

ผู้น�าประเทศเกาหลีเหนือ นายคิม จอง อึน ต้องการจะ

ถวายค�าเชิญพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศของเขา     

คุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้ วัยหนุ่มเป็นมิชชันนารีที่ประเทศ 

ญี่ปุ่น

คุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้

พระสังฆราชเกาหลีใต้ : การเสด็จเยือนประเทศเกาหลีเหนือ
ของพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเป็นก้าวย่างอันยิ่งใหญ่มุ่งสู่สันติภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พระสันตะปาปาจะทรง

ต้อนรับประธานาธิบดีประเทศเกาหลีใต้ นายมู แจ อิน 

ผู้จะน�าเอาค�าเชิญของนายคิม จอง อึน มาถวายแด่

พระองค์

l ส�าหรับพระสังฆราชแห่งแดจอง การเสด็จเยือนของ

พระสันตะปาปายังประเทศเกาหลีเหนือนับเป็นการ 

เปิดประเทศต่อโลก จะเป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์

ไม่รู้เลือน  มงซินญอร์ลาซซาโร ยู เฮือง-ซิก พระสังฆราช

แห่งแดจอง ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า

 “จนเมื่อปลายปีที่แล้ว ทุกคนคิดว่าจะเกิด 

สงครามขึ้นในประเทศเกาหลี แต่มาปีนี้ด้วยลมปราณ 

แห่งพระจิตเจ้าสถานการณ์กลับเปลี่ยนไป 180 องศา 

ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างประเทศเกาหลีท้ังสองก็

เกิดข้ึนพร้อมกับงานกีฬาโอลิมปิกในเดือนกุมภาพันธ์ 

ปี ค.ศ. 2018 จากนั้นก็มีการจัดประชุมร่วมกันกับ

ประธานาธิบดีของเราและประสบความส�าเร็จ พ่อด ู

โทรทัศน์แล้วก็หัวเราะ พร้อมทั้งร้องไห้ พ่อไม่รู้จะ

บรรยายอย่างไร ถ้าหากพระสันตะปาปาประทับอยู่ที่นั่น  

มันจะเป็นก้าวย่างอันยิ่งใหญ่ จะต้องเป็นก้าวย่างทรง

คุณค่าส�าหรับสันติภาพถาวรแห่งคาบสมุทรเกาหลี ด้วย

ว่าประเทศเกาหลีเหนือจะสามารถเข้าสู่เวทีโลกเช่น

ประเทศปกติอื่นทั่วไปได้”

l จะเป็นการเสด็จเยือนอภิบาลที่เคร่งครัดเข้มงวด 

เพราะอย่างไรก็ดีประเทศเกาหลีเหนือไม่มีเสรีภาพทาง

ศาสนา อีกทั้งเราไม่รู้จ�านวนแท้จริงของคริสตชน  พระ

สันตะปาปาฟรังซิสปรารถนาจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น

ในปี ค.ศ. 2019 ดังนั้นอย่างน้อยจากทรรศนะทางด้าน

ความเหมาะสมเรื่องเส้นทางการเสด็จเยือนประเทศ

เกาหลีเหนือก็ไม่ยากเท่าใดนัก

มงซินญอร์ 

ลาซซาโร ยู เฮือง-ซิก 

พระสังฆราช

แห่งแดจอง 

ประเทศเกาหลีใต้ 
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ก่อร่างสร้างบ้านของพระ

ดูดีแต่ชื่อ
 ยุคนี้ (ดูเหมือน) ทุกอย่างเป็นไปได้หมด
 แนวคิดออกนอกกรอบก�าลังมาแรง
 อะไรที่เคยถือเคยท�ากันมาเป็นประเพณี
 มีการฉีกแนวออกไป
 ความคิดที่เคยยึดมั่นถือมั่นกันมาชั่วอายุคน
 มีการคิดใหม่คิดต่าง
 ส่วนหนึ่งมาจากความอยากเปลี่ยนแปลง
 มองความจ�าเจเป็นการก้าวอยู่กับที่
 มองการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนา
 พร้อมกับกระแสความรวดเร็วนิยม
 การเปลี่ยนแปลงจึงรวดเร็ว
 ...รวดเร็วถึงขนาดไม่รู้ที่มาที่ไป
 ที่ท�าอย่างนี้ท�าไมจึงท�า
 ที่คิดอย่างนี้เพราะอะไร
 บวกกับกระแสโลกาภิวัตน์
 ถือว่าโลกเป็นแค่หมู่บ้านใหญ่
 คงเหลือให้ยึดถือแค่วัฒนธรรมเดียว
 ...วัฒนธรรมที่ก�าลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้
 คิดอะไรคิดเหมือนกัน
 ท�าอะไรท�าเหมือนกัน
 มองข้ามวัฒนธรรมประจ�าชาติ
 ผนึกกับกระแสสัมพัทธนิยม
 “อะไรอะไรก็พอพอกัน”
 เน้นแค่มาตรฐานการผลิตการตลาด
 แต่มองข้าม “บรรทัดฐาน” แห่งพฤติกรรม
 ใช้แค่กระแสอัตนิยมเป็นหลัก
 ใครจะว่าผิดว่าถูก...เรื่องของเขา
 “ฉันว่าของฉันอย่างนี้”
 ใครพอใจไม่พอใจ...ช่าง
 “ฉันพอใจของฉันอย่างนี้”
 นอกกรอบขนบธรรมเนียมประเพณียังไม่พอ
 ยังนอกกรอบศีลธรรมนอกกรอบกฎหมายด้วย
 อย่างนี้สังคมจะมีระเบียบกฎกติกาได้อย่างไร
 ก่อนนี้เคยพูดกันด้วยความมั่นใจ... “ความดีจะคุ้มหัวให้”
 แต่ทุกวันนี้คนดีทั้งกลัวทั้งหวาดหวั่น
 ก่อนหน้านี้ทุกคนมอง “ความดี” เหมือนกัน
 แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกคนจะมอง “ความดี” เหมือนกัน
 ก่อนนี้คนถือกันว่า “ลูซีเฟอร์” เป็นปีศาจร้าย
 แค่ได้ยินชื่อก็ให้รู้สึกหวาดกลัวมือควานหาน้�าเสกแล้ว
 แต่ทุกปีที่อเมริกาเด็กราวสิบคนถูกตั้งชื่อ “ลูซีเฟอร์”
 ในขณะที่ประเทศเยอรมนี
 “ลูซีเฟอร์” เป็นหนึ่งในสิบชื่อที่ต้องห้าม
 จะว่าไปแล้ว
 “ลูซีเฟอร์” เป็นชื่อที่งดงามที่สูงส่ง
 เป็นชื่อของเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์
 ตามชื่อที่แปลว่า “ผู้ถือแสงสว่าง”
 ทว่าเป็นชื่อเทวดาที่ตกจากสวรรค์
 กลับกลายเป็นต้นก�าเนิดแห่งความชั่วร้ายทั้งปวง
 ชื่อกับพฤติกรรมจึงเป็นคนละเรื่องกัน
 ก็เหมือนกับชื่อ “กระแสนิยม” ทั้งหลายนั่นแหละ
 ชื่อของแต่ละกระแสนิยมดูดีดูเข้าท่า
 แต่พฤติกรรมที่ตามมาของแต่ละกระแสนิยม
 ต่างกับชื่อกระแสนิยมโดยสิ้นเชิง
 หากไปหลงกับชื่อยึดติดกับนาม
 สังคมคงต้องอยู่ยากขึ้น...ทุกวัน  

“ท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า” 

(มาระโก 12:34)

 นอกเขตเมืองเซาท์เบนด์ รัฐอินเดียนา มีกลุ่มอาสาสมัครสร้างบ้าน 

ให้แก่พี่น้องประชาชน หนึ่งในนั้นคือ เซิลโอร่า เทเลอร์ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 

36 ปี ซึ่งบ้านที่ก�าลังสร้างนี้เป็นบ้านของเธอเองจากความช่วยเหลือของกลุ่ม

เคหสถานเพื่อเพื่อนมนุษย์

 ในมุมหนึ่งของการก่อสร้าง ช่างไม้ชายชราวัย 93 ปีก�าลังเลื่อยไม้

อย่างขะมักเขม้นเพื่อสร้างพ้ืนนอกชานของบ้านพร้อมกับภรรยาวัย 91 ป ี

ท่ีก�าลังทาสีระเบียงบ้าน ชายชราผู้นั้นท�างานอย่างมุ่งมั่นและช�านาญจนไม่ 

สามารถสังเกตได้ว่าเขาคือประธานาธิบดีคนที่ 39 ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

จิมมี่ และโรสลีน คาร์เตอร์ ได้ร่วมและช่วยเป็นอาสาสร้างบ้านแบบนี้มาแล้ว 

35 ปี โครงการนี้ได้พาเขาไปช่วยสร้างบ้านในหลายประเทศและในหลายรัฐ  

แม้ว่าจิมมี่จะป่วยเป็นมะเร็งและโรสลีนจะต้องเดินด้วยไม้เท้า แต่นั้นก็ไม่เป็น

อุปสรรค โดยที่ทั้งสองจะท�าอย่างเต็มที่เท่านี้จะช่วยเหลือได้

 “บ้าน” คือสิ่งที่มีพลังส�าหรับท่านอดีตประธานาธิบดีและภริยา แต่

พวกเขาก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมมากว่า 57 ปี ท่านอธิบายว่าการได้ออก

ไปช่วยเพื่อนพี่น้องสร้างบ้านเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อคริสตชนของ

ท่านโดยกล่าวว่า “นี่คือโอกาสที่จะน�าความเช่ือทางศาสนามาสู่ภาคปฏิบัติ 

ซึง่แน่นอนเป็นไปได้ยากผูท่ี้ร�า่รวยจะออกมาช่วยเหลอืท�างานแบบนี ้ท่ีจะก้าวข้าม

พวกเราไปยังเพื่อนพี่น้องที่ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัย” ท่านกล่าวต่อว่า “ผมเชื่อว่า

พวกเราต่างมพ้ืีนฐานของการอยูร่่วมกนั เราสามารถเปลีย่นแปลงได้อย่างมัน่ใจ

เพื่ออนาคตของพวกเรา”

 ท่านมองเห็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานอันแรกคือทุกคนต้องมีท่ีอยู่

อาศัยหรือว่า “บ้าน” เพื่อที่จะเลี้ยงลูก เพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดี เพื่อที่มีพละก�าลัง

ในการศึกษา ในการท�างาน ตามท่ีพระได้ประทานพระพรมาให้พวกเราใน

แต่ละคน จึงจะต้องมีบ้านเพื่อเป็นการก่อร่างสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

  

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกสามารถแสดงออกถึงความรักและการ

เสียสละต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไร้ท่ีอยู่อาศัย ให้ลูกสร้างพระอาณาจักรของ

พระองค์ ท่ามกลางสังคมปัจจุบัน โดยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยเทอญ  

อาแมน
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(อ่านต่อหน้า 14)

 ในการพบปะกับประชาชนประจ�าวันพุธที่    10      ตุลาคม    2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง 

เตือนใจผู้ชุมนุมถึงข้อที่ห้าของบัญญัติสิบประการ  ได้แก่  “อย่าฆ่าคน”  

 วันพุธที่  10  ตุลาคม  เวลา 09.20  น.  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่ผู้มาเฝ้าพระองค์หน้าจัตุรัส 

มหาวิหารนักบุญเปโตร ได้แก่บรรดาผู้แสวงบุญ รวมถึงคริสตชนผู้เชื่อศรัทธาจากอิตาลีและจากประเทศทั่วโลก     

พระองค์ทรงตั้งค�าถามว่า   “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะท�าลายชีวิตมนุษย์เพื่อแก้ปัญหา?   เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ 

ที่จะว่าจ้างคนให้ท�าร้ายผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหา แน่ทีเดียวมนุษย์ไม่อาจท�าสิ่งนี้ได้”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกข้อพระคัมภีร์เพื่อเป็นหัวข้อร�าพึงอย่าฆ่าคน   จากหนังสือปรีชาญาณ บทที่   

11  ข้อ 24-26  “พระองค์ทรงรักทุกสิ่ง...   ไม่ทรงรังเกียจสิ่งใดที่ทรงเนรมิต เพราะถ้าพระองค์ทรงเกลียดสิ่งใด  ก็

บัญญัติของพระเจ้า
 

คงจะไม่ทรงเนรมิตสิ่งนั้น....ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 

พระองค์ทรงรักทุกสิ่งที่มีชีวิต  เพราะทุกสิ่งเป็นของ

พระองค์”     

 หลังจากที่พระองค์ทรงกล่าวถึงข้อค�าสอน

ประจ�าวันในภาษาต่างๆ แก่ผู้มาเฝ้า    พระองค์จึงกล่าว

ทักทายประชาชนกลุ่มต่างๆ ด้วยภาษาถิ่นของแต่ละ

กลุ่ม  และทรงประทานพรแก่ประชาชนที่อยู่ภายในจัตุรัส 

หน้าพระมหาวิหาร

 เนื้อหาบทบัญญัติประการที่ห้า คือ  อย่าฆ่าคน   

บทบัญญัติประการน้ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

เพื่อนพี่น้องและเพื่อนบ้านของเรา    เป็นคุณค่าพื้นฐาน

ของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์    อันได้แก่ คุณค่าของ

ชีวิต   ดังนั้น    อย่าฆ่าคน   

อาจกล่าวได้ว่าสิ่งไม่ดีในโลกสามารถสรุปได้

ด้วยวลี “การเกลียดชังชีวิต”   ชีวิตที่ถูกคุกคามจาก

การท�าสงคราม    เราได้อ่านจากหนังสือพิมพ์และฟังข่าว

จากโทรทัศน์ในหลายกรณี    รวมถึงข่าวของประชาชน

จ�านวนมากที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่สมศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์  สิ่งนี้คือการดูถูกชีวิต  หรือการรังเกียจชีวิต 

ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นรูปแบบหนึ่งของการสังหาร

ชีวิต หรือ ฆ่าคน นั่นเอง

พ่อขอถามว่า    “การฆ่าคนช่วยแก้ปัญหาหรือ

ไม่?    เราไม่มีสิทธิ์ที่จะปลิดชีวิตผู้ใดเพื่อแก้ปัญหา   การ 

กระท�าเช่นนี้เสมือนการว่าจ้างคนไปท�าร้ายผู้อื่นเพื่อ 

แก้ปัญหา”

การกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร?    การใช้

ความรุนแรงเพื่อคร่าชีวิต และการปฏิเสธชีวิตมีสาเหตุ

จากสิ่งใด?    เกิดจากความกลัวหรือ?    การยอมรับผู้อื่น 

เป็นเรื่องท้าทายต่อสิทธิเฉพาะบุคคล    ยกตัวอย่างเมื่อ

เราพบว่าตัวอ่อนในครรภ์มีความผิดปกติ  พ่อแม่จ�าเป็น 

ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  ปรึกษาหารือเพื่อเผชิญความจริง 

และเอาชนะความหวาดกลัวท่ีต้องผ่านให้ได้  ตรงกันข้าม 

เขาเหล่านั้นมักได้รับค�าแนะน�าที่ด่วนตัดสินใจ ด้วย

การให้ท�าแท้งซ่ึงเป็นความคิดท่ีปราศจากการไตร่ตรอง    

การท�าแท้ง หมายถึงการท�าลายชีวิตเป็นการฆ่าคน หรือ

สิ่งมีชีวิตโดยตรง

เด็กทารกที่ป่วยเปรียบเสมือนบุคคลคนหนึ่ง

บนโลกที่ต้องการความช่วยเหลือ  เหมือนคนสูงอายุที่

ต้องการคนดูแลเอาใจใส่    เช่นเดียวกับคนยากไร้จ�านวน

มากที่ต้องดิ้นรนให้รอดชีวิต    คนเหล่านั้นดูเหมือนเป็น

ปัญหาต่อคนรอบข้างหรือสังคม   แต่ในความเป็นจริง

พวกเขาคือของขวัญจากพระเป็นเจ้า เป็นเครื่องมือที ่

พระองค์มอบเพื่อเป็นหนทางให้เราลดความเห็นแก่

ตัวเองให้น้อยลงและแบ่งปันความรักแก่ผู้ตกทุกข์ได้

ยาก    ชีวิตที่อ่อนแอช่วยเราให้เห็นทางออกของการแก้

ปัญหา    ท�าให้เราไม่เห็นแก่ตัวและพบกับความชื่นชม
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พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ท่ีอยู่เบ้ืองขวาว่า  “เชิญมาเถิด  

ท่านทั้งหลายที่ ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา 

เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว ว่า

เพราะเม่ือเราหิว ท่านให้เรากิน  เรากระหาย ท่านให้เราด่ืม   

เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ” (มธ 25:34-46)

ทุกชีวิตมีคุณค่าเพราะ “ท่านรู้ว่าท่านได้รับ 

การ ไถ่ กู้ หลุ ดพ้นจากวิ ถี ชี วิ ต ไร้ ค่ า ท่ี สื บมาจาก

บรรพบุรุษ    มิใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง 

แต่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้า ดังเลือด

ของลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย”  (1ปต 1:18-19) 

เราไม่อาจปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าทรงรัก

“ดังนั้น อย่าปฏิเสธชีวิต  ทั้งชีวิตผู้อื่นและชีวิต

ของตนเอง ดังพระบัญญัติข้อที่ห้า อย่าฆ่าคน   บรรดา

เยาวชนได้รับการบอกกล่าวว่า    อย่าปฏิเสธชีวิตของ

ตนเอง   หยุดต่อต้านกิจการของพระเจ้า เพราะท่านเอง 

เป็นผลงานของพระเจ้าเช่นกัน อย่าได้ตีค่าตนเองต่�ากว่า 

ความเป็นจริง    ดังพระด�ารัสว่า “พระเจ้าทรงรักโลก 

อย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของ

พระองค์  เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ  

แต่จะมีชีวิตนิรันดร”  (ยน 3:16)

 วันที่   3  ตุลาคม  ค.ศ.  2018  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่คณะพระสังฆราชที่ร่วม

ประชุมสมัชชาพระสังฆราชว่า  “เป็นความรับผิดชอบ

ของเราที่จะแสดงให้เยาวชนได้เห็นว่าเป็นความจ�าเป็น

ที่เราควรมีส่วนร่วมในกิจการของพระศาสนจักร  ยิ่งไป

กว่านั้นข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าเป็นถ้อยค�าที่ทรง

คุณค่าเหนือกาลเวลา”

ข่าวดีขององค์พระเยซูเจ้าทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา 

 พระองค์ทรงย�้าเตือนว่า “อย่าได้แพ้ต่อการ

ผจญของ ‘ประกาศกแห่งความตาย’   แต่จงมุ่งเน้นใน

การท�าความดี   ‘ซึ่งมักจะมาในความเงียบสงัด’ ที่มัก

จ่าเป็นหัวข่าวส�าคัญของหนังสือพิมพ์หน้าแรก  

 “เป็นความรับผิดชอบของเราท่ีจะแสดงให้

เยาวชนได้เห็นว่าเป็นความจ�าเป็นท่ีเราควรมีส่วนร่วม

ในกิจการของพระศาสนจักร และข่าวดีเรื่องพระเยซ ู

คริสตเจ้าเป็นถ้อยค�าที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา”    

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน ้นข ้อความ 

ดังกล่าวข้างต้นแก่ที่ประชุมคณะพระสังฆราช ที่ร่วม 

ประชุมในหัวข้อ  “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรอง

กระแสเรยีก”   พระองค์ทรงเริม่ด้วยการกล่าวขอบใจบรรดา 

เยาวชนที่เฝ้าติดตามความคิดเห็นของสันตะส�านัก  

โดยเฉพาะเยาวชนทุกๆ คนที่ได้แสดงความคิดเห็นของ

ตนอย่างเปิดเผยอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเยาวชน

เป็นอย่างมาก 
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คารวะพระธาตุนักบุญแบนาแดต ซูบีรู 
คาระวะพระธาตุนักบุญแคทเธอรีน ลาบูเร 
อาสนวิหารนักบุญเทเรซาแหง
พระกุมารเยซูที่ลีซีเออ 
แมพระแหงนานาชาติ กรุงอัมสเตอรดัม
แมพระแหงโบโลญจน ฝร่ังเศส
และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
เชน สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ ชมทุงทิวลิปบาน  
หมูบานคี้ทฮอรน และอื่นๆ อีกมากมาย 

ทัวรแสวงบุญ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด
8 สถานที่ แมพระประจักษที่พระศาสนจักรรับรอง
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เหรียญอัศจรรย 
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ที่โลส (เลาส)  
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เมืองลูรด

แมพระประจักษ
เปลเลอวัวแซง

แมพระประจักษ
ที่ปองแม็ง

แมพระประจักษ
ที่โบแรง

แมพระประจักษ
ที่บันเนอ

สถานที่สำคัญนอกเหนือจากแมพระประจักษ
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มี จิ ต ใจ
บ ริ สุ ท ธิ์

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 

เ  ข  า  จ ะ 

ไ  ด้  เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ้ า

( ม ธ 5 : 7 )

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"

ยวง หยุนหลอย เห็นสวาง
พักผอนในพระเจ้า 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002

ครบรอบ 16 ป
“ผู้ท่ีไมเคลืบแคลงใจในเรา ยอมเปนสุข” (ลก 7:23)

พักผอนในพระเจ้า 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002
ครบรอบ 16 ป

“ผู้ท่ีไมเคลืบแคลงใจในเรา ยอมเปนสุข” (ลก 7:23)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

แบรนาแด็ต
สุธีร  ธารีภาพ

พักผอนในพระเจา
15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006

(12 ป แหงความอาลัย)

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com
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(อ่านต่อหน้า 11)

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

พิธีกรรมเสริมสร้างชีวิต 
ศิษย์พระคริสต์
ผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์

อื่นๆ ที่ซึมซับจิตตารมณ์ของพิธีกรรม ยิ่งกว่านั้น 

เขาต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎพิธีกรรม เพื่อชีวิต

ในสามเณราลัยและสถาบันนักบวชจะได้ซึมซับ 

จิตตารมณ์พิธีกรรมอย่างลึกซ้ึง” (สังฆธรรมนูญว่าด้วย

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 17)

 ด้วยตระหนักถึงค�าสอนของพระศาสนจักร

จากสังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 17 ที่

เน้นว่าพิธีกรรมช่วยเสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตจิต

ของสามเณรให้เข้มแข็ง บ้านเณรแสงธรรมจึงเสริมสร้าง

ประสบการณ์การพบกับพระคริสตเจ้าในพิธีกรรมให้กับ

สามเณรใหญ่ โดยจัดให้สามเณรท�าวัตรและร่วมมิสซา

ทุกเช้า ท�าวัตรเย็นและท�าวัตรค่�าร่วมกัน รับพรจาก

ศีลมหาสนิท รวมทั้งการท�ากิจศรัทธาต่างๆ เช่น การ

เฝ้าศีลมหาสนิท การสวดสายประค�า นพวารแม่พระ
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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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เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

พิธีมิสซา วิชาศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ วิชาการประยุกต์

พิธีกรรมเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

 ขอคำาภาวนาจากพี่น้องเพื่อสามเณรใหญ่

ของเราทุกคนด้วยครับ เพื่อพวกเขาจะได้เตรียมตัว 

เป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระคริสตเจ้าและของพระ

ศาสนจักรของพระองค์ครับ

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2018 หน้า 11

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2561
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132
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จงชื่นชมยินดีเถิด
(Gaudete et Exsultate) 

การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์
ในโลกปัจจุบัน

สมณลิขิตเตือนใจ ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“ความดี ความงาม  
ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว 

ความศักดิ์สิทธ์ิไม่ได้สงวนไว้
ส�าหรับนักบุญ”

ราคาเล่มละ 70 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.
แปล

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
ตรวจต้นฉบับ

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ 

วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.
ทางช่อง TNN2    

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย



ปีที่ 42 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 4-10 พฤศจิก�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12 หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2018หน้า 12
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โครงการพัฒนา  (ต่อจากหน้า 20)

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สมาชิกเครือข่ายฯ 

ประจำาปี 2018 ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2018 

โดยในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภายใต้เครือข่ายฯ ประจำาปีนี้เน้นเรื่อง 

1. ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรที่นำาความรู้ไปอบรมต่อได้

2. ให้สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ 

ในประเด็นด้านเทคนิคต่างๆ อาทิ การแยกเหยื่อ / 

ผู้เสียหาย การให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย การเยียวยา 

การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 

NGO ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ส่งต่อได้

3. เพ่ือเป็นการติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์ 

ท่ีเป็นปัจจุบัน และพัฒนาเครือข่ายการทำางานให้สามารถ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ได้รับความ

ร่วมมือจากอาจารย์กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยา 

คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในวันแรก 

หัวข้อ “การเยียวยารักษาใจ ของผู้ถูกกระทำาความ

รุนแรงทุกรูปแบบ” (Care for Traumatize Victims) 

โดยวิทยากรได้เน้นกระบวนการในการเยียวยารักษาใจ 

ผู้ถูกกระทำาความรุนแรง ว่าเราต้องเข้าใจเสียก่อนว่า 

ผู้ถูกกระทำาความรุนแรงที่มีบาดแผลใจนั้นหมายความ

ว่าอย่างไร? ท่านวิทยากรยังให้เครื่องมือ “แบบคัดกรอง

ผู้ถูกกระทำาความรุนแรง (DSM-5)” (APA 2013) เพื่อ

ให้ผู้รับการอบรมสามารถนำาไปใช้ในงานได้ พร้อมทั้ง

อธิบายถึงบาดแผลทางใจก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง ในตัว

ของผู้ถูกกระทำาทั้งในด้านความคิด อารมณ์ บุคลิกภาพ 

และอาการที่แสดงออกทางด้านร่างกาย อาจารย์ได้ยก 

ตัวอย่างของสิ่ง ท่ี เกี่ยวข้องท่ีมากระทบต่ออาการ 

ที่เกิดขึ้น เช่น แสง เสียง กลิ่น การสัมผัส ที่ทำาให้ผู้ถูก

กระทำาเกิดนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำาให้เกิดแผลในใจ ซึ่งมี

ความรุนแรงแตกต่างกันไป เป็นต้น ฯลฯ 

และในวันที่ 2 ของการอบรมได้รับเกียรติจาก 

คุณศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล นักกฎหมายจาก

สำานักงานกฎหมาย SR LAW มาเป็นวิทยากรอบรม

เร่ือง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2560 ในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมวิเคราะห์ข่าว 

การค้ามนุษย์ และกรณีตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมาย

รวมถึงการอบรมกระบวนการคัดแยกและการส่งต่อเคส 

นอกจากน้ีในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการ

อบรมคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการคาริตัส 

ไทยแลนด์ได้ให้ข้อคิดในเร่ืองทัศนคติในการมองคน  

มองโลก ในฐานะที่เราเป็นคาทอลิก เราต้องมีทัศนคติ

ในการมองคนอย่างถูกต้องเสียก่อน เราจึงจะสามารถ

รับใช้บรรดาผู้ถูกกระทำาหรือผู้ ท่ีถูกเป็นเหยื่อได้บน 

พื้นฐานของการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ โดยไม่เบ่ียงเบนไปให้คุณค่าในเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ใช่

สาระที่สำาคัญของความเป็นมนุษย์ 

ในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดพระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา ประธานคาริตัสไทยแลนด์ ได้กล่าวใน

บทเทศน์ มีใจความว่าการท่ีเราได้เรียนรู้เก่ียวกับ Trauma 

เป็นการเรียนรู้ที่จะใส่ใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์ หาก

เราแต่ละคนทำางานแล้วไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่เราทำางาน

ด้วย การทำางานของเราก็ไม่มีความหมายอะไรเลย และ

ได้ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่พระเยซูเจ้าทรงให้กำาลังใจแก่

นักบุญคามิลโลแทบเชิงไม้กางเขนว่า “จงมุมานะและ

อดทนต่อไป นี่ไม่ใช่กิจการของเจ้า แต่เป็นกิจการของ

เรา”

การอบรมในครั้งน้ีมีตัวแทนองค์กรเครือข่าย

เข้าร่วมจำานวน 20 องค์กร รวมจำานวน 41 คน โดย

มีซิสเตอร์จันธนา จันทร คณะศรีชุมพาบาล เป็น 

ผู้ประสานงานร่วมกับนายจีรวัฒน์ เจนผาสุก ผู้

ประสานงานโครงการคาริตัสไทยแลนด์

อน่ึงงานเครือข่ายคาทอลิกเพ่ืองานต่อต้าน

การค้ามนุษย์ มีผลงานในรอบ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา มี

การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาและการป้องกันการค้ามนุษย์

ในหลายๆ กรณี ทำาให้หน่วยงานภายในเครือข่ายได้รับ

รางวัลบุคคลดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ ถึง 2 ท่านในเวลาไล่เลี่ยกัน คือ

1. นางสาวนาตยา เพชรัตน์ เจ้าหน้าที่ผู้

ประสานงานโครงการบ้านสุขสันต์ หรือหน่วยงานอภิบาล

ผู้เดินทางทางทะเล จังหวัดสงขลา ภายใต้ฝ่ายสังคม

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยได้รับรางวัล “เป็นผู้ปฏิบัติ

งานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ดีเด่น” เนื่องในวัน 

ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา ประจำาปี 2561 และ

ได้รับประกาศนียบัตรจากนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่า 

ราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

2. นางจันใด ผกากรอง ผู้จัดการบ้านพักใจ  

จังหวัดอุดรธานี ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ 

อภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง  

(NCCM) ได้รับรางวัล “เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่น 

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านการ 

ป้องกัน” โดยได้รับโล่เกียรติคุณจากนายวัฒนา พุฒิชาติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

(อ่านต่อหน้า 17)
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 พระองค์ตรัสว่า  “พ่อขอขอบใจลูกๆ เยาวชน

ทุกคนที่ตระหนักว่าการมีส่วนร่วมในกิจการของพระ

ศาสนจักร  และการแสดงความเห็นเกี่ยวกับองค์กรพระ

ศาสนจักรเป็นสิ่งสำาคัญและมีคุณค่าในมุมมองของพระ

ศาสนจักรในฐานะมารดา  ครูผู้ให้การอบรม  บ้านอัน

เป็นที่พักพิงของสมาชิกในครอบครัว  และแม้มนุษย์มี 

ความอ่อนแอและตกอยู่ในความยากลำาบาก  ก็ยังสามารถ

สื่อสารและส่งต่อข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งมี

คุณค่าเหนือกาลเวลา  

 พระองค์ตรัสขอบใจบรรดาเยาวชนที่  “เล็งเห็น 

ว่าเป็นความพยายามที่มีคุณค่าที่จะชิดสนิทกับพระ

ศาสนจักรท่ามกลางกระแสโลกที่เต็มไปด้วยพายุ ที่พัด

แรง  ก็ยังอาจใช้เป็นที่พักพิงและให้ความร่มเย็นแก่ทุกๆ 

คน  ยังมีคุณค่า   ที่จะรับฟังความเห็นของกันและกัน   

ยังมีคุณค่าที่จะฝ่าฟันกระแสนำ้าและได้รับการโอบอุ้ม

ด้วยคุณค่าที่เลิศเลอ  จากสภาพการเป็นครอบครัวที่มี  

ความซื่อสัตย์จงรักภักดี ความรัก  ความศรัทธา  ความ

เสียสละ  การรับใช้  และชีวิตที่เป็นอมตะ”   ทั้งยังเสริม

ด้วยว่า  “ความรับผิดชอบของเราในฐานะพระสังฆราช  

ขออย่าได้บั่นทอนกำาลังใจ  แต่พึงแสดงให้พวกเขาได้เป็น 

ว่าเขาเป็นผู้กล้าหาญท่ีจะต่อสูอุ้ปสรรค  และความพยายาม 

ของเขาจะคุ้มค่า  และไม่ได้เป็นเรื่องเสียเวลาแต่อย่างใด  

พ่ออยากจะบอกลูกๆ ว่า เยาวชนทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ 

และทกุๆ คนทีร่่วมงานผ่านการถ่ายทอดสดจากทีห่่างไกล  

ล้วนนำาความชื่นชมยินดีและความหวังแก่เรา”

ข่าวดีขององค์พระเยซูเจ้า (ต่อจากหน้า 7)

 “ทำาใจดีๆ ไว้ ลุกขึ้น พระองค์กำาลังเรียกเจ้าแล้ว” (มาระโก  

10:49) 

 คร้ังหน่ึงในวันท่ีข้าพเจ้าแพ้ยาเกี่ยวกับระบบทางเดิน

อาหาร ข้าพเจ้ารู้สึกแย่และเหมือนจะตายเสียให้ได้ หนาวๆ ร้อนๆ 

โปรดทรงล้างใจที่มืดบอด

ปวดหัว อาเจียน เหงื่อออกท่วมตัว

 เวลานั้น ยังเป็นเวลางานและที่ที่ข้าพเจ้าคิดถึงมากที่สุดคือห้องพยาบาล ข้าพเจ้าเดินโซเซ พะอืดพะอม 

ไปขอให้พี่พยาบาลช่วยเหลือ เธอช่วยข้าพเจ้า ชงน้ำาบางอย่างมาให้ดื่ม เอาทิชชู่มาวางไว้ให้บนหัวเตียง 1 ม้วน

เอาถุงพลาสติกใส่ถังมาวางให้ และเวียนวนดูข้าพเจ้าอยู่เป็นระยะ ช่วงหนึ่งที่เธอไม่อยู่   เธอไปธุระนอกห้อง

พยาบาล ข้าพเจ้ารู้สึกกลัว และรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ต้องทนทรมานอยู่คนเดียว ข้าพเจ้าออกมายืนเกาะประตูห้อง 

มองหาเธอ อยากไปไหนก็ได้ที่ที่ทำาให้อาการนี้ทุเลาลง มีพี่ท่านหนึ่งเดินผ่านมา และเข้ามาหาข้าพเจ้า ถาม

ข้าพเจ้าว่า มีอะไรให้พี่ช่วยไหม ข้าพเจ้าบอกว่า พี่ช่วยหาพี่พยาบาลให้หนูหน่อยค่ะ หนูต้องการพี่พยาบาลอยู่

ใกล้ๆ หนู

 ช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่มากๆ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกต้องการใครสักคน เพื่อจะช่วยเยียวยา รักษา เข้าใจ และ

ใส่ใจเรา เป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นความรัก ความเมตตาที่แท้จริง พระเยซูเจ้าทรงเป็นความรัก ความเมตตานั้น

เพราะที่ใดที่ผู้เจ็บป่วย ผู้ทุกข์ยากคร่ำาครวญหาพระองค์ พระองค์จะทรงประทับอยู่ที่นั่น พี่พยาบาลท่านนั้น 

ก็เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเยซูเจ้า แค่อยู่ใกล้ๆ ก็รู้สึกอุ่นใจ และถ้าเป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงประทับอยู่ตรงนั้น

ในเวลานั้นล่ะ ข้าพเจ้าจะยิ่งรู้สึกปลอดภัย มั่นใจมากมายสักเพียงใดเล่า “ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่าน

ให้รอดพ้นแล้ว” (มาระโก 10:52) ชายตาบอดที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาเขาให้หาย ด้วยความเชื่อเขาจึงหาย และ

กลับมองเห็นได้อีกครั้ง แต่ดวงใจที่มืดบอดของเรานี่สิ ยิ่งถ้าเป็นดวงใจที่ไร้ความเชื่อ ความไว้วางใจ และความ

หวังใจในพระเจ้า คงจะเป็นดวงใจที่มืดบอดสนิทตลอดกาล

น้ำ�ผึ้งหว�น 
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  วั ด นั ก บุญ ลู ก า 

อูท่อง ฉลองวัดวันเสาร์ที ่10  

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.  

พร ะ สั งฆ ร า ชยอแซฟ  

วฒุเิลิศ แห่ล้อม เป็น

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร ฉลองวัดและฉลอง 100 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ  

(นักบุญเทเรซา : เยาวชนหัวใจธรรมทูต) วันเสาร์ที่ 17 

พฤศจิกายน  เวลา 10.30 น.  พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์  เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (งด

จำาหน่ายสินค้า)

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วฒุเิลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

 วัดแม ่พระปฏิสนธินิ รมลแห ่ง เหรียญ

อัศจรรย์ (วัดโรงหมู) กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. คุณพ่อ 

มีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ (50 ปี ชีวิตสงฆ์) เป็นประธาน 

(ฉลองวัด ภายใน วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 

19.00 น. คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล 

และพระสงฆ์ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ เป็นประธาน มีแห่

พระรูปแม่พระ)

 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 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระสงฆ์อคัร-

สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน 

(ฉลองภายใน วนัพฤหัสบดีที ่ 29 พฤศจิกายน เวลา 

19.00 น. คณุพ่อจนิตศกัด์ิ ยุชยัสิทธกิลุ เป็นประธาน)

 วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ. 

ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา  

10.30 น.  (งดจำาหน่ายสินค้า)

 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 (งดจำาหน่ายสินค้า)

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 

เวลา 10.30 น. 

 

สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

 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. 

 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. 

 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 

โรงแรมเคนซิงตัน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นคร- 

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็น

ประธาน

 วัดพระคริสตกษัตริย์ เมืองคง ต.คูขาด 

อ.คง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิ- 

กายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียน

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลนครราชสีมา

รุ่งอรุณวิทยา 2 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นคร- 

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 24 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 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 

สร้�งกุศลในพสุธ� โทร. 08-9850-6906)

 วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

ฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 

เวลา 17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์ 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

 

 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



ปีที่ 42 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 4-10 พฤศจิก�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

] 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 :  15 พ.ย. / 20 ธ.ค. / 17 ม.ค. /  

22-24 ก.พ. 2019 เข้าเงียบที่หัวหิน  

 อาทิตย์    :  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. ที่

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” โดยคุณพ่อ

สมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสน- 

ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร (ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย) สนใจติดต่อแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่าย

งานอภิบาล 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 โอกาสฉลองแม่พระองค์อุป- 

ถัมภ์ผู้ป่วย และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพอย่างสง่าของ 

บราเดอร์ยอห์น ชัชวาลย์ วาปีเตา โดยคุณพ่อ 

ร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะแขวง

ประเทศไทย เป็นประธานพิธี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 

2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดน้อยนักบุญคามิลโล (บ้าน

พักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน) 

อ.สามพราน จ.นครปฐม

] ฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ วัน

เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข 

อุปสังฆราช เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

10.30 น.

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018  เวลา 

13.00 น. โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ที่ตึกวันทา

มารีย์ ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจติดต่อคุณ

จอน โทร. 08-1490-9371

 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 เวลา 

14.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเทศกาลพระ 

คริสตสมภพและปีใหม่ ที่วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ 

ตลาดน้อย ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

]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. 

อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์  และอธิการคณะ 

นักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอารามแม่พระแห่งสายประคำา

ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ (มาจากเวียดนาม)  

ขอเชิญร่วมก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา (งบประมาณ 

6  ล้านบาท) สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกร- 

ไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิก 

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

โทร. 0-4271-1272

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

V วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018  เวลา  

10.00 น. (งดจำาหน่ายสินค้า)

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 10.00 น. 

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เป็นประธาน (ทางวัด

เตรียมดอกไม้และเทียนไว้จำาหน่าย)

V วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 เวลา 

19.00 น. 

สังฆมณฑลจันทบุรี
V วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจ้า อ.ขลงุ จ.จนัท- 

บุรี 

 วันพุธที่ 31 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 3 

พฤศจิกายน 

  เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน  

 เวลา 19.00 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน

 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 

 เวลา 07.00 น. สวดเก้าโฮ่น ที่สุสาน

 เวลา 07.30 น. พิธีมิสซา ที่สุสาน

 หลังมิสซา พิธีเสกสุสาน

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 
เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ (ยรม 29:13)

“...ทรัพย์สมบัติ
ไม่ได้สร้างความมั่นใจ

อะไรเลย
แท้ที่จริงแล้ว 
เมื่อเราคิดว่า 

เราเป็นคนร�่ารวย
เราสามารถที่จะกลายเป็น

คนที่คิดถึงแต่ตนเอง
จนไม่มีพื้นที่

ให้กับพระวาจา
ของพระเจ้าเลย...”

(สมณลิขิตเตือนใจ 
จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 68)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2018
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R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำา R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำาแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี :  

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

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

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805  
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ฝ่ายการศึกษา (ต่อจากหน้า 19)

จ าก โร ง เรี ยนค าทอ ลิ ก ใน เ ค รื อ สั งฆมณฑล

อุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนเทพพิทักษ์ โรงเรียน

พระกุมารอุบล โรงเรียนพระกุมารสารคาม โรงเรียน

วิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมารดาทรงธรรม โรงเรียนมารีย์- 

นุเคราะห์ โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ โรงเรียน 

พระกุมารร้อยเอ็ด โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา และโรงเรียน

พระกุมารศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2018 ที่

ห้องประชุมโรงเรียนพระกุมารอุบล และห้องประชุม

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คุณพ่อประยูร สมศรี  

ผู้อำานวยการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี

เป็นหัวหน้าโครงการ

 เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม วอนขอพระจิตเจ้า โดย 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา และคุณพ่อเชาว-

ฤทธิ์ สาสาย เป็นประธาน มีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  

มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ

สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย และวทิยากร

จากสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ความรู้

ความเข้าใจและความตระหนัก

 ประเด็นการนำาเสนอ เช่น ใครคือผู้เปราะบาง 

ทำาไมจึงต้องปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยา แนวทาง

ในการช่วยเหลือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิของเด็กและผู้

เปราะบางประเภทต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายที่มีส่วนรับ-

ผิดชอบในสังคมไทย

 บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่าสนใจและความ

ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีจะปกป้องดูแล 

เด็กนักเรียน

ฉลอง 120 ปี (ต่อจากหน้า 2)

ร่วมด้วยคณะสงฆ์ คณะเซอร์  ผู้บริหาร คณาจารย์ 

แพทย์  พยาบาล บุคลากร นักศึกษาองค์การเซนต์- 

หลุยส์ รวมถึงผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ    พร้อมทั้งมีพิธ ี

มอบรางวัลบุคคลตัวอย่าง Saint Louis Model และ

ร่วมฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจ-

บุญชู ประธานในพิธี ที่วัดน้อยพระจิตเจ้า

 ในปีฉลอง 120 ปีนี้ องค์การเซนต์หลุยส์จัด

กจิกรรมฉลองมากมาย ได้แก่  งานประชุมเชงิปฏิบัตกิาร

เรื่อง  “Spiritual Care for Hospitalized Patients” 

กิจกรรม Saint Louis Innovation Challenge   

กิจกรรม Open House วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  บรรยาย

สุขภาพการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ   กิจกรรมการบริการ 

ดูแลผู้สูงอายุ  กิจกรรมโรงทาน “อิ่มบุญ อิ่มใจ”  การ

มอบกำาลังใจ...ผ่านเสียงเพลงโดยคณะนักขับร้อง   ชม

นิทรรศการประวัติโรงพยาบาลฯ และกิจกรรมออกร้าน 

“จิตกุศล” ต้ังแต่ 13-15 กันยายน 2018  จำาหน่าย

สินค้าหลากหลาย เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุน โครงการ

งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ของคณะภคินี

เซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร

2561 ในโอกาสงาน “สานพลังประชารัฐ ร่วมใจต้านภัย

ค้ามนุษย์” จังหวัดอุดรธานี ประจำาปี 2561

เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการ

ค้ามนุษย์ (CNATT) นอกจากจะจัดสัมมนาพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรประจำ าปี ให้กับสมาชิกองค์กร 

เครือข่ายแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรม / การอบรม ให้

เครือข่ายในส่วนภูมิภาคด้วย เช่น โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้ทำางานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งจัด

โดยบ้านพักใจหนองคาย-อุดรฯ-เลย ภายใต้สังฆมณฑล

อุดรธานี เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2018 ที่โรงแรม

หนองคายวิลล่า จังหวัดหนองคาย

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานและกิจกรรม

ต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น การจัดกิจกรรม “รณรงค์ 30 

กรกฎาคม วันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล” มีการจัดพิธี 

บูชาขอบพระคุณในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ท่ีอาสนวิหาร 

อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 

2561 

จัดนิทรรศการ ออกบูธ ที่วัดพระกุมารเยซู 

กม. 8 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

จัดอบรม “Safe Migration and Anti 

Human Trafficking” สำาหรับแรงงานประมงชาว 

เมียนมา และครอบครัว

ทางเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ (CNATT) ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน  

องค์กร และผู้มีส่วนร่วมในการทำางานร่วมกับเครือข่ายฯ  

ทั้งในด้านองค์ความรู้ การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และ 

ให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ ขอพระเป็นเจ้าทรง 

ตอบแทนท่าน และหากท่านต้องการติดต่อเครือข่าย 

ท่านสามารถติดต่อได้ที่เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องาน

โครงการพัฒนา (ต่อจากหน้า 13)

ต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT) CBCT BUILDING  

7th floor, Nonsi 14 (Naksuwan), Nonsi Rd. 

Yannawa, Bangkok 10120 (Caritas Thailand) 

Tel. 0-2681-3900 #1710

เครือข่ายคาทอลิกไทยเพ่ืองานต่อต้านการ 

ค้ามนุษย์ (CNATT) สำานักเลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(CBCT) 122/11 ชั้น 7 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2681-

3900 ต่อ 1710

https://www.facebook.com/CNATT.

AgainstTrafficking/
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มันเป็นช่วงบ่ายที่ผมตั้งใจว่าจะนั่งทำางานที่บ้าน เป็นต้นงานที่เกี่ยวกับ 

การขีด ๆ เขียน ๆ ผมเริ่มงานช้า และมักจะมีลีลาโอ้เอ้อยู่บ้าง ผมเชื่อว่าคน

ทำางานศิลปะส่วนใหญ่ก็มีฟิลแบบนี้ ผมเปิดทีวี ฟังเพลง ดูช่องยูทูป จนเริ่ม

สะดุดเข้ากับซีดีแผ่นหนึ่งหลังจากออกมาจากห้องน้ำา มันวางซ้อนๆ กันอยู่ แต่

แผ่นนี้สันแผ่นมันมีชื่อนักร้องโอเปร่าคนหนึ่ง อารมณ์ทันความคิด ผมรื้อกอง

ที่มีแผ่นซีดีทับซ้อนกันจนได้แผ่นนี้มา แผ่นนี้มีชื่อศิลปินว่า  Domingo  แต่ที่

ประหลาดไปกว่านั้น เพลงชุดนี้ ชื่อชุด AMORE INFINITO ฟังดูก็เฉย ๆ ใน

เบ้ืองต้นแต่เม่ืออ่านรายละเอียดจากปกหน้า เขาเขียนภาษาอังกฤษท่ีแปลเป็นไทย

ได้ว่า “บทเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่  2 หรือ 

คาโรล วอยติวา” 

ผมใส่ซีดีแผ่นนั้นเข้าไปในเครื่องเล่น เสียงเพลงแบบเล่นใหญ่ของ  Do- 

mingo  ทำาผมแทบคลั่ง ดนตรีสอดรับแบบหนักแน่น โชคดีกว่านั้นที่เทคโนโลยี

ในปีที่ซีดีแผ่นนี้ผลิตยังไม่ทำาลายความละเอียดอ่อนของการทำาปกซีดี ผมอ่าน

เนื้อหาเหล่านั้นด้วยความกระหาย เหมือนพบเพื่อนเก่าที่ไม่เคยห่างหายกันไปใน

ความรู้สึก วลีเด็ดของพระองค์ท่านยังก้องดัง “อย่ากลัว”

ผมไปไกลกว่านั้นเมื่อนึกถึงหนังสือหลาย ๆ เล่มที่มีส่วนร่วมได้ทำา  

เพื่อขยับขยายความเชื่อ การรับรู้จักพระองค์ท่าน พลางสายลมก็พัดคำานี้เข้ามา

ในมโนสำานึก “สิ่งที่เขียนไว้ก็คงอยู่ วาจาก็โบยบิน” ผมเดินไปยังกองหนังสือ

ที่มีส่วนในการทำา หยิบเล่มที่เมื่อคราท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี “ด้วยรัก 

และรำาลึกถึง” (In Loving Memory) ซีดีเพลงในปี  2008  และหนังสือในปี   

2011 ผมนึกถึงสื่อสมัยใหม่ที่รวดเร็วฉับไว จะเหลืออะไรให้ชื่นชม

ยุคสมัยพาเราเดินผ่านความละเอียดอ่อนอย่างหน้าตาเฉย ชื่นชมกับสิ่ง

ฉาบฉวยว่องไว ถูกผิดไม่ทราบ ทำาลายทำาร้ายใครไม่สน บางทีส่ิงท่ีเป็นความทรงจำา 

และบันดาลแรงในวันนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับผมก็ได้ “ทำาสิ่งพิมพ์ 

(ให้ดี)ต่อไป เป็นต้นสิ่งพิมพ์สำาหรับงานศาสนา ถ้าเราจะลาลับโลกนี้ไปแล้ว ก็

เป็นเรื่องของยุคสมัย ยุคสมัยอาจจะไม่จดจำาชื่อเรา ลืมเลือนและไม่ให้ค่า แต่สิ่ง

ที่สิ่งพิมพ์ได้สลักเสลาไว้ จะคงอยู่เพื่อบอกกับคนในรุ่นถัดมา อย่างทายท้า และ

ทรงคุณค่าตลอดกาล... อย่ากลัว อย่ากลัว...”

คำาว่า “อย่ากลัว” ไม่ได้ให้เราทำาตัวบ้าบิ่น เหมือนทหารออกไปรบ 

ในแบบถือปืนเข้าเผชิญข้าฯ ศึก ถ้าแบบนั้นก็ตายตั้งแต่ออกมายืนแล้ว แต่คำาว่า 

“อย่ากลัว” ซ่อนนัยยะที่ความรู้ว่า เรามีพระ แล้วเราไม่ได้ทำางานคนเดียว ผมคิด

ว่าถ้าคำาว่า “อย่ากลัว” แล้วไปคิดว่าตัวเองเก่งนี่ผิดเลย ผมมีตัวอย่าง...

เวลาที่เราทำางานแพร่ธรรม เราชอบคิดถึงงานแพร่ธรรมในแผ่นดินที ่

ห่างไกล กับคนจน กับคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่สังคมมองข้าม น่าสงสาร ขาดแคลน

วัตถุปัจจัย เราทำาทุกอย่างที่ทำาได้ โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง มีบทดรามามากมาย

เมื่อนำาสิ่งของไปให้ ไปสัมผัสชีวิต ไม่มีอะไรขัดแย้งเลย ทุกคนล้วนตั้งใจทำางาน 

แต่วันหนึ่งบทเรียนนี้ก็มาเคาะห้องหัวใจของผม เมื่อยามที่นั่งประจำาอยู่ที่ตู้ยาม

หน้าวัด เดินไปเดินมาทำาหน้าที่บ้าง บางครั้งดูดี บางครั้งดูขาด ๆ เกิน ๆ ยาม

คนเดียวกับที่ผมว่านี่แหละ เดินเข้ามาหาผมในช่วงหลังมิสซาเย็น ซึ่งผมมักจะ

อยู่ในวัดอีกสัก 15 นาที มันเย็นจนแสงของวันกำาลังจะหมดไปแล้ว รถราน้อยลง 

เด็ก ๆ ผู้ปกครอง ครู คนสัญจรไปมา เริ่มเกือบจะไม่มีให้เห็นแล้ว ชายอาวุโส 

ท่าทางมึน ๆ คนนี้เดินทำาท่าสวัสดีเหมือนตำารวจและถามผมว่า “พ่อครับ มี 

พระคัมภีร์ไหมครับ ผมอยากอ่าน อยากเรียนรู้”

ผมนะจังงังกับความรู้สึกแบบน้ี ภาพบทเทศน์ หรือเร่ืองราวงานแพร่ธรรม

ชุดใหญ่ ไหลผ่านความทรงจำาเหมือนซีรีส์เกาหลีตอนเฉลยว่า ใครเป็นใคร และ

เก็บภาพที่ไปกลับคืนมาได้หมด นี่เราทำาและคิดอะไรอยู่ เรามีคนใกล้ตัวแบบนี้ 

อีกตั้งเยอะ คนยาม คนครัว คนขับรถ คนงาน ฯลฯ คนเหล่านี้ผ่านไปจน 

ชินตา เราทำาอะไรกับเขาเราอยู่กับเขาอย่างไร เราทำาให้เขารู้สึกได้ว่า อะไรที่คนๆ

นี้เชื่อแล้วส่งผลให้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นคนแบบเขา เป็นคนมีศาสนา มีน้ำาใจ 

เป็นคนดี...ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ใครหรอกที่อยู่เบื้องหลัง การทำางานของพระเป็นเจ้า

นั่นเอง

วันนี้นอกจากจะไม่กลัวในพลังของสื่อใหม่แล้ว ยังมั่นใจได้ว่า ในสนาม

แพร่ธรรม คนส่วนใหญ่และเป็นต้นในระดับรากหญ้า น่าจะขอหนังสือพระคัมภีร์

มากกว่าขอลิงค์ (link) หรือถามหาว่าเว็บ หรือแอปไหนกันนะที่เขาพูดถึง 

เรื่องพระเรื่องเจ้า

สิ่งต่าง ๆ ล้วนเกื้อกูลกันในสนามและห้วงเวลาที่เหมาะสม

บรรณาธิการบริหาร

สิ่งต่าง ๆ
       ล้วนเกื้อกูลกัน
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ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี
จัดอบรมครูกับการปกป้องคุ้มครอง

ผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง
ฝ่ายการศกึษาสังฆมณฑลอบุลราชธานี จัดอบรมครูกบัการปกป้องคุม้ครอง

ผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง สำาหรับครูจำานวน 465 คน (อ่านต่อหน้า 17)

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2018 คุณพ่อนิรุต กิจเต่ง เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณโอกาสระลึกถงึการเสดจ็สวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี 

โอกาสนี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางนภสร  

โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และคณะ ให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าว

“เทิดเกียรตแิม่พระฟาตมิา” คุณพ่อนิโคลาส เลอเฟบิวร์, MEP  

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันเสาร์ที่ 13 

ตุลาคม 2018 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

“วันศาสนสัมพันธ์/ศุกร์ต้นเดือนตุลาคม” วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 

2018 เวลา 07.30-12.00 น. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และค

ริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดงานวันศาสนสัมพันธ์ระลึกคุณอนันต์ผู้ก่อตั้งศาสน-

สัมพันธ์ และคุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ ภายในงานได้มีกิจกรรมดังนี้ 1. 

ตรวจสุขภาพ โดยมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย โดย

การนำาของ ศจ.คงกฤช อิ่มกมล ผู้อำานวยการแผนกสุขภาพอนามัย และรับฟัง

การบรรยาย สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โดยนางเสาวลักษณ์ อิ่มกมล วิทยากร 

กรมพัฒนาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ชั้น 10 

อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  2. พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัด 

เซนต์โธมัส โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทั้ง 2 รวม 75 ท่าน การจัดกิจกรรมวันศาสนสัมพันธ์ เป็นการแนะนำา

องค์กรที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ฯ ได้สร้างความสัมพันธ์และ

บังเกิดผลดีมากขึ้น โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริหารโดยคุณพ่อเสนอ  

ดำาเนินสดวก เลขาธิการฯ 

ภาพพักตา

ภาพที่น่ารัก
พระสังฆราช
ฟิลิป บรรจง

ไชยรา
กับอุดมสาร
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 16 
เธอเฝ้ามองดู 

ด้วยความเชื่อ
ศรัทธา

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะเดินทางไปพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานด้านพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ชุมชนย่านกะดีจีน  

วัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ให้การต้อนรับผู้แทน 3 ศาสนา และประธานชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกุฎีจีน กุฎีขาว โครงคราม วัดประยุรวงศ์ วัดกัลยาณ์  

วัดบุปผาราม และประชาชนในชุมชนย่านกะดีจีน มงซินญอร์ ดร.วิษณุ  

ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าว

ต้อนรับ และบรรยายสรุปประวัติของวัดซางตาครู้ส คุณปิ่นทอง วงษ์สกุล 

ประธานชุมชนกุฎีจีน บรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของย่านกะดีจีน และ 

เยี่ยมชมสถานที่ตามเส้นทางทองเที่ยวชุมชน ได้แก่ ร้านหลานแม่เป้าขนมฝรั่ง

กุฎีจีน พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน บ้านจันทนภาพ (เรือนไทยไม้สักอายุกว่า 120 ปี) 

และรับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และอาหารตามอัตลักษณ์ของชุมชนย่านกะดีจีน 

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าเกียนอันเกง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018 

เวลา 13.30 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สมาชิกเครือข่ายคาทอลิกไทย
เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ 

“CNATT” เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (Catholic 

Network Against Trafficking in Thailand) (อ่านต่อหน้า 13)

 ภาพนี้ชื่อภาพว่า “ความเป็นมรณสักขีของนักบุญลอเรนซ์พร้อมด้วย 

ซิสเตอร์ทั้งสองของคณะเบเนดิกติน” ถ้าถ่ายในลักษณะหงายกล้องแบบนี้ คาด

ว่าต้องเป็นภาพที่วางอยู่ด้านสูงๆ การถ่ายภาพแบบนี้อาจจะไม่คมชัด หรือได้

มุมที่ดี แต่ผมก็ชอบอารมณ์ในแบบนี้จึงเอามาฝากกัน รูปนี้เป็นผลงาน ของ  

JACOBELLO DEL FLORE ในปี 1425 เวลาเห็นศิลปินวาดภาพจาก 

ความเชื่อศรัทธา แล้วค่อย ๆ มองภาพนาน ๆ ร�าพึงไปตามเรื่องราว บวกกับ

การหาข้อมูลเพื่อย้อนกลับไปที่ความคิดเบื้องหลัง เราอาจจะได้บทร�าพึงดี ๆ 

หรือข้อคิดมากมาย ในรายละเอียดของภาพนอกจากความโหดร้ายของการเผา 

ทัง้เป็น ท�าไมยังต้องมีซิสเตอร์มาคุกเข่าอยู่ข้าง ๆ ด้วย

 ถ้าเราศึกษาดี ๆ คงมีทฤษฎีหลายอย่างท่ีบอกถึงเหตุผลท่ีศิลปินใส ่

ซิสเตอร์เข้าไปคุกเข่าในภาพนั้นด้วย อาจมีค�าถามต่อ ท�าไมต้องสอง ท�าไม

ต้องคณะเบเนดิกติน ผมเก็บค�าตอบในเชิงความรู้ไว้ก่อน แต่ทดไว้ในใจว่า 

เครื่องปลุกปลอบใจที่ดีที่สุด บางทีมากกว่าความหวังคือความจริง ความจริง

ที่เราต้องเผชิญ ในสนามของการสละชีวิตเพื่อพระองค์ เราอาจไม่ได้เป็นมรณ-

สักขีแบบโดนเผาท้ังเป็นในเตา เราอาจจะโดนเผาทั้งเป็นจากค�าพูดหรือความ 

ทรมานร้ายกาจจากเครือ่งทรมานอืน่ แต่ถ้าเราปรารถนาเมอืงสวรรค์ มนักไ็ม่ง่าย

เหมือนเดินพรมแดงแน่ ๆ


