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ปีที่ 42 ฉบับที่ 46 ประจำ�วันที่ 11-17 พฤศจิก�ยน 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

พิธีรับโล่พระราชทาน และงานประกาศผลรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี”
ก้าวสู่ปีที่ 3 วาระ  “100 ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” (อ่านต่อหน้า 3)

พระสังฆราชยอแซฟ  
วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณฉลองวัด

แม่พระลูกประค�า 
กาลหว่าร์ พร้อมด้วย 
พระสังฆราชยอแซฟ 
สังวาลย์ ศุระศรางค์
และคุณพ่อจ�าเนียร 

กิจเจริญ วันอาทิตย์ที่ 7 
ตุลาคม 2018 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 46 ประจำาวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2018 หน้า 3

(อ่านต่อหน้า 4)

ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย  ร่วมกบัสภาการศึกษา 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับโล ่

พระราชทานและประกาศผลรางวัลวรรณกรรม 

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 ประจ�าปีพุทธศักราช 

2561  หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” ซ่ึงเป็นหนึ่ง 

ในผลงานวรรณกรรมโดดเด่นของอุชเชนี โดยได้

รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล 

แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ภายในงาน 

ประกาศผลผู้ทีไ่ด้รบัรางวลั ได้รบัเกียรตจิากพลอากาศ

เอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี  

และเป็นประธานมอบรางวลั พร้อมด้วยคณุหญงิปัทมา 

ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ  

โดยมีคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย และคณะกรรมการรางวัล

วรรณศิลป์อุชเชนี พันตรีปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธ- 

ยา บุตรชายอุชเชนี ร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 

ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่ง

ชาติสิริกิติ์

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์

อุชเชนี”  เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา  หรือที่เรา

รู้จักในนามปากกา “อุชเชนี”    มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

แม้จ�านวนไม่มากแต่ทรงคุณค่า    และโดดเด่นทางด้าน

วรรณศิลป์อย่างยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์เช่น “ขอบฟ้า 

ขลิบทอง”, “ดาวผ่องนภาดิน” หรือความเรียงร้อยแก้ว 

“เพียงแค่เม็ดทราย” ในนามปากกา “นิด นรารักษ์” 

นอกจากผลงานการเขียนซึ่งก่อเกิดแรงบันดาลใจ

มากมายส�าหรับผู้ที่รักทางด้านวรรณศิลป์แล้ว    การใช้ 

ชีวิตเรียบง่ายอ่อนโยนเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ยังเป็นแบบอย่าง 

ที่ดียิ่ง

“อุชเชนี”  ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2536 และยังได้รับรางวัลอื่นๆ ทั้งรางวัล 

ด้านวรรณกรรม อาทิ รางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ จาก 

รัฐสภาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

หรือรางวัลในหน่วยงานของศาสนา อาทิ รางวัล 

“Achievement Awards”  จากสื่อมวลชนคาทอลิก 

ประเทศไทย และเครื่องประดับเกียรติยศของสมเด็จ

พระสันตะปาปาซิลแวสเตอร์ ขั้นอัศวินกางเขนใหญ่   

อุชเชนีถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีล้วนบ่งบอกถึงผลงานและชีวิตท่ีน่าจดจ�า 

 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะ

กรรมการอ�านวยการ โครงการประกวดวรรณกรรม 

“วรรณศิลป์อุชเชนี” กล่าวรายงานการจัดงาน ว่า รางวัล

วรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก 

ในปีพุทธศักราช 2560 โดยสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ 

ไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียน

แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อร�าลึกถึง “อุชเชนี” 

หรืออาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ 

พิธีรับโล่พระราชทาน (ต่อจากหน้า 2)

สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจ�าปีพุทธศักราช 2536 

ผู ้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู ้ที่รักงานด้านวรรณศิลป์ 

เพื่อสืบสาน และพัฒนาการใช้ภาษาไทย รวมถึงการ 

ส่งเสริมเยาวชนให้สนใจในงานวรรณศิลป์สืบไป 

ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ ได้รับ

รางวัล คณะกรรมการตัดสินได้ท�าการคัดสรรและพิจารณา

ผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ในหัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” หนึ่งในวรรณกรรมที่ 

โดดเด่นและมีชื่อเสียงของอุชเชนี

ในคร้ังน้ีมีผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจากท่ัว

ประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 574 ผลงาน คณะกรรมการได้

คัดเลือก และพิจารณาตัดสินรางวัลแก่ผลงานโดดเด่น 

รวม 9 รางวัล โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทกลอนสุภาพ และประเภทความเรียง ใน 2 ระดับ 

คือ ระดับนักเรียน และระดับประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกวดวรรณกรรม 

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

โล่รางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศท้ังสองประเภท 

เป็นท่ีซาบซ้ึงและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 

หาที่สุดมิได้

 ทั้งนี้ การจัดการประกวดได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 

และได้จัดพิธีรับรางวัลในวันนี้ โดยคาดหวังว่าจะมีการ

ด�าเนินการประกวดอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

ประธานในพิธี กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 

ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล

วรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ประจ�าปีพุทธศักราช 

2561 เพื่อเป็นเกียรติแก่อุชเชนี อาจารย์ประคิณ ชุมสาย 

ณ อยุธยา ผู้มีความเป็นเลิศด้านวรรณศิลป์ งานเขียน

และความคิดของท่าน เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่รู้จัก

และได้สัมผัสท่าน ตลอดจนนักเขียนและผู้อ่านมากมาย

 โครงการการประกวดวรรณกรรม “วรรณศิลป์ 

อุชเชนี”  เป็นโครงการที่มีคุณค่ายิ่ง ในอันที่จะสืบสาน 

พัฒนาและส่งต่องานวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงาม 

ของภาษาไทย จึงขอชื่นชมสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ 

ไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่ได้

เห็นถึงความส�าคัญในการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 

รวมทั้งร่วมกันด�าเนินโครงการนี้เพื่อด�ารงไว้ซึ่งคุณค่า

ของงานวรรณศิลป์ไทยอีกด้วย 

ผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้

รับรางวัลในวันนี้ ขอให้ท่านภูมิใจว่าผลงานของท่านได้

รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดับประเทศด้านวรรณศิลป์ ซึ่งประกอบด้วย ศิลปิน

แห่งชาติหลายท่าน และผู้คร่�าหวอดอยู่ในแนวหน้าของ

แวดวงวรรณกรรมไทยมาเนิ่นนาน

 ภายในงานมีการขับร้องประสานเสียงบทเพลง 

Perfect และบทเพลง   I Will Follow Him   โดย

นักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การร้องเพลงประสานเสียงระดับมัธยมศึกษาของ

เขตการศึกษา  1  โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษาอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

การขับร้องบทเพลง “อุชเชนี” จากผลงานการ

ประพันธ์เนื้อร้องและท�านองโดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้ว-

ขจร เรียบเรียงดนตรีโดยคุณจิรพรรณ อังศวานนท์  

ร่วมขับร้องโดยคุณบาร์บารา ศิโยน ดาวรัตนหงษ์ (ใบ

หม่อน) นักร้องโอเปร่า ที่ผ่านการขับร้องทั้งในระดับ

ประเทศและระดับโลก 

การอ่านบทกวีนิพนธ์ โดยนิสิตคณะอักษร-

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  “แด่อุชเชนี” ฝึกซ้อม 

โดยอาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขา

วรรณศิลป์ พุทธศักราช 2557 และ ผศ.ดร.อาทิตย์  

ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬา- 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเลงดนตรีประกอบโดยแม้ว 

คนรักแมว 

ช่วง “จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ”  

ในหัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” โดยนักคิด นักเขียน  

นักข่าว ทั้ง  6  ท่าน  ได้แก่ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริ-

จรุงรัฐ ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณูปการ

ต่อภาษาไทย ประเภทองค์กร จากกระทรวงวัฒนธรรม 

และได้รับรางวัลวัฒนคุณากร ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ

พิริยภูมิ หง่อยกระโทก ชนะเลิศกลอนสุภาพ ระดับ

นักเรียน

ตะวัน กองม่วง ชนะเลิศกลอนสุภาพ ระดับประชาชน

กชกร ชิณะวงศ์ ชนะเลิศความเรียง  ระดับประชาชน
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พิธีรับโล่พระราชทาน (ต่อจากหน้า 3)

กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าของส�านักพิมพ์ ณ เพชร

คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการหนังสือ

สารคดี หนังสือคุณภาพที่ไม่มีใครปฏิเสธ

คุณสาวิตรี ทนเสน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี ประจ�าปี 2560 ประเภท

กลอนสุภาพ ระดับประชาชน

คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนดับเบิ้ลซีไรต์ 

คนล่าสุด

  คุณสราวุธ  เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักคิด  

นักเขียน ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

 คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง นักข่าว ผู้สร้างสรรค์

ผลงานเป็นที่ประจักษ์

การขับร้องบทเพลง “น้�าจากพระทัย” เขียน

เนื้อร้องโดยอุชเชนี และได้รับการเรียบเรียงท�านองโดย 

อาจารย์ดนู ฮันตระกูล  ร่วมขับร้องโดยคุณพ่อสุทธิ  

ปุคะละนันท์ 

การประกาศผลรางวัล การประกวดวรรณกรรม 

“วรรณศิลป์อุชเชนี”  หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” ครั้งที่  

2 จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศจ�านวน 

574 ผลงาน   โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ประเภท 

กลอนสุภาพ  2. ประเภทความเรียง  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับนักเรียน มีผลงาน

ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 76 ผลงาน 

กลอนสุภาพรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 

30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่บทกลอน

ชื่อ “แสงแห่งทราย” ของนายพิริยภูมิ หง่อยกระโทก  

นามปากกา “แทนชีวา ศรีเสมานคร” จากจังหวัด

นครราชสีมา

ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชน มีผลงาน 

ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 190 ผลงาน 

กลอนสุภาพรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 

30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่บทกลอน

ชื่อ “เม็ดทราย” ของนายตะวัน กองม่วง นามปากกา 

“ตะวันขึ้นทุกที่ทุกเวลา” จากจังหวัดราชบุรี 

กลอนสุภาพรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล 

รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 1. บทกลอน “อาสาทานตะวัน” ของนาย 

นรพัลลภ ประณุทนรพาล จากกรุงเทพมหานคร

2. บทกลอน “ด�าเนินทราย” ของนางปาลิตา 

ผลประดับเพ็ชร์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน มีผลงาน 

ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 135 ผลงาน 

ความเรียงรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 

10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

1. ความเรียงชื่อ “ปรัชญาจากเม็ดทราย” ของ

นายกิตติพิชญ์ เชาว์ไวย จากกรุงเทพมหานคร

2. ความเรียงชื่อ “เม็ดทราย” ของเด็กหญิง

พลอยรุ้ง ละมุล จากจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเภทความเรียง ระดับประชาชน มีผลงาน

ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 173 ผลงาน 

ความเรียงรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 

30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ความเรียงชื่อ 

“เพียงแค่เม็ดทราย” ของนางสาวกชกร ชิณะวงศ์ จาก

จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเรียงรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัล

ละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

1. ความเรียงชื่อ “เพียงแค่เม็ดทรายบน

ชายหาดแห่งอนันตกาล” ของนายสุวัฒน์ ยวงแก้ว 

นามปากกา “ดวงใจเดียวกัน” จากจังหวัดสมุทรปราการ

หนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ประจ�าปี 2561 “เพียงแค่เม็ดทราย” นางสาวกชกร ชิณะวงศ์ รางวัลชนะเลิศความเรียง ระดับ

ประชาชน

ในวันที่คนที่คุณรักที่สุดร้องขอให้คุณพาเธอไปในที่ที่จะช่วยคลายความทุกข์  และความเศร้าในใจ 

ลงไป คุณจะพาเธอไปที่แห่งใด?  พี่สาวคนดีของฉัน  เธอป่วยด้วยโรคมะเร็ง  โรคที่ใครต่อใครไม่อยาก 

เชื้อเชิญให้เข้ามาเยี่ยมเยือนในชีวิต  แต่เธอโชคร้ายที่ต้องพานพบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัส   ภายหลัง 

การเข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือน  หมอบอกกับฉันว่ามะเร็งลุกลามจนเกินกว่าจะ 

เยียวยา  ส่ิงใดที่เป็นความสุขของคนไข้ขอให้รีบท�า ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

พี่สาวบีบมือฉันแน่น เธอขอให้ฉันขับรถไปในที่ที่จะท�าให้เธอจะมีความสุขที่สุด ฉันมองลึกเข้า 

ไปในแววตาแสนเศร้าของเธอ  ปรับเอนเบาะรถให้เธอนอนในท่าที่สบายที่สุด  เปิดหน้าต่างรถพอให้ลม

ธรรมชาติพัดเข้ามา หวังให้เธอได้ผ่อนคลาย  นับจากนี้ อิสระก�าลังจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากที่ต้องอุดอู้อยู ่

ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ และถูกโยงใยด้วยเครื่องวัดสัญญาณชีพ ไปจนถึงสายน้�าเกลือที่พันธนาการเธอเอาไว้ 

กับเตียงในโรงพยาบาลนานหลายเดือน หัวใจฉันรู้สึกโปร่งโล่งอย่างประหลาด ฉันขับรถมาจอดใต้ทิว 

ต้นมะพร้าว เบื้องหน้าคือทะเลสวยที่แวดล้อมด้วยผืนทรายสีขาวละเอียดละมุนตา  พี่สาวของฉันยังคง 

นอนหลับด้วยความอ่อนเพลีย ฉันจัดการเรื่องที่พักริมชายหาดเป็นที่เรียบร้อย บีบมือเธอเบาเบา เป็น

สัญญาณบอกให้เธอรู้ตัวว่าตื่นได้แล้ว  พี่สาวค่อยๆ ลืมตาขึ้นจากภวังค์ แม้ก�าลังวังชาจะน้อยนิด แต่ฉัน

สังเกตเห็นความลิงโลดในแววตา  เธอยิ้มสดใสที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น  ฉันพยุงเธอลงมานั่งที่เก้าอี้ไม้สีขาว   

สายตาเธอกวาดมองสรรพสิ่งรอบๆ ตัวด้วยความตื่นเต้นราวกับเด็กน้อยที่เพิ่งได้รับของขวัญที่ถูกใจ  

หลายเดือนท่ีผ่านมาเราสาละวนไปกับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จนหลงลืมไปว่าโลกภายนอกยังมีส่ิงสวยงาม 

อีกมากมายที่ช่วยเติมเต็มความหวังให้ฟื้นคืนกลับมา  

 ฉันถามเธอว่า “ชอบที่ที่พามารึเปล่า?”   เธอพยักหน้า ยิ้มแทนค�าพูด  ฉันถามต่อว่า “ชอบ

อะไรมากที่สุด?” เธอใช้มือที่แสนบอบบางก�าเม็ดทรายขึ้นมาแล้วโปรยมันกลับลงสู่พื้นเบื้องล่าง  ฉันถาม

อย่างสงสัยว่า “ท�าไมถึงหลงรักเม็ดทราย?”  เธอบอกเสียงแผ่วเบาว่าเม็ดทรายท�าให้เธอคิดถึงช่วงชีวิตใน

วัยเด็ก  เมื่อครั้งที่พ่อกับแม่พาเธอมาเที่ยวทะเลครั้งแรก ความรู้สึกของการได้สัมผัสผืนทรายด้วยเท้าเปล่า

เป็นความทรงจ�าที่แสนวิเศษที่ฝังอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจ  ฉันถามต่อว่า “อยากเดินบนผืนทรายอีกสักครั้ง

ไหม?”  พ่ีสาวพยักหน้าบีบมือฉันแน่นกว่าทุกครั้ง  ฉันค่อยๆ ถอดรองเท้าของเธอออก  พยุงตัวให้เธอ

ลุกขึ้นช้าช้า  เธอค่อยๆ ก้าวเท้าเหยียบลงไปบนเม็ดทรายขาวละเอียดด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุข น้�าตาคลอ ฉัน

กุมมือเธอ มองลึกลงไปในดวงตาของเธอที่บัดนี้รื้นไปด้วยน้�าตา  “ก้าวรอก้าว เพื่อจะก้าวไปด้วยกัน  เรา

ไม่จ�าเป็นต้องเดินให้เร็วแข่งกับตะวัน หรือดวงจันทร์  แต่เราสามารถก้าวด้วยความเร็วเท่าที่ใจเราต้องการ   

ค่อยๆ ก้าวไปด้วยกัน” การเดินเล่นบนผืนทรายช่วยนวดฝ่าเท้าของเธอให้ผ่อนคลาย  

2. ความเรียงชื่อ “ใช่เพียงแค่เม็ดทราย” ของ

นางสาวติกขปัญญ์ มณีนุ่ม จากจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากประกาศผลการประกวดแล้ว ยังม ี

การส่งต่องานประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์ 

อุชเชนี ปีที่ 3 วาระ  “100 ปี ชาตกาล อุชเชนี กวีของ

กวีที่เรารัก” โดย 3 ศิลปินแห่งชาติ อ่านบทกวี ร�าลึก  

อุชเชนี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ชมัยภร  

แสงกระจ่าง (บางคมบาง) คุณพิบูลศักดิ์ ละครพล

ดร.เพชรยุพา 

บูรณ์สิริจรุงรัฐ

คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

(นิ้วกลม)

คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง 

(อ่านต่อหน้า 13)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

เปิดตัวรูปปั้นบุรุษตามแบบผ้าห่อพระศพเมืองตุริน

7 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ผ้าห่อพระศพเมืองตุริน เป็นผ้าท่ีมีอายุเก่านับศตวรรษ

ที่ เช่ือกันว่า เป็นผ้าใช้ห่อพระศพของพระเยซูเจ้า 

ขณะน�าไปฝังยังพระคูหา  ตามต�านานเชื่อว่าผ้าผืนนี้มี

รอยประทับพระวรกายของพระเยซูเจ้า     หลังจากการศึกษา 

และปั้นรูปตามร่างที่ปรากฏบนผืนผ้า ปฏิมากร นาย

แซร์จิโอ โรแดลลา ได้น�าเอาผ้ามาห่อรูปปั้นนี้เพื่อดูว่า

จะทาบกันสนิทพอดีเหมือนวิธีการห่อศพคนได้หรือไม่   

นายอิวาน มาร์สุระ ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์ของพระ

สันตะปาปากล่าวว่า รูปป้ันจ�านวนหลายๆ รูปเป็นสมมุติ- 

ฐานว่าน่าจะเป็นบุรุษที่มาจากรอยบนผ้าห่อศพนั้น

ต่างก็มีความเป็นศิลปะมากกว่าที่จะมีความเป็น

วิทยาศาสตร์     ตามท่ีนายอิวานกล่าว รูปป้ันใหม่น้ีสนับสนุน 

การศึกษาที่มีมานานนับศตวรรษและจะท�าให้เราเข้าใจ

ว่าผ้าห่อพระศพน้ีเป็นของปลอมหรือเป็นพระธาตุ

แท้จริง เขากล่าวว่า

  “ผมสามารถพูดได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกอย่าง

เข้ากันได้อย่างลงตัวระหว่างผ้าห่อพระศพเมืองตุริน

และรูปปั้นนี้”

l โครงร่างของรูปปั้นนี้ยังสามารถช่วยนักประวัติศาสตร์

มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับบุรุษจากผ้าห่อศพเมืองตุรินนี้    

นายอิวาน มาร์สุระ เสริมรายละเอียดว่า “บุรุษที่ปั้นออก

มาจากผ้ามีลักษณะอัมพฤกษ์ครึ่งซีก รูตะปูไม่ได้อยู่ตรง

ข้อมือตรงเส้นชีพจรแต่อยู่บนฝ่ามือ”

l รูปปั้นนี้ท�าขึ้นหลังจากมีการศึกษาสรีรภาพจากผ้า

แล้วสองปี นายโรแดลลาต้องท�าลายรูปป้ันท้ิงถึงสามคร้ัง 

และท�าข้ึนใหม่อีก น่ีจึงม่ันใจได้ว่าเป็นรูปท่ีมีความใกล้เคียง 

กับบุรุษในภาพห่อศพมากที่สุด      นายแซร์จิโอท�าส่วนหัว 

กะโหลกครั้งแรกเป็นโลหะก่อนและปรับโครงสร้าง 

ให้เหมือนภาพบนผ้าด้วยเคร่ืองออกแบบคอมพิวเตอร์     

เขาใช้แม้กระทั่งฟิล์มถ่ายภาพเนกาทีฟของผืนผ้า 

ตารางสูตรทางคณิตศาสตร์ กระดาษโปร่งใสเพื่อให ้

ได้ความเที่ยงตรงของรอยแผลและความเจ็บปวด 

ที่บุรุษผู้นี้ได้รับ      พวกเขาหวังจะท�ารูปปั้นแบบนี้ซ้�าอีก 

หลายๆ ชิ้นด้วยวัสดุแตกต่างกัน 4 ชนิด จากปูน 

ปลาสเตอร์ หินอ่อน สัมฤทธิ์และไม้ เพื่อจัดบริการแก่วัด

ต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องการ     นิทรรศการได้ออกแสดงทั่ว 

กรุงโรมเมื่อเร็วๆ นี้และนายแซร์จิโอมีแผนที่จะน�าไป 

แสดงทั่วโลกพร้อมกับภาพถ่ายต้นฉบับผืนผ้าหอ 

พระศพเมืองตุริน และยังมีพระธาตุจากไม้กางเขนของ

พระคริสตเจ้า รอยประทับพระโลหิต มงกุฎหนามและ

เศษผืนผ้าห่อศพน้ี พร้อมด้วยส่ิงประดิษฐ์อ่ืนท่ีข้ึนประกอบ

การแสดงนิทรรศการพร้อมเพรียง

14 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เริ่มต้นศตวรรษที่ 20 นักบวชหญิง 4 คน เอมิเลีย 

ปอนโซนี เรยีนา โคลอมโบ คอนแซตตา ฟินาร์ดิ และ

ลุยเจีย แปนเซริ มีส่วนร่วมในโครงการอวกาศที่ส�าคัญ

ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานั้น คือการท�าแผนที่จักรวาล ดังนั้น

จ�าเป็นจะต้องถ่ายภาพท้องฟ้าด้วยกล้องส่องทางไกล 

ขนาดใหญ่และระบุบรรดาดวงดาวต่างๆ สมุดภาพของ

ซิสเตอร์ทั้ง 4 ท่านมีมากกว่า 480,000 ภาพ

 คุณพ่อพอล มูแอลเลอร์ นักดาราศาสตร์ประจ�า

หอดูดาวกรุงวาติกัน เล่าว่า

 “โครงการนี้เริ่มประมาณปี ค.ศ. 1880 และ

ด�าเนินอยู่นานถึง 40 ปี มี หอดูดาว 18 ประเทศที่แบ่ง

พื้นที่ท้องฟ้าสังเกตการณ์ และยังมีหอดูดาวอีกหลายๆ

ประเทศในโครงการ แต่กรุงวาติกันเป็นกลุ่มแรกและเริ่ม

ท�างานที่ได้รับมอบหมาย”

l เพื่อจะเข้าใจว่าท�าไมกรุงวาติกันตัดสินใจร่วมวิจัยการ 

ส�ารวจทางดาราศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ คุณพ่อซาบิโน 

องค์การนาซาของวาติกัน : เครื่องมือบังคับ
แบบเกมส์เพลย์สเตชั่น และนักบวชหญิง 4 คน

มัฟเฟโอ และคุณพ่อพอล มูแอลเลอร์ อธิบายว่ามีความ

จ�าเป็นต้องย้อนกลับไปยังปลายศตวรรษที่ 19  คุณพ่อ 

ซาบิโน มัฟเฟโอ นักดาราศาสตร์ที่นี่อีกท่านหนึ่งเล่า

ว่า    “หอดูดาวของกรุงวาติกันได้เริ่มติดตั้งในสมัยพระ

สันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ซึ่งได้รับค�าแนะน�าจากคุณพ่อ  

ฟรานเชสโก เดนซา นักดาราศาสตร์ จุดหมายก็เพื่อ

แสดงให้ประชาชาติได้รู้ว่าพระศาสนจักรไม่ได้เป็น

ปฏิปักษ์กับวิทยาศาสตร์”

 คุณพ่อพอล มูแอลเลอร์ เสริมว่า  “ยังมีแรง

ผลักดันด้านการทูต การเมือง ที่มองว่าหอดูดาวกรุง

วาติกันเป็นหอดูดาวระดับนานาชาติได้ในเวลานั้น ที่

เร่ิมตั้งค�าถามกันว่ากรุงวาติกันนี่จัดว่าเป็นรัฐอิสระหนึ่ง

ได้หรือไม่”

l ปัจจุบันกรุงวาติกันก็มิได้เลิกใส่ใจกับดาราศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ หอดูดาวยังคงท�างานเต็มรูปแบบ และยัง

มีหอดูดาวอื่นอีกในมลรัฐอริโซนา ที่อุทิศตัวเต็มเวลา 

ในการส�ารวจค้นคว้า  แต่ส�านักงานใหญ่อยู่ที่กัสแตล 

กันดอลโฟ ประเทศอิตาลี ที่มุ่งเน้นงานด้านจัดการ 

การประชุมสัมมนาและเป็นพิพิธภัณฑ์  ศาสตราจารย์ที่

ท�างานท่ีนั่นยังคงด�าเนินงานเพ่ิมเติมนวัตกรรมใหม่ๆ

และเทคนิคตื่นตาตื่นใจ เช่น เครื่องมือบังคับแบบเกมส์

เพลย์สเตชั่น (Playstation remote control) ซึ่ง

แม่นย�าในการบังคับกล้องดูดาวบนมือเรา    มันใช้จัดการ 

กับการออกค�าสั่งกับเครื่องมือกล้องดูดาวได้อย่าง

แม่นย�า

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ต้องแบ่งไว้ 3 ส่วน
“เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาท�าทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสน

อยู่แล้ว ยังน�าเงินทั้งหมด น�าทุกอย่างที่มีอยู่ส�าหรับเลี้ยงชีวิต

มาท�าทาน”  (มาระโก 12:44)
การเลี้ยงดูลูกในสมัยน้ีเป็นท่ีสิ่งท้าทายความรับผิดชอบในการให้

ความปลอดภัยและเร่ืองสุขภาพเป็นสิ่งส�าคัญ รวมทั้งในเรื่องของการสอน 

พวกเขาเกี่ยวกับมารยาทและค่านิยม และการเข้าอยู่ในสังคม แม้แต่แม่และพ่อ

ของโนอาห์หนูน้อยวัยสี่ขวบก็ยังต้องการปลูกฝังให้ลูกชายตัวเล็กของเขารู้สึก

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย

แม่และพ่อสอนว่าโนอาห์ใช้เงินหนึ่งในสามของเงินท้ังหมดท่ีเขาได้

รับเป็น (1)ของขวัญ (2)ค่าขนม และ (3)ท�าบุญแบ่งปัน โดยที่เขาสามารถ

เลือกให้พ่อหรือแม่มาร่วมแบ่งรายได้ท้ังหมดออกมาเป็นสามส่วนด้วย โดย

สองในสามแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายท่ัวไปและเงินเก็บเพ่ืออนาคตของโนอาห์ 

ส่วนเงินส�าหรับท�าบุญนั้นจะพวกเขาน�าไปมอบให้กับคนท่ีอยู่ข้างถนน หรือ

เพ่ือนของโนอาห์ก็ได้ หรือแม้กระทั่งมาใส่ถุงทานของโบสถ์ในวันอาทิตย์ 

ส�าหรบัโนอาห์แล้วในแต่ละเดอืนต้องมกีารแบ่งเงนิออกทกุครัง้เป็น “สามส่วน”

นี่เป็นเรื่องดีส�าหรับโนอาห์ และเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับพ่อและแม่ของเขา

เอง ผู้คอยปลูกฝังบุตรชายของตนเองให้มีความเคารพต่อผู้อื่นและรู้จักการ

แบ่งปันสิ่งท่ีตัวเองมีรวมทั้งเวลา ให้เป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างแรงบันดาล

ใจในชีวิต ค�ายืนกรานของพ่อแม่ของโนอาห์ในการแนะน�าสั่งสอนลูกชายของ

เขาในช่วงวัยเร่ิมต้นรู้จักการท�าบุญช่วยแบ่งปันก็จะส่งผลให้เด็กน้อยคนหนึ่ง

เติบโตขึ้นท่ามกลางสังคมเห็นแก่ตัวและมีความโลภ เพราะเม่ือโนอาห์โตข้ึน

เขาจะนึกถึงสิ่งที่พ่อและแม่เคยสั่งสอนเขา และท�าให้สามารถยืนหยัดอยู่ร่วม 

ในโลกใบนี้ได้อย่างงดงาม

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงบนัดาลให้พวกลกูรูจั้กทีจ่ะมใีจเสยีสละแบ่งปัน 

และช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องรอบข้าง รู้จักมองเห็นผู้อื่น ขอโปรดให้ลูกสามารถ

แสดงออกถึงการสละน�้าใจ อ�าเภอใจ และความเห็นแก่ตัวของลูกเองได้ด้วย

เทอญ อาแมน

สัมพันธ์พ่อลูก
ความเป็นคริสตชนกับการภาวนา
แทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมานาน
เหมือนกับคริสตชนที่ดีคือคริสตชนที่หมั่นสวด
ซึ่งน่าจะใช่...หากเข้าใจการภาวนาอย่างถูกต้อง
เร่ิมจาก “ความสัมพันธ์” ท่ีมีการภาวนาเป็นตัวเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์เรากับพระเจ้า...ความสัมพันธ์ลูกกับพ่อ
มีอะไรก็อยากบอกอยากเล่า
...ทุกข์สุข ปัญหา ความสุข ความยินดี
ไม่มีอะไรก็อยากบอกอยากเล่า
...ทักทายพ่อ ขอบคุณพ่อ บอกคิดถึงพ่อ
ประสาคนรักกันประสาคนผูกพันกัน
มีอะไรผิดพลาดไป อะไรไม่ถูกต้อง 
...ขอโทษพ่อ บอกพ่อว่าเสียใจ สัญญาว่าปรับปรุงแก้ไข
อันเป็นเรื่องธรรมชาติอันเป็นเรื่องปกติวิสัย
แล้วนั้นก็เป็น “การภาวนาวอนขอ”
ในสิ่งที่น่าจะเป็นในสิ่งที่น่าจะมี
อะไรก็ตามที่เกินความสามารถ
ขอพ่อช่วย “เสริม” ให้ ขอพ่อช่วย “เอื้อ” ให้
ขอไปก็ออกแรงท�ามุมานะเพียรพยายาม
อย่างที่เชื่อกัน... “เหนือฟ้าย่อมมีฟ้า”
เหนือมนุษย์ยังมีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
แต่พอความเข้าใจการภาวนาผิดเพี้ยน
รวบรัดลงมาเหลือแค่ “การขอ”
สวดคือขอ ขอคือสวด...อยู่แค่นั้น
ต้องการก็สวด ไม่ต้องการก็ไม่สวด
จากความสัมพันธ์พ่อกับลูก
เหลือแค่ “พ่อนี้มีแต่ให้...”
ขาดเหลืออะไรขอไว้ก่อน
ก่อนจะออกแรงก่อนจะเพียรพยายามท�าด้วยซ้�า
แทนที่จะขอพ่อช่วย “เสริม” ช่วย “อวยพร”
กลายเป็นยกความรับผิดชอบให้พ่อ “ท�าแทน”
แถมก�าชับ “ถ้าได้ถ้าส�าเร็จ...แสดงว่าพ่อรักจริง”
แย่ไปกว่านั้น
สวดขอแล้วต้องได้ “อย่างที่ต้องการ”
ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกต้องการอะไร
ถ้าได้ตามที่สวดขอ...พ่อก็คือตู้เอทีเอม
อยากได้อะไรเมื่อไรอย่างไรได้ตลอด
แค่กดเลขกดรหัส...แค่สวด
รักพ่อนับถือพ่อยกย่องพ่อก็ตรงนี้แหละ
จนพระเยซูเจ้าต้องตรัสซ้�าครั้งแล้วครั้งเล่า
“ท่านไม่รู้ว่าก�าลังขออะไร” (มก 10:38)
เท่านั้นยังไม่พอ
หลายคนสวดขอพ่อช่วยให้งานให้ธุรกิจส�าเร็จ
แต่ขอไปก็ใช้วิธีการผิดๆ ไป
ให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อทุกอย่างราบรื่น
จ่ายเงินใต้โต๊ะลัดขั้นตอนเลี่ยงกฎหมาย
ไม่ต่างกับดึงพ่อเข้าร่วมกระบวนการทุจริต
ร่วมฉ้อโกงร่วมหลอกลวงสมรู้ร่วมคิด
อย่างที่หลายคนก่อนไปขโมยไปจี้ปล้น
จะเข้าวัดสวดพร้อมบนเสร็จสรรพ
อย่างนี้...พ่อคงต้องอึดอัด
ไม่ต่างกับถูกมัดมือชก
อย่างไรพ่อก็ไม่เล่นด้วยอยู่แล้ว...
เตรียมสมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
น่าจะทบทวนชีวิตคริสตชนกันให้จริงจังกันอีกครั้ง
เริ่มจากเปลี่ยนปรับท่าทีการสวดการภาวนา
ให้เป็น “ความสัมพันธ์” กับพ่อ...ก่อนอื่นหมด 
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 ข้อความข้างต้นเป็นพระด�ารัสของนักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา ซึ่งเราได้ยินหลายครั้ง 
หลายหนระหว่ า งสมณสมั ยปกครองที่ โดด เด่น 
ของพระองค์  เป็นพระด�ารัสที่ได้ตรัสครั้งแรก  เมื่อวันที่   
22  ตุลาคม ค.ศ. 1978  โอกาสครบสี่สิบปีที่ทรงด�ารง 
ต�าแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา  พระองค์ตรัสแก่ประชาชน 
ที่มาเฝ้า ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อฟัง 
บทเทศน์    ในพิธีเข้ารับต�าแหน่งของสมเด็จพระสันตะ- 
ปาปา     สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2   ทรง
ได้รับเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งพระสันตะปาปาเมื่อ 
วันที่   16  ตุลาคม  ค.ศ. 1978  และด�ารงต�าแหน่งจน
สิ้นพระชนม์ในวันที่  2  เมษายน  ค.ศ.  2005 
 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่  2  ทรง
เป็นพระสันตะปาปาที่มีสมณสมัยปกครองยาวนาน
เป็นอันดับที่สองรองจากสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ  
ที่  9    ผู้ทรงปกครองนานเกือบ  32  ปี ระหว่าง ค.ศ.     
1846  ถึง  ค.ศ.  1878  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ที่  2    ถือก�าเนิดในประเทศโปแลนด์    ทรงเป็น
สมเด็จพระสันตะปาปาที่มิใช่ชาวอิตาเลียนพระองค์แรก
ของยุคปัจจุบัน    ต่อจากสมณสมัยปกครองของสมเด็จ
พระสันตะปาปาอาเดรียน ที่  6   ชาวดัทช์ ซึ่งปกครอง
ระหว่าง ค.ศ.  1522  ถึง  ค.ศ.   1523
 นักบุญยอห์น ปอล ที่  2    พระสันตะปาปา
สิ้นพระชนม์ครบ  12    ปี ในวันที่    2    เมษายน ค.ศ.     
2017 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสดุดี 
ท่านนักบุญยอห์น ปอล ที่  2  ในการกล่าวทักทาย
ชาวโปแลนด์ที่มาเฝ้าพระองค์ประจ�าวันพุธ    ณ จัตุรัส 
มหาวิหารนักบุญเปโตร
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสร�าลึกถึงสาร
ส�าคัญที่ยิ่งใหญ่สองประการที่นักบุญยอห์น ปอล ที่  2   
ทรงมอบแก่ชาวโลก    ได้แก่  พระเมตตาของพระเยซู 
คริสตเจ้าที่ประทานแก่มวลมนุษย์   และการประจักษ์
มาของพระแม่มารีย์ ณ  สักการสถานแม่พระที่เมือง
ฟาติมา    ประเทศโปรตุเกส    เนื้อหาแรกตรัสในโอกาส
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม   และเนื้อหาที่สองเกี่ยวกับ
ชัยชนะของดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เหนือความ
ชั่วร้าย    โอกาสฉลองหนึ่งร้อยปีการประจักษ์มาของ 
แม่พระแห่งฟาติมา
 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่  2  ยัง
จ�าได้ดีถึงค�าพูดที่ได้ตรัสทันทีที่ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งพระสันตะปาปาว่า “ขอให้เรายอมรับในสาร
เหล่านี้   เพื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเติมเต็มในหัวใจของเรา   
และขอให้เราเปิดประตูเพื่อต้อนรับองค์พระเยซูคริสต-

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา : “จงอย่ากลัว”
ครบ 40  ปี  บทเทศน์ครั้งแรก หลังทรงได้รับเลือกตั้ง
เป็นพระสันตะปาปา วันที่ 22  ตุลาคม ค.ศ. 1978

เจ้า”
  มงซินญอร์สลาโวมีร์  โอเดอร์  ผู้ด�าเนินเรื่อง 
ให้สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่  2     
เป็นนักบุญ ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวในค่�าวันครบสิบสอง 
ปีการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ วันเสาร์ที่    2    เมษายน  
ค.ศ. 2005  เวลา  21.37  น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรม หรือ 
เวลา  02.37  น. ของวันอาทิตย์ที่  3    ตามเวลาใน
ประเทศไทย    ว่า    “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่พระองค์ 
ทรงด�ารงต�าแหน่ง       เราเข้าใจดีว่าเหตุใดประชาชนจึงชนะใจ 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่  2    พระองค์ยัง 
ทรงอยู่กับ เราและความทรงจ� าถึ งพระองค์ยั งคง 
เด่นชัดอยู่ภายในจิตใจของเรา  ความรักที่ประชาชนมีต่อ 
พระองค์เห็นได้จากการท่ีประชาชนจ�านวนมากได้ 
เดินทางมาเคารพพระศพของพระองค์อย่างต่อเนื่อง 
และได้รับความช่วยเหลือผ่านการวอนขอจากพระองค์”    
 มงซินญอร์โอเดอร์ กล่าวเสริมว่า  “ความเศร้า
เสียใจของประชาชนต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ 
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ยังคงตราตรึงอยู่ภายใน
จิตใจของประชาชน  แต่จะมีสักก่ีคนท่ีรับรู้ว่าพระองค์ยังคง 
อยู่ใกล้ชิดเราและคอยเฝ้าดูแลเราอยู่      ในฐานะที่เป็น 
ผู้น�าเสนอเรื่องการแต่งตั้งเป็นนักบุญ    ข้าพเจ้าสามารถ
กล่าวได้ว่า  ในวันนี้หลังจากการสิ้นพระชนม์ผ่านไปนาน
หลายปีแล้ว   ข้าพเจ้ายังคงรับรู้ได้ถึงจากหลายเหตุการณ์
รวมถึงประจักษ์พยานจากจดหมายของผู้แสวงบุญ
จ�านวนมากท่ีน�าจดหมายมาวางไว้บนหลุมพระศพของ
สมเด็จพระสันตะปาปา    ที่ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ 
เกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อพระองค์      สมเด็จพระ
สันตะปาปาวอยติวาทรงมีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตพระ
ศาสนจักรในยุคสมัยปกครองของพระองค์และหลายยุค
สมัยของคริสตชน    ประชาชนจ�านวนมากต่างระลึกถึง
พระองค์ไว้ในจิตใจตราบนิจนิรันดร์”
 มงซินญอร์โอเดอร์ เสริมด้วยว่า  “แม้ในสมณสมัย 
ปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส    พระองค์
ยังทรงสื่อถึงสารของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 
ที่  2  ให้ก้องกังวาลในยุคปัจจุบันผ่านประสบการณ ์
พระสติปัญญา และความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์”  เสียง
คร่�าครวญที่เราได้ยิน    ในต้นสมณสมัยปกครองของ
สมเด็จพระสันตะปาปาชาวโปแลนด์ว่า                 “จงอย่ากลัว”    
เป็นวลีซึ่งเปิดประตูสู่องค์พระเยซูคริสตเจ้านั้น เรายังคง
ได้ยินเสมอๆ      แม้ในปัจจุบันที่สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสทรงเป็นผู้น�า          พระศาสนจักร  เปรียบดังค�าเชื้อเชิญ 
คริสตชนให้ด�าเนินชีวิตด้วยจิตวิญญาณของคริสตชน
อย่างแท้จริง  และตระหนักว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงประทับ 
อยู่กับเรา                   ในพระศาสนจักรและในเพื่อนพี่น้องของเรา 

ที่ก�าลังตกทุกข์ได้ยากอยู่”
 จากสถิติ สมณสมัยปกครองของสมเด็ จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล    ที่  2    ช่างน่าอัศจรรย์ 
อย่างแท้จริง   ที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในบรรดาผู้น�าที ่
เดินทางมากที่สุดเป็นประวัติการณ์   พระองค์เสด็จเยือน  
129  ประเทศทั่วโลกระหว่างสมณสมัยปกครอง  (รวมถึง
ประเทศไทย)   พระองค์ทรงสถาปนาบุญราศี  1,340 องค์   
และสถาปนานักบุญ    483    องค์    ซึ่งมีจ�านวนผู้ได้รับ 
การสถาปนามากกว่าที่ผู้ปกครองก่อนหน้าพระองค์
ได้ทรงสถาปนารวมกันตลอดห้าศตวรรษ      และเมื่อ 
พระองค์ส้ินพระชนม์ พระคาร์ดินัลท่ีได้ทรงแต่งต้ังตลอด
สมณสมัยปกครองของพระองค์มีจ�านวนมาก    รวมถึง
ทรงบวชพระสงฆ์อีกจ�านวนมากเช่นกัน
 ภายในสมณสมัยปกครองของสมเด็จพระ 
สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  พระศาสนจักรได้ปรับปรุง
กฎหมายพระศาสนจักรและออกประมวลค�าสอน 
พระศาสนจักรคาทอลิก     พระองค์ยังทรงมีบทบาทที ่
โดดเด่นในเวทีโลก รวมถึงการล่มสลายของลัทธิคอม- 
มิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก
                                                                                                                                                               
หมายเหตุ
 วันท่ี 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (Pope John 
Paul II)  ประมุขแห่งวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทย
เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม ในระหว่าง
การเยือนไทยนี้สมเด็จพระสันตะปาปาได้มีพระราชปฏิ- 
สันฐานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้
เสด็จไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพที่พนัสนิคม และทรงรณรงค์
เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพ
เหล่านั้น อีกทั้งยังทรงบริจาคเงินสดช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
อินโดจีนเป็นจ�านวน 1 ล้านบาทอีกด้วย หลังจากเยือน
ประเทศไทยพระองค์ยังได้เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี 
ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน

(ส�านักวาติกัน)   “พี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน  จงอย่าได้กลัวที่จะต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้าและยอมรับในพระอานุภาพ 
ของพระองค์  จงสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาและผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้พระเยซูคริสตเจ้า    และด้วยพระอานุภาพ 
ของพระองค์ ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์และมวลมนุษยโลก จงอย่ากลัว  จงเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้า  อาศัยพระ 
อานุภาพในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นของพระองค์    จงเปิดเขตแดนของประเทศเศรษฐกิจ และระบอบการปกครอง   
ดินแดนอันกว้างใหญ่ของวัฒนธรรมหลายหลาก อารยธรรม และพัฒนาการที่ก้าวไกล จงอย่ากลัว  พระเยซูคริสตเจ้า
ทรงรู้ถึง  ‘ความต้องการของมนุษย์’  พระองค์เพียงผู้เดียวทรงรู้ถ่องแท้ในจิตใจมนุษย์” 
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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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เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียงพอ

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 

ÁÙÅ¹Ô¸Ô Ê‹ § àÊÃÔÁ
¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡¤Ò·ÍÅÔ¡

¢ÍàªÔÞ·‹Ò¹¼ÙŒÁÕà¡ÕÂÃµÔÃ‹ÇÁâÁ·¹Ò¤Ø³¾ÃÐà»š¹à¨ŒÒ
§Ò¹ÊÑ§ÊÃÃ¤�à¾×‹Í¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡ 

áÅÐÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¤.È. 2018

¾Ô¸ÕºÙªÒ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ àÇÅÒ 10.30 ¹. (¡ÅÒ§ÇÑ¹)
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 4 ÇÑ´¾ÃÐÁËÒä¶‹

¾ÃÐ¤Ø³à¨ŒÒ ÂÍá«¿ 
¾ÔºÙÅÂ� ÇÔÊÔ°¹¹·ªÑÂ 

»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õ

ËÅÑ§ÁÔÊ«ÒàªÔÞÃ‹ÇÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ
ºÑµÃÒ¤Ò 200 ºÒ· âµ�ÐÅÐ 2,000 ºÒ·

«×éÍºÑµÃä´Œ·Õè: ¤Ø³¾‹ÍÊÁÈÑ¡´Ôì ¸ÔÃÒÈÑ¡´Ôì â·Ã.081-922-5449
 ¤Ø³ÀÒÃ´Õ ¾ÃÁ§¤Å   â·Ã.089-148-8585

à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡...
¡ÃØ³ÒÁÒ´ŒÇÂÃ¶ä¿¿‡ÒËÃ×ÍÃ¶Â¹µ�ÊÒ¸ÒÃ³Ð
¨Í´Ã¶...
ÀÒÂã¹ºÃÔàÇ³ÇÑ´¾ÃÐÁËÒä¶‹
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ให้ทุกคนท่ีอยู่ ณ ท่ีประชุมสมัชชาต้องท้ิงความล�าเอียงและเร่ืองเก่าๆ ไว้เบ้ืองหลัง 

เพื่อที่จะเอาชนะต่อความไม่เข้าท่าของลัทธิสมณนิยม และพวกที่ชอบเก็บโรค

ไวรัสแห่งความรู้สึกพึงพอใจในตัวเอง รวมถึงการตัดสินใจอันรวดเร็ว ซึ่งมีผลร้าย

ต่อเยาวชนจ�านวนมาก

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงวิงวอนให้สมัชชาปลุกใจตนเองให้ต่ืน

ขึ้น “ณ วินาทีนี้หมายถึงพระศาสนจักรด้วย ซึ่งดูเหมือนจะแบกภาระหนักอึ้งกับ 

การดิ้นรนต่อสู้กับปัญหา และภาระหนัก”  พระองค์ทรงยอมรับว่า “ความเชื่อ

บอกเราว่า นี่เป็นความหวัง ซึ่งพระคริสตเจ้าเสด็จมาพบกับเราเพื่อที่จะรักเราและ

เรียกร้องให้เรามีความบริบูรณ์แห่งชีวิต”

 เราต้องค้นให้พบเหตุผลแห่งความหวังและมอบความหวังนั้นต่อไป

ยังผู้อื่น... อย่าไปหลงเชื่อประกาศกแห่งความสิ้นหวัง

 “อนาคตไม่ใช่อ�านาจข่มขู่ที่เราต้องกลัว...” พระองค์ตรัสพร้อมกันเน้น

ว่า “เราต้องค้นให้พบเหตุผลในความหวังของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่ง

ความหวังดังกล่าวต่อไปยังเยาวชนซึ่งก�าลังกระหายความหวัง”

 “ดังน้ันอย่าปล่อยให้ตนเองถูกล่อลวงจาก “ประกาศกแห่งความส้ินหวัง” 

อย่าใช้พลังของท่านไปในการ “นั่งนับแต่ความผิดพลาดแล้วฝังใจอยู่แต่ในการ 

ถูกต�าหนิ”  จงพิศเพ่งไปยังคนดีที่ “บ่อยครั้งไม่มีซุ่มเสียง ไม่เป็นเรื่องใหญ่หรือ

เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หน้าแรก”

 “แล้วจงอย่าได้กลัว” พระองค์ตรัสต่อ “ต่อบาดแผลบนพระวรกายของ

พระคริสตเจ้าที่เกิดขึ้นจากบาปและบ่อยครั้งจากลูกหลานของพระศาสนจักร”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สรุปโดยการตรัสว่า ให้เราท�างานเพื่อ  

“การใช้เวลากับอนาคต” เพื่อจะน�าสิ่งงดงามกลับไปจากการประชุมสมัชชานี้ “ไม่

เพียงแต่รวบรวมเอกสารต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีคนอ่านเพียงไม่กี่คน และ 

ถูกต�าหนิจากผู้คนเป็นอันมาก แต่ที่ส�าคัญคือข้อเสนอการอภิบาลที่เป็นรูปธรรม

ที่สามารถท�าให้เป้าหมายของการประชุมสมัชชาส�าเร็จลุล่วงไป”

เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

คุณพอยอหน 
ชาญชัย ไชยเฉลิมวงศ

พักผอนในพระเจา 21 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

ครบ 2 ป

คุณแมอันนา 
ยุวภา  ไชยเฉลิมวงศ

พักผอนในพระเจา 16  
กุมภาพันธ ค.ศ. 2005

ครบ 12 ป

พักผอนในพระเจา 
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

ครบ 3 ป

พักผอนในพระเจา 
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

ครบ 3 ป

คุณพอยอหน 
ชาญชัย 

ไชยเฉลิมวงศ

คุณพอยอหน 
ชาญชัย 

ไชยเฉลิมวงศ
พักผอนในพระเจา 

16  กุมภาพันธ ค.ศ. 2005
ครบ 13 ป

พักผอนในพระเจา 
16  กุมภาพันธ ค.ศ. 2005

ครบ 13 ป

คุณแมอันนา 
ยุวภา  

ไชยเฉลิมวงศ

คุณแมอันนา 
ยุวภา  

ไชยเฉลิมวงศ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์ หน้� 9

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว

(มธ  5:39)

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

เพ่ือทดแทนความรัก...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"

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

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

ÂÇ§ ºÑ»µÔÊµÒ ÂÔéÇ ÊØàÊÃÕªÑÂ
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

18 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¤.È. 2005 ¤ÃºÃÍº 13 »‚

¢³Ð¹ÕéÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ ¤ÇÒÁËÇÑ§áÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡ 
ÍÂÙ‹·Ñé§ÊÒÁ»ÃÐ¡ÒÃ áµ‹·ÕèÂÔè§ãËÞ‹¡Ç‹ÒÊÔè§ã´·Ñé§ËÁ´ 

¤×Í¤ÇÒÁÃÑ¡ (1¤Ã 14:13)

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾× èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

ชาตะ : 11 ก.พ. 1932
พักผอนในพระเจา
 23 มิ.ย. 1979

ชาตะ : 15 พ.ย. 1940
พักผอนในพระเจา
 11 พ.ย. 2014

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวงบัปติสตา 
วิวัฒน สุธีสุนทรธรรม

ยวงบัปติสตา 
วิวัฒน สุธีสุนทรธรรม

มารีอา
อรวรรณ สุธีสุนทรธรรม

มารีอา
อรวรรณ สุธีสุนทรธรรม

เปโตร วิชัย ตังชัยสิน
อายุ 88 ป พักผอนในพระเจ้า 

17 พฤศจิกายน 2015
ครบ 3 ป แหงการจากไป
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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)
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 บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู
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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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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

สมัชชาพระสังฆราชที่กรุงโรม  วันที่ 22
 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2018  ประชุมรวม 

ครั้งที่ 21-22

 วันนี้เป็นวันประชุมวันสุดท้าย  สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาทรงมาร่วมประชุมก่อนเวลา

 พระคาร์ดินัลลอเรนโซ่   บัลดิสเซรี่ อ่าน “สาร

ถึงเยาวชน”  มีเอกสารแปล 6 ภาษา ความยาว 1 หน้า

เท่านั้น  เพื่อจะใช้อ่านก่อนรับพรในมิสซาปิดสมัชชา

 พระคาร์ดินัลแซร์จีโอ  โรชา  ชาวบราซิล เลขาฯ 

บอกว่ามีข้อเสนอ 364 ข้อ ท่ีได้พยายามแก้ไขในเอกสาร

สุดท้าย  แบ่งเป็น 3 ภาค จ�านวน 167 ข้อ

 คุณพ่อยาโกโม  คอสต้า (เยสุอิต)  และคุณพ่อ 

โรสซาโน่  ซาล่า (ซาเลเซียน)  เป็นผู้สลับกันอ่านเอกสาร

ทีละข้อ   เป็นภาษาอิตาเลียน (มีล่ามคอยแปล อีก 5 

ภาษาใช้หูฟังส่วนตัว)  ภาคเช้าได้ 2 ภาค

 พระสันตะปาปาทรงมอบรูปพระเยซูเจ้ากับ

ศิษย์รัก  ให้ผู้ร่วมสมัชชา  โดยไปเซ็นรับของจากเจ้าหน้าที่   

และถ่ายรูปรวม  ก่อนแยกย้ายไปรับประทานอาหารที่

บ้านพัก

 ภาคบ่าย 16.00-20.00 น.   ฟังภาค 3 ต่อ 

และลงคะแนนเสียงรับรองทีละข้อ   ผู้ร่วมสมัชชาพระ

สังฆราช (Synod Fathers) มา 249 ท่าน (ไม่รวม

เยาวชน และผู้เชี่ยวชาญ) ต้องได้ 166 เสียง คือ 2 ใน 

3 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง  ผลปรากฏว่า  ผ่านการรับรอง

 20.00-20.30 น. เป็นการกล่าวขอบคุณ

 1. พระคาร์ดินัลหลุยส์   ซาโก   จากประเทศ

อิรัก   ผู้ด�าเนินการประชุมวันนี้เป็นผู้กล่าว “ขอบคุณ

สมเด็จพระสันตะปาปาที่มาร่วมประชุมสมัชชาเสมอ 
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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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l หอดูดาวของกรุงวาติกัน เรียกกันท่ัวไปว่า “สเปโคลา” 

(“Specola”) เก็บรักษาเรื่องราวความหลังอันโดดเด่น 

เช่นที่ซิสเตอร์ 4 คนที่ศึกษาสำารวจท้องฟ้า พวกเขายัง

ได้รวบรวมสะสมชิ้นส่วนอุกกาบาตและความทรงจำา 

การเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา เช่น พระสันตะปาปา

เปาโลที่ 6 ในช่วงเวลาที่มนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์  

ผู้คนท่ีทำางานท่ีน่ันยังคงสมานศาสนาเข้ากับวิทยาศาสตร์ 

ดังเช่นนักดาราศาสตร์ที่นั่นต่างล้วนเป็นพระสงฆ์ทุกคน

องค์การนาซา (ต่อจากหน้า 5)

 เราสัมผัสได้ถึงความสนิทสัมพันธ์ในพระ

ศาสนจักรคาทอลิก   ขอบคุณพระจิตเจ้า   พวกเราเป็น

ส่วนต่างๆ ของพระศาสนจักร  จะร่วมก้าวเดินประกาศ

ข่าวดีด้วยความยินดี

 องค์สันตะปาปาที่รัก  พระองค์มิได้อยู่คนเดียว 

พวกเราซื่อสัตย์ต่อพระองค์  แต่โปรดระลึกถึงพระศาสน- 

จักรตะวันออกด้วย  เพราะขาดเรา  พระศาสนจักรเหมือน

ขาดราก”

 2. พระคาร์ดินัลลอเรนโซ่   บัลดิสเซรี่   กล่าว

ขอบคุณทุกท่าน   ขอบใจเยาวชนที่มาร่วมฟัง   แสดง

ความคิดเห็น   มีชีวิตชีวา   ขอบคุณสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปา  เราอยู่ใกล้พระองค์  สัมผัสได้ถึงความสงบ สันติ

 ขอพระแม่มารีย์ช่วยเราทุกคนให้เป็นศิษย์

ธรรมทูตในโลก

 3. สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบใจ 

ทุกคน  ทรงมีความในใจ 3 ประการ

 สมัชชานี้มิใช่รัฐสภา   พระจิตเจ้าทรงทำางานใน

เรา  ในหอประชุมนี้  พิทักษ์คุ้มครองเรา

  เรามีเอกสารมากมาย  เอกสารสุดท้ายนี้มิได้มุ่ง 

ที่ผู้อื่น   เป้าหมายคือ เราทุกคนที่มาสมัชชา   เราต้อง

ศึกษา   เรารับรองเอง   พระจิตเจ้าทรงช่วยเราในหัวใจ 

 เราต้องนำาไปปฏิบัติ  อย่าลืมสวดขอพระเจ้า

 พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์  แต่เราลูกๆ ยัง 

เป็นคนบาป  ปีศาจคอยรังควาน   เหมือนเรื่องของโยบ  

มันรังควานเราในปัจจุบัน  มีการเบียดเบียนพระศาสนจักร 

เราต้องปกป้องพระศาสนจักร   ด้วยการสวดสายประคำา 

ท่ีพลีกรรม  เราต้องปกป้องแม่ของเรานะ  ขอบใจทุกคน

 เราขับร้องเพลงขอบคุณพระ Te Deum พร้อม

กัน

 พระสันตะปาปาตรัสง่ายๆ กินใจมากครับ

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2   

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ยุวธรรมทูต ผู้นำาข่าวดี  (ต่อจากหน้า 20)

ฉันไม่ได้มองนาฬิกาว่าเราสองคนใช้เวลาในการเดินบน

หาดทรายนานเพียงใด  นับเป็นช่วงเวลาที่เราต่างปล่อย

ให้หัวใจของเราได้ทำาตามอำาเภอใจอย่างแท้จริง  พี่สาว

ขอนั่งลงบนผืนทราย  เธอขอดื่มน้ำาสักแก้ว  ฉันหยิบ

แก้วน้ำาใสใส่น้ำาเปล่ายื่นให้เธอ  เธอจิบน้ำาเพียงเล็กน้อย  

แล้วเทน้ำาที่เหลือลงไปในเม็ดทรายตรงหน้า  แล้วพูดว่า 

“น้ำ�ในแก้วใบนี้ ก็เปรียบเหมือนกับคว�มทุกข์ในใจ 

เม่ือเทคว�มทุกข์ลงบนผืนทร�ย ช่ัวพริบต�เม็ดทร�ย 

ทั้งหล�ยก็ช่วยกันดูดซับคว�มทุกข์ลงไปจนหมด  

เพร�ะฉะน้ันเวล�น้ีส่ิงท่ีเร�ควรทำ�คือ ก�รทำ�หัวใจให้

เหมือนกับเม็ดทร�ย  ไม่ต้องแบกรับคว�มทุกข์  ปลด

ปล่อย และปล่อยว�งให้คว�มทุกข์คว�มเศร้� ซึม

ห�ยลงไปในเม็ดทร�ยจนหมดสิ้น” ฉันยิ้มกว้าง  ใน

ขณะที่พี่สาวค่อยๆ บรรจงก่อกองทรายตรงหน้าขึ้นมา 

เป็นรูปทรงต่างๆ  ฉันมองดูเธอที่กำาลังเพลิดเพลินกับ 

พิธีรับโล่พระราชทาน (ต่อจากหน้า 4) ประติมากรรมตามจินตนาการของเธอ  จนในท่ีสุดปราสาท 

ทรายแสนสวยก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ  เธอหันมายิ้มแล้ว

พูดกับฉันว่า “เม็ดทรายสามารถขึ้นรูปทรงเป็นอะไรก็ได้

ตามจินตนาการ   เม็ดทรายในมือช่วยนวดและคลาย

ความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี  สำาคัญกว่านั้นเม็ดทราย

ยังช่วยให้ความคิดและจินตนาการที่กำาลังจะเลือน

หายไปพร้อมกับจำานวนมอร์ฟีนที่ฉีดเข้ามาระงับความ

เจ็บปวดในร่างกายให้ค่อยๆ กลับคืนมาอีกครั้ง  แม้จะ 

เป็นเพียงแค่เม็ดทร�ยเม็ดเล็กๆ แต่ก็สร้�งคว�มอบอุ่น 

และคว�มสุขให้เกิดกับหัวใจท่ีบอบช้ำ�ดวงน้ีได้

ม�กม�ย  ขอบคุณพลังชีวิตจ�กเม็ดทร�ย  ขอบคุณ

ที่ช่วยขัดเกล�ใจให้หลุดพ้นจ�กคว�มทุกข์” 

บัดนี้มือเล็กๆ สองข้างของเธอค่อยๆ ขุด 

หลุมทราย  เราต่างช่วยกันขุด  จนหลุมทรายมีขนาดเท่าที่ 

ตัวเธอจะลงไปนอนได้  เธอหย่อนตัวเองลงไปนอน 

เหยียดยาว และขอให้ฉันโกยเม็ดทรายที่อยู่รอบๆ ขึ้น

มากลบบนตัวเธอ เหลือเพียงใบหน้าเท่านั้นที่โผล่พ้น 

ขึ้นมา  เธอยิ้มอย่างมีความสุข หลับตาพริ้มอย่างผ่อน

คลาย  ทรายเม็ดละเอียดจำานวนมากท่ีอยู่บนตัวเธอกำาลัง 

ทำาหน้าที่นวดตัวให้เธอ ความรู้สึกราวกับอยู่ในสปา

ธรรมชาติก็ไม่ปาน   ไม่น่�เชื่อว่�เพียงแค่เม็ดทร�ย 

เม็ดเล็กๆ จะมีอ�นุภ�พต่ออ�รมณ์และคว�มรู้สึก

ของเธอได้ม�กถึงเพียงนี้   ธรรมชาติบำาบัดช่างมีคุณค่า 

และมีความหมายที่ช่วยต่อลมหายใจที่รวยรินของ 

ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหน่ึงให้ฟ้ืนกลับมาได้อย่างมหัศจรรย์   

ฉันไม่รู้ว่าภาพแห่งความสุขท่ีเห็นตรงเบื้องหน้าจะ

ยาวนานสักเพียงใด  หากขอเพียงแค่ในเวลาน้ีให้เม็ดทราย

เม็ดเล็กๆ ที่รายรอบตัวเธอ ได้ทำาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ 

ในการถ่ายเทพลังและความอบอุ่นให้กับเธอจนถึงวินาที

สุดท้ายแห่งชีวิต  ขอบคุณคว�มรักจ�กเม็ดทร�ย  สิ่ง

เล็กเล็กที่ยิ่งใหญ่ 

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ฯ มีผู้ร่วม

ชุมนุมทั้งสิ้น 327 คน แบ่งเป็นยุวธรรมทูต 230 คน 

พระสงฆ์ นักบวช และสามเณร 45 คน  คณะครู 

26 คน เยาวชนพี่เลี้ยง 26 คน โดยคุณพ่อสิทธิโชค  

แสวงกาญจน์  ทำาหน้าที่เป็นผู้นำานวยการชุมนุม 

 การชุมนุมในปีนี้ เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดโดย  

คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช และประธาน

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา  เป็นประธานพิธี คุณพ่อ 

ได้นำาเสนอภาพของศิษย์สองคน ที่กำาลังเดินทางไป 

เอมมาอูส ด้วยความเศร้าโศก หนีปัญหา แต่เมื่อได้ยิน

พระวาจาของพระเจ้า ทำาให้จิตใจของพวกเขามีความ

เร่าร้อน และพร้อมที่จะเป็นผู้นำาข่าวดีไปประกาศ

 กิจกรรมในภาคเช้าของวันที่ 10 ตุลาคม 

บรรดายุวธรรมทูต พี่เลี้ยงและบรรดาพระสงฆ์ นักบวช 

เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการร่วมกัน รำาพึง ภาวนา แบ่งปัน 

โดยมี บรรดาซิสเตอร์ คุณครู พี่เลี้ยงเป็นผู้นำา และร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อจาตุรงค์ สาระคุณ 

เป็นประธาน

 ในภาคเช้า คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ  

หัวหน้าแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล และ

ผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมฑูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ จิตตารมณ์

ยุวธรรมทูต

 ภาคบ่าย บรรดายุวธรรมทูต ได้สัมผัสประสบ- 

การณ์ วอล์กแรลลี่ ในบริเวณสวนโมกขพลาราม อำาเภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังการแบ่งปัน  จาก 

พระภิกษุ ในเรื่องเกี่ยวกับจิตตารมณ์การภาวนาในวิถี

แบบพุทธศาสนา ผ่านทางกิจกรรมฐานต่างๆ บรรดา

ยุวธรรมทูต ได้มีโอกาสเรียนรู้จักการแบ่งปัน และ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ในภาคค่ำา บรรดาเด็ก ๆ ได้แบ่งปันความ

สนุกสนานแก่กันและกัน ด้วยกิจกรรมการแสดงจาก

สังกัดต่างๆ 

 วันที่ 11 ตุลาคม บรรดายุวธรรมทูต เริ่มวัน

ด้วยการภาวนา และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ 

อำานวย ฤทัยคงถาวร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา  

เกาะสมุย เเป็นประธาน หลังรับประทานอาหารเช้า  

คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ ได้จัดกิจกรรมอบรม

พิเศษ โดยให้ยุวธรรมทูต แต่ละสังกัดได้ร่วมกันไตร่ตรอง

จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต (ภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม  

แบ่งปัน) จากนั้นได้วางแผนโครงการ กิจกรรมที่พวกเขา 

จะนำากลับไปทำาร่วมกัน

 ก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเที่ยง บรรดา

สมาชิกค่ายที่เป็นคริสตชน ได้มีโอกาสรับศีลอภัยบาป 

สำาหรับบรรดายุวธรรมทูตต่างความเชื่อ ได้มีโอกาสร่วม

ในจิตตารมณ์การภาวนาด้วยความสงบเงียบ ไตร่ตรอง

เป็นการส่วนตัว

 ภาคบ่าย บรรดายุวธรรมทูต ได้รับความ

สนุกสนานจากกิจกรรมฐานของบรรดานักบวช และ

กีฬาฮาเฮ

 ในช่วงเย็น ได้จัดให้มีการเดินรูป 14 ภาค เพื่อ

งานแพร่ธรรม โดยน้องๆ สามเณรสำานักฝึกธรรมดอนินิก 

ซาวีโอ เป็นผู้จัดเตรียม จากการเดินรูป 14 ภาค บรรดา

ยุวธรรมทูตได้สัมผัสประสบการณ์ของการเดินไปพร้อม

กับพระเยซูเจ้า พร้อมกับไตร่ตรองตัวตนที่แท้จริงของ

ตนเอง

 วันที่ 12 ตุลาคม วันสุดท้ายของการชุมนุม 

สมาชิกค่ายได้มีโอกาสประเมินผล และร่วมพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณส่งยุวธรรมทูต ออกไปเป็นผู้นำาข่าวดี โดยม ี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน พระคุณเจ้าได้ย้ำาให้ยุวธรรมทูต เป็นผู้นำาข่าวดี 

ด้วยการกระทำา เป็นคนดี ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อน 

เป็นคนมีมารยาท ด้วยการเคารพผู้ใหญ่ ทักทายด้วยการ 

ยกมือไหว้แสดงความเคารพ พระคุณเจ้าได้ยกตัวอย่าง

ของนักบุญดอมินิกซาวีโอ ให้เป็นแบบอย่างสำาหรับ

บรรดายุวธรรมทูต

 ส่วนหนึ่งของความประทับใจ ในการชุมนุม

ครั้งนี้

 เด็กหญิงกัญญากร วิถีธรรม จากโรงเรียนธิดา 

แม่พระ สุราษฎร์ธานี “ประทับใจที่ได้ร่วมพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนา ได้เป็นผู้นำาข่าวดี 

ด้วยการแนะนำาเพื่อน เมื่อเพื่อนไม่เข้าใจ ในพิธีกรรม

ต่างๆ ที่คริสตชนปฏิบัติ”

 คุณครูทิวาพร ปั้นทอง จากโรงเรียนอุปถัมภ์

วิทยา พนม “ประทับใจที่ได้เห็นความน่ารักของบรรดา 

เด็ก ๆ กล้าท่ีจะแสดงออก  มีความพยายาม พากเพียร  

นำาคำาสอนที่ได้รับมาใช้ในชีวิต โดยสังเกตจากพฤติกรรม

ในชีวิตประจำาวัน”

 ซิสเตอร์กิ่งแก้ว กระแจ่ม คณะภคินีรับใช้ 

คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล “รู้สึกดีใจที่ได้สัมผัสกับ 

ความเป็นกันเองของพระสงฆ์ พี่เลี้ยง ซิสเตอร์ คุณครู 

ในการร่วมมือกัน เพื่อให้ยุวธรรมทูตได้เรียนรู้” 
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ผลการออกรางวัลบัตรการกุศลทำาบุญลุ้นโชค 2018
รางวัลที่ 1 : มอเตอร์ไซค์ Yamaha รุ่น FINN มูลค่า 39,900 บาท จำานวน 1 รางวัล
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รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำาหนัก1 บาท จำานวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 3 : ipad mini4  จำานวน 2  รางวัล

รางวัลที่ 4 : สร้อยคอทองคำาหนักห้าสิบสตางค์ จำานวน 5 รางวัล 

รางวัลที่ 5 : สร้อยข้อมือหนัก 1 สลึง จำานวน 10  รางวัล

รางวัลที่ 6 : เครื่องชงกาแฟ Electrolux  จำานวน 12  รางวัล

รางวัลที่ 7 : เครื่องทำาแซนวิช Electrolux  จำานวน 12  รางวัล

รางวัลที่ 8 : พัดลม Hatari 16 นิ้ว  จำานวน 12  รางวัล

รางวัลที่ 9 : เตารีด Electrolux  จำานวน 20  รางวัล

รางวัลที่ 10 : ผ้าห่มนวม TOTO  จำานวน 50  รางวัล

รางวัลพิเศษ : หม้อเอนกประสงค์ Imarflex  จำานวน 93  รางวัล 
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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

จ�าหน่ายสินค้า)

 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.  (งดจ�าหน่ายสินค้า)

 วดันกับญุฟรงัซิสเซเวยีร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

 วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 

18.00 น. 

 วดัพระกมุารเยซู บางนา จ.สมุทรปราการ 

ฉลองวัดวนัจนัทร์ที ่ 10 ธนัวาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชฟรังซสิเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน (งดจ�าหน่ายสินค้า)

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 

สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

เวลา 10.30 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. และวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์ 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.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน 

เสก-เปิดวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา เป็นประธาน 

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

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th 

udomsarn@gmail.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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] 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

] 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

] คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระองค์อุป- 

ถัมภ์ผู้ป่วย และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพอย่างสง่าของ 

บราเดอร์ยอห์น ชัชวาลย์ วาปีเตา โดยคุณพ่อ 

ร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะแขวง

ประเทศไทย เป็นประธานพิธี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิ- 

กายน 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดน้อยนักบุญ 

คามิลโล (บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ สามพราน) อ.สามพราน จ.นครปฐม

] 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

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

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่ 5 ธันวาคม ตารางนี้อาจ 

มีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย  

โทร. 08-4105-8585

] ฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ วัน

เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข 

อุปสังฆราช เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

10.30 น.

] สำาหรับคริสตนชนที่อยู่บนบริเวณถนนลาดพร้าว และ

บริเวณใกล้เคียง  ทางวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ได้มีมิสซา 

ภาษาอังกฤษ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น.  สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 

โทร. 0-2539-4263

 For announcement Come and join us 

in celebrating Sunday English Mass at Maria 

Rosa Mystica Church (Lat Phrao Soi 124)

 Our English Mass starts at 11.30 AM 

every Sunday. We would be happy to welcome 

all the Catholic faithful who live in Lat Phrao 

and nearby areas. Churchgoers are welcome to 

participate in the Choir group and Lectors to 

proclaim the Word of God.

  For more information contact: Maria 

Rosa Mystica Church: 0-2539-4263 or Ms.Bella 

Santos (President, Virgin of Peñafrancia Asso-

ciation (Bangkok))  08-1625-2827  

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

วนัอาทติย์ที ่11 พฤศจกิายน 2018 เวลา 10.00 น. 

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เป็นประธาน (ทางวัด

เตรียมดอกไม้และเทียนไว้จ�าหน่าย)

V วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 เวลา 

19.00 น. 

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. พิธี

มิสซาในสุสาน

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถ 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชี 

กองทุนสร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646- 

0-20756-3 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส 

โทร. 08-1265-9424

] ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด ต. 

อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร 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

จงชื่นชมยินดีเถิด 
(Gaudete et Exsultate) 

การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
สมณลิขิตเตือนใจ ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“ความดี ความงาม ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว 

ความศักด์ิสิทธ์ิไม่ได้สงวนไว้
ส�าหรับนักบุญ”

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

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. แปล
พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ตรวจต้นฉบับ
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อดุมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจา้ของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R หวัหน้ากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัดิ ์ 
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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  

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

 สวัสดีครับ เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  เยาวชนที่รักทุกท่าน  

ในช่วงเดือนตุลาคม มีการประชุมสมัชชาของบรรดา

พระสังฆราช ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อ และการ

ไตร่ตรองกระแสเรียก” ในโอกาสที่เปิดการประชุม มง- 

ซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ ได้ถอดความคำาปราศรัย

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อให้เราได้มี

โอกาสไตร่ตรอง พระสันตะปาปาได้มีพระดำารัสต่อบรรดา

ปิตาจารย์ของสมัชชา ว่าดังนี้ “ความรับผิดชอบของ

เราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่าการร่วมมือกับ

พระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น เป็นสิ่ง

คู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจ 

อย่าให้เราหลงกลของประกาศกแห่งความสิ้นหวัง แต่

ให้มุ่งไปยังประกาศกที่ดี “ซึ่งบ่อยครั้งนิ่งเงียบ” เพราะ

หลายคนมัวแต่สนใจข่าวต่างๆ ที่พาดหัวในหน้าแรก

ของหนังสือพิมพ์

วันพุธที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2018

 ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดา

เยาวชนเห็นว่า การร่วมมือกับพระศาสนจักรและสาส์น

ซึ่งไร้กาลเวลาของพระเยซูคริสตเจ้าน้ันคุ้มค่าจริงๆ 

ไม่ใช่เป็นการเสียเวลา

 วันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2018 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดาปิตาจารย์ 

ที่มาร่วมประชุมสมัชชา ณ กรุงโรมเกี่ยวกับเยาวชน 

ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก ซึ่งมีการประชุม

กันในช่วงวันที่ 3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเริ่มพระดำารัส

โดยการขอบคุณบรรดาเยาวชนท่ีติดต่อกับสมณ- 

กระทรวงฯ สำานักเลขาธิการของสมัชชา เพื่อแสดง

ความคิดเห็นของตน

 “พ่อขอขอบคุณเยาวชนที่กล้าหาญและกล้า

เสี่ยงถือว่านี่คุ้มค่ากับความพยายามที่รู้สึกว่าตนเป็น

ส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร หรือเข้ามาเสวนากับพระ

ศาสนจักร  ซ่ึงคุ้มค่ากับความพยายามท่ียึดถือพระศาสน- 

จักรเป็นดุจมารดา เป็นอาจารย์ เป็นบ้าน เป็นครอบครัว 

และแม้มนุษย์จะมีความอ่อนแอและความยากลำาบาก 

ก็ยังสามารถที่จะฉายรัศมีและส่งสาส์นอันไร้กาลเวลา

ของพระคริสตเจ้าไปยังผู้อื่นได้”  

 พระองค์ทรงขอบคุณพวกเขาเช่นเดียวกัน

สำาหรับการกล้าเสี่ยงว่า “นี่คุ้มค่ากับความพยายามที่จะ 

ยึดติดอยู่กับนาวาแห่งพระศาสนจักรซึ่งแม้จะมีพายุ

ล่วงหน้าแล้วว่าจะแสดงความเห็นอย่างไร ซึ่งตัวเราเอง

ขอขอบใจในงานของพวกท่าน  แต่เราขอเชิญชวนให้

พวกท่านรู้สึกเสรีภาพที่จะพิจารณาสิ่งที่ท่านได้เตรียม

มาในฐานะท่ียังเป็นแนวทางฉบับร่างแล้วเปิดให้มีการ

เพิ่มหรือมีการเปลี่ยน ซึ่งสมัชชาอาจเสนอมายังท่าน

แต่ละคน”  พระองค์ทรงแนะนำาว่า “ให้ทุกคนรู้สึกเป็น

อิสระที่จะต้อนรับและเข้าใจผู้อื่นพร้อมกับเปลี่ยนความ

เชื่อมั่นและความคิดของเรา  นี่เป็นเครื่องหมายแห่งวุฒิ- 

ภาวะฝ่ายจิตอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์”

 ก�รไตร่ตรองที่มีร�กฐ�นอยู่ในคว�มเชื่อ

และก�รเชื่อมั่นว่� พระเจ้�ทรงกระทำ�ก�รตลอดเวล�

แห่งประวัติศ�สตร์

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนว่า  

สมัชชาซีโนดเป็นการปฏิบัติการไตร่ตรองของพระ

ศาสนจักร “การไตร่ตรองไม่ใช่เป็นสโลแกนโฆษณา ไม่ใช่ 

เป็นเทคนิคขององค์กร หรือเป็นการโชว์ของสมณสมัย

นี้ แต่เป็นทัศนคติภายในซึ่งมีรากฐานอยู่ในความเชื่อ  

การไตร่ตรองเป็นวิธีการอย่างหนึ่งและในขณะเดียวกัน

ก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า 

พระเจ้าทรงกระทำาการในประวัติศาสตร์ของโลก ใน

เหตุการณ์แห่งชีวิต ในประชาชนที่ฉันพบเห็นที่สนทนา

กับฉัน”

 พระองค์ยังทรงเตือนด้วยว่า “เราเป็นเคร่ืองหมาย

ของพระศาสนจักรท่ีต้องรับฟังและกำาลังเดินทาง 

ร่วมกัน”

 “ผู้นำาพระศาสนจักรท่ีไม่รับฟังแสดงว่าตน 

ปิดตัวให้กับสิ่งใหม่ๆ ปิดตัวต่อสิ่งที่แปลกใหม่ของ

พระเจ้า และไม่สามารถเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสำาหรับเยาวชนซึ่งจะพากันหันหน้าหนีไปอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะเข้ามาหาพวกเรา”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงแนะนำา

(อ่านต่อหน้า 8)

รุนแรงของโลกก็ยังคงให้ ท่ีพักพิงและการต้อนรับ 

ทุกคน คุ้มค่ากับความพยายามที่จะฟังซึ่งกันและกัน 

คุ้มค่ากับความพยายามที่จะว่ายทวนกระแสน้ำา และ

ยึดมั่นในคุณค่าอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ความ

ซื่อสัตย์ ความรัก ความเชื่อ การเสียสละ การรับใช้ และ

ชีวิตนิรันดร”

 “ความรับผิดชอบของเราบรรดาปิตาจารย์ที่

สภาซีโนดแห่งนี้” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส 

“ไม่ใช่ไปประณามพวกเขา แต่ต้องเป็นการแสดงให้พวก

เขาเห็นว่าพวกเขาทำาถูกต้องแล้วที่กล้าเสี่ยง  เพราะว่า

คุ้มค่ากับความพยายามจริงๆ  และนี่ไม่ใช่เป็นการเสีย

เวลา”

 เยาวชนที่อยู่ ณ ที่นี้และผู้ที่มาร่วมประชุมจาก

แดนไกล “ทำาให้หัวใจของพวกเราเปี่ยมล้นด้วยความ

ชื่นชมยินดีและความหวัง”

 พระองค์ทรงเสนอบางสิ่งให้กับบรรดาปิตา-

จารย์ของสภาซีโนดดังนี้ “ซีโนดที่เรากำาลังดำาเนินการ

อยู่นี้เป็นเวลาแห่งการแบ่งปันโดยให้ข้อสังเกตว่า นี ่

หมายถึงทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้พูดด้วยความกล้า

และพูดอย่างตรงไปตรงมา (parrhesia)  “มีแต่การเสวนา 

เท่าน้ันท่ีจะทำาให้เราเจริญเติบโตข้ึนได้  การวิพากษ์วิจารณ์ 

ท่ีซื่อสัตย์และโปร่ ง ใสคือการสร้ างสรรค์และเป็น

ประโยชน์ ไม่ใช่คุยกันแต่เรื่องที่ไร้สาระ ข่าวลือ การ

คาดเดา หรือการพูดให้เกิดความโน้มเอียงต่างๆ แบบ

ล็อบบี้”

 พระองค์ตรัสว่าความสุภาพในการฟังต้อง

สอดคล้องกับความกล้าหาญที่จะพูด  “พ่อได้บอกกับ

บรรดาเยาวชนในการประชุมก่อนการประชุมสมัชชาว่า 

หากพวกเธอพูดอะไรที่พ่อไม่ค่อยชอบ พ่อก็ยิ่งจะต้อง

ตั้งใจฟัง เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วคนอื่นต้องรับ

ฟังอย่างตั้งใจ”

 “พวกท่านหลายคนมีการ เต รียมกันมา 
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	 ปฏิทินคาทอลิกถูกเปิดผ่าน	จากเดือนมกราคม	จนถึงเดือนตุลาคม	10	

แผ่น	10	ภาพ	แต่วันเวลาในแต่ละเดือน	30	บ้าง	31	บ้าง	คิดให้ละเอียด	 เป็น

ชั่วโมง	 นาที	 วินาที	 โลกเราเต็มไปด้วยการเคลื่อน	 เป็นการเคลื่อนไปข้างหน้า	

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ผมนึกถึงคำาว่า	“ปรับตัว	-	เรียนรู้”

	 ก่อนหน้าน้ีน่าจะร่วมเดือนสำานักงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	

ยังคงเดินทางต่อไป
ยื่นระยะอยู่ต่อไปได้	 ไม่มีอะไร	 หรือใครจะบอกกับเราได้ว่า	 ประเทศมหาอำานาจ

ในวันนี้จะดำารงตนให้ดูมีอำานาจเหนือใครได้ตลอดกาล”	ผมนิ่งงันกับสสารและ 

สิ่งของที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตรงหน้า	 โดยทีละเล็กทีละน้อย	 มนุษย์เราก็ค่อยๆ	

เปลี่ยนแปลงไป	ไม่มีใครเอาชนะกาลเวลาและสังขารได้เลย

	 ผมคิดทุกครั้งเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงห้วงเวลาท้าย	ๆ	ของปี	ว่าจะเลือก

ประกาศรับผู้ร่วมงาน	 พูด

ภาษาปกติก็คือ	 รับสมัคร

พนักงานใหม่	ไม่มีเหตุผล

อื่น	เพราะคนที่เคยอยู่ร่วม

กันก็ลาออกกันไปบ้าง	 ไป

เติบโต	 เรียนรู้ในที่ใหม่

บ้าง	 ด้วยเหตุภาระความ

จำาเป็นอื่น	ๆ 	บ้าง	ผมชอบ

แยกชีวิตออกเป็น	2	ด้าน	

ด้านที่เรียกความรู้สึก	 กับ

ด้านที่เรียกว่า	 ความคิด	

หลักการ	 และเมื่อต้องใช้

ด้านในคิด	 ในโอกาสอะไร	

ก็ไม่นำามาปะปน	คาบเก่ียว	

เพราะเรื่องบางเรื่องเรา

ต้องใช้หัวคิด	 ส่วนเรื่อง

บางเรื่องก็ให้หัวใจทำางาน

	 การก้ าว เข้ ามา

ของคนใหม่	ผมมักจะบอก

กับลูกน้องเสมอ	 ๆ	 มันมี 

หลักให้จับอยู่ไม่เยอะหรอก	

ผมบอกเพื่อนร่วมงาน 

ในสำานักงาน	3	ข้อ	ข้อที่	1	

เราต้องทดไว้ในใจก่อนว่า	

คนที่เรารับมาใหม่คือ	 คน

ที่จะมาช่วยเรา	ซึ่งแน่นอน

ว่า เขาไม่ ได้มาแย่งงาน	 

ไม่ได้มาเป็นภาระ	 ไม่ได้ 
เรียกว่า	 น่ังเฉย	 ๆ	 แต่ทุกคนมาเพื่อแบ่งเบาภาระที่ถ้าไม่มีเราก็จะหนัก	 ดังนั้น 

จะทำาอย่างไร	 ให้ความรู้สึกนี้คงอยู่	 และสามารถลงภาคปฏิบัติได้	 ข้อท่ี	 2	 ผม 

บอกว่า	 เราต้องปรับตัว	 และอย่าคิดว่าเราปรับคนเดียว	 คนใหม่ต้องปรับ	 เมื่อ 

มีการก้าวเข้ามา	 จะของใครหรือตำาแหน่งอะไร	 ทุกคนก็ต้องปรับตัว	 มากน้อย 

ไม่ว่ากัน	 และสุดท้าย	 ผมบอกว่า	 น้องใหม่ก็เหมือนคนเพิ่งเกิด	 เพิ่งเข้ามา 

เพิ่งเรียนรู้	เราต้องให้เวลา	ต้องสอนงาน	ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย	ความเปลี่ยนแปลง 

เป็นวัฏจักรที่ขาดไม่ได้ในสังคม	 หัวใจของนักเดินทางชีวิตต่างหาก	 จะเปิดทำา 

ความรู้จักกับมัน	 และเรียนรู้ไป	 ช่วงท้ายปีแบบนี้	 ผมต้องเขียนคำาบางคำาใน 

ปฏิทินเล่ม	และนี่คือสิ่งที่เขียนคำานำาในปฏิทินเล่มของปี	2019

“หัวใจของนักเดินทางแห่งความเชื่อ

	 กลิ่นกรุ่นกาแฟจางหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่	 ผมไม่แน่ใจ	 มารู้ตัวและขึ้นมา 

บนห้องทำางานอีกที	 กาแฟท่ีช่ือกาแฟร้อน	 ก็เกือบจะกลายเป็นกาแฟเย็นไปแล้ว 

หนังสือที่เพิ่งอ่านไปเมื่อไม่นาน	 แต่ความทรงจำาแห่งตัวอักษรยังหลอกหลอน

ด้วยข้อความเหมือนซ้ำาเติมความรู้สึก	“สิ่งมีชีวิตที่รู้จักปรับตัวเท่านั้น	ที่ทำาให้มัน

ภาพปฏิทินแขวนไว้ก่อน

เนิ่น	 ๆ	 รวมทั้งปกของ

ปฏิทินเล่มๆ	 นี้ด้วย	 แต่

อัตราส่วนของการเลือก

ไว้ก่อนเนิ่น	 ๆ	 แทบจะ

ศูนย์เปอร์เซ็นต์	 ไม่มีคำา 

แก้ตัว	 หรือเหตุผลให้คิด 

ใ ค ร่ ค ร วญ มัน เ ป็ น ไ ด้

ทั้งหมด	 แต่คำาตอบหรือ

บทสรุปสุดท้าย	 ผมและ

ทีมงานที่ร่วมกันทำาเรื่อง

นี้	ก็พอใจกับภาพที่เลือก

มาไว้ที่ หน้ าปกปฏิทิ น

เล่ม	 และปฏิทินแขวน

ทุกครั้ง	ผมไม่เคยคิดเป็น 

อย่างอื่นเลย	 ถ้าไม่ใช่การ 

นำาทางของพระ

	 น่าจะสักเดือน

สิงหาคม	2018	 มีคริสต- 

ช น ที่ รั ก ใ น ก า ร อ่ า น

หนั ง สือและชอบหอบ

หนังสือสวย	ๆ 	มาฝากกัน	 

วันนั้นเธอนำามาให้ผม	 2	

เล่ม	 ส่วนคำาที่เธอพูดนั้น 

ผมยังจำาได้อยู่	 “ปีนี้พ่อมี 

รูปสวย	 ๆ	 ทำาปฏิทินจาก 

ห นั ง สื อ เ ห ล่ า นี้ แ น่ ”	 

และนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของรูปปกหนังสือปฏิทินเล่มปี	 2019	ที่ท่านถืออยู่ในมือ 

นี้	 ผมเลือกรูปวาดที่ชื่อ	 “Pentecost”	 (วันพระจิตเจ้าเสด็จมา)  ภาพจากเมือง   

Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นประเทศเดียวกันที่ผมมีโอกาสไปร่วมประชุม 

ในช่วงเดือนเมษายน	 2018	 แต่ไม่ได้ไปยังเมืองที่เก็บภาพนี้ไว้	 ภาพนี้มาจาก 

หนังสื่อที่ชื่อว่า	 “99  Ancient	 Secrets	 and	 Mysteries	 of	 the	 Bible	

Explored” ผู้ผลิตคือ Museum	of	 the	Bible	 :	BOOKS หนังสือนำาเข้าจาก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 ปี	2019	นี้	เราอาจจะได้ยินคำาว่า	350	ปี	มิสซังสยาม	ของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย	 กันตลอดทั้งปี	 เพราะปีนี้เป็นปีที่สำาคัญที่เราควรจะร่วม

โมทนาคุณพระในทุกภาคส่วน	 เป็นสำานึกเพ่ือก้าวต่อไป	 เป็นหัวใจของนักเดินทาง	

แห่งความเชื่อ	 ที่ไม่ว่าจะผ่านขวบปี	 และเรื่องราวอย่างไร	 เราก็ล้วนเห็นผลงาน 

อันยิ่งใหญ่ของพระเสมอ”	

บรรณาธิการบริหาร
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“งานร�าลึกและปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา” วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 เวลา 08.30 น. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา(สี่แยกคอกวัว) มูลนิธิ 14 ตุลา  

จัดงานรำาลึกและปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา ภายในงานได้มีพิธีกรรม 3 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยคุณพ่อเสนอ ดำาเนิน- 

สดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นผู้แทนศาสนาคริสต์ในการประกอบพิธีกรรม หลังจากนั้น นายยงยุทธ 

สุทธิชื่น ผู้ช่วยปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้วางพวงมาลาและกล่าวรำาลึก 45 ปี 14 ตุลา

คุณยายเทเรซา สุดจิตร สู้เสงี่ยม 
สัตบุรุษวัดนักบุญมาร์การิตา 
บางตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กับหนังสือพิมพ์อุดมสาร
ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย : 
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

ภาพพักตา
“2 วัย ใจเดียวกัน”

น้องนานะ กับนิตยสารอุดมศานต์
ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย : คุณยมนา

“ร่วมค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ” คุณพ่ออัมรินทร์   

พนัธ์วไิล จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสมีา นำาผูน้ำาเยาวชนคาทอลกิ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา จำานวน 22 คน ร่วมค่ายผู้นำาเยาวชนคาทอลิกระดับ

ชาติ ครั้งที่ 35 ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา สังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่าง 

วันที่ 15-19 ตุลาคม 2018 

“สัมมนาคูร์ซิลโล” คณะคูร์ซิลโลฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การอบรมคูร์-

ซิลโล” เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2018 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน มีกรรมการ

ระดับชาติ ร่วมกับกรรมการระดับสังฆมณฑล พร้อมด้วยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ 

คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ คุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์ และคุณพ่อชวินทร์ 

เสงี่ยมแก้ว เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร E-mail: udomsarn@
cbct.net, udomsarn@gmail.com ไฟล์ .jpg ความละเอียด 
3MB ขึ้นไป  ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 17 แม่พระมาหาทุกข์
        

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออันเดร ศิริศักดิ์ ยอแซฟ คุณพ่อยอแซฟ  

สุรพล นันทพรพิสุทธิ์ คุณพ่อเคลเมนต์ วิโรจน์ เสียงไพเราะ ที่วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018 ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่              

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็น 

ผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ติดตามเข้าร่วมงาน 

ได้แก่ คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง นางสาววรินทร เหมะ และนางทัศนีย์ 

ทุมกานนท์ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ร่วมพิธีนมัสการและกล่าวแสดงความยินดี

ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 

35 หัวข้อ “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก...” (มธ 5:14) และร่วมพิธี

มอบประกาศนียบัตรแก่ศาสนาจารย์ใหม่  จ�านวน 64 ท่าน ภายใต้สังกัดสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย

ยุวธรรมทูต ผู้น�ำข่ำวดี
ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2018 ฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

จัดกิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต ผู้นำาข่าวดี (อ่านต่อหน้า 13)

 ความสุข-ความทุกข์ มักวนเวียนอยู่ในชีวิตปุถุชนแบบเราๆ ท่านๆ 

ศาสนาคริสต์มองทุกสิ่งว่าเป็นน�้าพระทัยของพระ สุข ทุกข์ ก็เช่นกัน พระเยซู 

แม่พระ หรือใครก็พบพานไม่ต่างกัน

 ท่ีพิพิธภัณฑ์นี้ ผมเห็นรูปปั้นแม่พระมหาทุกข์รูปนี้ ความรู้สึกแรก

คือ หน้าตาแบบนี้ดูไม่คุ้น แต่ก็เข้าใจได้เม่ืออ่านช่ือรูปปั้นแล้ว ความทุกข ์

พาสีหน้าปกติของเรา ไปทางหมองคล�้า ด�าเศร้า งานชิ้นนี้เป็นผลงานของ  

Pietro Torrigiani ในช่วงประมาณปี 1507-1510 จากข้อมูลได้เล่าว่าศิลปิน

อาจเป็นชาวอิตาเลียนแล้วมาท�างานศิลปะที่เมือง Burge ประเทศเบลเยี่ยม 

 เมื่อเรามีเวลาพินิจพิเคราะห์ท้ังภาพเขียนและชีวิต เราก็เกิดค�าถาม 

ในเชิงลึกว่าตกลงนี่แม่พระมหาทุกข์ หรือมาหาทุกข์ด้วยเลย


