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วันเพื่อนอุดมส�ร ครั้งที่ 
“100 ปี อุดมศ�นต์ ด้วยใจระลึกคุณพระค�ร์ดินัล”

(พระค�ร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์ค�ทอลิกสร้�งสรรค์)

14
	 อุดมสารและอุดมศานต์จะต้องเดินหน้าต่อไป	 และจะต้อง

เป็นนิตยสารส�าคัญของพระศาสนจักรในประเทศไทย	 โดยจะต้อง

ได้รับการสนับสนุนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เป็นเบื้องต้น	 และได้รับการรับรู้	 และสนับสนุนจากบรรดาคริสตชน

ทั้งประเทศไทยให้มากยิ่งๆ	ขึ้น	ต่อๆ	ไป	

“

”

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ วันแพร่ธรรมสากล ที่อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ บางรัก หลังบทภาวนาหลังรับศีล มีการมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมอาสาฆราวาสประกาศข่าวดี ประจ�าวัด (PMG)  

ปี 2018 (ปีที่ 10) 12 คน หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการบรรยาย 350 ปี พระศาสนจักรไทยกับงานแพร่ธรรม โดยคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล และ 

100 ปี สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud และตุลาคม 2019  เดือนพิเศษเพื่อการแพร่ธรรม โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

วันประกาศข่าวดี วันแพร่ธรรม งานชุมนุมคริสตชนฆราวาส

(อ่านต่อหน้า 7)

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 40 ปี ส�านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) พร้อมด้วย  

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และคุณพ่อดาริโอ ปาวิซ่า เลขานุการ สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน

ประจ�าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ฟังเสียงพระค�ร์ดินัล 
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ขอให้พระคุณเจ้าแบ่งปันถึงการก่อตั้งคณะกรรมการ

กองทุนส่ิงพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ กองทุนน้ีเกิด

ขึ้นมาได้อย่างไรครับ?

 การพิมพ์คาทอลิก มีประวัติอันยาวนาน และ

หนังสือนิตยสารอุดมศานต์ ก็อยู่ในแผนกการพิมพ์ ที่

มีบทบาทส�าคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงบัดนี้ ได้ด�าเนินมา

ตลอด เชื่อว่าบรรดาคริสตชน และผู้ฟัง อีกหลายท่าน

คงจ�าได้ และรู้จักด้วย

 การด�าเนินการพิมพ์อุดมสารนี้จ�าเป็นจะต้อง

มีทุนรอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และเป็นที่น่ายินดีที่อุดม-

สารนี้ พระศาสนจักรทุกภาคส่วน ได้พยายามให้การ

สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด แต่อย่างไร

ก็ตาม ในอดีตระยะหนึ่ง ด้านการเงินเกี่ยวกับอุดมสาร

มีปัญหา บรรดาสัตบุรุษหลายท่านมีความห่วงใย จึงมี

ความคิดว่า จะท�าอย่างไรที่จะให้อุดมสารด�าเนินต่อไป  

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะมี

คุณภาพยิ่งขึ้น จึงพร้อมใจ

หาทุนเพื่ออุดมสาร โดย

สัตบุรุษและบรรดาผู ้ ท่ี

เกี่ ยวข ้องจ� านวนหนึ่ ง 

ร่วมกัน ประกาศเชิญชวน

ให้ทุกคนได้เสียสละ ร่วม

กองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิก

สร้างสรรค์ ท�าให้การเงิน

ที่ขาดทุนหมดสิ้นไป และ

ได้เริ่มต้นใหม่ สะสมเงิน

เด็กๆ เยาวชน ด้วย 

 อุดมสารและอุดมศานต์ นี้ เป็นหนังสือ

นิตยสารดังกล่าวของพระศาสนจักร ส่วนตัวก็ได้อ่าน

อุดมสารและอุดมศานต์ นี้มาโดยตลอด ถามว่าอ่าน 

ทุกหน้า ทุกเรื่องไหม ต้องสารภาพว่า ส่วนใหญ่อ่าน 

ส่วนใหญ่ไตร่ตรอง ส่วนใหญ่พิจารณา ก็เห็นว่าจะต้อง

มีการพัฒนา มีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้น เพื่อท�าให้นิตยสาร

นี้มีคุณค่า ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องอ่านเท่านั้น แต่สามารถ

ที่จะประกาศข่าวดีของพระวรสารให้ผู้อ่านและสังคม

ได้รับทราบด้วย รวมทั้งเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นหลักฐานการ

ด�าเนินงานของพระศาสนจักรสากล และการปฏิบัติงาน

ของพระศาสนจักรท้องถิ่น ได้เป็นที่รับทราบของสังคม 

เป็นต้น ในชุมชนคาทอลิกของเรา และผู้ที่มิได้เป็น

คาทอลิกซึ่งมีความสนใจ 

 อุดมสารและอุดมศานต ์จะต ้องเดินหน ้า 

ต่อไป และจะต้องเป็นนิตยสารส�าคัญของพระศาสนจักร

ในประเทศไทย โดยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นเบื้องต้น 

และได้รับการรับรู้ และสนับสนุนจากบรรดาคริสตชน 

ทั้งประเทศไทยให้มากยิ่งๆ ขึ้น ต่อๆ ไป 

 เราจึงมัน่ใจว่า อดุมสารและอุดมศานต์ นอกจาก

จะจัดงาน “วันเพื่อนอุดมสาร” เป็นครั้งคราวนั้น ก็เป็น

เหตุการณ์หนึ่ง ที่บรรดาคริสตชนควรจะให้ความสนใจ 

การจัดงานครั้งหนึ่งก็เป็นเครื่องกระตุ ้นให้ทุกคนได ้

ตื่นตัวมากขึ้น เป็นสิ่งที่พึงกระท�า แต่ว่าความเป็นเพื่อน

อุดมสาร  จะต้องมีอยู่ในหัวใจของบรรดาคริสตชนทุกๆ 

คน 

 บัดนี้ อุดมสารและอุดมศานต์ ยังอยู่ในหัวใจ

ของคริสตชนน้อยไปหน่อย เราปรารถนา เราอยากเห็น

ว่า อุดมสารและอุดมศานต์ นั้น ถูกจารึกไว้ในก้นหัวใจ

ของบรรดาคริสตชนมากๆ ยิ่งขึ้น 

	 บทสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	มีชัย	กิจ-

บุญชู	 พระสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ	 เพื่อน

อุดมสาร	 หมายเลข	 1	 โดยคุณพ่ออนุชา	 ไชยเดช	 

วันที่	19	กันยายน	2018	ที่บ้านอับราฮัม	สามพราน	

ฟังเสียงพระค�ร์ดินัล : วันเพื่อนอุดมส�ร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศ�นต์ ด้วยใจระลึกคุณพระค�ร์ดินัล”

(พระค�ร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์ค�ทอลิกสร้�งสรรค์)

จ�านวนเพิ่มพูนขึ้น จึงท�าให้อุดมสารของเราได้ด�าเนินมา

จนถึงทุกวันนี้ 

 ผู้ที่มีน�้าใจดี เพื่อนอุดมสารก็ยังได้มีความเสีย-

สละ สนับสนุนทุนอุดมสารจนถึงบัดนี้ และมั่นใจว่าจะ

สนับสนุนต่อๆ ไป เพื่อให้อุดมสารหนังสือของพระ

ศาสนจักรอย่างเป็นทางการนี้ ให้คุณค่า ให้ความคิด ให้

แนวทาง จากข้อเขียนในอุดมสารและอุดมศานต์ นี้ แก่

บรรดาเราคริสตชนทั้งหลายต่อๆ ไปด้วย

พระคุณเจ้าอยากเห็นอะไรในอุดมสารและอุดม-

ศานต์ เพิ่มขึ้นไหมครับ? 

 ดีใจที่ผู้รับผิดชอบอุดมสารและอุดมศานต์ ได้

ใช้ความพยายามพัฒนาอุดมสารและอุดมศานต์ ให้มี

คุณภาพมากขึ้นๆ ให้มีเนื้อหาที่มีคุณค่ามากขึ้น มีรูป

เล่มที่มีสีสัน ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น รวมทั้งบรรดา

ประชุมเตรียมงานวันเพื่อนอุดมสาร วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018
 ที่ส�านักมิสซังกรุงเทพฯ

ประชุมเตรียมงานวันเพื่อนอุดมสาร วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018
 ที่ส�านักมิสซังกรุงเทพฯ

ประชุมเตรียมงานวันเพื่อนอุดมสาร วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018
 ที่บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
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ปารีส - 350 ปี  (ต่อจากหน้า 20)

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 คริสตชนชาวไทย

และคู่สมรสชาวฝรั่งเศสได้ร่วมกันจัดงานฉลอง 350 

ปีมิสซังสยาม ที่วัดประจ�าบ้านศูนย์กลางคณะมิสซัง

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส มีพี่น้องคาทอลิกชาวลาว

บางคนได้มาร่วมงานนี้ด้วย 

งานเร่ิมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  

โดยคุณพ่อยอร์ช มังซุย อดีตมิชชันนารีในประเทศไทย

และอดีตเลขาธิการคณะมิสซังต่ างประเทศแห่ง 

กรุงปารีส เป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อนัฏฐวี กังก๋ง  

(จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) และคุณพ่อกิติศักดิ์ 

(จากมิสซังท่าแขก สปป. ลาว) คุณพ่อทั้งสองก�าลัง

ศึกษาอยู่ที่ Institut Catholique de Paris

ก่อนมิสซาคุณพ่อนัฏฐวีได้ซ้อมขับบทเพลง

ไทยที่จะใช้ โดยคุณพ่อเป็นผู้เล่นกีตาร์ พิธีมิสซาเป็น

ภาษาไทยตลอด ยกเว้นบทอ่านที่ 2 เป็นภาษาฝรั่งเศส  

ซึ่งผู้ที่ท�าหน้าที่อ่านคือ เคานต์ d’Hauteville คุณพ่อ 

นัฏฐวีเป็นผู้เทศน์ ในบทเทศน์คุณพ่อได้กล่าวถึงกฤษ- 

ฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ 

ไทย ปี 2015  

หลังพิธีมิสซา ผู้ประสานงานได้เชิญซิสเตอร์

ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา (อดีตนักเรียนทุนของ

คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส) กล่าวถึงความ

เป็นมาของมิสซังสยามและหนังสือพระสังฆราชหลุยส์ 

ลาโน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส ซิสเตอร์ 

ได้กล่าวกับผู้มาร่วมงานในตอนท้ายว่า “พวกเรามีบุญ 

ท่ีได้มีโอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ท่ีบ้านศูนย์กลาง 

ของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส คณะท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในการก่อตั้งพระศาสนจักรในประเทศไทย และ

เป็นคณะที่พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน สังกัดด้วย” 

หลังพิธีกรรมที่วัดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ร่วมงานได้ไป

ที่ห้องประชุมของคณะเพื่อชมการร�าถวายพระพร และ

การร�าฉุยฉาย โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ จากนั้น

รับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างมื้ออาหารมีการเปิด

บทเพลง มิสซังสยาม 350 ปี มีผู้มาร่วมงานประมาณ 

50 คน ทุกคนรู้สึกประทับใจและมีความสุขมาก 

ขอขอบคุณภาพโดย	Jean-Baptiste	Hoang

 คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ตั้งขึ้น 

ในปี ค.ศ. 1658 (พ.ศ. 2201) เพื่อการประกาศ 

พระวรสารในทวีปเอเชีย ตลอดเวลา 360 ปีที่ผ่านมา 

คณะได้ส่งพระสงฆ์ไปแพร่ธรรมจ�านวนเกือบ 4,500 

องค์ ได้ตั้งสังฆมณฑลทั้งสิ้นประมาณ 120 สังฆมณฑล 

มีพระสงฆ์มรณสักขีที่ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญแล้ว

ทั้งสิ้นจ�านวน 23 องค์

 ปัจจุบัน คณะมีสมาชิกประมาณ 200 องค์ 

ท�างานอยู่ใน 17 ประเทศ จุดประสงค์แรกของพระสงฆ์ 

ของคณะที่ไปประจ�าอยู่ในประเทศต่างๆ คือ การ 

ประกาศพระวรสาร ตั้งกลุ่มคริสตชนหรือกลุ่มผู้มีความ

เชื่อ ให้การอบรมพระสงฆ์พื้นเมือง จัดเรื่องการศึกษา

และสุขอนามัย คุณพ่อเหล่านี้จะท�างานกับชนกลุ่มน้อย  

ชาวเขา คนอพยพ การเสาวนาระหว่างศาสนา ให้

บริการเร่ืองพิธีกรรมและศีลศักด์ิสิทธิ์แก่ชาวฝรั่งเศส 

ในทวีปเอเชีย ทางคณะได้ให้การอบรมและส่งอาสาสมัคร

ไปท�างานในประเทศต่างๆ ปีละประมาณ 150 คน 

อาสาสมัครเหล่านี้จะไปท�างานด้านการสอนเรียน ด้าน

สาธารณสุข ดูแลคนพิการ ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

29 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พิธีมิสซาปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก

เริ่มด้วยขบวนแห่ท่ีมีเยาวชนผู้เข้าร่วมประชุมตลอด

สามสัปดาห์   พระสันตะปาปาทรงเดินมาพร้อมไม้เท้า 

ท�าจากไม้ที่ เยาวชนอิตาเลียนถวายแด่พระองค์เมื่อ

เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาเมื่อครั้งมาชุมนุมกันท่ีสนาม

เซอร์คุสมักซีมุส     ในบทเทศน์ของพระองค์พระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงขอการอภัยโทษที่ผู้ใหญ่หลายครั้ง 

ไม่ได้เอาใจใส่ต่อเยาวชนอย่างจริงจัง  ตอนหนึ่งว่า

 “พ่อปรารถนาจะบอกกับคนหนุ่มสาว ในนาม

ของผู้ใหญ่ : ได้โปรดให้อภัยแก่พวกเราแทนที่เราจะเปิด

ดวงใจของพวกลูก เรากลับเป็นผู้ไปปิดหูของพวกลูก

เสียเอง”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้ความ

ช่วยเหลือหรือพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า เขาคนนั้นก็จะ

เผชิญกับอันตรายอันหนึ่งที่มาเกี่ยวข้อง : นั่นคือเขา 

มักจะเทศน์เรื่องแนวคิดของตนเองและก็ไม่เก่ียวอะไร

กับพระคริสตเจ้าเลย ตอนหนึ่งว่า

  “กี่ครั้งแล้ว แทนที่จะมอบข่าวสารอิสรภาพ

แห่งความรอดพ้น เรากลับยกเอาเรื่องตนเอง ‘ใบสั่ง

ยาสูตรของเรา’ ‘ฉลากยายี่ห้อของเรา’ มาให้กับพระ

ศาสนจักร? กี่ครั้งแล้วแทนที่จะท�าค�าพูดของเราให้เป็น

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในพิธีมิสซาปิดการประชุมซีโนด : 

ให้เราประกาศพระวรสาร ไม่ใช่ประกาศแนวคิดของเรา

พระวาจาของพระเจ้า เรากลับถ่ายทอดแนวคิดของเรา

อาศัยพระวาจาของพระเจ้า กี่ครั้งแล้วที่ประชาชนต้อง

มารู้สึกกดดันบีบคั้นจากสถานการณ์ของตัวเรามากกว่า

จะรู้สึกถึงมิตรภาพการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า” 

l พระสันตะปาปาทรงปิดการประชุมซีโนดด้วยการ

ประกาศ “เอกาสารแห่งธรรมทูต” (a missionary 

message) พระองค์ทรงขอให้เยาวชนและพระศาสน- 

จักรทั้งมวลให้เดินตามแนวทางหลักอันนี้ ; รับฟัง ให้

(Zelda Caldwell | Oct 04, 2018)

l ใครที่เห็นภาพถ่ายนี้ที่พระสันตะปาปาทรงถือเหมือน

เป็นก่ิงไม้ตัดมาจากต้น ปลายมีง่ามแยกจากกันและมีตะปู

ตัวยาวร้อยทะลุง่ามท้ังสองท่ีแยกน้ัน ชวนให้นึกถึงไม้เท้า

ในภาพยนตร์ เรื่อง “ลอร์ด ออฟ เดอะ ริง” ก็จะถามว่า

มันคืออะไร  และสื่อถึงอะไรกันแน่?

l ค�าตอบสั้นๆ ก็คือ มันเป็นไม้เท้านายชุมพาบาล 

อันเป็นของขวัญจากเยาวชนอิตาเลียนที่มาเข้าร่วม

ชุมนุมกันก่อนการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก 

(SYNOD)  หัวข้อ “เยาวชนและการไตร่ตรองกระแส

เรียก” นาน หนึ่งเดือน เริ่มเมื่อวันที่ 3 และจบลงในวัน

ความช่วยเหลือเป็นรูปธรรม และประกาศพระคริสตเจ้า

ไม่ใช่ประกาศตัวตนเอง พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เน้นถึงการที่คนเราจะต้องท�าตนใกล้ชิดกับเพื่อนบ้าน

เพราะเป็นการช่วยให้คนเรายังคงผูกพันกับพระคริสต-

เจ้าและการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตจริงของตน 

พระองค์ตรัสว่า ความเชื่อเป็นการเข้าเผชิญหน้าพบปะ

กัน ไม่ใช่ทฤษฎี

ทำาไมพระสันตะปาปาจึงทรงถือไม้เท้ารูปกิ่งไม้นี้?
พระสันตะปาปาในภาพถ่ายทรงถือไม้เท้าแปลกตายิ่ง

ไม้เท้านายชุมพาบาลที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 

ทรงเคยใช้

ไม้เท้านายชุมพาที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้เมื่อ

เสด็จไปยังค่ายผู้ลี้ภัยบนเกาะแลมปาสาส ท�าจากไม้ซาก

เรือผู้อพยพ

(อ่านต่อหน้า 17)
ที่ 27 ตุลาคม 2018

l ค�าตอบขยายความยาวหน่อยก็คือ  : มันคือ ไม้เท้า 

นายชุมพาบาลของพระสันตะปาปา (ภาษาละตินว่า ferula) 

พระสันตะปาปาจะทรงถือระหว่างการฉลองพิธีกรรม 

ไม้เท้านายชุมพาบาลที่ทรงใช้ในโอกาสปิดการประชุม 

ซีโนดเรื่องเยาวชน
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เปลี่ยนหน้าที่จึงเข้าใจ
“เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น	ก็จงรู้เถิดว่าพระองค์ทรงใกล้เข้ามา	

อยู่ที่ประตูแล้ว”	(มาระโก	13:29)
คุณแม่วัยชราของมาร์ธาอาศัยอยู่กับเธอในอพาร์ทเม้นท์เล็กๆ ด้วย

กัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นทั้งความสุขและเป็นภาระให้แก่เธอ แม่ของเธอ

จะพยายามช่วยเหลือเองและดูแลความเรียบร้อยของที่พักทุกอย่าง เพราะเธอ

รู้ว่าลูกของเธอก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว จึงอยากจะแบ่งเบาภาระของ 

มาร์ธาบ้าง จนวันหนึ่งเธอได้ยินเสียงของแม่ร้องเรียกเธอให้ขึ้นไปหาที่บนห้อง 

ตั้งแต่วันน้ันหน้าท่ีของแม่และลูกก็ได้เปลี่ยนสลับกัน การเปลี่ยนแปลงครั้ง 

ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อแม่ของเธอได้จากไป

อีกหลายปีต่อมาเรเชลลูกสาวของมาร์ธาย้ายเข้ามาอยู ่กับเธอที่ 

อาพาร์ทเม้นท์เล็กๆ หลังเดิม มาร์ธาอาศัยอยู่เพียงคนเดียวหลังจากที่แม่ของ

เธอจากไป ในครั้งนี้ลูกสาวของเธอต้องกลับมาดูแลเธอเพราะเกิดอุบัติเหตุท่ี

เอ็นหัวเขาขาด เธอจ�าเป็นต้องผ่าตัดและใช้เวลาพักฟื้นตัวที่อาจจะใช้เวลานาน

กว่าปกติ การดูแลของเรเชลเป็นเสมือนพระพรและก�าลังใจให้กับเธออย่างมาก 

เธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอเคยดูแลแม่ของเธอเมื่อหลายปีก่อน 

มาร์ธากล่าวกับลูกสาวว่า “แม่รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะต้องมาดูแล 

คนป่วยและคนแก่อย่างแม่ แม่รู้ว่าลูกรู้สึกอย่างไร เพราะว่ามันเหมือนกับที่แม่

รู้สึกเหมือนหลายปีก่อนตอนแม่ดูแลคุณยาย และแม่ก็เข้าใจความรู้สึกของ 

คุณยายเช่นกันว่า มันยากนะที่จะลุกก้าวเดินด้วยไม้เท้าและพยายามจะท�าสิ่ง

เล็กๆ น้อยๆ เพราะกังวลว่าจะเป็นภาระให้กับลูกของตนเอง”

เรเชลกล่าวตอบว่า “ใช่ค่ะ มันอาจจะยากและล�าบากส�าหรับหนู แต่ว่า

มันก็เป็นความสุขและเป็นหน้าที่ที่หนูท�าได้เพื่อคนที่หนูรัก เป็นการแสดงออก

ให้เห็นว่าหนูรักแม่ และหนูก็รู้ว่าแม่รักหนูมากมายแค่ไหน”

 ข้าแต่พระคริสตเจ้า ความรัก ความเข้าใจ และก�าลังใจของพระองค์

เป็นเสมือนหยาดฝนที่ตกลงบนพื้นดินอันแห้งผากในหัวใจลูก ช่วยสร้างความ

ชุ่มชื่นในใจของลูก เพื่อให้ความรักนั้นเติบโตขึ้นในตัวลูกและสามารถแบ่งปัน

ไปยังผู้อื่นได้ด้วยเทอญ อาแมน

คิดต่างเห็นต่าง
 แต่ละครั้งฟังแล้วไม่สบายใจ
 เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น
 ทั้งในระดับส่วนตัวทั้งในระดับสังคม
 มักจะได้ยินคนพูดเป็นสูตร
 “พระเจ้าก�าลังลองใจ”
 ราวกับว่าพระเจ้าทรงมีความสุขกับการส่งส่ิงเลวร้าย
 เพื่อทดลองใจลูกของพระองค์
 เหมือนกับจะให้ลูกอดทนยืนหยัดหนักแน่น
 ในความเชื่อ ในความดี ในความสัตย์ซื่อ
 ราวกับพระเจ้ายังไม่รู้จักลูกของพระองค์ดี
 เลยต้องลองใจให้รู้แน่ชัด
 ให้ลูกได้พิสูจน์ตัวเองเป็นระยะๆ
 ว่าเชื่อพระองค์จริงรักพระองค์แค่ไหน
 ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงรู้ดีรู้ทะลุปรุโปร่ง
 ในอดีตในปัจจุบันในอนาคต
 ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นปัจจุบันส�าหรับพระองค์
 พ่อแม่อาจจะท�ากับลูก
 เพื่อทดลองใจลูก
 เพราะพ่อแม่อาจจะรู้จักลูกแต่ละคน
 แต่เป็นการรู้แค่ภายนอก
 จากท่าทีนิสัยพฤติกรรมค�าพูดค�าจา

ไม่รู้ลึกตื้นหนาบาง...รู้จิตรู้ใจรู้ความคิด
เพื่อจะรู้บางอย่างที่อยากรู้
ก็เลยต้องใช้หลากหลายวิธีการลองใจ
รู้ได้ก็เฉพาะสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ก�าลังเป็นปัจจุบัน
แต่ก็ยังต้องคาใจ
ในอนาคตจะเป็นอย่างที่รู้หรือไม่
เพราะคนเราเปลี่ยนไปได้ตลอด

 หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น
 ทั้งในระดับส่วนตัวทั้งในระดับสังคม
 มักจะได้ยินคนพูดเป็นสูตร

“พระเจ้าทรงตีสอน”
 ราวกับว่าพระเจ้าทรงเข้มงวดดุดัน
 อะไรเล็กอะไรน้อยไม่มีปล่อยไม่มีผ่าน
 ต้องมีมาตรการให้ส�านึกให้จ�าให้เข็ดหลาบ
 “เจ็บแล้วต้องจ�า”...อย่างไรอย่างนั้น
 ทั้งๆ ที่พระเจ้าทรงเข้าใจ
 เป็นมนุษย์ก็มีผิดมีพลาด
 แม้จะตั้งใจแม้จะพยายามแค่ไหน
 ก็ไม่วาย...เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่
 แค่ผิดแค่พลาดลูกก็เจ็บปวดใจพอแล้ว
 ทั้งรักทั้งให้อภัยทั้งให้ก�าลังใจลูกตลอด 
 จะกี่ครั้งกี่หนพระองค์ไม่ได้สนใจไม่เคยนับ
 เพราะความรักไม่มีจ�านวนไม่มีมากมีน้อย
 มีแต่คนนั่นแหละที่คอยนับคอยค�านวณ
 พระองค์เลยต้องนับให้ดูเป็นตัวอย่าง 

“ไม่ใช่เจ็ดครั้ง...แต่เจ็ดครั้งคูณเจ็ดสิบหน”
เลขเจ็ดหมายถึงจ�านวนไม่มีสิ้นสุดแล้วนะ
ยังต้องคูณด้วยเจ็ดสิบ...เลิกนับได้เลย
ถ้าอยากจะนับจ�านวน
คนมักจะนับจ�านวนความผิดมากกว่าความดี
ในขณะที่พระเจ้าทรงเน้นนับความดี...อย่างเดียว
ส่วนความผิดนั้นให้อภัยแล้วลืมเลย

 ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มาจากปัญหาเดียว
 คนชอบคิดแทนพระเจ้า...ยังไม่พอ
 ยังท�าให้พระเจ้าเป็นเหมือนคน...เหมือนตนเอง
 อย่างนี้เข้าข่าย “สร้างพระเท็จเทียม”...ชัดเจน 
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สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอาลัยผู้เสียชีวิตเครื่องบินตก
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินไลออนแอร์ตกในประเทศ

อินโดนีเซีย  พระองค์ทรงภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิต และบรรดาญาติในการสูญเสียครั้งนี้

 พระอัครสังฆราชปีเอโร  ปีออปโป (Piero Pioppo)  เอกอัครสมณทูตวาติกันประจ�าประเทศอินโดนีเซีย 

รายงานว่า  “เลขาธิการรัฐวาติกัน ในนามของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียพระทัยต่อเรื่อง 

น่าสลดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในประเทศ”     

 เนื้อหาของสาส์นระบุว่า  “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ และบรรดา

ญาติพี่น้องของผู้สูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าว”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาว่า  “เพ่ือประเทศและทุกๆ ท่านที่ก�าลังปฏิบัติภารกิจกู้เครื่องบินและดูแล 

ผู้ประสบภัย  ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพละก�าลังและสันติสุขแก่พวกเขา”

 เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รายงานว่า  “เมื่อวันที่  29 ตุลาคม ค.ศ. 2018  สายการบินไลออน์แอร์ของประเทศ
อนิโดนเีซยี พร้อมผูโ้ดยสาร 189 คน รวมทัง้เดก็ๆ   3  คน ได้ตกหลังจากน�าเคร่ืองบนิโบอ้ิง 737-800  ขึน้ได้ไม่นาน  เครือ่งบนิดงักล่าวออกจากเมืองจาการ์ตา เมืองหลวงของ

ประเทศ โดยมุ่งหน้าสู่เกาะสุมาตรา

 ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาของข้อความทางโทรสาร 

 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งข้อความแสดงความเสียพระทัยต่อเหตุการณ์น่าเศร้าสลด  เมื่อทรงทราบข่าวเครื่องบินตกในจาการ์ตา โดยไม่มีผู้ใดรอดชีวิต

จากเหตุการณ์ครั้งนี้   พระองค์ทรงให้ค�ามั่นว่าจะสวดภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตและผู้เศร้าเสียใจจากการสูญเสียในครั้งนี้  ทั้งยังภาวนาให้แก่ประเทศอินโดนีเซีย  และผู้ปฏิบัติหน้าที่

กู้ภัย”

ลงชื่อ   พระคาร์ดินัลปีเอโตร  ปาโรลิน 

ในนามเลขาธิการรัฐวาติกัน

 พระคาร์ดินัลกล่าวในบทเทศน์ความว่า “จาก

บทพระวรสารในวันนี้ ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า พระ

เยซูเจ้า บุตรพระเจ้า ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์มิได้

ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ เพื่อให้ผู้อื่นรับใช้พระองค์ แต่

เพื่อพระองค์ท่านเองจะทรงเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”

 พระคาร์ดินัล ได้ยกตัวอย่างว่า “คุณหมอบิล 

มากี้ และภรรยาของเขา ชื่อ เคย์ธี่ ได้ตัดสินใจร่วมกัน

ที่พวกเขาทั้งสองจะอุทิศตัวท�างานจิตอาสา ท่ามกลาง

คนยากจนสุดๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ ประสบการณ ์

ดังกล่าวนั้น ได้สร้างความประทับใจลึกให้กับเขาทั้งสอง

เป็นอย่างมาก

 เมื่อพวกเขาทั้งสองเดินทางกลับมาบ้านแล้ว 

พวกเขาจึงก่อตั้งองค์กรอาสาไม่แสวงหาผลก�าไร ที่มีชื่อ

ว่า “ปฏิบัติการสร้างรอยยิ้ม” องค์กรดังกล่าวนี้จะจัด

บริการศัลยกรรมตกแต่งโดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บรรดา

เด็กยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้อยู่ในสภาพ 

ปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมทั้งผู้ที่เป็นมะเร็งใบหน้า

 เด็ก 1 คน ในจ�านวน 500 คน ในประเทศ

ยากจน จะประสบความทุกข์ทรมานจากสภาพใบหน้า

บิดเบี้ยว ผิดรูปผิดร่าง และบ่อยครั้งที่ครอบครัวของ

เด็กๆ เหล่านี้จะแยกพวกเขาออกจากผู้คนและสังคม 

และซ่อนพวกเขาให้ต้องขังตัวอยู่ในอีกสังคมอีกโลกหน่ึง

ที่ห่างไกลจากผู้คน

 ตั้งแต่พวกเขาได้ก่อตั้งองค์กรปฏิบัติการสร้าง

รอยยิ้ม ดังกล่าวขึ้น องค์กรนี้ได้ให้ทุนสนับสนุน ส่งทีม

ผู้ช�านาญงาน 23 คน ไปปฏิบัติการต่อเนื่อง ครั้งละ 2 

สัปดาห์ ตลอดปี ในประเทศต่างๆ 12 ประเทศทั่วโลก 

องค์กรน้ียังจัดสนับสนุนโครงการอบรมอาสาสมัครอย่าง

ต่อเนื่องให้กับ 25 เมือง ทั่วประเทศอเมริกา

 เมื่อองค์กรปฏิบัติการสร้างรอยยิ้ม ประกาศ

วันประกาศข่าวดี (ต่อจากหน้า 2)
การท�างานของพวกเขาในประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ ก็

ปรากฏว่า มีผู้คนยากไร้ที่มาขอรับความช่วยเหลือเป็น

จ�านวนมาก บ้างก็ขี่ลามาจากที่ห่างไกลบนเทือกเขา 

บ้างก็พายเรือแคนนูมาตามล�าน้�าจากป่าดงพงไพร บ้าง

ก็เดินเท้าห่างไกลหลายร้อยไมล์จากถิ่นทุรกันดาร เพื่อ

มาขอรับการช่วยเหลือ

เคย์ธีได้กล่าวว่า เธอและบิล (สามี) ทั้งคู่ได้

รับการอบรมและเติบโตข้ึนมาจากครอบครัวคาทอลิก  

ดังนั้น เขาทั้งสองจึงได้สัมผัส ได้รับการหล่อหลอม 

และแรงบันดาลใจจากจิตตารมณ์คริสตชน ให้พร้อมจะ 

หยิบยื่นความช่วยเหลือด้านเมตตาจิตนี้ออกไปสู่บุคคล

ผู้ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในหมู่ประชากรของ

พระเจ้า

เคย์ธียังได้กล่าวอีกว่า ‘เราได้น�าลูกคนโตของ

เราเข้าร่วมในงานธรรมทูตครั้งแรกของเราด้วย จากนั้น  

ลูกๆ ของเราทั้ง 5 คน ก็ได้เข้าเป็นอาสาสมัคร ม ี

ส่วนร่วมพันธกิจธรรมทูตในทีมเวชบุคคลนี้เช่นกัน’

เรื่องราวของครอบครัวมากี้ น�าพวกเราทุกคน

มาสู่พระวรสารของวันนี้ ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่า 

“บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่เพื่อพระองค์

จะทรงรับใช้ผู้อื่น” การรับใช้ ให้บริการประสาคริสตชน 

มิได้เป็นเพียงหัวข้อของพระวรสารในวันนี้เท่านั้น แต่ยิ่ง

ไปกว่านั้นอีก ประเด็นการรับใช้ ช่วยเหลือพี่น้องเพื่อน

มนุษย์ของเรา คือ “หลักเกณฑ์” ที่เราคริสตชนจะถูกใช้ 

ในการพิพากษาตัดสินเราแต่ละคนด้วย ในวันสุดท้าย 

ในบั้นปลายชีวิตของเราบนโลกนี้

พระคาร์ดินัลยังได้เทศน์อีกว่า “พระเยซูเจ้าได้ 

ทรงกล่าวไว้ดังน้ีว่า เม่ือบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในฐานะ 

พระมหากษัติรย์ พระองค์ท่านจะทรงจัดแบ่งมนุษยโลก 

ทั้งหมดออกเป็น 2 พวก แล้วพระองค์ท่านจะตรัสกับ

พวกที่อยู่ทางเบื้องขวาของพระองค์ว่า ‘จงเข้ามาเถิด 

ท่านท้ังหลาย ท่ีเม่ือเราหิว พวกท่านก็ได้ให้เรารับประทาน 

เมื่อเราเปลือยเปล่าท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าแก่เรา’

และแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้าย พระองค์ท่าน

ก็จะตรัสว่า “จงไปให้พ้น เมื่อเราหิว ท่านก็มิได้ให้อะไร

เรารับประทาน เมื่อเราเปลือยเปล่า ท่านก็มิได้ให้เสื้อผ้า

เราสวมใส่ เพราะเมื่อใดก็ตาม ท่านปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ

บุคคลเหล่านี้ในบรรดาผู้ต่�าต้อย ท่านก็ได้ปฏิเสธที่จะ

ช่วยเหลือเรา (พระเยซูเจ้า)”

ในจดหมายของนักบุญยากอบ ท่านได้กล่าวไว้ 

ในท�านองน้ีว่า “เม่ือพบเห็นบรรดาเพ่ือนมนุษย์ท่ีตกยาก 

แล้วท่านคนหนึ่งพูดกับเขาว่า ‘จงไปเป็นสุขเถิด ขอให้

อบอุ่นและอิ่มเถิด’ แต่มิได้ให้สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับร่างกาย

แก่เขา จะมีประโยชน์ใดเล่า ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน 

หากไม่มีการกระท�า ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว”

ดังนั้น ส�าหรับนักบุญยากอบ การช่วยเหลือ

เกื้อกูลแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นประเด็นส�าคัญ จริงจัง 

และละเอียดถ่ีถ้วน ท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประเมินผล 

เรา เปรียบประดุจการตรวจสอบตัวเครื่องเอกซเรย์คอม- 

พิวเตอร์ ซีทีสแกน เลยทีเดียว และนั่นจะเป็นการ

ก�าหนดความเป็นความตาย การเอาตัวรอด หรือความ

พินาศของเราตลอดไป

ยังมีประเด็นที่น่าสังเกตประการหนึ่ง จากงาน

วิจัยของ ดร.ลูเบลอ โรส จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ด้วย

การสัมภาษณ์ การสอบถามผู้ป่วยนับร้อยๆ คนของเธอ  

ผู้ป่วยเหล่านี้ เป็นผู้ป่วยช่วงวาระสุดท้าย หรืออยู่ใน

สภาพใกล้ตาย บทสัมภาษณ์เหล่านั้น ท�าให้เธอได้บท

สรุปเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ที่ว่า เมื่อคนเรามาถึง ณ จุดนี้  

สิ่งส�าคัญมีเพียง 2 ประการส�าหรับเขา เป็น 2 ประการ 

ที่ถือว่า เกี่ยวข้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับชีวิตของ

พวกเขาอย่างแท้จริงและจริงจังนั่นคือ ก) การรับใช้ และ 
(อ่านต่อหน้า 13)
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พระเจ้า

ประทาน

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียงพอ
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มีความยินดีขอเชิญรวมฉลอง 78 ป วีรกรรมแหงความเชื่อของ

ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 วันกอนวันฉลอง วันศุกรที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2018
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาพิเศษ) - สุสานศักดิ์สิทธิ์
  15.00 น.  พิธีตั้งศีลฯ และเฝาศีลมหาสนิทที่สักการสถานฯ
    - พิธีแหศีลมหาสนิทสูสุสานศักดิ์สิทธิ์
    - พิธีอวยพรศีลฯ (ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  19.00 น.  พิธีแหพระรูปแมพระ (จากสุสานศักดิ์สิทธิ์ สูสักการสถานฯ)
  19.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)
      คุณพอมีคาแอล เฉลิมศิลป จันลาเปนประธาน
    - ถวายชอดอกไมแดแมพระ

 วันฉลอง วันเสารที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2018
  09.45 น.  ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ) 
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย 
     พระอัครสังฆราช หลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน
    - แหพระธาตุบุญราศีฯ (จากสักการสถานฯ สูสุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  15.00 น.  มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

ติดตอสอบถาม : คุณพอวีระเดช ใจเสรี เจาอาวาส โทร. 08-1965-5877 
ซิสเตอรประจำวัดสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรือ 08-4799-2265

Thare-Nongseng Archdiocese

1940-2018
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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
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ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง... 
และอุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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

 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"

รำลึกถึงทานในคำภาวนา

เอวโลยีโอ ชาญชัย จันทรสุขสันต

• หนึ่งป เวียนครบ สูออมกร  เตี่ยรับสุข ในพระพร แหงสวรรค
 ทุกวันวาร ประสานจิต คิดถึงกัน  ภาวนา มิสซานั้น สงนำทาง
•  คิดถึงทาน ทุกวัน ผานพระเจา  ไมมีทุกข โศกเศรา เขามาขวาง
 เพียงมั่นใจ ดวยความเชื่อ มิเคยจาง เตี่ยอยูขาง เคียงองค พระทรงชัย

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)

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปโตร มี ชัยกิจ 
มารีอา เหยียด ชัยกิจ

เปโตร เกียรติ อัจฉราวดี
มารีอา รำไพ อัจฉราวดี

ฟรังซิสโก วิศิษฐ โชติผล
อันนา อัญชลี เกตุมา

ฟรังซิสโก ประกอบ พรายงาม
คุณพอเพียง ประสิทธิ ์
นายสำรอง อัจฉราวดี
นายสำราญ อัจฉราวดี
นายประทีป บุญพัฒน

นายสมนึก ลือชา

เปโตร มี ชัยกิจ 
มารีอา เหยียด ชัยกิจ

เปโตร เกียรติ อัจฉราวดี
มารีอา รำไพ อัจฉราวดี

ฟรังซิสโก วิศิษฐ โชติผล
อันนา อัญชลี เกตุมา

ฟรังซิสโก ประกอบ พรายงาม
คุณพอเพียง ประสิทธิ ์
นายสำรอง อัจฉราวดี
นายสำราญ อัจฉราวดี
นายประทีป บุญพัฒน

นายสมนึก ลือชา

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

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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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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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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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ศีลศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตคริสตชน
โดย...บาทหลวงเกรียงชัย  ตรีมรรคา

 “ศีลศักด์ิสิทธ์ิ” เก่ียวข้องกับชีวิตคริสตชนต้ังแต่

เกิดจนตาย นับจากศีลล้างบาปไปจนถึงศีลเจิมคนไข้...

แม้อาจจะไม่ได้รับทุกศีลก็ตามและไม่จ�าเป็นต้องรับ 

ทุกศีลด้วย อย่างไรก็ดีหากเราเป็นคริสตชนแล้วไม่คุ้นเคย 

ยังไม่เข้าใจความหมายและคุณค่าของศีลศักดิ์สิทธ์ิมาก 

เท่าใด ก็ยิ่งท�าให้เราไม่อาจเจริญชีวิตคริสตชนได้ม ี

ความหมายและคุณค่ามากอย่างที่ควรมากเท่านั้น จึง

ต้องอาศัยการเรียนรู้และมีความเข้าใจ “ศีลศักดิ์สิทธิ์” 

มาจากค�าว่า “Sacrament” (ซัค-ครา-เม้น ภาษา

อังกฤษ) และ “Sacramentum” (ซา-ครา-แมน-ตุม  

ภาษาละติน) มีที่มาจากการใช้ของคนทั่วไปนับแต่ยุค

โรมัน และโดยเฉพาะค่อยๆ ถูกน�าเข้ามาสู่แวดวงคริสต- 

ศาสนาเมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินยอมรับคริสต

ศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติโรมันในปีคริสตศักราช 

313 

 ข้อคิดประการแรก ในชีวิตประจ�าวันของเรา  

เราคงพอนึกไ ด้ว่ าศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท 

โดยเฉพาะ เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เราคุ้นเคยและใช้บ่อยมาก

กว่าศีลฯ ประการอื่นๆ เพราะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต 

คริสตชนนั่นเอง แต่ความคุ้นเคยนี้อาจไม่ได้ท�าให้เรา 

คริสตชนตระหนักถึงความส�าคัญในการใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์

ก็เป็นได้ เช่น การรับศีลมหาสนิทแบบเคยชิน ไม่ได้รับ

ศีลอภัยบาปอย่างเหมาะสม กล่าวคือ แต่ละครั้งนาน 

เกินไป หรือบ่อยเกินไป ส่วนมากจะเป็นกรณีแรก ซึ่ง

ท�าให้ศีลมหาสนิทซึ่งเป็นพระเยซูเจ้าเองไม่เกิดผล 

ในชีวิตอย่างแท้จริง เพราะเป็นการรับอย่างผิวเผิน

ปราศจากการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างที่ควร พ่อจึงขอ

เสนอ “วินัยฝ่ายจิต”	 คือ การรับศีลอภัยบาปอย่าง

สม่�าเสมอ (แม้บางครั้งอาจไม่อยากรับ อาจรู้สึกว่าไม่มี 

บาปมากนัก ฯลฯ) ไม่จ�าเป็นต้องทุกสัปดาห์แต่แนะน�า

ว่าไม่ควรเกินเดือนละครั้งส�าหรับผู้ใหญ่ เพราะยิ่งนาน 

ท�าให้บาปฝังลึกในชีวิตกลายเป็นนิสัยไม่ดี ท�าให้พิจารณา

บาปได้ยากและแน่นอนเราไม่อาจเป็นทุกข์เสียใจได้

อย่างที่ควร(เนื่องจากไม่อาจพิจารณาบาปอย่างถี่ถ้วน)

 ประการที่ 2 นักบุญออกัสติน ปิตาจารย์และ

นักปราชญ์พระศาสนจักรกล่าวถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า 

“ศีลศักดิ์สิทธิ์	 คือ/เป็นต้นเหตุแห่งพระหรรษทาน

(Grace)” พูดง่ายๆ คือหากเรารับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่าง

เหมาะสมตามเงื่อนไขของแต่ละศีลฯ แล้วเราจะได้รับ

พระหรรษทานเสมอ ดังนั้น หากเราไม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์

เราก็ไม่ได้รับพระหรรษทานนั่นเอง เราจึงควรรับศีลฯ 

สม่�าเสมอโดยเฉพาะศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท 

ที่กล่าวในข้อคิดแรกนั้นเพราะทั้งสองศีลฯ ส�าคัญมากๆ 

และขาดไม่ได้ส�าหรับการเติบโตฝ่ายจิตของคริสตชน

ทุกๆ คน เมื่อเรารับอย่างสม่�าเสมอและเหมาะสมแล้วเรา

ม่ันใจได้ว่าเราจะไม่ขาดพระหรรษทาน/ความช่วยเหลือ

ของพระที่จ�าเป็นอย่างแน่นอนครับ

 ขอขอบคุณภาพประกอบถ่ายโดย	คุณอภิชาต	

เหล่าสุขสันติวงศ์
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น�้ำครึ่งแก้ว
	 “จงระ วังบรรดาธรรมาจารย ์ที่ ชอบ 

สวมเสื้อยาวเดินไปมา	 พอใจให้คนทั้งหลายค�านับ 

	 ...ข้อคิดถึงลูกรัก...	 ลูกรัก...จงเป็น

น�ำ้เพยีงครึง่แก้ว	 เมือ่ต้องกำรควำมรูจ้ำกผูอ้ืน่	

แม้ลูกอำจจะรู้สึกว่ำคนๆ	นั้นด้อยด้วยคุณวุฒิ

และวัยวุฒิกว่ำลูกก็ตำม	 แค่สุภำพให้พอเพื่อ

จะฟังแล้วลูกจะได้ก�ำไรชีวิต

	 ลูกรัก...จงเป็นน�้ำเต็มแก้วเมื่อต้อง

รบัผดิชอบหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยนัน่คอื	 จง

ท�ำงำนนั้นด้วยควำมสำมำรถทั้งหมด	 และ
ตามลานสาธารณะ	 พอใจนัง่แถวหน้าในศาลาธรรม	 พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงาน

เลี้ยง....คนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่น”	(มาระโก	12:38-40)

	 มนุษย์เจริญเติบโตทำงด้ำนร่ำงกำยอยู่เสมอ	 มนุษย์มีพัฒนำกำรทำงควำม

คิด	 จิตใจอยู่ตลอดเวลำ	 แต่น่ำแปลกคุณลักษณะหนึ่งของมนุษย์ไม่ได้เจริญงอกงำม

ตำมสิ่งต่ำงๆ	 เหล่ำนั้นเลย	 กลับค่อยๆ	 ลดลงตำมกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร 

ทั้งหลำย	 นั่นก็คือควำมสุภำพถ่อมตน	 ยิ่งมำกด้วยวัยวุฒิ	 	 ยิ่งสูงล�้ำด้วยคุณวุฒิ	

ควำมนบนอบกลับลดลงไปตำมล�ำดับ	 เคยไหมที่ถูกสำยตำและค�ำพูดสะท้อนกลับ

มำแสดงให้เรำเห็นว่ำ	เขำมีในสิ่งต่ำงๆ	ที่คุณก�ำลังจะพูดจะบอกเขำแล้ว	และอำจจะ

มีมำกกว่ำคุณด้วยซ�้ำไป	สะท้อนมุมมองกลับมำมองตนเองบ้ำง	เคยไหมที่มีบุคคล

ที่แลดูจะต้อยต�่ำกว่ำเรำ	บังอำจมำตักเตือน	หรือสั่งสอนเรำ

	 ข้ำพเจ้ำบันทึกข้อคิดเหล่ำนี้เก็บไว้เพื่อเตือนใจตนเอง	 และส่งต่อให้ลูกๆ

ของข้ำพเจ้ำได้อ่ำนเพื่อไตร่ตรองตนเองด้วย

พระพร	อีกทั้งควำมรู้ที่ลูกมีเพื่อให้งำนที่ลูกรับผิดชอบนั้นมีคุณค่ำต่อคนรอบข้ำง

	 ลูกรัก...จงหมั่นถ่ำยเทน�้ำที่เน่ำเสียออกบ้ำง	 นั่นคือใจที่คิดร้ำย	 พูดร้ำย	

และท�ำร้ำยผู้อื่น	 จงหมั่นเติมน�้ำดีอยู่เสมอ	 นั่นคือพระวำจำของพระเจ้ำที่จะคอย

ช�ำระล้ำงวิญญำณของลูก	 ให้สะอำดบริสุทธิ์	 เหมือนดังดวงใจของพระองค์	บรรดำ

ธรรมำจำรย์มักคิดว่ำตนเองเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และสะอำดบริสุทธิ์อยู่เสมอ	 เขำปฏิบัติ

ศำสนพิธีเพื่อแสดงให้สำธำรณชนได้เห็น

	 พระเยซูเจ้ำตรัสสอนเตือนใจเรำไว้ว่ำหำกเรำท�ำดีเพื่ออวดคนรอบข้ำง	 เรำ

ก็ได้รับรำงวัลจำกโลกนี้แล้ว	 หมั่นเรียนรู้จำกบรรดำผู้ต�่ำต้อยที่มักคิดว่ำตนเองไม่คู่ 

ควรกับสิ่งนั้นสิ่งนี้	 เขำปฏิบัติตนเพียงเพ่ือเป็นผู้รับใช้ท่ีดีด้วยควำมสุภำพเท่ำนั้น	

“องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกดขี่ ประทานอาหารแก่ผู้หิวโหย

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจ�าให้เป็นอิสระ” (สดุดี 146:7)

น้�าผึ้งหวาน	
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บทบาทการเป็นครู (ต่อจากหน้า 20)

ในหัวข้อ “บทบาทการเป็นครูโรงเรียนในเครือคณะ 

ภคินี ผู้รับใช้ฯ กับ ทักษะการสื่อสาร” ที่หอประชุม 

อาคารคาเร็ตโต โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์- 

ธานี 

	 กำรสัมมนำคณะครูโรงเรียนในเครือคณะภคินี

ผู้รับใช้ฯ	 จัดเป็นประจ�ำทุกๆ	 5	 ปี	 ซึ่งในครั้งนี้	 ได้รับ

เกียรติจำกพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

ประมุขสังฆมณฑลสุรำษฎร์ธำนี	 เป็นประธำนพิธีบูชำ 

ขอบพระคุณเปิดกำรสัมมนำ	 ซิสเตอร์มะลิวัลย์ ปร- 

มัตถ์วิโรจน์ อธิกำริณีเจ้ำคณะ	 ได้กล่ำวปฐมโอวำท 

ให้กับผู้เข้ำร่วมสัมมนำ	 ตลอดกำรสัมมนำคณะกรรมกำร

จัดงำน	 ได้จัดให้มีกำรเพิ่มเติมควำมรู้	 พร้อมกับกำร 

บรรยำยพิเศษในหัวข้อต่ำง	ๆ	ดังน้ีคือ	รศ.ดร.รัตติกรณ์  

จงวิศาล บรรยำยพิเศษในหัวข้อ	“ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยน- 

แปลงส�ำหรับครูยุคใหม่”	 คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 สำยงำนส่ือสำรองค์กรและกำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืนจำกบริษัทโทเทิ่ล	 แอ๊คเซ็ส	 คอมมูนิเคชั่น	 

จ�ำกัด	 ในหัวข้อ	 “สื่อศึกษำ	 กระบวนกำรรู้เท่ำทันสื่อ 

ดิจิทัลไทยแลนด์	4.0”		ซิสเตอร์มะลิวัลย์	ปรมัตถ์วิโรจน์ 

บรรยำยโดยกำรน� ำค� ำขวัญของอัครำธิกำรคณะ 

ซำเลเซียนปี	2018	มำแบ่งปัน	ซึ่งได้เน้น	“กำรปลูกฝัง 

ศิลปะกำรฟัง	 และกำรเดินไปด้วยกัน”	 ตำมจิตตำรมณ์ 

ของคณะผู้รับใช้ฯ	 คือ	 รัก	 รับใช้	 ให้อภัย	 อาจารย์

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา	 ในหัวข้อ	 “ทักษะกำร

ท�ำงำนเป็นทีม”	 และ	 “กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์”		

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา	 ในหัวข้อ	 “เทคนิคกำรฝึกสมอง	 

และกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะให้กับเยำวชน”

	 ส�ำหรับโรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้ รับใช้ 

ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มำรีย์	ประกอบด้วย	โรงเรียน

นำรีวิทยำ	จ.รำชบุรี	โรงเรียนธิดำแม่พระ	จ.สุรำษฎร์ธำนี

โรงเรียนนิรมล	 จ.ชุมพร	 โรงเรียนดำรำสมุทร	 จ.ภูเก็ต

โรงเรียนธิดำแม่พระ	 2	 จ.กระบี่	 โรงเรียนดรุณศึกษำ	

อ.ร่อนพิบูลย์	 จ.นครศรีธรรมรำช	 โรงเรียนหทัยนิรมล	 

กรุงเทพฯ	 โรงเรียนดรุณศึกษำ	 2	 อ.จุฬำภรณ์	 จ.นคร- 

ศรีธรรมรำช	โรงเรียนถนอมศรีศึกษำ	อ.เบตง	จ.ยะลำ

วันประกาศข่าวดี (ต่อจากหน้า 7)

ข)	 ควำมรัก	 ที่ผู้คนอยู่ในสภำพเช่นนี้ปรำรถนำจะมอบ

ให้แก่คนอื่น...

พระคำร์ดินัลได้เน้นในบทเทศน์ว่ำ	“ท่ีพ่อพูดมำ

ทั้งหมดนี้	 ชี้ให้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นเรื่องควำมรักและกำร

รับใช้ผู้อื่น	 เหมือนอย่ำงพระเยซูคริสตเจ้ำ	 บุตรมนุษย์	 

ผู้เสด็จมำ	มิใช่ให้ผู้อื่นมำรับใช้พระองค์	แต่เป็นพระองค์

เอง	 ที่ได้ทรงประทำนพระแบบฉบับไว้ว่ำ	 พระองค์ทรง

เป็นพระเจ้ำและพระอำจำรย์	 ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง 

รับใช้ทุกคน	ดังนั้น	 เรำคริสตชน	ศิษย์พระคริสต์ทุกคน	

จะท�ำเช่นเดียวกัน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 ต่อคนผู้เจ็บป่วย	

ทุพพลภำพ	คนยำกจนขัดสน

แต่ที่พ่ออยำกจะพูดถึง	 โดยเฉพำะในวันนี้	 วัน

ที่พระศำสนจักรเชิญชวนพวกเรำ	 “คริสตชน”	 ศิษย์ 

พระคริสต์ทุกคน	 ให้มุ่งท�ำพันธกิจประกำศข่ำวดีสู่ปวงชน	

เป็นพิเศษในวันที่ครั้งหนึ่งเรำเคยเรียกกันว่ำ	“วันมิสซัง”	

และวันนี้	 พระศำสนจักรในประเทศไทย	 ยังจัดให้เป็น	

“วันฆรำวำส”	อีกด้วย

ค�ำถำมส�ำคัญประกำรหนึ่ง	ที่พ่ออยำกจะยกขึ้น 

มำถำมพี่น้องทุกท่ำน	 ที่มำรวมตัวกันในอำสนวิหำร 

อัสสัมชัญในวันนี้	 ก็คือ	 แล้วใครล่ะคือ	 ผู้ที่เจ็บป่วย	

ยำกจน	ต่�ำต้อยที่สุดของที่สุด	ในบรรดำบุคคลที่เจ็บป่วย	

ในบรรดำบุคคลท่ีต่�ำต้อย	 ในบรรดำบุคคลท่ียำกจนเหล่ำน้ี	 

แบบว่ำสุดๆ	ของสุดๆ	 ในบุคคลผู้ยำกจนทั้งหลำยเลย?	

พี่น้องที่รักทุกท่ำน	 ไม่มีใครจะยำกจนมำกเท่ำกับผู้ที่

ยำกจนขัดสนพระเจ้ำ	

บุคคลผู้ยำกจน	 เจ็บไข้ได้ป่วย	 หำกในใจเขำ 

ยังมีพระเจ้ำ	หำกเขำยังมีพระเจ้ำ	เขำก็ยังมีอนำคตอีกไกล	 

และเรำยังสำมำรถช่วยพวกเขำให้เข้ำสู้ชีวิตนิรันดรได้	 

และท่ีพ่อพูดมำ	 ณ	 จุดน้ี	 มิได้มีเจตนำจะล้มเลิกส่ิงต่ำงๆ	

ท่ีพ่อได้กล่ำวมำแล้วท้ังหมดในตอนต้น	 ในเร่ืองควำมรัก

และกำรรับใช้	ช่วยเหลือผู้อื่น	 งำนเมตตำกิจทุกประกำร	

แต่พ่ออยำกจะเสริมเพิ่มเติมว่ำ	ขอให้เรำคริสตชนทุกคน	 

เป็นผู้มีเมตตำและอุทิศชีวิต	 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเพื่อน

มนุษย์	 โดยมีส�ำนึกลึกๆ	 ในจิตใจว่ำ	 ทั้งหมดที่เรำอุทิศ

ตัว	 อุทิศชีวิต	 อุทิศเวลำ	 อุทิศทรัพย์สินท�ำไปนี้	 ก็เพื่อ

บอกกับผู้ยำกจน	 และผู้ขัดสนสุดๆ	 ว่ำ	 เพรำะพระเจ้ำ

ทรงเป็นองค์ควำมรักนี้เอง	 จึงเกิดเป็นแรงบันดำลใจ 

ให้เรำคริสตชน	ศิษย์พระคริสต์	อุทิศตัว	อุทิศชีวิต	และ

อุทิศทุกสิ่งทุกอย่ำงทั้งหมดนี้	 เพื่อประกำศข่ำวดีแห่ง

ควำมรักของพระองค์แก่ทุกคน	

เรำคริสตชนทุกคน	 ศิษย์พระคริสต์	 และเป็น

พิเศษในวันนี้	 ซึ่งเป็นวันฆรำวำสด้วย	 เรำจึงก้ำวออกไป

เป็นศิษย์ธรรมทูต	 เพื่อเป็นพยำน	และประกำศควำมรัก

ของพระเจ้ำให้แก่ทุกคน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ผู้ที่ยำกจน

ที่สุด	 	 ยำกจนสุดๆ	 ในบรรดำคนยำกจนทั้งหลำยที่ยัง

ไม่มีโอกำส	ได้รับรู้ว่ำ	พระเจ้ำทรงรักเขำ”

 หลงัจำกสวดบทภำวนำหลงัรับศลี	พระคำร์ดนิลั

เกรียงศกัดิ	์มอบวฒุบิตัรให้แก่ผูท่ี้ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร

อบรมอำสำฆรำวำสประกำศข่ำวดีประจ�ำวัด	 (PMG)	 ปี	

2018	(ปีที่	10)	จ�ำนวน	12	คน	

 1. หลุยส์ มารีย์ฯ อภิชิต เอื้ออริยกุล อาสน-

วิหารอัสสัมชัญ

 2. วินเซนต์ เกตุสุเดช ก�าแพงแก้ว วัด

เซนต์โธมัส

 3. อันนา ผาณิต สุขพัฒน์ วัดราชินีแห่ง

สันติสุข

 4. มารีอา สกุณา ศิริศุภเชษฐ์ วัดเซนต์หลุยส์

 5. เปโตร อาณกร จุลวิจิตรพงษ์ วัดพระแม่

สกลสงเคราะห์

 6. เปโตร บุญญา เกตุพัตร วัดนักบุญอันนา

 7. เทเรซา สุพร แก้วหาวงษ์ วัดนักบุญ

อันนา

 8. เปาโล นเรศ หนูเพชร วัดนักบุญอันนา

 9. เทเรซา ธนวรรณ หนูเพชร วัดนักบุญ

อันนา

 10. มารีอา ทิฆัมพร พิมพ์สว่าง วัดนักบุญ

อันนา

 11. เทเรซา ณิชาภัทร์ ผิวจันทร์ วัดนักบุญ

อันนา

 12. เทเรซา ทัศนา ตรีกิจจา วัดมารีย์สมภพ 

บ้านแพน

	 หลังจำกพิธีบูชำขอบพระคุณ	 มีกำรบรรยำย	

“350	ปี	พระศำสนจกัรไทยกบังำนแพร่ธรรม”	โดยคณุพ่อ 

ธีรพล กอบวิทยากุล	 และ	 100	 ปี	 สมณลิขิตเตือนใจ	

Maximum	Illud	และ	“ตุลำคม	2019		เดือนพิเศษเพื่อ 

กำรแพร่ธรรม”	โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

	 ถ่ายภาพโดย	คุณนิพัทธ์	สิริพรรณยศ
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 ...พระองค์ยังตรัสอุปมาเร่ืองหน่ึงให้เขา 

ทัง้หลายฟังอกีว่า  “เศรษฐคีนหน่ึงมีท่ีดินท่ีเกิดผลด ี

อย่างมาก เขาจึงคิดว่า  ‘ฉันจะท�าอย่างไรดี  ฉัน

ไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน’  เขาคิดอีกว่า  ‘ฉัน

จะท�าอย่างนี้ จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่

โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและและสมบัติทั้งหมดไว้  

แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า  ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติ 

มากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จงพักผ่อน กินดื่มและ

สนุกสนานเถิด แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า  คนโง่เอ๋ย! 

คืนนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วส่ิงท่ีเจ้าได้

เตรยีมไว้จะเป็นของใครเล่า  คนท่ีสะสมทรัพย์สมบัติ

ไว้ส�าหรบัตนเอง แต่ไม่เป็นคนม่ังมีส�าหรับพระเจ้าก็

จะเป็นเช่นนี้’ ” (ลก 12:16-21)      

	 ชำยสองคนอยู่ในเรือหำงยำว	แล่นระหว่ำงเกำะ

กลำงทะเล	 	 ชำยคนแรกเป็นคนท้องถิ่น	 เป็นชำวบ้ำน

ไม่มีควำมรู้อะไรนอกเหนือไปจำกกำรท�ำมำหำกินวัน

ต่อวัน	 ส่วนอีกคนเป็นผู้โดยสำร	 เป็นผู้รู้มีปริญญำบน

นำมบัตรยำวเป็นหำงว่ำว

	 ระหว่ำงเดินทำง	 ชำยผู้รู้ถำมคนขับเรือว่ำ	 	 “รู้

เรื่องการเมืองไหม?”				คนขับเรือตอบว่ำ		“ไม่รู้ครับ”  

คนแรกก็เปรยว่ำ		 “แย่จริง คุณจะถูกเอาเปรียบ”......  คน 

ขับเรือถูกถำมอีกว่ำ	 “รู้เรื่องเศรษฐกิจและการเงินไหม”  

คนเรือตอบว่ำ		“ไม่รู้เหมือนกัน”  		ชำยนักปรำชญ์จึงบอก 

ว่ำ	 “แย่อีกแล้ว คุณอาจถูกโกง”  ......ระหว่ำงสนทนำต่อ	 

ชำยสำรพัดรู้ถำมคนขับเรืออีกว่ำ		“รู้เรื่องกฎหมายไหม”    

“ผมไม่รู้ครับ”	 	 ก็ยังเป็นค�ำตอบจำกคนขับเรือ	 	ผู้รู้พูด

ส�ำทับอีกว่ำ	 “คุณนี่แย่จริงๆ คุณอาจจะแพ้คดีถูกจับ” 

	 ทัง้คูเ่ดนิทำงต่อถงึกลำงทะเล	 เกดิพำยุกะทนัหนั	

เรือล่ม	 ท้ังคู่ลอยคออยู่ในน�ำ้	คนขบัเรือจงึถำมนกัปรำชญ์

ว่ำ	 “คุณว่ายน�้าเป็นไหม?”  	ชำยด็อกเตอร์ปริญญำเอก 

ตอบว่ำ	 	 “ผมไม่ได้เรียนเร่ืองว่ายน�้าเลย มัวแต่เรียน

หนงัสือ”  คนขบัเรือจงึพูดว่ำ			“แย่จริง	คณุอำจเสยีชีวิต”		

เราจะเลือกเป็นคนไหน				

ผู้รู้ที่เอาชีวิตไม่รอด

หรือ

ผู้ไม่รู้		แต่สามารถเอาชีวิตรอดได้?”

โดย รำฟำแอล

เรำจะเลือกเป็นคนไหน    
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 วัดนักบุญเทเรซา 

หนองจอก กรุงเทพมหา- 

นคร ฉลองวัดและฉลอง	 

100	ปี	ชุมชนแห่งควำมเชื่อ 

(นักบุญเทเรซำ	 :	 เยำวชน 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

หัวใจธรรมทูต)	วันเสำร์ที่	17	พฤศจิกำยน		เวลำ	10.30	น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธำน	(งดจ�าหน่ายสินค้า)

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  

ฉลองวัดวันอำทิตย์ที่	18	พฤศจิกำยน	เวลำ	10.30	น.		

พระสังฆราชยอแซฟ วฒุเิลิศ แห่ล้อม เป็นประธำน

 วัดแม ่พระปฏิสนธินิ รมลแห ่ง เหรียญ

อัศจรรย์ (วัดโรงหมู) กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัด 

วันอำทิตย์ที่	18	พฤศจิกำยน	เวลำ	10.30	น.	คุณพ่อ 

มีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ (50	ปี	ชีวิตสงฆ์)	เป็นประธำน	

(ฉลองวัด ภายใน วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 

19.00 น. คุณพ่อยอแซฟ	 จินตศักดิ์	 ยุชัยสิทธิกุล 

และพระสงฆ์ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ เป็นประธาน มีแห่

พระรูปแม่พระ)

 วดัศลีมหาสนิท สวนผัก ตล่ิงชนั  กรุงเทพ- 

มหานคร	 เสกวดัหลงัใหม่และชมุนุมเคำรพศลีมหำสนิท	

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	 (ศลีมหำสนิท	 :	 พลงัชวิีต 

ครอบครวัครสิตชน)	 วนัเสำร์ที	่ 24	 พฤศจิกำยน	 เวลำ	

10.00	 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวยีร์ เกรียงศกัดิ์ 

โกวิทวาณชิ เป็นประธำน

 วัดนักบุญอันเดร บางภาษี จ.นครปฐม  

ฉลองวัด	 ฉลอง	 89	 ปี	 ชมุชนแห่งควำมเชือ่	 และฉลอง	

350	 ปี	 แห่งกำรประกำศข่ำวดีมสิซังสยำม	 กับเขต	 5	 

วนัเสำร์ที	่ 1	 ธนัวำคม	 เวลำ	 10.30	 น.	พระสงฆ์อคัร-

สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ บวชครบ 25 ปี	 เป็นประธำน	

(ฉลองภายใน วนัพฤหัสบดีที ่ 29 พฤศจิกายน เวลา 

19.00 น. คณุพ่อจนิตศกัด์ิ	ยุชยัสิทธกิลุ เป็นประธาน)

 วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ. 

ฉะเชิงเทรา	 ฉลองวัดวันเสำร์ที่	 1	 ธันวำคม	 เวลำ	 

10.30	น.		(งดจ�าหน่ายสินค้า)

 วดันกับญุฟรงัซิสเซเวยีร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร	 	 ฉลองวัดวันอำทิตย์ที่	 2	 ธันวำคม	 เวลำ	 

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธำน	

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

กรุงเทพมหานคร	 ฉลองวัดวันพุธที่	 5	 ธันวำคม	 เวลำ	

10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	 เป็น

ประธำน	 (งดจ�าหน่ายสินค้า)	ฉลองภำยใน	วันเสำร์ที่	1	

ธันวำคม	 เวลำ	 17.00	 น.	 คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ  

คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช	 และคุณพ่อธีรพล กอบ- 

วิทยากุล เป็นประธำน

 วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล	วันเสำร์ที่	8	ธันวำคม	เวลำ	

18.00	น.	

 วดัพระกมุารเยซู บางนา จ.สมุทรปราการ 

ฉลองวัดวนัจนัทร์ที	่ 10	 ธนัวำคม	 เวลำ	 10.30	 น.  

พระสังฆราชฟรังซสิเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์	 เป็น

สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

ประธำน (งดจ�าหน่ายสนิค้า)

 วดัแม่พระประจักษ์เมอืงลูร์ด หวัตะเข้ กรงุ- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวนัเสำร์ท่ี	 9	 กมุภำพันธ์	 2019	

เวลำ	10.30	น.	

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด 

วันเสำร์ที่	1	ธันวำคม	เวลำ	10.00	น.	

 วดันกับญุยอหน์อคัรสาวก จ.สงขลา ฉลองวดั 

วันพฤหัสบดีที่	27	ธันวำคม	เวลำ	10.00	น.	

 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

ฉลองวัดวันอำทิตย์ที่	18	พฤศจิกำยน	เวลำ	10.00	น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญ- 

จนบุรี ฉลองวัดวันอำทิตย์ที่	 2	 ธันวำคม	 เวลำ	 

10.00	น.	

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ฉลองวัด 

วันอำทิตย์ที่	16	ธันวำคม	เวลำ	10.00	น.	

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเสำร์ที่	

17	พฤศจิกำยน	เวลำ	10.30	น.

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ	 ฉลอง

วัดวันเสำร์ที่	17	พฤศจิกำยน	เวลำ	10.30	น.

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด 

วันอำทิตย์ที่	18	พฤศจิกำยน	เวลำ	10.30	น.

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสำร์ที่	 24	

พฤศจิกำยน	เวลำ	10.30	น.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด

วันเสำร์ที่	1	ธันวำคม	เวลำ	10.30	น.	

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี ฉลองอำสนวิหำรวันเสำร์ที่	 8	 ธันวำคม	 เวลำ	

10.30	น.	

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสำร์ที่	15	ธันวำคม	เวลำ	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก มะขาม จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสำร์ที่	22	ธันวำคม	เวลำ	10.30	น.	

 วัดพระคริสตกษัตริย์ เมืองคง ต.คูขาด 

อ.คง จ.นครราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสำร์ที่	 17	 พฤศจิ- 

กำยน	 เวลำ	 10.30	 น.	 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์  เป็นประธำน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียน

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

ราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสำร์ที่	 24	 พฤศจิกำยน	 เวลำ	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 	เป็น

ประธำน

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน บ้าน 

ไม้แงะ อ.เมือง จ.แม่ฮ่อนสอน	 ฉลองวัดวันเสำร์ที่ 

1	 ธันวำคม	 เวลำ	 09.30	 น.	 พระสังฆราชฟรังซิส 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลนครราชสีมา

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์	เป็นประธำน	

 วดัแม่พระปฏิสนธนิริมล เมอืงงาม อ.แม่อาย 

จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันเสำร์ที่	 8	 ธันวำคม	 เวลำ	 

10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์	เป็นประธำน

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านหัวลา ต.สันติคีรี 

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	 ฉลอง	 50	 ปี	 ชุมชน 

แห่งควำมเชื่อ	วันศุกร์ที่	21	ธันวำคม	เวลำ	19.00	น. 

และวันเสำร์ที่	 22	 ธันวำคม	 เวลำ	 10.00	 น.	 พระ 

สงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รตัน์	เป็นประธำน

 วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ฉลองวัดวันเสำร์

ที่	24	พฤศจิกำยน	เวลำ	10.30	น.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน 

เสก-เปิดวัดใหม่	 วันเสำร์ที่	 17	 พฤศจิกำยน	 เวลำ	 

10.00	น.	พระสงัฆราชฟิลปิ บรรจง ไชยรา	เป็นประธำน

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอร์เรส บ้านนาสิงห์ 

ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย	 ฉลอง

วัดวันเสำร์ที่	 24	 พฤศจิกำยน	 เวลำ	 10.30	 น.	 พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธำน

 วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 

อ.เมือง จ.เลย	 ฉลองวัดวันเสำร์ที่	 1	 ธันวำคม	 เวลำ	

10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็น

ประธำน

 วัดนักบุญยูดาห์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  

ฉลองวัดวันพุธที่	 5	 ธันวำคม	 	 เวลำ	 10.30	 น.	พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธำน

 วดัแม่พระปฏิสนธนิริมล บ้านน้อยสามเหล่ียม 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ฉลอง	60	ปี	วันเสำร์ที่	8	ธันวำคม		

เวลำ	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธำน

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโป่งเย็น 

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	 ฉลองวัดวันเสำร์ 

ที่	15	ธันวำคม	เวลำ	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธำน

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย 

ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสำร์ที่	

22	 ธันวำคม	 	 เวลำ	 10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธำน

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียงราย  

ฉลองวัดวันเสำร์ที่	 15	 ธันวำคม	 เวลำ	 10.30	 น.	 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม	 เป็นประธำน	

(สอบถาม คุณพ่อบัญชา	 อภิชาติวรกุล โทร. 08- 

1874-1989)

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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] คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณ	โอกำสฉลองแม่พระองค์อุป- 

ถัมภ์ผู้ป่วย	และพิธีปฏิญำณตนตลอดชีพอย่ำงสง่ำของ 

บราเดอร์ยอห์น ชัชวาลย์ วาปีเตา โดยคุณพ่อ 

ร็อค ไพรัช ศรีประเสริฐ อธิกำรเจ้ำคณะแขวง

ประเทศไทย	 เป็นประธำนพิธี	 วันเสำร์ที่	 24	 พฤศจิ- 

กำยน	 2018	 เวลำ	 10.00	 น.	 ที่วัดน้อยนักบุญ 

คำมิลโล	 (บ้ำนพักผู้สูงอำยุคำมิลเลียน	 โซเชียล 

เซนเตอร์	สำมพรำน)	อ.สำมพรำน	จ.นครปฐม

] คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย	 ขอเชิญร่วม

พิธีบูชำขอบพระคุณโอกำสปิดปีกำรฉลองครบ	 70	 ปี	

คณะพระมหำไถ่ในประเทศไทย	 โดยคุณพ่ออธิการ 

เจ้าคณะพระมหาไถ่คนใหม่ วันเสำร์ที่	24	พฤศจิกำ- 

ยน	 2018	 เวลำ	 10.00	 น.	 ที่วัดพระมหำไถ่	 ซอย

ร่วมฤดี	ถ.วิทยุ	กรุงเทพฯ	

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวำจำ	 วันเสำร์ที่	 24	 พฤศจิกำยน	 2018	 	 เวลำ	

13.00	 น.	 โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย	 ที่ตึก

วันทำมำรีย์	 ชั้น	 2	 วัดเซนต์หลุยส์	 ถนนสำทร	 สนใจ

ติดต่อคุณจอน	โทร.	08-1490-9371

	 วันอำทิตย์ที่	 16	 ธันวำคม	 2018	 เวลำ	

14.00	 น.	 พิธีบูชำขอบพระคุณโอกำสเทศกำลพระ 

คริสตสมภพและปีใหม่	 ท่ีวัดแม่พระลูกประค�ำ	กำลหว่ำร์	 

ตลำดน้อย	ติดต่อคุณจอน	โทร.	08-1490-9371

] ขอเชิญร่วมกิจกรรม	 เดิน-วิ่ง	 เฉลิมพระเกียรติ 

เทิดไท้องค์รำชัน	 รำษฎร์บ�ำรุงศิลป์	 มินิมำรำธอน	 

ครั้งที่		5	วันพุธที่	5	ธันวำคม	2018	ที่โรงเรียนรำษฎร์

บ�ำรุงศิลป์	 อ�ำเภอเสนำ	 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	

ปล่อยตัวเวลำ	 06.00	 น.	 สอบถำมโทร.	 0-3520-

2013-4,	08-2231-4894	

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

ชีวิตในพระจิต” วันพุธที่	 5	 ธันวำคม	 ตำรำงนี้อำจ 

มีกำรเปลี่ยนแปลง	สอบถำมคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย  

โทร.	08-4105-8585

] ฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ วัน

เสำร์ที่	8	ธันวำคม	2018	คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข 

อุปสังฆรำช	 เป็นประธำน	 พิธีบูชำขอบพระคุณ	 เวลำ	

10.30	น.

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้ำศีลมหำสนิท	แบ่งปันพระวำจำ		“ศีลมหำสนิท

กับชีวิตคริสตชน”	คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

8	ธันวำคม	2018	/	12	มกรำคม	2019	เวลำ	09.00	น. 

ร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณ	 เวลำ	 11.00	 น.	 ขอเชิญ 

ผู้สูงอำยุร่วมมิสซำ	ท่ีวัดพระมหำไถ่	(วัดน้อย)	ซ.ร่วมฤดี 

ถ.วิทยุ	กรุงเทพฯ	หลังมิสซำรับศีลเจิม	 เพื่อพละก�ำลัง 

ทำงด้ำนร่ำงกำย	 และจิตวิญญำณ	 คุณสงวน โทร.	 

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

] สถำนฝึกธรรมสันติรำชำ	อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	ฉลอง

วันจันทร์ที่	10	ธันวำคม	2018	พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธำน

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภำวนำให้ฆรำวำส	 “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู” 	เดือนละ	2	คร้ัง		ท่ีห้องประชุมอำรำม 

พระหฤทัยฯ	คลองเตย		วันพฤหัสบดีที่	3		และอำทิตย์ 

ที่	 3	 ของทุกเดือน	 เวลำ	 10.00-15.00	น.	 	 (พิธีบูชำ

ขอบพระคุณเวลำ	09.00	น.)

	 พฤหัสบดี	:		20	ธ.ค.	/	17	ม.ค.	/	22-24	ก.พ.	

2019	เข้ำเงียบที่หัวหิน		

	 อำทิตย์				:		18	พ.ย.	/	16	ธ.ค.	/	20	ม.ค.	/	 

22-24	ก.พ.	2019	เข้ำเงียบที่หัวหิน

	 วันอำทิตย์ท่ีสำมของทุกเดือนหลังเข้ำเงียบ 

จิตภำวนำ	 เวลำ	 15.00-17.00	 น.	 ขอเชิญผู้สนใจ	 

เขำ้ฝึกคอร์สโยคะภำวนำเพ่ือรักษำสุขภำพ	 โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร	ที่ห้องประชุมอำรำมพระหฤทัยฯ

	 ผู้น�ำเข้ำเงียบจิตภำวนำ	 :	 คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

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

ส�ำหรับผู้ผ่ำนกำรฝึกจิตภำวนำ	นำน	2	ปีขึ้นไป	ที่ศูนย์

ภำวนำทำบอร์		โดยคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร  

 สอบถำม	 โทร.	 08-1904-2138,	 08-1685-

2826,	09-8258-7649

] ส�ำหรับคริสตนชนที่อยู่บนบริเวณถนนลำดพร้ำว	และ

บริเวณใกล้เคียง		ทำงวัดแม่พระกุหลำบทิพย์	ได้มีมิสซำ	

ภำษำอังกฤษ	ทุกวันอำทิตย์	เวลำ	11.30	น.		สำมำรถ

ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีวัดแม่พระกุหลำบทิพย์	

โทร.	0-2539-4263

	 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	

เสกสุสำน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

วนัอำทติย์ที	่11	พฤศจกิำยน	2018	เวลำ	10.00	น. 

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ	 เป็นประธำน	 (ทางวัด

เตรียมดอกไม้และเทียนไว้จ�าหน่าย)

V วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร	วันเสำร์ที่	19	มกรำคม	2019	เวลำ	

19.00	น.	

สังฆมณฑลรำชบุรี
V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี 

วันเสำร์ที่	 24	 พฤศจิกำยน	 เวลำ	 10.00	 น.	 พิธี

มิสซำในสุสำน

Santos	 (President,	Virgin	of	Peñafrancia	As-

sociation	(Bangkok))		08-1625-2827		

]ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	พระสงฆ์	 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลรำชธำนี	 และสภำอภิบำลวัด 

มีควำมยินดีขอเชิญทุกท่ำนร่วมก่อสร้ำง	 สำมำรถ 

โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ	สำขำป่ำติ้ว	ชื่อบัญชี 

กองทุนสร้ำงวัดคริสตชนอ�ำเภอป่ำติ้ว	เลขบัญชี	646- 

0-20756-3	สอบถำมคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้ำอำวำส 

โทร.	08-1265-9424

] ขอเชิญร่วมท�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด ต. 

อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์  และอธิกำรคณะ 

นักพรตซิสแตร์เซียน	 แห่งอำรำมแม่พระแห่งสำยประค�ำ

ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมำชิกคณะ	 (มำจำกเวียดนำม)		

ขอเชิญร่วมก่อสร้ำงอำรำมตำมจิตศรัทธำ	(งบประมำณ 

6		ล้ำนบำท)	สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชี	ธนาคารกสิกร- 

ไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี	 มิสซังโรมันคาทอลิก 

ท่าแร่-หนองแสง	 เลขที่บัญชี	 120-2-87666-4  

สอบถำม	โทร.	0-4271-1272

จงชื่นชมยินดีเถิด 
(Gaudete et Exsultate) 

กำรเรียกไปสู่ควำมศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
สมณลิขิตเตือนใจ ของ

สมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิส
“ควำมดี ควำมงำม ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว 

ควำมศักดิ์สิทธ์ิไม่ได้สงวนไว้ส�ำหรับนักบุญ”

สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด รำคำเล่มละ 70 บำท
สนใจติดต่อ สื่อมวลชนคำทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

บำทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. แปล
พระสังฆรำชวีระ อำภรณ์รัตน์ ตรวจต้นฉบับ
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ซึ่งไม่เหมือนกับไม้เท้ำของพระสังฆรำช	 (episcopal	

crosier)	 โดยทั่วไปที่จะโค้งลงมำด้ำนหน้ำเหมือนเป็น

หัวไม้เท้ำแบบของที่คนเลี้ยงแกะใช้กันท�ำจำกโลหะ 

มีค่ำแสดงต�ำแหน่งพระสังฆรำชปกครอง	 แต่ไม้เท้ำ 

นำยชุมพำบำล	 หรือ	 ferula	 นี้จะเป็นรูปไม้กำงเขน 

ตรงส่วนหัว	พระสันตะปำปำทรงถือไม้เท้ำของพระสังฆรำช 

(crosier)	มำจนถึงศตวรรษที่	13	แล้วก็เลิกไป	โดยทรง

ถือไม้เท้ำนำยชุมพำบำลของพระสันตะปำปำ		ที่ปลำย

เป็นรูปไม้กำงเขนแทนเรื่อยมำ

l	พระสันตะปำปำฟรังซิสจะทรงสลับใช้ไม้เท้ำนำยชุมพำ- 

บำลของพระสันตะปำปำยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 ที่เรำเห็น 

คุ้นตำ	และของพระสันตะปำปำเบเนดิกต์	ที่	16	แล้วแต่

โอกำส

l	 เม่ือคร้ังพระองค์เสด็จไปท่ีค่ำยอพยพเกำะแลมปำสำส	

ในประเทศอิตำลีเดือนกรกฎำคม	2013	พระองค์ทรงถือ

ไม้เท้ำนำยชุมพำบำล	 (ferula)	ที่ท�ำจำกไม้ของซำกเรือ 

ที่บรรทุกผู้อพยพ

l	 “เรำพบว่ำในแต่ละเส้นทำง	 ก็สำมำรถท�ำไม้เท้ำนำย-

ท�าไมพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 5)

ชุมพำบำลให้สื่อสำรเรื่องพิเศษตำมควำมหมำยในแต่ละ

เหตุกำรณ์ด้วยกำรแกะสลักลงบนหัวไม้เท้ำ	 “เยำวชน

อิตำเลียนคนหนึ่งได้อธิบำยแทนเพื่อนๆที่มำแสวงบุญ

ตำมรำยงำนจำกสื่อมวลชน	iMedia	report	

l	 “มันคงจะเป็นเรื่องงดงำมหำกไม้เท้ำนำยชุมพำบำล

อันนี้จะติดตำมร่วมไปกับพระองค์ตลอดกำรประชุม 

ซีโนดเรื่องเยำวชน”	 เธอยังเสริมว่ำ	 “พวกเรำทุกคนมำ

รวมกันที่นี่จะได้รู้สึกว่ำพวกเรำได้อยู่ข้ำงๆ	พระองค์และ 

เชื่อมต่อกับดวงพระทัยกับควำมทรงจ�ำในโอกำสกำร

ประชุมพบปะอันพิเศษนี้”

l	 “พระสันตะบิดร	พวกเรำมำที่นี่เพื่อทูลพระองค์ว่ำเรำ

รักพระองค์มำกและต้องกำรก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน

กับพระองค์”	เธอสรุปสุดท้ำย

มงซินญอร์เปาโล บิซเซติ

ส�าหรับพระสงัฆราชทัว่ไป ไม้เท้าแสดงต�าแหน่งผูป้กครอง 

(episcopal crosier) จะมีลักษณะดังในภาพ

30 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l กลุ่มคริสตชนน้อยๆ	 ในประเทศตุรกีพบกับทำงแยก

ที่ต้องเลือกเดินอย่ำงต่อเนื่องเรื่อยมำ	 ไม่มีอนุญำตทำง 

กฎหมำยให้พระศำสนจักรสร้ำงวัด	โรงเรียน	ศูนย์คำทอลิก

ขึ้นใหม่พร้อมเขตปกครองอภิบำล			มงซินญอร์เปำโล	

บิซเซติ	พระสังฆรำชผู้ช่วยแห่งอนำโตเลีย

	 “ท่ำมกลำงสิ่งเหล่ำนี้เรำเป็นกลุ่มที่ก�ำลังเติบโต	

ยังมีคนอีกมำกที่ต้องกำรเรียนค�ำสอนในเขตวัดของ

เรำ	 แต่ปัญหำคือกำรขำดแคลนบุคลำกร	 เมื่อพ่อไม่มี

พระสงฆ์ส�ำหรับเขตปกครองวัดต่ำงๆ	 อย่ำงเช่นทุกวันน้ี	 

วัดที่อยู่ใกล้ที่สุดห่ำงไปตั้ง	125	ไมล์หรือ	185	ไมล์	นั่น

ก็หมำยถึงกลุ่มคนเหล่ำนี้ก็ต้องพบจุดจบสูญหำยไป”				

มงซินญอร์เปำโล	 บิซเซติ	 เป็นพระสังฆรำชผู้ช่วย 

แห่งอนำโตเลียผู้เป็นพระสังฆรำชของคำทอลิกชำวตุรกี

ซึ่งมีจ�ำนวนเพียง	 0.2	 เปอร์เซ็นต์ของประชำกร	 80	 

ล้ำนคน	 ปัจจุบันกลุ่มคริสตชนนี้มีคริสตชนผู้อพยพ 

นับหมื่นคนที่ไม่สำมำรถได้รับกำรดูแลอย่ำงเพียงพอ

เพรำะไม่มีปัจจัยและสถำนที่ส�ำหรับควำมช่วยเหลือ

มำกกว่ำกำรช่วยเหลือเฉพำะหน้ำ			มงซินญอร์เปำโล	 

บิซเซติ	กล่ำวต่อไปว่ำ	“นั่นคือเหตุผลที่พวกเขำต้องกำร

ออกจำกประเทศตุรกีและไปยังทวีปยุโรป	แคนำดำ	หรือ

สหรัฐอเมริกำ	 ไม่ก็ออสเตรเลีย	 โชคไม่ดีประเทศทำง 

มงซินญอร์ บิซเซติ กล่าวว่า : 
ไม่มีอนุญาตให้ก่อตั้งเขตปกครองวัดในประเทศตุรกี 

ตะวันตกก็ปิดประตูแม้ก ลุ่มคริสตชนท่ีนี่ก็คล้ ำย 

ปิดประตูต่อผู้อพยพเหล่ำนี้เพรำะเรำขยำยที่ทำงไม่ได้

เลยและนี่ก็เป็นสถำนกำรณ์เจ็บปวดทั้งต่อพวกเขำและ

ต่อคริสตชนท้องถิ่นที่นี่	 พวกเขำไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมพี่น้อง

ของเขำจึงไม่เปิดประตูให้กับยำมยำกล�ำบำกในชีวิตของ

พวกเขำ”

l	 มงซินญอร์เปำโล	 บิซเซติ	 เสียใจต่อชะตำกรรมของ

คริสตชนอพยพเหล่ำนี้	 หลำยคนถูกจับในประเทศตุรกี

หลังจำกพยำยำมหลบหนีออกมำจำกประเทศซีเรียและ

อิรัก	 และไม่สำมำรถกลับไปยังประเทศของตนหรือลี้ภัย

ไปที่อื่นได้	ท่ำนเล่ำว่ำ

	 “นี่เองที่ท�ำไมพ่อจึงเชื่อว่ำจ�ำต้องส�ำนึกถึงสองสิ่ง

นี้	 หนึ่งคือเรื่องกำรเมือง	 พวกเขำไม่ยอมรับคริสตชน	

เพรำะคำทอลิกในประเทศอิตำลีจะไม่ลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งให้กับพรรคกำรเมืองท่ีสนับสนุนกำรขับไล่ 

ผู้อพยพ	 	 สองจ�ำเป็นที่จะต้องมั่นใจว่ำกลุ่มคริสตชนยัง

คงให้ควำมช่วยเหลือโดยสำมำรถส่งผู้คนและบุคลำกร

ในงำนอภิบำล	 กำรกระจำยทรัพยำกรมนุษย์ในพระ

ศำสนจักรแต่ที่นี่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องอยุติธรรมด้วย”

l	 ในประเทศตุรกี	 เมืองซำน	 พำโบลได้เกิดขึ้นและ 

เป็นสถำนที่แห่งแรกที่คริสตชนแผ่ขยำยออกไปในขณะ

ที่คริสตชนนิกำยตะวันออกชัดเจนมำกในรำกเหง้ำและ

ในพันธกิจของตน	 มงซินญอร์บิซเซติมั่นใจว่ำคริสตชน 

นิกำยตะวันตกได้ปักหลักและปฏิเสธที่จะรับควำม

ร่�ำรวยของพระศำสนจักรเหล่ำนี้และคงรักษำเอกลักษณ์

ในควำมเป็นคริสตชนแบบของตน

	 มงซินญอร์เปำโล	 บิซเซติ	 เล่ำตอนหนึ่งว่ำ	 

“ควำม เ สี ย ใจ ท่ี สุดของ พ่อ ก็คื อค ริสตชนนิกำย 

ตะวันออกและนิกำยตะวันตกมีควำมพยำยำมจะเข้ำ

ใกล้ชิดหนึ่งเดียวกันน้อยมำกในขณะที่กลุ่มคริสตชน

ของเรำพยำยำมอย่ำงกระตือรือร้นมีควำมเช่ือม่ันคงและ

ก�ำลังถูกทดสอบ	 บำงทีพวกเรำอำจสบำยเกินไป	 เรำยัง

คงเป็นพระศำสนจักรร่�ำรวยผู้คน	อุปกรณ์และวิธีกำร	ถึง

กระนั้นเป็นเรื่องยำกส�ำหรับเรำแม้แต่จะพิมพ์หนังสือ”

l	พระสังฆรำชผู้ช่วยได้ขอควำมช่วยเหลือในรูปแบบ

บุคลำกร	พระสงฆ์	ครูค�ำสอน	หรือคณะนักบวชว่ำหลัง

จำกต้องทนทุกข์จำกสงครำมและกำรเบียดเบียน	จะต้อง 

เผชิญหน้ำกับกำรทดลองที่ยำกล�ำบำก	 :	 นั่นคือกำร

เอำชนะบำดแผลทั้งทำงร่ำงกำยและบำดแผลทำง

อำรมณ์ควำมรู้สึกแห่งโศกนำฏกรรมต่ำงๆ

ทั้งๆ ที่จำานวนคาทอลิกเพิ่มมากขึ้น

ไม้เท้านายชุมพาบาล (ferula) ที่พระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 ทรงเคยใช้
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 “อุดมสารและอุดมศานต์” โดยชื่อก็

แด่วันเพื่อนอุดมสาร

กองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกับงานที่ไม่ได้มุ่งหวังกำาไร (แต่ก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ 
จะขาดทุนเช่นกัน...ฮา) เรามีคณะกรรมการ ซึ่งประชุมอย่างหนัก เตรียมการ
อย่างดี หาวิธีทุกวิธีเพื่อทำาให้เรามีทุน ผมเชื่อว่าอาจถูกบ่นบ้าง อาจถูกไม่เข้าใจ
บ้าง แต่เราก็พบน้ำาใจของคาทอลิกที่มีต่ออุดมสาร ไม่ต้องมีต่อคนทำาก็ได้ เพราะ
ทุกความช่วยเหลือไม่ว่าทางใด สำาหรับงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เราก็กำาลัง 
ต่อเติมลมหายใจของสื่อกลางของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

“อุดมสารและอุดมศานต์” เส้นทางท่ีก้าวเดินยาวนาน ด้วยความต้ังใจ 
จะมีสื่อกลางสำาหรับคาทอลิกในประเทศไทย มิชชันนารีหรือผู้นำาศาสนาเมื่อปี   
ค.ศ. 1917 จึงเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ ค่อยๆ  เดินทางคู่ไปกับยุคสมัย  ปรับเปลี่ยนชื่อ 
ควบรวม และหายไปบ้างในช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่มั่นคงในบ้านเมือง บัดนี้โลกเรา 
หมุนเคลื่อนไปยังช่วงเวลาแห่งดิจิทัล ใครจะรู้ว่าเส้นทางของสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็น 
อย่างไรในอนาคต แต่มีผู้หนึ่งที่เป็นแรงใจสำาคัญกับงานสื่อสารมวลชนคาทอลิก 
มาตลอด เป็นต้นอุดมสาร หลายครั้งที่ได้พบ ได้ฟังคำาแนะนำา ได้ตอบคำาถาม 
ที่ท่านได้ถาม ความเหนื่อยล้าก็หายไป กำาลังกายกำาลังใจก็เต็มพิกัด ผมชอบ 
นึกถึงเหตุการณ์ท่ีเราอยากจะข้ึนค่าสมาชิก เพ่ือนำาปัจจัยท่ีจะได้เพ่ิมข้ึนมาต่อเติม 
ลมหายใจ เรายืนค่าสมาชิกที่  400  บาทมานานมากแล้ว น้ำาเสียงของท่านก็ขึ้น
มาทุกที “เรามีกองทุนเพื่อคาทอลิกทุกคน ทุกครอบครัว จะได้อ่านหนังสือ
คาทอลิก เราต้องช่วยเขา ให้มีโอกาสได้รับสิ่งนี้ ในทุกครัวเรือน”

ปีนี้กับงานวันเพื่อนอุดมสารครั้งที่ 14 เราจึงตั้งใจทำาอะไรเล็กๆ น้อย ๆ  
เพื่อตอบแทนบุคคลแห่งกำาลังใจท่านนี้ ผู้ไม่เคยหวังสิ่งใด นอกจากหวังดี ท่าน
ยังแอบนำาเงินของท่านเองใส่ซองและมอบให้กับสื่อมวลชนโดยผ่านทางผม  
ทุกครั้งที่มีงานวันเพื่อนอุดมสาร ท่านผู้ที่กล่าวถึงนี้คือ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  
มีชัย กิจบุญชู สมาชิกอุดมสารหมายเลข 1 ไม่ใช่ว่าเพราะว่ามาคนแรก หรือเรา
ต้องให้ความสำาคัญสูงสุด แต่ผมเชื่อว่า อุดมสาร เป็นที่ 1 ในใจของท่านเสมอ 
เช่นกัน

ขอบคุณพระเป็นเจ้า ขอบคุณแทนทุก ๆ คนที่มีส่วนขับเคลื่อนอุดมสาร  
ทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน ขอบคุณงานพิมพ์ ที่เปิดโอกาสให้เราบรรจุเรื่องราว
ของความเชื่อศรัทธาลงไปตรงนั้นด้วย ขอบคุณที่ทำาให้เราได้พบเจอบางคำา  
บางประโยค บางเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์หรืิอนิตยสารเล็ก ๆ ที่ไม่ได้สวยงาม
ที่สุด หรือทันสมัยที่สุด แต่ก็พาเราไปยังขอบฟ้าไกลของความสุข ความสดใส  
ที่ความเชื่อของเราได้เติบโต ที่หัวใจและจิตวิญญาณของเราได้พัฒนา ขอบคุณ 
ผู้สนับสนุนทุกท่านเช่นกัน และขอบคุณผู้ที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่ทุกคนล้วน 
มีส่วนสำาคัญทั้งสิ้น เพราะการจะอุดมไปด้วยสาระนั่นแหละ ที่มันอาจจะเป็นงาน
ที่ยาก แต่เมื่อเราได้พบเห็นความร่วมมือ มันก็เป็นเรื่องของเพื่อน มิตรภาพ จะมี
อะไรยากเกินที่เพื่อนจะมอบให้กับเพื่อนไม่ได้บ้าง

บรรณาธิการบริหาร

ครั้งที่ 14
อธิบายตัวตนอยู่แล้วว่า “อุดมไปด้วยสาระ” ผมมาอยู่ในช่วงเวลาที่สำาคัญของ 
“อุดมสารและอุดมศานต์” เพราะเป็นการเดินทางมาถึงปีที่ 100 ของนิตยสาร
อุดมศานต์คาทอลิกเล่มนี้

จะว่าไปแล้ว ไม่ว่าอุดมศานต์จะเดินทางมาถึงปีที่เท่าไร อุดมศานต์ก็มี 
ความสำาคัญตลอดเวลา และคงความสำาคัญตลอดไปอยู่แล้ว ผมไม่ได้พูดแบบนั้น  
เพราะผมมีหน้าที่ หรือเป็นส่วนหนึ่งในอุดมสาร อุดมศานต์ แต่การเป็นสื่อกลาง 
ของพระศาสนจักรในประเทศไทย หน้าท่ีและตัวตนแบบน้ีไม่ได้ทำาให้หลงตัวเอง  
แต่ย่อมต้องรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการหันมาให ้
ความสำาคัญ เพราะถ้า  1 ปี มี 52 สัปดาห์ อุดมสารก็ต้องไปถึงหน้าบ้าน  
หน้าวัด ในห้องสมุดของโรงเรียน อาราม บ้านพักคนชรา ครอบครัวคาทอลิก  
โรงแรม หรือสถานที่และบุคคลที่สนใจหลากหลาย งานหมุนวนเป็นวัฏจักร กงล้อ 
ที่เรียกว่าความรับผิดชอบ

จากเนื้อหา ที่ทั้งหามาเอง หรือส่งต่อกันมา ทั้งภาพ และเนื้อ ผิดถูก
แก้ไข เขียน รายงาน รวบรวม คอลัมนิสต์ประจำา หรือผู้ที่มาเขียนเป็นครั้งคราว 
ล้วนแล้วแต่สรรหาข้อมูล ไตร่ตรองความเชื่อ รำาพึงใคร่ครวญจนตกตะกอน
ความคิด และส่งต่อเป็นบทความหลากหลาย จากใจของผู้เขียน นอกจากนั้น 
พร้อมกับผู้มีน้ำาใจดี ซึ่งทราบว่า จริง ๆ แล้วการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แบบนี้ 
ไม่น่าจะเป็นช่องทางการทำากำารี้กำาไร หรือผลการตอบรับจะสูงส่ง แต่บริษัท 
ห้างร้านแบบนี้ ทุกคนในสนามสื่อมวลชนคาทอลิกไม่เคยลืมท่านเหล่านี้ เพราะ
ทราบดีว่า ถ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง การทำางานใด ๆ ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย 
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ เดินไปด้วยความรักและเสียสละของพวกท่าน

เม่ือรวบรวมต้นฉบับข้อมูล ซ่ึงมีเน้ือหาสาระอันเป็นประโยชน์ ถูกจัดวาง 
เป็นงานศิลปะสวยงาม หรือเราเรียกว่า การจัดอาร์ต และงานยังไม่ได้จบแค่นั้น 
งานจะถูกส่งไปถึงกระบวนการก่อนพิมพ์ โดยการยิงฟิล์ม ทำาเพลท เช็ค
ความถูกต้องอีกครั้ง และเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และโรงพิมพ์ที่เคียงบ่าเคียง
ไหล่กับอุดมสารมาตลอดเช่นกันคือโรงพิมพ์อัสสัมชัญ

ผมเคยคิดว่า ทำาไมโรงพิมพ์คาทอลิกกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน เรา
ไม่คิดจะทำาอะไรมากไปกว่านั้นหรือ ระบบการจัดการ วัสดุอุปกรณ์ แต่เมื่อยืน
อยู่ตรงสนามนี้ ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ก็คิดมาดีแล้ว โรงพิมพ์ขนาดพอเหมาะ รับงาน
คาทอลิกเองก็มากอยู่แล้ว (ถ้าสถาบันคาทอลิกเลือกแบบนั้นด้วย)  ท่ามกลาง
การแข่งขันในช่วงเวลาก่อนหน้านี้  และแม้ว่าตอนนี้งานพิมพ์จะนิ่งและกำาลัง 
การพิมพ์ที่มีน้อยลงเป็นลำาดับ การยืนอยู่เพื่อยืดระยะ แต่ดำารงตนไว้อย่างอมตะ 
ทางเลือกแบบนี้เป็นความชาญฉลาด ซึ่งความสำาคัญอาจไม่ได้แปลว่าดูหรูหรา
ใหญ่โต แต่สามารถรับใช้งานของพระศาสนจักรได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
โรงพิมพ์อัสสัมชัญได้ตอบโจทย์นี้พร้อมกับความภาคภูมิใจของเราคาทอลิก

และเมื่อหนังสือพิมพ์เสร็จ เขาก็ถูกส่งต่อมายังแผนกจัดส่ง พักหลัง
เราจะพบปัญหามากขึ้นของการเป็นสมาชิกแล้วไม่ได้รับตรงเวลา ตอนแรกทาง
สื่อมวลชนพยายามจะไล่ตามหาจุดที่ทำาให้เกิดปัญหาเหล่านั้น เมื่อพบว่าปัญหา
ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดที่เรา การทำาต้นฉบับ การพิมพ์ และการจัดส่งที่พยายามอย่าง
ยิ่งยวดให้แม่นยำาเรื่องเวลากับไปเจอจุดบอดที่ระบบไปรษณีย์ (ซึ่งในที่นี้คงไม่ขอ
ลงรายละเอียดกว่านี้) เราจะพยายามหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

พร้อมกับกระบวนการเหล่านี้ยังมีหน่วยงานย่อยๆ ที่กำาลังดูแล อุดจุด
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสมาชิก งานธุรการ การเงิน  
นี่คืองานในหน่วยงานหนึ่งของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เท่านั้น ไม่นับรวมงานทีวี 
งานวิทยุ งานไอที งานทำาปฏิทิน งานทำาหนังสือ ทำาร้านคฤศตัง งานกิจกรรม 
ต่าง ๆ  มอบรางวัลสื่อมวลชน งานวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี กิจกรรมฟังหนัง
ดูสาระ งานถ่ายทอดสด ในเวลาที่มีงานสำาคัญของพระศาสนจักร ฯลฯ เราไม่มี
เวลาพอที่จะลุกขึ้นมาบ่นว่าเหนื่อย สิ่งที่ต้องทำาต่อไปคือพยายามทำาให้ดีที่สุด

และเมื่อครบกำาหนด  2 ปีครั้ง งานวันเพื่อนอุดมสารก็หวนกลับมา
อีกครั้งหนึ่ง กับกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ พร้อมกับวิธีหารายได้เข้า
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พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 ประชุมคณะนักบวช	 ใน

สังฆมณฑลรำชบุรี	 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมกำรฯ	และเตรียมฉลอง	350	ปี	มิสซัง

สยำม	-	ฉลอง	100	ปี	สมณลิขิต	Maximum	Illud	“ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑล

รำชบุรี”	วันพฤหัสบดีที่	1	พฤศจิกำยน	2018		ที่ห้องประชุม	2	อำคำรรำชินี

แห่งอัครสำวก	เวลำ	10.00	น.	มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน	19	ท่ำน

ภราดาประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์	 รับ

เกียรติบัตร	 รำงวัลชมเชย	 จำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	

ประเภทองค์กรหรอืกลุม่บุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน	(ระดับชุมชน/ท้องถิน่)		

โครงกำรยกย่องบุคคล	องค์กรดีเด่นในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน	ประจ�ำปี

พุทธศักรำช	2561	 ในพิธีรับถ้วยรำงวัลพระรำชทำน	สมเด็จพระเทพรัตนรำช- 

สุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 วันที่	 22	 ตุลำคม	 2561	 ณ	 ศูนย์กำรประชุม 

แห่งชำติสิริกิติ์

คุณพ่อดาเนียล มัสซา	 เจ้ำอำวำสวัดพระแม่มหำกำรุณย์	 นนทบุรี	 น�ำสมำชิก

สภำอภิบำลและสัตบุรุษ	 เข้ำร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตวิญญำณ	 โดยกำรน�ำของ	 

คุณพ่อปรีชา ยั่งยืน	 ที่อำรำมนักบุญรำฟำแอล	 คำลินอฟสกี	 สำมพรำน	 เมื่อ 

วันเสำร์ที่	3	พฤศจิกำยน	2018	พร้อมกับกำรสวดภำวนำเพื่อผู้ล่วงลับ	ที่สุสำน

ศำนติคำมด้วย

คณุพ่อธีระ กิจบ�ารงุ	 พระสงฆ์ลกูวดั	 เป็นประธำนพธิีมิสิซำระลึกถงึผูล่้วงลบั	 

ที่สุสำนวัดนักบุญเปโตร	 สำมพรำน	 พร้อมด้วยคุณพ่อจ�าเนียร กิจเจริญ  

คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ คุณพ่อวรยุทธ กิจบ�ารุง คุณพ่อสามัคคี ชัยพระคุณ 

โดยมีพระสงฆ์และสัตบุรุษมำร่วมพิธีจ�ำนวนมำก	 วันศุกร์ที่	 2	 พฤศจิกำยน	

2018	เวลำ	19.00	น.	

คุณพ่อภฤศ 

ทิพย์ทอง,

C.Ss.R. 

เป็นประธำน

พิธีมิสซำ

เสกสุสำน

และ

สมโภช

นักบุญทั้งหลำย	

วันอำทิตย์ที่	4	

พฤศจิกำยน

	2018	

ที่สุสำน

วัดพระนำมเยซู	

นำค�ำ	

จ.สกลนคร
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 18 ไล่จับวิญญาณ

ปารีส – 350 ปี มิสซังสยาม
ชาวไทยคาทอลิกในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

จัดฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม 
โอกาสวันแพร่ธรรมสากล (อ่านต่อหน้า 4)

บทบาทการเป็นครู กับทักษะการสื่อสาร
ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2018 คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล

ของพระแม่มารีย์ จัดสัมมนาให้กับคณะครูโรงเรียนในเครือ จำานวน 

760 คน พร้อมกับภคินีจำานวน 18 ท่าน (อ่านต่อหน้า 13)

	 ภาพนี้ชื่อแปลก	 แต่ก็น่าสนใจ	 ภาพนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า	 “Fishing	 

for	 Souls”	 แปลแบบง่าย	 ๆ	 ได้ว่า	 ไล่จับวิญญาณ	 แปลแบบโหด	 ๆ	 ว่า	 

ไล่ล่าวิญญาณ	 แต่ในความหมายก็คือ	 การเผยแผ่ศาสนา	 และการน�าคนเข้ามา 

มีความเชื่อในศาสนาของตน	เปรียบได้ดังผู้แพร่ธรรมคือชาวประมง	กลุ่มบุคคล

เป้าหมายคือปลา	 ผู้แพร่ธรรมออกไปจับปลา	 ออกไปน�าปลาเหล่านี้เข้ามายัง

ฝั่งของตนเอง	 ผมคิดว่าคนคริสต์เข้าใจเรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง	 แต่

ในภาพคือการน�าคนที่เชื่อเข้ามาในฝั่งของตน	 และ	 2	 ฝั่งนี้คือ	 คาทอลิกกับ 

โปรเตสแตนท์

												ภาพนี้น่าสนใจต่อไปตรงที่ว่า		ภาพทางซ้ายเป็นคาทอลิกและดูเหมือน

ว่าจับปลาได้น้อยกว่า	 ในขณะท่ีทางขวามือคนดูเป็นโปรเตสแตนท์จับปลาได้

มากกว่า	 แต่ถ้าดูบรรยากาศของฝั่งซ้ายและขวาเราจะพบว่าฝั่งขวาดูร่มรื่นกว่า	

สายรุ้งยังขึ้นคลุมทั้งสองข้าง

	 ภาพนี้เป็นผลงานของ	Adriaen	Pietersz	van	de	Venne	ระหว่าง

ปี	 1589-1662	 จริงๆ	 ผมเชื่อว่าภาพนี้คงมีนัยแฝงไว้อีกมาก	 น่าดีใจที่ตอนนี้

เราไม่ได้แย่งกันจับหรือไล่ล่าวิญญาณแล้ว	 แนวคิดที่มีคุณค่ากว่าผมเชื่อว่าคือ 

ให้แต่ละคนได้นับถือศาสนาของตนเองอย่างดี	เราไม่มีความจ�าเป็นต้องแก่งแย่ง

กันเลย	เพราะทุกคน	ทุกศาสนาก็ปรารถนาสิ่งเดียวกัน


