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วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญยูดา อัครสาวก 

ระหว่างพิธี มีการเสกพระแท่น และตู้ศีล ที่วัดนักบุญยูดา อัครสาวก ชินเขต โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้เปิดวัดนี้อย่างเป็นทางการ ในการฉลองวัดครั้งแรก  

ในวันอาทิตย์ วัดนักบุญยูดา อัครสาวก ชินเขต มีพิธีบูชาขอบพระคุณ 2 รอบ คือ  เวลา 07.00 น. และ 11.00 น. คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย 

เป็นเจ้าอาวาส

เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย (หรือบุคลากรคาทอลิกในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่ง

ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ ผู้ช่วยพยาบาล อสม. ฯลฯ) 

เวชบุคคลคาทอลิกฟื้นฟูจิตใจ ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณเทิดเกียรตินักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา อารามคาร์เมไลท์ สามพราน 

พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันอาทิตย์ที่  14  

ตุลาคม 2018  

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  

ฉลองวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 

2018

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดอคัรเทวดาราฟาแอล ปากน�า้ พร้อมด้วยพระสงัฆราชยอแซฟ สังวาลย์ 

ศุระศรางค์ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันฆราวาสแพร่ธรรม สังฆมณฑลราชบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018
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ประกาศ สาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 0138/2018

เรื่อง การเฉลิมฉลองโอกาสรำาลึก 350 ปีแห่งการสถาปนา 

“มิสซังสยาม”

(ค.ศ. 1669-2019)

อวยพรมายัง พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสทุกท่าน

1. จุดประสงค์ในการเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม”

สืบเน่ืองมาจากค�าประกาศจากสาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ฉบับเลขที่ สสท. 0109/2016 ลงวันที่ 6 มกราคม  

ค.ศ. 2017 ได้สรุปเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิก

ในราชอาณาจักรสยาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1567 เป็นต้นมาไว้แล้ว  แต่เมื่อได้ศึกษา

ประวัติศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จึงทราบว่า สมเด็จพระสันตะปาปา 

เคลเมนต์ ที่ 9 ผู้สืบต�าแหน่งจากอัครสาวกเปโตรองค์ที่ 238 ทรงสถาปนา

เขตศาสนปกครอง “มิสซังสยาม” (Apostolic Vicariate of Siam) เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669 อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่วันเสาร์ที่ 4  

กรกฎาคม ค.ศ. 1669 ตามที่ได้ประกาศในสาส์นฉบับก่อน จึงขอแก้ไข 

เกี่ยวกับเดือนให้ถูกต้องมา ณ ที่นี้ด้วย  และสมเด็จพระสันตะปาปายังได้ทรง 

แต่งตั้ง คุณพ่อหลุยส์ ลาโน (Rev. Louis Laneau, MEP) พระสงฆ์คณะมิสซัง 

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาแห่ง

มิสซังสยาม (Apostolic Vicar) และได้มีพิธีบวชเป็นพระสังฆราช เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม ค.ศ. 1674 ณ กรุงศรีอยุธยา นับว่าท่านเป็นประมุขแห่งมิสซังสยาม

ท่านแรก

ในปี ค.ศ. 2019 ที่ก�าลังใกล้เข้ามานี้จะครบรอบ 350 ปี แห่งการ

สถาปนา “มิสซังสยาม” อย่างเป็นทางการในราชอาณาจักรสยาม  ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมาบรรดาผู้ท�างานประกาศข่าวดีจ�านวนมากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพื่อชาวไทยและชนชาติอื่นทั้งหลายในราชอาณาจักรสยาม  จวบจนทุกวันนี ้

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเติบโตข้ึนเรื่อยมาเปรียบเสมือนต้นไม้

ใหญ่ที่หยั่งรากแก้วมาแล้ว 350 ปี และแผ่กิ่งก้านออกเป็น 11 เขต ศาสน-

ปกครอง ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลนคร 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ 

ท่าแร่-หนองแสง และสังฆมณฑลอีก 9 แห่ง คือ จันทบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ 

เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา และ เชียงราย  

ดังนั้นสมาชิกของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงเตรียมการเพื่อ

เฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้

1.1 เพื่อสรรเสริญ ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่พระองค์ตั้งพระศาสนจักร

ในผืนแผ่นดินไทยนี้

1.2 เพื่อส�านึกในความกตัญญูต่อบรรดาธรรมทูตในอดีต รื้อฟื้นความ

มีชีวิตชีวาแห่งชุมชนความเชื่อในปัจจุบัน และการเจริญชีวิตแบบศิษย์ธรรมทูต

ของพระเยซูคริสต์ด้วยความหวังมุ่งสู่อนาคต (อ่านต่อหน้า 4)

ส�รวันสิทธิมนุษยชนของพระศ�สนจักรค�ทอลิก
ในประเทศไทย

วันอ�ทิตย์ที่  18 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 2018
จ�กคว�มยุติธรรมด้�นสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

สู่ก�รเลิกใช้พล�สติก

พี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน

 โอกาสที่วันอาทิตย์ที่ 18 ของเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2018  เป็น

วันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ขณะเดียวกัน สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศให้เป็นวันเพื่อผู้ยากจนสากลครั้งที่สอง  เนื่องจาก

เจตนารมณ์ของทั้ง 2 วันที่ได้รับการประกาศนี้ มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน 

และต่างสะท้อนกันและกัน  เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการที่มนุษย์พึงได้

รับสิ่งต่างๆ เพื่อการด�ารงชีวิตอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ปลอดภัย

และมีความสุข แต่หากเมื่อใดที่ชีวิตมนุษย์ถูกรบกวน ถูกคุกคาม ถูกลดทอน

ความเป็นมนุษย์ และต้องประสบกับความเดือดร้อน ความยากล�าบากและความ

ทุกข์ เข้ามาแทนที่ชีวิตที่ปกติสุขสมบูรณ์ นั่นก็เป็นการผลักเขาเหล่านั้นให้เข้า

ใกล้สู่สภาพยากจนมากขึ้น และกลายเป็นผู้ยากจนในที่สุด  

 หนึ่งในประเด็นที่ท�าให้เกิดผู้ยากจนเพิ่มขึ้นในโลก บ้านหลังใหญ่ของ 

มวลมนุษยชาติ ตลอดช่วงทศวรรษปัจจุบันนี้ คือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงห่วงใยอย่างย่ิง และออกสมณสาส์นขอสรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’) เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเตือนทุกผู้คน ถึงภัย

พิบัติทางธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ 

ส่งผลกระทบกับทุกสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ซึ่งมาจากการกระท�าของ

พวกเราแต่ละคน ที่อยู่ในสังคมวัตถุนิยมและล้�าหน้าด้วยเทคโนโลยี 

 เม่ือไม่นานมาน้ี ท่ีประชุมของบรรดาสหพันธ์พระสังฆราชจากทวีปต่างๆ  

ทั่วโลก ปี 2018 ได้มีถ้อยแถลงต่อเรื่องความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

ร่วมกันถึง ‘การได้ยิน “เสียงร้องของแผ่นดินและเสียงร้องของคนยากจน” และ

ตระหนักว่าเวลาที่ทรงคุณค่าเหลืออีกไม่มากนัก  ท�าให้เราไม่อาจปล่อยให้สิ่งต่างๆ  

เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว’  โดยเรียกร้องประชาคมระหว่างประเทศในทุกระดับ ที่

จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สมัยที่24 เดือนธันวาคม 2018 ณ ประเทศโปแลนด์ ให้ 

ด�าเนินการตามข้อตกลงปารีส เมื่อปี 2015 เพื่อแก้ไขปัญหาและเอาชนะผล 

กระทบร้ายแรงของวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังและเร่งด่วน ทั้งนี้ ‘ศักดิ์ศรี

และสิทธิมนุษยชนของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อ่อนแอที่สุด ต้องอยู่ใน

ศูนย์กลางของระเบียบวาระการประชุมเรื่องภาวะโลกร้อน และในการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงปารีส  สิทธิของมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ได้รับการ

เคารพและสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ’

 สาระส�าคัญของถ้อยแถลงเร่ืองความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ  

ของสหพันธ์พระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก ปี 2018 เห็นด้วยกับข้อเสนอเร่งด่วน

ของข้อตกลงปารีส ต่อการยุติยุคเชื้อเพลิงฟอสซิล  ด้วยความร่วมมือกันจ�ากัด

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยไม่ให้เกิน  2  องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรม  และจะจ�ากัดไม่ให้เกิน  1.5  องศาเซลเซียสหากเป็นไปได้  เพื่อ

มิให้เป็นอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศ จนไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ ในภาค

การเกษตร ต้องเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อผลประโยชน์ของ

ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเพื่อคาร์บอนเครดิต ไปเป็นระบบนิเวศเกษตร หรือเกษตร

(อ่านต่อหน้า 4)
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ประกาศ สาส์นอภิบาล (ต่อจากหน้า 3)

1.3 เพื่อรวมพลังในการเป็นประจักษ์พยาน “พันธกิจสู่ปวงชน” 

(Missio ad gentes) ให้อาณาจักรพระเจ้าเติบโตขึ้นต่อๆ ไป

2. แผนงานแบบองค์รวมเพื่อการฉลองและฟื้นฟูชุมชนความเชื่อ

ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้

ประกาศกฤษฎีกาแห่งสมัชชาใหญ่ โดยการปลุกจิตส�านึกคริสตชนคาทอลิกไทย 

ทุกคนให้ร่วมใจกันสืบสาน การเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี

ใหม่”  ณ บัดนี้โอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปีแห่งมิสซังสยามก�าลังมาถึง สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นสมควรและขอเน้นย้ำาเป็นพิเศษ 

ว่า ในปี ค.ศ. 2019 ต้องเป็นปีแห่งการฟื้นฟูความเชื่อคริสตชนคาทอลิก

ของพวกเราทุกคนอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย 

(BECs) เพื่อท�าให้ชีวิตทุกมิติของการประกาศข่าวดีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

น�าคริสตชนคาทอลิกทุกคน จากการเป็นศิษย์พระคริสต์สู่การเป็นศิษย์ธรรม- 

ทูตของพระเยซูคริสต์ โดยก้าวออกไปสู่การประกาศข่าวดีด้วยการบอกเล่า

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักแก่พ่ีน้องชาวไทยทุกคน

ที่รอรับฟังข่าวดีนี้อยู่  นี่คือหัวใจของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย และเพื่อเป็น

สัญลักษณ์ภายนอกในการฟื้นฟูความเชื่อและพันธกิจ  สภาพระสังฆราชฯ จึง

เตรียมการเปิดปีฟื้นฟูความเชื่อเป็น 2 ระดับ ดังนี้

2.1 ระดับชาติ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้เชิญ 

สมณมนตรีของสมณกระทรวงแห่งการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ฯพณฯ 

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี (Cardinal Fernando Filoni) มา

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อเปิดปีเฉลิมฉลองความเชื่อ 

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม

ใหญ่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา บริเวณโรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

2.2 ระดับสังฆมณฑล พระสังฆราชผู้เป็นประมุขของแต่ละสังฆมณฑล

จะก�าหนดวันเปิดการเฉลิมฉลองของแต่ละเขตศาสนปกครอง 

ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของระดับชาติ

ทั้งนี้ สภาพระสังฆราชฯ จะประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ตามมา บัดนี้

จึงเริ่มนับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลอง 350 ปี ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 

ค.ศ. 2019 เป็นต้นไปจนถึงวันปิดปีการเฉลิมฉลองในปี ค.ศ. 2020

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  สมโภชนักบุญทั้งหลาย

       

     (พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช)

         พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ

          ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

             

(พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

         ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

อินทรีย์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในภาคอุตสาหกรรม ให้หันกลับมา

ใช้พลังงานหมุนเวียน  ยิ่งกว่านั้น ยังเรียกร้องทุกคนปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนิน

ชีวิต  เปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิด และลงมือปฏิบัติ  เพื่อลดรอยเท้านิเวศ 

(Ecological footprint) ซึ่งเป็นผลกระทบของระบบนิเวศธรรมชาติได้รับจาก

การกระท�าของมนุษย์ ในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะจาก 

การบริโภคล้นเกิน และปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 

 เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เสียงร้องคร่�าครวญของธรรมชาติ ยังปรากฏ

อย่างต่อเนื่องและเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที  พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ 

ไทย  ตระหนักถึงความจ�าเป็นอย่างย่ิง ท่ีต้องเป็นส่วนหน่ึงของการไม่เพ่ิมเสียงร้อง 

ขอความเมตตาจากแผ่นดินแม่  และเสียงจากพี่น้องผู้เดือดร้อนของเรา  ด้วย

การเรียกร้องคริสตชนทุกคนลงมือกระท�า  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชน

ทั่วโลก ที่ก�าลังรณรงค์ลดเลิกการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งก�าลังเป็นปัญหาหลัก

ของโลก จากพฤติกรรมใช้แล้วทิ้งของแต่ละคน ขยะพลาสติกและโฟมที่ย่อย

สลายไม่ได้นี้ เป็นตัวการท�าลายระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์ โดยเฉพาะ 

ผืนดิน และชายฝั่งทะเล และกระทบโดยตรงต่อคนยากจนในเรื่องการประกอบ

อาชีพ และสุขภาพ  

 เรื่องท่ีบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกก�าลังร่วมมือกับประชาคมระหว่าง

ประเทศ ท�างานเชิงนโยบายแก้ไขและสร้างความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ  

กับค�าเรียกร้องเชิญชวนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ให้ทุกคน

ลงมือปฏิบัติในเรื่องลดขยะพลาสติก เป็นเรื่องเดียวกัน  เพราะปัญหาระดับโลก

ทุกปัญหาเกิดมาจากความละเลย เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตักเตือนอยู่เสมอ  ด้วยเหตุนี้ พ่อในนาม

ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  ขอเชิญชวนทุกคนลงมือปฏิบัต ิ

อย่างจริงจัง ด้วยการปฏิเสธ ลด เลิก การใช้พลาสติกหรือถ้าใช้ก็ให้ใช้ซ้�า

นานที่สุด รวมทั้งใช้วัสดุจากพืชอื่นแทน และผลิตภัณฑ์จากผ้า  เพื่อให้ผืน 

แผ่นดินและแม่น้�าล�าธาร ค่อยๆ ได้รับการฟ้ืนฟู  แม้เป็นการปฏิบัติเพียงเร่ืองเดียว 

แต่หากทุกคนร่วมกัน ถือเป็นความรับผิดชอบส�าคัญต่อการสร้างความยุติธรรม

แก่สภาพภูมิอากาศ ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร้องขอ เพื่อมอบ 

มรดกที่สมบูรณ์แก่การอยู่รอดอย่างสมศักดิ์ศรีของมนุษย์แก่คนรุ่นใหม่ 

ในอนาคต 

 ขอพระเยซูเจ้าอ�านวยพระพรมายังพี่น้อง  ผู้สร้างสรรค์ และผดุงความ

ยุติธรรมและสันติ ทุกท่าน

                                          

      

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา)

มุขนายกแผนกยุติธรรมและสันติ

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สารวันสิทธิมนุษยชน (ต่อจากหน้า 3)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประสงค์จะถวายมิสซา

เพื่อสัตบุรุษผู้ล่วงลับในสุสานที่ซึ่งความโศกเศร้าเป็น

เรื่องยากยิ่งที่จะเข้าใจ   พระสันตะปาปาทรงวางดอกไม้

หลายช่อแก่หลุมศพเด็กทารกซ่ึงตายก่อนได้คลอด

ออกมาและฝังไว้ที่ “สวนทูตสวรรค์” ส่วนนี้สงวนไว้

เป็นบริเวณฝังศพเด็กที่ไม่ได้คลอดออกมาของสุสาน 

เลาเรนติโน   หลังจากทรงภาวนาสักพักหน่ึงเพ่ือวิญญาณ

หนูน้อยท่ีล่วงลับเหล่าน้ีแล้ว พระสันตะปาปาทรงทักทาย

กับครอบครัวที่ได้มาเยี่ยมลูกสุดที่รักของพวกเขา    พิธี

มิสซาก็เริ่มต้นต่อจากนั้นไม่นาน ณ สุสานแห่งกรุงโรมนี้ 

ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในเมือง

l ในบทเทศน์ ซึ่งตรัสโดยไม่ต้องมีแผ่นกระดาษเตรียม 

พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนอย่าลืมความทรงจ�า 

ไม่ว่าจะเป็นความทรงจ�าส่วนตัวหรือของส่วนรวม 

ความตอนหนึ่งว่า

  “ความทรงจ�าท�าให้คนเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ 

โดดเดี่ยว เราเป็นประชาชน ประชาชนที่มีประวัติศาสตร์

ซึ่งมีความหลังและเป็นชีวิต เป็นความทรงจ�าของคน

มากมายที่ได้แบ่งปันร่วมหนทางเดินกับพวกเรา ซึ่ง

พวกเขาอยู่ที่นี่”

l พร้อมกับความทรงจ�า พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ยืนยันว่าแม้ท�าพิธีระลึกถึงพวกเขาบรรดาสัตบุรุษที่จาก

ไปแต่ก็ยังเป็นวันแห่งความหวัง ตอนหนึ่งว่า

  “ความทรงจ�าและความหวัง หวังจะได้พบ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาแก่หลุมศพ
ของทารกที่ตายก่อนคลอดในสุสานกรุงโรม

คนรักของเราอีก หวังจะไปถึงที่ซึ่งความรักได้สรรค์-

สร้างเรามาอยู่ที่นั่น ที่ซึ่งความรักรอคอยเรา คือความรัก

ของพระบิดาเจ้า”

l อดีต อนาคตและปัจจุบัน พระสันตะปาปาทรงอธิบาย

ว่ามีสามมิติที่ท�าให้วันนี้มีความเป็นรูปธรรม อดีตคือ 

ความทรงจ�า อนาคตคือความหวังและปัจจุบันคือหนทาง

มุ่งหน้าไป เพื่อจะไม่พลาดพลั้งบนหนทางนี้ พระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้ทุกคนได้เพ่งมองไปยัง 

บุญลาภ 8 ประการ ตรัสว่า

  “อะไรคืออุปกรณ์ช่วยน�าทางท่ีพระเจ้าพระองค์ 

เองทรงมอบแก่เราเพื่อเราจะไม่เลือกหนทางผิด? 

นั่นคือบุญลาภ 8 ประการซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสอนเรา 

ในพระวรสาร บุญลาภแห่งความอ่อนโยน ยากจน

ในจิตใจ ยุติธรรม เมตตา ใจบริสุทธิ์ เหล่านี้เป็น 

แสงสว่างน�าทางเราไปเพื่อที่เราจะไม่เดินหลงผิดทาง  

นี่คือปัจจุบันของเรา”

l ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ผู้คนหลายพันคนก็มา

ร่วมในพิธีกับพระสันตะปาปาฟรังซิสในพิธีมิสซาระลึก

ถึงผู้ที่มิได้อยู่กับเราที่นี่อีกแล้ว

23 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เสียงปรบมือกึกก้องทั้งจากผู้สูงวัยและบรรดาเยาวชน

แด่พระสันตะปาปาฟรังซิสระหว่างการพบปะพิเศษ   

พระสันตะปาปาพร้อมกับผู้สูงวัยและเยาวชน: 

การต้อนรับผู้ลี้ภัยเป็นอาณัติจากพระคัมภีร์

พระสันตะปาปาทรงปรารถนาจะรับฟังทั้งผู้สูงวัยและ

เยาวชน อย่างไรก็ดีในการพบปะกันนี้พระองค์ทรง

ต้องการให้เขาได้รับฟังซึ่งกันและกันด้วย  แรกสุดคน

หนุ่มสาวอยากรู้ว่าท�าอย่างไรจึงจะมีความสุขในสังคม 

ที่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหลอกลวง พระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงแนะน�าให้พวกเขากล้าเสี่ยงในชีวิตและ

ติดตามหนทางการรับใช้ผู้อื่น จากนั้นปู่ยาสองท่านนี ้

ถามถึงค�าแนะน�าเพื่อจะส่งผ่านความเช่ืออย่างมี

ประสิทธิผลให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร พระองค์ตรัส

ตอบว่า

  “แรกสุด จงอย่ากลัว อย่าสูญเสียสันติในจิตใจ

จงมีความสันติที่จะพูดคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอ : ‘เราส่ง 

ผ่านความเชื่อและบัดนี้จงสงบ อย่าพยายามที่จะไป

หว่านล้อมเพราะความเชื่อจะไม่เติบโต พระศาสนจักร

จะไม่เติบโต ความเชื่อไม่เติบโตด้วยการเป็นเพียงแค ่

คนถูกชี้น�าให้เกรงกลัวพระเจ้า (proselytism....ผู้แปล) 

แต่เติบโตจากผู้ที่หันเข้ามาสนใจ นี่เป็นพระด�ารัสของ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 เราอาจพูดได้ว่าความ

เชื่อเติบโตขึ้นด้วยการเป็นประจักษ์พยาน”

l ฟิออเรลลา วัย 83 เป็นครูสอนหนังสือแก่ผู้อพยพ

ทูลพระสันตะปาปาว่าเธอต้องเกี่ยวข้องรับรู้กับความ 

โหดร้ายท่ีประชาชนเหล่าน้ีได้รับ พระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตรัสว่าพระองค์เองก็เป็นลูกชายของผู้อพยพและทรง

เสนอการไตร่ตรองอันลึกซึ้งในสถานการณ์นี้ ตอนหนึ่ง

ว่า
(อ่านต่อหน้า 13)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

พวกเขาไม่อยากรับรู้
“ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา” (ยอห์น 18:37)

รถยนต์ที่มีเบรกช�ารุดจะน�าไปสู่หายนะของทั้งผู้โดยสารและคนขับ...

อาหารกระป๋องที่ปนเปื้อนสารพิษได้ท�าให้ครอบครัวท้ังครอบครัวท่ีต้องรีบไป

ห้องฉุกเฉิน...ดาดฟ้าของอาคารท่ีสร้างไม่ดีสามารถพังทลายลงและสร้างความ

เสียหายอย่างมากกับผู้คน 

ปัจจุบัน “ข่าวเท็จ” ได้สร้างความเสียหายเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องราวที่เกิด

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน เราเคยได้ยิน

เรื่องราวของการปั่นหุ้นสร้างข่าวเท็จท่ีท�าความเสียหายในตลาดหลักทรัพย์ 

คือค�าพูดของบรรดานักการเมืองและผู้สื่อข่าวที่สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับ

สังคม

ในสังคมหลายๆ คนรู้ว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้น แต่เรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งที่

พวกเขาไม่อยากได้ยิน แต่พวกเขารู้ว่ามันคืออะไร พยายามปิดหูปิดตาและ

เบี่ยงเบนประเด็นความจริงนั้น ในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อและแม่ต่างให้ข้อมูล 

ในชั้นศาลเพื่อให้ได้รับสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตร ถึงบางครั้งสร้างข้อมูลเท็จเพื่อไม่ให้

อีกฝ่ายได้รับสิทธิ์นั้น 

การแสวงหาความจริง หรือการน�าเสนอความจริง เป็นสิ่งที่หลายคน 

กก็ลวัเช่นเดียวกนั เพราะว่าความจริงนัน้อาจจะท�าให้พวกเขาสญูเสยีผลประโยชน์ 

อิสรภาพ และพื้นที่ส่วนตัวของตนเอง นั่นจึงเป็นที่มาของการปิดบัง และการ

สร้างความเท็จ หรือแม้กระทั่งการพูดความจริงไม่หมด จึงสร้างเรื่องเพื่อให้

เกิดความสับสน

ความรวดเรว็ของการเผยแพร่ข่าวสารนัน้ ท�าให้เราพวกเราไม่สามารถ

ใช้เวลาไตร่ตรองและพิจารณาถึงข้อเท็จจริง โดยเชื่อไปว่าข้อมูลหรือข่าวไหน

ที่มาก่อนนั้นเป็นเรื่องจริง สิ่งเหล่านี้ก�าลังเกิดขึ้นในโลกของเรา เป็นเสมือน

ปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดความเสียหายใหญ่ขึ้นๆ สิ่งที่

ส�าคัญคือ พวกเราต้องยอมรับความจริงนั้นให้ได้เสียก่อน

 พระองค์ตรัสว่า เราคือ หนทาง ความจริงและชีวิต ขอโปรดหลั่งพระ

หรรษทาน พระปรีชาญาณของพระองค์ลงในตัวของลูก เพื่อสามารถพิจารณา

ไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อลูกนั้นจะได้ยืนหยัดมั่นคง 

ในความจริงนั้นด้วยเทอญ อาแมน

ยิ่งกว่าสวด
 ฟังแล้วไม่สบายใจอีกเหมือนกัน
 เมื่อวอนขอบางอย่างจากพระเจ้าแล้วไม่ได้รับ
 ก็มักจะพูด “พระเจ้าทรงทดลอง”
 ทดลองว่าต้องการจริงไหม
 บางทีอยากได้เพียงแค่อยากได้
 สวดขอไปอย่างนั้น
 ถ้าได้ก็ดีไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
 เพื่อให้แน่ใจว่าอยากได้จริง
 จึงต้องสวดขอแล้วสวดขออีก
 ทดลองว่ามีความเชื่อแค่ไหน
 สวดขออะไรแล้วได้ง่ายๆ
 ก็ยังไม่เห็นว่าเชื่อจริง
 ปล่อยให้สวดขอไปก่อน
 ให้ความเชื่อหนักแน่น
 ทดลองว่ามีความอดทนแค่ไหน
 อะไรได้มายากย่อมเห็นคุณค่า
 สวดไปอดทนไปจะได้เข้มแข็งอดทน
 เป็นการได้ทั้งความอดทนได้ทั้งสิ่งที่ขอ
 ทดลองว่ารักจริงแค่ไหน
 ไม่ใช่รักเพื่อผลประโยชน์

หรือรักเมื่อได้ตามใจตามขอ
 ไม่ใช่ยกยอปอปั้นสรรเสริญเพื่อหวังผล
 การไม่ได้ตามขอจึงเป็นตัวพิสูจน์ความรัก
 ทั้งๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันชัดเจน
 “พระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร
 ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก” (มธ 6:8)
 ทรงทราบว่าท่าน “ต้องการอะไร”
 ความต้องการที่แท้จริงความจ�าเป็นที่แท้จริง
 ไม่ใช่ท่าน “อยากได้อะไร”
 ซึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร
 และนี่คือปัญหาของกระแสบริโภคนิยม
 ความสับสนระหว่างความ “จำาเป็น” กับความ “ฟุ่มเฟือย”
 แยกไม่ออกว่าอะไรจ�าเป็นอะไรฟุ่มเฟือย
 แยกไม่ออกว่าอะไร “ต้องการ” อะไร “อยากได้”
 ลงเอยอยากได้เมื่อไรก็คือต้องการเมื่อนั้น
 ลงเอยอยากได้เมื่อไรก็คือความจ�าเป็นเมื่อนั้น 
 เมื่อมองจากแง่นี้แล้ว
 ที่บอกว่า “พระเจ้าทรงทดลองมนุษย์” คงไม่ใช่
 แต่เป็น “มนุษย์ทดลองพระเจ้า” โดยแท้
 ทดลองว่าพระเจ้าทรงรักจริงหรือไม่
 ขอแล้วได้ถือว่าพระเจ้าทรงรักจริง
 ขอแล้วไม่ได้แสดงว่าพระเจ้าไม่ทรงรักจริง
 ทุกครั้งที่สวดชี้แจงรายละเอียดสาธยายสิ่งที่อยากได้
 พร้อมยกเหตุยกผลว่าท�าไมจึงต้องสวดขอ
 เป็นการทดลองภูมิปัญญาพระเจ้า
 ว่าจะทรงรู้แจ้งรู้จริงหรือไม่
 จึงต้องแจงให้เห็นเป็นประเด็นถี่ยิบ
 ทดลองว่าพระเจ้าพูดจริงทำาจริงแค่ไหน
 ทรงบอกชัดเจน “จงขอแล้วท่านจะได้รับ” (มธ 7:7)
 หากสวดขอแล้วได้ตามที่ขอ...ก็ใช่เลย
 หากสวดขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ...ก็แสดงว่าไม่
 อย่างนี้คงต้องถามกันชัดๆ
 ใคร “ทดลอง” ใครกันแน่...พระเจ้าหรือมนุษย์
 แล้วถามกันต่อตรงๆ... “มนุษย์เป็นใครกันแน่”  
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เวชบุคคล  (ต่อจากหน้า 1)

ภายใต้การนำาของ นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ์  

ประธานเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมมือ 

กับเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดย 

นางนิภาพร บูรณกิจ ประธานชมรมฯ และคุณพ่อ 

ประดับสิน ด้วงทอง จิตตาธิการเวชบุคคลฯ สังฆ- 

มณฑลอุบลราชธานี จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ค.ศ. 2018 ในหัวข้อ 

“การส่งเสริมสุขภาพกายใจ..ในบริบทการแพร่ธรรม

ภาคอีสาน” ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28  

ตุลาคม ค.ศ. 2018 ที่ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑล

อุบลราชธานี อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี

สมาชิกแกนนำาเวชบุคคลคาทอลิกจากสังฆมณฑล

ต่างๆ รวม 10 สังฆมณฑล มาร่วมงานในครั้งนี้

 พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธาน

กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ได้ให้เกียรติ

มาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณในวันแรกของการ

ฟื้นฟูจิตใจและร่วมฟื้นฟูจิตใจด้วย คุณพ่อไพรัช ศรี-

ประเสริฐ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมฟื้นฟู

จิตใจ และได้ให้ข้อคิดถึงงานดูแลผู้ป่วย เป็นงานรัก 

และรบัใช้ผูป่้วยตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ทีพ่ระองค์

ทรงเอาใจใส่ทุกคน โดยไม่เลือกว่าเป็นใคร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ที่ถูกทอดทิ้งจากสังคม ผู้ที่ไม่มีตัวตนอยู่ใน

สายตาของสังคม (ผู้ที่สังคมรังเกียจ) ให้กลับมามีตัวตน 

รู้สึกได้ถึงการยอมรับอีกครั้งหนึ่ง  

 พระองค์ทรงให้ความสนใจในรายละเอียด

ของบุคคลเหล่านั้น และให้เวลาแก่พวกเขา  เวชบุคคล

คาทอลิกควรมีลักษณะดังกล่าวด้วย คือ ไวต่อความ

รู้สึกของผู้ป่วย รู้จักฟังผู้ป่วย เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี

ของผู้ป่วยในฐานะเป็นลูกของพระเป็นเจ้าด้วย  และให้

เวลาแก่ผู้ป่วยโดยกระท�าท้ังหมดนี้บนพื้นฐานความเชื่อ 

(หรือค�าสอนทางด้านสังคม) ของคาทอลิก

 จากนั้น คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อดีตอุป-

สังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี และคุณแม่โยวานนา  

วนิดา ถาวร มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ  

ได้มาแบ่งปันในหัวข้อ “รอยเท้าแห่งการแพร่ธรรม” และ  

“จิตตารมณ์การแพร่ธรรม ผ่านภารกิจเมตตาธรรม” 

ตามล�าดับ  ในการฟื้นฟูจิตใจในครั้งน้ี ยังได้มีโอกาส 

รับฟังตัวอย่างปฏิบัติที่ดีจากชุมชนต่างๆ  ในเรื่องของ  

“บทบาทเวชบุคคลและความเชื่อมโยงระหว่างพระ

ศาสนจกัรและชุมชน ศษิย์พระครสิต์               เจรญิชวิีต ประกาศ 

ข่าวดีใหม่ ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร 

คาทอลิกในประเทศไทย ปี   ค.ศ.  2015  ด้วยตัวอย่างของ 

รพสต.ช้างมิ่ง กับการรับใช้ชุมชนวัดพระคริสตราชา 

บ้านช้างมิ่ง โครงการรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ในพื้นที่น�าร่อง 

4 สังฆมณฑล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ 

“เยาวชนไทยร่วมใจ เพื่อบ้านปลอดบุหรี่” ซึ่งผู้ที่ได้รับ

รางวัลมีดังนี้ คือ

 เด็กชายนรงฤทธิ์ มรดก เด็กหญิงชิดชนก 

เชียนพลแสน เด็กชายณัฐพล บุญญาน้อย จาก

โรงเรียนท่าแร่วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร ระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 

วิดีโอยาสูบ

 นางสาวนำ้าเพชร อัศวมินทร์ นางสาวชลธิชา  

ระดาพงษ์ จากโรงเรียนอาเวมารีอา อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษา

ตอนต้น รองอันดับ 1 วิดีโอ Aloop 

 นายสิรวิชญ์ พรมดอน นายวัฒนา เรืองชัย-

วัฒนกุล นายจิระภัทร์ กาทอง โรงเรียนอาเวมารีอา 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองอันดับ 1 วิดีโอเอกสายควัน

 นางสาวทักษิณัตว์ จรัสรฐนนท์ นางสาว 

ณิชกานต์ จันทร์เทียน นางสาวบุษกร พานทอง 

โรงเรียนมาลาสวรรค์ อ.บ้านนา จ.นครนายก มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย รองอันดับ 2 วิดีโออะไรคือสิ่งที่คุณรัก

 วนัท่ี 2 เร่ิมด้วยพิธบีชูาขอบพระคุณวนัอาทิตย์ 

และตามด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  มีผู้แทน

เวชบุคคลจาก 10 สังฆมณฑล รวม 130 ท่าน เข้า

ร่วมประชุมสามัญประจ�าปี เพ่ือติดตามงานตามแผน

ปฏบิตังิานประจ�าปี 2018 ว่าได้ด�าเนนิการตามแผนงาน

ครบถ้วนหรือไม่ มีอุปสรรคอะไรที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข  

และร่วมกันวางแผนงานระดับชาติของเวชบุคคล โดย

ให้สอดคล้องกับกฤษฎีกาสมัชชาของพระศาสนจักร

ประเทศไทย โดยในแผนงานใหม่ประจ�าปี ค.ศ. 2019 

มีสาระส�าคัญคือ สร้างความเข้มแข็งให้เวชบุคคลระดับ

สังฆมณฑล 2 สังฆมณฑลที่ยังไม่มีคณะกรรมการ 

เวชบคุคลระดบัสังฆมณฑล และตดิตามสมาชิกคาทอลกิ

ที่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพอนามัย ให้เข้า

ร่วมกิจกรรมในการรักและรับใช้ ชุมชนศิษย์พระคริสต์      

ที่ตนสังกัดอยู่ให้มากขึ้น นอกจากนี้ก็คือ การอบรม 

ค�าสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ให้แก่สมาชิกเวช-

บุคคล เป็นต้น

 คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศ 

ไทย ขอขอบคุณสมาชิกเวชบุคคลในระดับต่างๆ ที่ 

ร่วมมือในงานรักและรับใช้ ชุมชนศิษย์พระคริสต์ ด้วยดี 

เสมอมา และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานเวชบุคคล 

ในรูปแบบต่างๆ โดยท่านสามารถตดิตามความเคล่ือนไหว 

ของเวชบุคคลได้ www.healpastoral.com และ 

Newsletter ของแผนกสุขภาพอนามัย
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บุ ค ค ล ใ ด
มี จิ ต ใจ
บ ริ สุ ท ธิ์

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

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง... 
และอุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

เ  ข  า  จ ะ  ไ  ด ้  เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ้ า

( ม ธ 5 : 7 )

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

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน 
กับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน 
อันแสนเรียบงาย ไมยุ งยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน 
กลับสูความเปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที ่ใหทั ้ง 
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมี 
เครื ่องดนตรีอื ่นใดจะทดแทนได ผลิตทั ้งหลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และ
Viscount Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ 

บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

โทร. 097-428-9665, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ป มีการอบรมการเลนใหฟรีถึงสถานที่

"New Pipe Organ from Italy"

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

พระเจ้า

ประทาน

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียงพอ

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¶‹

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

 บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ โดยลงขอความ

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

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

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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จดหมายจากปิตาจารย์
แห่งสมัชชาของพระสังฆราช

ถึงบรรดาเยาวชน
ในจดหมายที่ เขียนถึงบรรดาเยาวชนโลก 

ปิตาจารย์แห่งสมัชชาเชื้อเชิญเยาวชนให้เป็น “อนาคต

ที่สดใสในโลก”

การประชุมสมัยสามัญสมัชชาของพระสังฆราช 

ครั้งที่ 15 (ค.ศ. 2018)

จดหมายจากปิตาจารย์แห่งสมัชชาถึงบรรดา

เยาวชน

 พวกเราบรรดาปิตาจารย์แห่งสมัชชาขอพูดกับ

พวกเธอเยาวชนโลกถึงความหวัง ความไว้ใจ และความ

บรรเทา  ในหลายวันมานี้เราพากันมาฟังเสียงของพระ

เยซู “พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นเยาวชนตลอดกาล” และ

เพ่ือท่ีพวกเธอจะทราบในพระองค์ถึงเสียงหลายเสียง

ของพวกเธอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงตะโกนที่แสดงถึงความ

ชื่นชมยินดี เสียงร้องไห้ หรือเวลาที่พวกเธอเงียบ

 เราคุ้นเคยกับการแสวงหาภายในของพวกเธอ  

ทั้งที่เป็นความชื่นชมยินดี ความหวัง หรือความเจ็บ

ปวดรวดร้าวที่เกิดจากการอยากเป็น อยากได้ของพวก

เธอ  บัดนี้เราอยากให้พวกเธอฟังจากเราบ้าง  เราอยากมี

ส่วนในความช่ืนชมยินดีของพวกเธอ เพ่ือความคาดหวัง 

ของเธอจะได้มีชีวิตชีวา  เรามั่นใจว่าด้วยความกระตือ- 

รือร้นเพื่อชีวิตของเธอคงจะพร้อมที่จะโดดเข้ามามี 

ส่วนร่วม เพื่อที่ความหวังของเธอจะได้กลายเป็นจริง

และก่อร่างสร้างขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ของเธอ

 ความอ่อนแอไม่ควรที่จะท�าให้เธอท้อแท้ใจ 

ความผิดพลาดและบาปไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อความ

ไว้ใจของเธอ  พระศาสนจักรเป็นมารดาของเธอ จะไม่มี

วันทอดทิ้งเธอ พระศาสนจักรพร้อมเสมอที่จะติดตาม

เธอไปบนถนนหนทางใหม่ บนหนทางที่สูงกว่าซึ่งพระ

พายหรือลมของพระจิตจะพัดแรงกว่า จะกวาดเมฆหมอก

แห่งการอยู่นิ่งเฉย การท�าอะไรแบบผิวเผิน และความ

ท้อแท้ให้หมดสิ้นไป  พระเจ้าทรงรักโลก ทรงประทาน

พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มาให้เรา  ขณะที่โลก

(อ่านต่อหน้า 11)
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มัวแต่จะสาละวนอยู่กับสิ่งของที่เป็นวัตถุ ความสำาเร็จ

เพียงระยะสั้น ความสุขสนุกสนาน  และเมื่อโลกย่ำาย ี

ผู้ท่ีอ่อนแอท่ีสุด เธอต้องช่วยเขาเหล่าน้ันให้ลุกข้ึนพร้อม 

กับหันหน้าไปหาความรัก ความสวยงาม ความจริง และ

ความยุติธรรมเสียใหม่

 หนึ่งเดือนเต็มที่พวกเราเดินไปด้วยกันพร้อม

กับคนอื่นๆ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับเราในคำาภาวนาและ

ในความรัก  บัดนี้เราอยากเดินทางต่อไปในทุกภูมิภาค

โลกท่ีพระเยซูคริสต์ส่งเราไปในฐานะศิษย์ธรรมทูต  

พระศาสนจักรและโลกต้องการความกระตือรือร้นของ 

พวกเธออย่างเร่งด่วน จงแน่ใจท่ีจะทำาให้ผู้คนท่ีเปราะบาง 

คนยากจน และคนที่ได้รับบาดแผลจากชีวิตเป็นเพื่อน

ร่วมเดินทางไปกับพวกเธอ

(มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บจดหมาย

จากบรรดาปิตาจารย์แห่งสมัชชา

มาเพื่อการไตร่ตรอง)

คำาสอน 5 นาที  (ต่อจากหน้า 10)
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จงชื่นชมยินดีเถิด 
(Gaudete et Exsultate) 

การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
สมณลิขิตเตือนใจ ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“ความดี ความงาม ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว 

ความศักดิ์สิทธ์ิไม่ได้สงวนไว้ส�าหรับนักบุญ”

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

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. แปล
พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ตรวจต้นฉบับ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน วันวิชาการและการแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์ 

Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 “350 ปี มิสซังสยามและงานธรรมทูตของนักบุญเปาโล”  

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 07.30-15.30 น. ที่วิทยาลัยแสงธรรม (สอบถามโทร. 

0-2429-0100 ถึง 3)
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พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 5)

 “การต้อนรับผู้ลี้ภัยเป็นคำาสั่งปรากฏอยู่ใน 

พระคัมภีร์ ‘เพราะท่านก็เป็นผู้ลี้ภัยในประเทศอียิปต์’ 

บรรดาเยาวชนจงรับรู้ไว้ว่ามวลประชานิยม (populism) 

เกิดขึ้นได้อย่างไร มีความบีบคั้นรุนแรงเกิดขึ้นแต่คำา 

ที่แท้จริงคือ ‘มีการหว่านความเกลียดชัง’ เราไม่อาจ

ดำาเนินชีวิตอยู่ได้ ท่ามกลางการหว่านโปรยความ 

เกลียดชัง พ่อทำาอะไรเมื่อเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

กลายเป็นดั่งสุสาน? พ่อขอบอกความจริงแก่ลูก : พ่อ

ทุกข์ใจ พ่อสวดภาวนาและพ่อก็เริ่มพูดเรื่องนี้ เรา 

ไม่สามารถรับความทุกข์แบบนี้ได้ เราไม่อาจกล่าวว่า 

‘ความทุกข์ของใครก็มีอยู่ทั่วไปแหละ’ และดำาเนินชีวิต

ของเราต่อไป เราทำาอย่างนี้ไม่ได้” 

l คนสุดท้ายที่ลุกขึ้นถามเป็นคนมีชื่อเสียงรู้จักกันด ี

ในฐานะผู้กำากับภาพยนตร์ นายมาร์ติน สกอร์เสสิส  

ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการรู้ว่าจะรับมือกับปัญหาความ

ชั่วในโลกได้อย่างไร พระสันตะปาปาทรงให้สูตรนี้แก่เขา 

 “ความใกล้ชิดสนิทสนม ความสนิทสนมก่อเกิด 

ปาฏิหาริย์ เช่น ความสุภาพถ่อมตน ความอ่อนโยน... 

คุณธรรมในชีวิตเช่นน้ีดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่

สามารถเปลี่ยนแปลงความยากลำาบากท่ีสุดและความ

ขัดแย้งอันน่าหวาดกลัวได้”

l การพบปะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมซีโนดเพื่อ

เยาวชน จัดขึ้นเพื่อนำาเสนอหนังสือชื่อ “แบ่งปันปรีชา-

ญาณแห่งกาลเวลา” ซึ่งพระสันตะปาปาทรงมีส่วนร่วม 

แบ่งปันพร้อมกับเรื่องราวที่ ถือเป็นปรีชาญาณของ 

ผู้สูงวัยจากทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ

1 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2015 นางเซซีเลียจากประเทศ 

เอลซาลวาดอร์เกือบสิ้นชีวิตในการคลอดบุตรชายคน 

ที่สาม   ดวงตาและหูมีเลือดไหล ร่างกายบวม : ตับ และ

ไต ไม่ทำางาน ความเจ็บปวดท่วมท้น  แพทย์จึงตัดสินใจ 

ให้ยาเพ่ืออยู่ในอาการโคม่าช่ัวคราว (medically-induced 

coma)  เซซีเลีย ฟลอแรส เล่าว่า

 “แม่ของฉันบอกว่า เมื่ อ เธอไปเห็นฉันที่  

โรงพยาบาล เธอระทมใจอย่างมาก เพื่อนหลายคนมา

เยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลก็เป็นเช่นเดียวกัน หดหู่ใจเพราะ

พวกเขาจำาฉันไม่ได้ ในวันที่ 4 ตุลาคม พวกเขาบอก

สามีของฉัน ‘นี่จะเป็นคืนสุดท้ายของภรรยาของคุณ’ 

อาเลจานโดร ริวาส สามีของเซซีเลีย เล่าเสริมว่า  “ผม

เปิดพระคัมภีร์และพบรูปกระดาษเล็กๆ ของมงซินญอร์ 

โรเมโร” “ผมขอท่านได้โปรดฟังผม ผมพูดว่า ‘ท่าน 

มงซินญอร์โรเมโร ได้โปรดฟังผม’  เพราะเห็นแก่ความ

รักที่ท่านมีต่อประเทศเอลซาลวาดอร์ เพราะเห็นแก่

ความรักที่ท่านมีต่อครอบครัว ; เพื่อเห็นแก่ความรัก 

เครื่องหมายอัศจรรย์ที่นำาไปสู่การแต่งตั้ง
เป็นนักบุญของพระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร

ที่ท่านมีมีต่อสตรีมีครรภ์ ; เพราะเห็นแก่ความรักที่ท่าน

มีต่อชีวิต ; ที่ซึ่งท่านได้ให้ได้แม้แต่ชีวิตตนเองเพื่อ

ปกป้อง ; ผมขอท่านได้เสนอวิงวอนต่อพระเจ้าในพระ

เมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อภรรยาของผมจะ 

ไม่ตาย ในวันนี้ คืนนี้ภรรยาผมจะไม่ต้องตาย ผมขอ

ท่านวิงวอนพระเจ้าโปรดเมตตาด้วยเทอญ’ ” 

l วันรุ่งขึ้น เขาไปยังโรงพยาบาลเพื่อพบภรรยาและที่นั่น

เขาได้ประจักษ์ว่าภรรยาของเขาสุขภาพดีขึ้นอย่างลึกลับ

ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกันกับท่ีเขาสวดภาวนาเพ่ือการเยียวยา

แก่เธอเมื่อคืน  อาเลจานโดร ริวาส เล่าต่อว่า   “มัน

เหลือเชื่อ ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไร ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร 

มันทำาให้ผมหนาวและนิ่งอึ้ง” “วันที่ 4 กันยายน เป็น

เส้นกำาหนดที่เธอต้องตาย แต่วันที่ 14 กันยายน เธอ 

ก็ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านมากับผม”

l พระคุณเจ้าออสการ์ โรเมโร เป็นแบบอย่างของพระ

สังฆราชผู้รู้ว่าจะมอบความบรรเทาแก่เราในตำาแหน่ง

ฐานะของท่านได้อย่างไร เพื่อลดทอนความทุกข์จาก 

อยุติธรรมในประเทศของท่าน ท่านเฝ้าระวังรู้เสมอว่า 

กำาลังเอาชีวิตของท่านเป็นเดิมพัน มีการวางแผนถึงกับ 

จะสังหารท่านครั้งหนึ่งแต่ถูกขัดขวางไว้     อย่างไรก็ตาม 

การเข้าโจมตีครั้งท่ีสองไม่พลาดแต่ได้ส่งท่านให้กลาย

เป็นมรณสักขีและเป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศลาติน 

อเมริกาทั้งมวลซึ่งรอคอยการประกาศเป็นนักบุญให้แก่

ท่าน

 “ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องทำาตนเป็น
ผู้รับใช้ผู้อื่น” (มาระโก 10:43)
 บทเพลงหนึ่งร้องขับขานไว้ว่า.. “ขอรับใช้  ชีวิต 
ข้าขอรับใช้ ชีวิตข้าขอมอบให้ โอ้...ข้าเป็นของพระองค์... 
ของพระองค์”
 บางทีข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าทำาไมเราต้องรับบทบาท
หน้าที่มากมายบนโลกใบนี้ ยิ่งโตก็ยิ่งมีหัวโขนหลายหัว
บนหัวของตัวเอง อยู่บ้านก็มีบทบาทของความเป็นแม่
ของลูกๆ  เป็นภรรยาของสามี อยู่โรงเรียนก็สวมบทบาท
เป็นครูของลูกศิษย์ ถ้าให้กรอกอาชีพตนเองลงเอกสาร
ราชการก็เรียกว่าเป็นลูกจ้างของหน่วยงานทางการศึกษา 
พอไปศึกษาต่อก็กลายมารับบทบาทเป็นลูกศิษย์อีกหน
พอรับตำาแหน่งสักตำาแหน่งก็มีบทบาทเพิ่มข้ึนมาอีก 
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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

ทัวรแสวงบุญ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด
8 สถานที่ แมพระประจักษที่พระศาสนจักรรับรอง

เดินทางวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2019 (15 วัน)

แมพระ
เหรียญอัศจรรย 

แมพระประจักษ
ลา ซาแล็ต 

แมพระประจักษ
ที่โลส (เลาส)  

แมพระประจักษ
เมืองลูรด

แมพระประจักษ
เปลเลอวัวแซง

แมพระประจักษ
ที่ปองแม็ง

แมพระประจักษ
ที่โบแรง

แมพระประจักษ
ที่บันเนอ

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

บริการโดย...

บริษัท Happy Travel Holland

สถานที่สำคัญนอกเหนือจากแมพระประจักษ

มหาวิหารพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ เมืองบรูจส
คารวะพระธาตุนักบุญแบนาแดต ซูบีรู 
คาระวะพระธาตุนักบุญแคทเธอรีน ลาบูเร 
อาสนวิหารนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซูที่ลีซีเออ 
แมพระแหงนานาชาติ กรุงอัมสเตอรดัม
แมพระแหงโบโลญจน ฝร่ังเศส 
และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
เชน สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ ชมทุงทิวลิปบาน  
หมูบานคี้ทฮอรน และอื่นๆ อีกมากมาย 
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 วัดศีลมหาสนิท 

สวนผัก ตล่ิงชนั  กรุงเทพ- 

มหานคร เสกวัดหลงัใหม่ 

และชุมนุมเคารพศีลมหา- 

สนิท อัครสังฆมณฑลกรุง- 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เทพฯ (ศีลมหาสนทิ : พลังชวิีตครอบครวัคริสตชน) วัน

เสาร์ที ่ 24 พฤศจกิายน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนัิล 

ฟรงัซสิเซเวยีร์ เกรยีงศักดิ ์โกวทิวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันเดร บางภาษี จ.นครปฐม  

ฉลองวัด ฉลอง 89 ปี ชมุชนแห่งความเชือ่ และฉลอง 

350 ปี แห่งการประกาศข่าวดีมสิซังสยาม กับเขต 5  

วนัเสาร์ที ่ 1 ธนัวาคม เวลา 10.30 น. พระสงฆ์อคัร-

สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน 

(ฉลองภายใน วนัพฤหัสบดีที ่ 29 พฤศจิกายน เวลา 

19.00 น. คณุพ่อจนิตศกัด์ิ ยุชยัสิทธกิลุ เป็นประธาน)

 วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ. 

ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา  

10.30 น.  (งดจำาหน่ายสินค้า)

 วดันกับญุฟรงัซิสเซเวยีร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันพุธที่ 5 ธันวาคม เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน (งดจำาหน่ายสินค้า) ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 1 

ธันวาคม เวลา 17.00 น. คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ  

คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่อธีรพล กอบ- 

วิทยากุล 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 (งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี 

ฉลองวัดวนัเสาร์ที ่ 29 ธนัวาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วสิิฐนนทชยั เป็นประธาน 

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 

เวลา 10.30 น. 

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วดันกับญุยอหน์อคัรสาวก จ.สงขลา ฉลองวดั 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญ- 

จนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา  

สังฆมณฑลจันทบุรี

10.00 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธาน (สอบถามโทร. 0-3470-3219 โทรสาร 

0-3470-3298)

 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. 

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียน

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

ราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง 

บ้านโนนสวรรค์ใต้ อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่  1  ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน บ้าน 

ไม้แงะ อ.เมือง จ.แม่ฮ่อนสอน ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

1 ธันวาคม เวลา 09.30 น. พระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

 วดัแม่พระปฏสินธนิริมล เมอืงงาม อ.แม่อาย 

จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านหัวลา ต.สันติคีรี 

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ฉลอง 50 ปี ชุมชน 

แห่งความเชื่อ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม เวลา 19.00 น. 

และวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระ 

สงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รตัน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บ้านโป่งลมแรง ต.แม่วิน 

อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เสกวัดใหม่วันอาทิตย์ที่ 23 

ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซสิเซเวียร์ 

วรีะ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วดัพระเมตตา บ้านจอลอืใต้ ต.แม่สวด อ. 

สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เสกวดัและฉลองคริสต์มาส  

วนัพฤหสับดท่ีี 27 ธนัวาคม เวลา 19.00 น. และวนัศุกร์

สังฆมณฑลเชียงราย

ที ่ 28 ธนัวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซสิ 

เซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ 

ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 

อ.เมือง จ.เลย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญยูดาห์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  

ฉลองวัดวันพุธที่ 5 ธันวาคม  เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วดัแม่พระปฏิสนธนิริมล บ้านน้อยสามเหล่ียม 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น ฉลอง 60 ปี วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโป่งเย็น 

ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 15 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย 

ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

22 ธันวาคม  เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านเวียงคุก เสกวัด

และฉลอง 60 ปี โรงเรียนโรซารีโอวิทยา ต.เวียงคุก 

อ.เมือง จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม  พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

 วัดนักบุญเกรโกรี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้า- 

หลวง จ.เชียงราย เสกวัด วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ล้อม 

เป็นประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

ฉลองวัดและฉลอง 84 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วันพุธ

ที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียงราย  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

(สอบถาม คุณพ่อบัญช� อภิช�ติวรกุล โทร. 08- 

1874-1989)

 วัดนักบุญลูกา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ. 

เชียงราย ฉลองวัดและฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ บ้าน 

ดอยงาม วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี
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] 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

] คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการฉลองครบ 70 ปี 

คณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย โดยคุณพ่ออธิการ 

เจ้าคณะพระมหาไถ่คนใหม่ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกา- 

ยน 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซอย

ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018  เวลา 

13.00 น. โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ที่ตึก

วันทามารีย์ ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร สนใจ

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 เวลา 

14.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเทศกาลพระ 

คริสตสมภพและปีใหม่ ท่ีวัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์  

ตลาดน้อย ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 

เทิดไท้องค์ราชัน ราษฎร์บำารุงศิลป์ มินิมาราธอน  

ครั้งที่  5 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 ที่โรงเรียนราษฎร์

บำารุงศิลป์ อำาเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. สอบถามโทร. 0-3520-

2013-4, 08-2231-4894 

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

ชีวิตในพระจิต” วันอังคารที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] ฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ วัน

เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข 

อุปสังฆราช เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

10.30 น.

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

8 ธันวาคม 2018 / 12 มกราคม / 9 กุมภาพันธ์  

2019 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา  

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่  

(วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซา 

รับศีลเจิม เพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย และจิต 

วิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม 

โทร. 08-4700-8789  

] สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี ฉลอง

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

] 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 :  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

 วันอาทิตย์ท่ีสามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ 

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 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อ

ประเสริฐ pslohsiri@gmail.com โทร. 06-5249-

5964 หรือ ดร.สุนทรี โคมิน โทร. 08-9611-7940 

และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-1953 

หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100 

] ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชีกองทุน 

สร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646-0-207 

56-3 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส โทร. 

08-1265-9424

] ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด ต. 

อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์  และอธิการคณะ 

นักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอารามแม่พระแห่งสายประคำา

ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ (มาจากเวียดนาม)  

ขอเชิญร่วมก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา (งบประมาณ 

6  ล้านบาท) สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกร- 

ไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิก 

ท่าแร่-หนองแสง เลขที่บัญชี 120-2-87666-4  

สอบถาม โทร. 0-4271-1272

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 เวลา 

19.00 น. 

V สุสานศานติคาม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม เสกสุสานวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 

2019 เวลา 10.00 น. มีรอบเดียว ที่หอประชุม 

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสังฆราชยอแซฟ 

วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

 ถ ้าไม ่สะดวกมาร ่วมในวันและเวลา 

ดังกล่าว สามารถมาร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับได้

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 เวลา 16.30 น.  

ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

 ติดต่อจองร้านค้าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  

30 พฤศจิกายน 2018 เท่านั้น สอบถามโทร. 

0-2429-0117 ถึง 8 หรือ 08-7531-4490 

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. พิธี

มิสซาในสุสาน

V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่ 8  

มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. ท่ีวัดน้อย 

ในสุสาน 

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 

เวลา 10.00 น. (สอบถามโทร. 0-3470-3219 

โทรสาร 0-3470-3298)

“...อย่าลืมไปว่า 
พระเจ้าเป็นผู้ที่ด�ารงอยู่เหนือสรรพสิ่ง

ด้วยเหตุนี้ 
พระองค์ทรงสามารถท�าให้เรา
รู้สึกประหลาดใจได้อยู่เสมอ

ไม่ใช่มนุษย์ที่จะสามารถเป็นผู้ก�าหนดว่า
เขาจะพบพระเจ้าได้ที่ไหน

หรืออย่างไร
แต่เป็นพระองค์เองที่เลือกเผยแสดง

สิ่งต่างๆ ให้แก่มวลมนุษย์...”

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 41)

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร ทองแดง 

แก้วประกอบ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 

2018 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล 

อุบลราชธานี
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ เพื่อนๆ 

น้องๆ เยาวชนที่รักทุกท่าน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ

คริสตชนฆราวาส แผนก

เยาวชน ร่วมกับสังฆมณฑล

จันทบุรี ค่ายผู้นำาเยาวชน

คาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 รวมถึงงานเฉลิมฉลอง 40 ปีเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี 

จึงจัดร่วมกันเป็น “งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” ระหว่าง 

วันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี

และโรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในหัวข้อ  “In to the deep”  

ภายใต้พระวาจา “จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด” (ลก 

5:4) 

 พี่อยากจะแบ่งปันบรรยากาศของค่ายฯ ในปีนี้ และหวังจะให้น้อง ๆ ได้ into 

the deep ไปด้วยกัน เริ่มกันที่วันแรกเลยนะครับ วันที่ 15 ตุลาคม 2018 เยาวชน 

ทุกคนเริ่มเดินทางเข้าสู่การร่วมค่ายผู้นำาเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 35 ในหัวข้อ into 

the deep โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน จัดที่โรงเรียนดารา-

สมุทร ศรีราชา

 วันที่ 2 ของค่ายผู้นำาเยาวชนระดับชาติฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2018 ในช่วงเช้า

น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนคำาสอน โดยการออกไปสัมผัสชีวิตและเยี่ยมสถานสงเคราะห์

ที่ต่างๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจคนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้น และช่วงบ่ายได้นำาประสบการณ์ 

มาไตร่ตรองและสรุปคำาสอนด้านสังคม ช่วงค่ำาน้อง ๆ เยาวชน ได้ใช้เวลาเพื่อการ

คืนดีกับพระเจ้าและเฝ้าศีลมหาสนิท

 วันที่ 3 ของค่ายผู้นำาเยาวชนระดับชาติฯ วันที่ 17 ตุลาคม 2018 วันนี้ 

น้อง ๆ เยาวชน ตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางไปร่วมมิสซาเช้าที่วัดแม่พระลูกประคำา 

สัตหีบ และฝึกระเบียบวินัยกับทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ เข้าฐานกิจกรรมต่างๆ และ 

ในช่วงบ่ายพักผ่อน เล่นน้ำาทะเลที่หาดเตยงาม ช่วงค่ำาน้อง ๆ เยาวชน ได้ทานอาหาร

เย็นร่วมกันที่วัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าวัด สภาภิบาลวัดแม่พระ

ลูกประคำา สัตหีบ

 วันที่ 4 งานชุมนุมเยาวชนระดับชาติ วันที่ 18 ตุลาคม 2018 วันนี้เจ้าภาพ

จัดงานเยาวชนฉลองครบ 40 ปี โดยช่วงเช้ามีพี่มิ่ม คุณเมวรินท์ มาแบ่งปันเรื่อง 

การวางแผนการเงิน และพี่ธัญ คุณอภิญญา หิรัญญะเวช ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชน

ไทยไปร่วมประชุมซีโนดที่กรุงโรม มาแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาล

ใจที่ดีให้กับน้อง ๆ  เยาวชน จากนั้น ในช่วงบ่ายมีการแสดงวัฒนธรรมของสังฆมณฑล

และองค์กรต่างๆ ที่ร่วมงาน และช่วงค่ำามีการจัดคอนเสิร์ตให้กับเยาวชนทุกคนได้

ร่วมสนุกกัน

 วันสุดท้ายของค่ายผู้นำาเยาวชนระดับชาติฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2018 ช่วงเช้า

น้อง ๆ เยาวชนร่วมพิธีมิสซาปิดค่ายโดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช เป็น

ประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมงาน หลังพิธีได้มีการส่งมอบธงค่ายผู้นำาฯ 

ต่อให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

 จบค่ายฯ แล้ว พี่หวังว่า น้อง ๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาทาง

สังคมที่เกิดขึ้นจากตัวเรา และกำาลังเกิดผลกลับมายังตัวเรา และเยาวชนรุ่นถัดไป 

น้อง ๆ เยาวชนจะเข้าใจในความต้องการของตัวเรา และมีวินัยในตัวเองก่อนที่จะออก

ไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม เยาวชนพร้อมที่จะกล้าหาญ กล้าออกไปค้นหา 

และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างแท้จริง พร้อมท้ังตระหนักว่า 

สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ที่พระคริสตเจ้าทรงมอบให้เราทุกคนในการประกาศข่าวดีด้วยชีวิต 

แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชน ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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“สิ่งที่เขียนไว้ก็คงอยู่ 
...วาจาก็โบยบนิ...”

	 เมื่อการเดินทางเริ่มขึ้น	 หัวใจของผู้เดินทาง

ก็หวั่นไหว	 ทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร	 และอุปสรรค 

อีกมากมายท่ีเราจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้	 แต่ความเช่ือ 

สอนเราว่า	 เราไม่ได้เดินเพียงลำาพัง	 พระเป็นเจ้า 
จะนำาทางไป	 และตลอดเส้นทาง	 เราไม่ได้เดินเพียงลำาพัง	 นิตยสารคาทอลิก 

ที่ชื่อว่า	 “อุดมศานต์” ได้ออกเดินทางด้วยหัวใจดวงนั้น	 ดวงที่แบกรับความ

รับผิดชอบและแบกสัมภาระอันหนักอึ้งมาตลอดเส้นทาง	 ด้วยสัมภาระนี้มีชื่อว่า	

“เครื่องมือของพระศาสนจักร	เพื่อประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า”

	 การเดินทางเริ่มต้นขึ้น	ในวันที่	3	มกราคม	 ค.ศ.	1917	เมื่อมิสซังสยาม 

สมัยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส	เป็นประมุข	ได้ออกหนังสือสารสาสน์คฤศตัง	

ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์เล่มแรก	ที่มีกำาหนดออกเดือนละครั้ง	จำานวน	16	หน้า	

ราคา	 2	 บาท	 ขนาดรูปเล่ม	 16	 หน้ายก	 ส่วนหนึ่งเป็นอักษรไทย	 อีกส่วนหนึ่ง 

เป็นอักษรโรมัน	 เรียกว่า	 “ภาษาวัด”	คือเป็นภาษาไทย	แต่เขียนด้วยอักษรโรมัน	

และมีเครื่องหมายวรรณยุกต์	เอก	โท	ตรี	จัตวา	เสียงสั้น	–	ยาว	กำากับด้วย

	 เน้ือของหนังสือสารสาสน์คฤศตัง	คือการนำาพระคัมภีร์ในเทศกาลต่าง	ๆ	 

มาเขียนอธิบายเป็นคำาสอนคริสตังอย่างง่ายๆ	 มีประวัตินักบุญ	 ปฏิทินคริสตัง

แต่ละเดือน	 เป็นต้น	 เครื่องมือแห่งการเผยแผ่ข่าวดีของพระเจ้าในวันนั้น	 ใคร 

จะรู้ว่าจะสามารถเดินทางมาถึงวันนี้ได้จนครบ	100	ปี

	 เพื่อให้คำาว่า	“สารสาสน์คฤศตัง”	กระชับขึ้น	ได้ความหมายไม่ต่างไป	 

หลังจากพิมพ์ได้	 8	 ปี	 ในปี	 1925	 จากสารสาสน์คฤศตัง	 จึงถูกเปลี่ยนมาเป็น	 

สารสาสน์ โดยมีรูปเล่มที่มีเนื้อหามากขึ้น	 เพิ่มหน้า	 และพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	 เจ้าของในวันนั้นคือมิสซังโรมันคาทอลิก	 และเมื่อการเดินทางของ 

นิตยสารคาทอลิกมีความลงตัว	 สร้างความเข้าใจร่วมกัน	 การเป็นหนังสือสำาหรับ 

คาทอลิกท่ัวประเทศ	จึงเป็นลมหายใจและเป็นชีวิตของหนังสือท่ีช่ือว่า	“สารสาสน์”

	 เส้นทางทุกเส้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	 และเมื่อเส้นทางนั้นเดิน 

ร่วมไปกับสังคมท้องถิ่น	 โลกและชีวิตเมื่อสงครามโลกเกิดขึ้น	 ย่อมส่งผลไป 

ทุกหย่อมหญ้า	 และการพิมพ์นิตยสารก็มีอันต้องปิดตัวลงไปในช่วงเวลาหนึ่ง

เช่นกัน	 แต่วัฏจักรขึ้นลง	 ก็ส่งผลให้พบว่า	 เมื่อเมฆหมอกของปัญหาเลยผ่าน	

แสงแดดและสายลมแห่งความสดชื่นก็หวนคืน	 สารสาสน์	 เริ่มมีญาติน้ำาหมึก 

มากขึ้น	 และหนึ่งในนั้นคือ	 หนังสือรายเดือนที่ชื่อว่า	 “อุดมพันธุ์” ในปี	 1958	

ในช่วงปีใกล้ๆ	 นี้เอง	 การพิมพ์คาทอลิกยังคึกคัก	 และเติมเต็มซึ่งกันและกัน	 

ด้วยงานพิมพ์หลากหลายสำานัก	หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย

	 อาทิ	นิตยสารวีรธรรม	โดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล	ในปี	1956	 

	 นิตยสารสำาหรับเด็ก	ชื่อ	“กองหน้าร่าเริง”	ในปี	1960

	 “สมุดเซเวียร์”	ของคณะเยสุอิต	เริ่มพิมพ์ในปี	1960-1964	เป็นหนังสือ

วิชาการสำาหรับนักศึกษาและปัญญาชน	 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	 “ชวาล”	 ในปี	

1964-1970

	 “สารคาทอลิก”	 พิมพ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษของสมาคมคาทอลิก

แห่งประเทศไทย	ปี	1965

	 การจัดตั้ง	 “ชุมนุมหนังสือคาทอลิก”	 และจัดพิมพ์หนังสือคาทอลิกที่ดี

และน่าสนใจ	ปี	1967

	 โลกหมุนไป	 ผู้คนหมุนตาม	 สภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนไป

ตามฤดูกาลของชีวิต	 และวันที่การพิมพ์คาทอลิกในประเทศไทยต้องจดจำาก็คือ	

เมื่อวันที่	 23	 กรกฎาคม	 1968	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ได้

ออกแถลงการณ์มีมติให้รวม	“สารสาสน์” กับ	“อุดมพันธุ์” เข้าด้วยกัน	ในชื่อ

ว่า	“อุดมสาร”

	 “อุดมสาร”	 ตีพิมพ์ครั้งแรกในวันแรกของเดือนแรก	 ในปี	 1970	 

ฉบับแรกขนาด	8	หน้ายก	พิเศษ	40	หน้ารวม	ทั้งปกพิมพ์	4	สีอย่างดี	มีการ

พลิกโฉมเข้าสู่เรื่องราวของสังคม	 เหตุการณ์บ้านเมืองมากขึ้น	 แต่เจตนารมณ ์

ยังเหมือนเดิม	 คือ	 การทำาให้เป็นนิตยสารประจำาครอบครัวคาทอลิก	 ให้ความรู้ 

ทั้งทางโลกและทางธรรม

	 ผ่านไปหลังจากการควบรวมหนังสือทั้ง	 2	 ปกเป็นเล่มเดียว	 การเจริญ

เติบโตก็ทำาให้อุดมสาร	 ถูกแบ่งออกเพื่อตอบสนองงานการเป็นเครื่องมือการ

ประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร	ในปี	1977

	 โดยให้	“อุดมสาร”	ออกเป็นรายสัปดาห์	และเน้นทางด้านข่าว

	 และนิตยสารออกเป็นรายเดือนให้ชื่อใหม่ว่า	 “อุดมศานต์”	 ด้วยเหตุผล

ที่ทางราชการไม่ให้หนังสือ	2	ฉบับ	2	ประเภท	เป็นชื่อเดียวกัน	และอุดมศานต์

นั้น	ก็มีความหมายว่า	“เปี่ยมสมบูรณ์ด้วยสันติสุข”

ส่วนการนับอายุหนังสือ

	 อุดมศานต์	รายเดือน	นับอายุต่อไป	จากจุดตั้งต้นของนิตยสารคาทอลิก	

และอุดมสารเริ่มนับหนึ่งใหม่	ในเดือนมกราคม	ของปี	1977

	 ในวันแห่งความยินดีนั้น	 มีผู้ใหญ่ของพระศาสนจักรท่านหนึ่ง	 ได้เขียน

คำาขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ตอนหนี่งว่า	“ถ้าการพิมพ์ของเรา	ดีเด่นด้วยคุณภาพ	

มากด้วยปริมาณการจำาหน่าย	 การพิมพ์ของเราย่อมจะทรงอิทธิพล	 และจะส่ง 

ผลดีสะท้อนมาสู่ชีวิตจิตใจและความเป็นอยู่ของพ่ีน้องแต่ละคน	 และประเทศชาติ	

ตลอดจนพระศาสนจักรโดยส่วนรวมอย่างไม่ต้องสงสัย...”

พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู

	 และไม่เพียงแต่คำาที่เขียนไว้ในวันนั้น	 ตลอดเวลาท่านได้ช่วยเหลือ	

สนับสนุน	 ให้กำาลังใจ	 ให้คำาแนะนำา	 และทุนทรัพย์ส่วนตัว	 จนที่สุดเป็นผู้ริเริ่ม 

ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ขึ้น	และเริ่มจัดงานระดมทุน	ในชื่องาน

วันเพื่อนอุดมสาร	ขึ้นในปีแรกคือ	ค.ศ.	1995	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ

	 “100	 ปี	 อุดมศานต์	 ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”	 เป็นชื่องาน 

วันเพื่อนอุดมสาร	 ครั้งที่	 14	 นี้	 จึงเป็นอีกวาระหนึ่ง	 แห่งความชื่นชมยินดีของ 

การขอบคุณพระ	 การเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อยอด	 และสานต่อสิ่งดีงาม	

ของการเป็นเครื่องมือของพระศาสนจักรเพื่อประกาศข่าวดี	เพื่อประกาศข่าวสาร	

เพื่อสอนความยุติธรรม	ศีลธรรมและความรัก	และเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งสันติ

	 กงล้อแห่งชีวิตยังหมุนวนต่อไป	การเดินทางยังคงไม่สิ้นสุด	“ความเป็น

เพื่อนอุดมสาร	จะต้องมีอยู่ในหัวใจของบรรดาคริสตชนทุกคน...”	(บทสัมภาษณ์

ของพระคาร์ดินัลมีชัย	 กิจบุญชู	 โอกาสงานวันเพื่อนครั้งที่	 14	 อุดมสารปีที่	 42	

ฉบับที่	47	ประจำาวันที่	18-24	พฤศจิกายน	2018)	คำานี้ยังก้องดัง	สะท้อน	และ

สะเทือนใจ	 ไปถึงทุก	 ๆ	 ท่านที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน	 วันนี้เราอาจเป็นปัจจุบัน

ของกงล้อนี้	 วันหนึ่งเราจะเป็นประวัติศาสตร์	 และเมื่อนั้น	 ถ้าเราไม่สามารถ 

นึกย้อนอะไรได้เลย	 เราจะหวนกลับมาที่นี่	 “อุดมศานต์”	 เพราะที่นี่	 เก็บร่องรอย

ทุกย่างก้าวของพระศาสนจักรในประเทศไทยไว้	 และทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือใน

การประกาศข่าวดี	ไม่ว่าจะ	100	ปี	หรือกี่ปีต่อไป

	 เพราะ	 “สิ่งที่เขียนไว้ก็คงอยู่	 วาจาก็โบยบิน...ล่องลอย...”	 และเลือนลับ

หายไปในที่สุด

 บรรณาธิการบริหาร
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 ไชยเดช

เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ

ฉลองภายใน 

วัดราชินีแห่งสันติสุข 
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27 

ตุลาคม
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เวลา 17.00 น.

ซิสเตอร์กาปูชิน อารามมารดาพระศาสนจักร บ้านแสงอรุณ ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาพระคัมภีร์ประจำาปี ปีนี้ศึกษาหนังสือโยบ และปัญญา-

จารย์ โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร 

และถวายพิธีมิสซาร่วมกับซิสเตอร์ทุกเช้า วันที่ 22-26 ตุลาคม 2018 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณ ปฏิญาณตนครั้งแรกของอัสซุนตะ จุฬาลักษณ์ มาเยอะ 

และฉลอง 25 ปีแห่งการปฏิญาณของมารีอา ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์ ซาบินา  

สุจิตรา แสงแดง สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย และพระสังฆราช  

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ร่วมพิธี วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 บรรดาวายซีเอสรุ่นต้นๆ รวมตัวพบปะกัน ที่

โรงแรม S 31 โอกาสที่ปีนี้เป็นปีที่ 60 ที่ขบวนการวายซีเอสเริ่มในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2018 มูลนิธิโคเออร์ร่วมกับสภาอภิบาลวัดนักบุญ 

โธมัสอัครสาวกแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนท่ีอยู ่ใกล้เคียงสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้แก่ชาวชุมชนบากอง 1 ชุมชน 

บากอง 3 โรงถ่าน ชุมชนปากคลองช่องนนทรี จำานวน 40 คน นำาโดย 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชยั ประธานคณะกรรมการคาทอลกิ

เพือ่การอภบิาลสงัคม



ปีที่ 42 ฉบับที่ 48 ประจำ�วันที่ 25 พฤศจิก�ยน - 1 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 19 
มากกว่าชมภาพเขียน

และงานศิลปะ
ในพิพิธภัณฑ์

“ฉลองวัดนักบุญลูกา บางขาม” พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 

“ปิดเดือนแม่พระ” คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดเดือน 

แม่พระ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 ที่วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้

“พิธีเสกและเปิดบ้านใหม่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู” 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018 คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานกรรมการ

บริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นประธานพิธีเสกและเปิดบ้านใหม่ของศูนย์ 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบ�าบัด) โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะเซอร์  

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรเข้าร่วมพิธี โดยศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ 

บ�าบัด) ย้ายไปเปิดบริการที่ชั้น 12A อาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป

 มากกว ่ ากา รชมภาพ 

หรืองานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ ผม

ชอบชมคนที่มาชมพิพิธภัณฑ์

 ผมเพ่ิงเดินทางกลับมา

จากเมืองท่ีได้ช่ือว่า เมืองศิลปะ

แห่งยุคเรอเนสซองส์ ผมใช้เวลา 

2-3 วันหลังประชุมโดยมีเป้าหมายอยู่ไม่กี่ประการ เหตุผลแรกคือ อยากจะ 

เขยีนบทความภาพจากท่ีเกิดเหตใุนซีรส์ีชดุเดยีวกนักบัตอนน้ีคอื ชมพพิธิภณัฑ์

ต่าง ๆ  เพื่อหารูปที่เกี่ยวกับศิลปะคาทอลิกในพิพิธภัณฑ์นั้นๆ และมาเล่าต่อ  

ในขณะท่ีผมเดินทางไปถึงและก�าลังท�าตามความตั้งใจนั้น ผมก็เกิดค�าถาม

กับตัวเองหลายอย่าง หนึ่งในค�าถามนั้นก็คือ เรามาถ่ายภาพไปแบบนี้ ความ

สวยงามของภาพย่อมไม่สู ้ต้นฉบับหรือภาพท่ีมีท่ีสามารถพบได้ตามหนังสือ 

หรือลองหาข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ตก็น่าจะพบได้ไม่ยาก แต่ผมก็พบค�าตอบ

นะ

 ผมไม่ได้มาหาภาพที่ความสวยงามแค่นั้น เพราะการถ่ายภาพในแบบ

ของเราคงท�าให้ความสวยงามของความเป็นต้นฉบับลดลง แต่ผมมาแสวงหา

บทร�าพึงในภาพที่พบเห็นเหล่านั้นต่างหาก เม่ือผมพบค�าตอบความอิ่มเอมก็

กลับมาอีกครั้งจากการเสพภาพเหล่านี้

            ภาพนี้เป็นภาพสวย ๆ  อีกภาพหนึ่ง ผมไม่ได้ถ่ายภาพค�าอธิบายมาเก็บ

ไว้ แต่ภาพนี้สวยกว่านั้น ที่มีคนดู และคนดูทั้งคู่ดูเหมือนว่า เขารักกันซะด้วย  

มากกว่าชมภาพเขียนและงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ท่ีสวยงามแต่แห้งแล้งคือ 

ภาพชีวิตคนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เคลื่อนไหว ดูมีความตั้งใจ และมีชีวิตชีวา                




