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ปีที่ 42 ฉบับที่ 49 ประจำ�วันที่  2-8 ธันว�คม 2018 (อ่านต่อหน้า 4)

คณะผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และพระสมณทูตวาติกัน 
ร่วมงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (อ่านต่อหน้า 3)

จบหลักสูตรผู้น�าการศึกษาคาทอลิกรุ่น 4
พระคุณเจ้าปัญญา ชี้ เราแต่ละคนนั้นเป็นแสงสว่าง แสงสว่างของเราต้องส่องสว่าง 

ต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของเรา เราในฐานะที่ท�าหน้าที่ด้าน 

การศึกษาคาทอลิก ให้เราคิดว่า เราแต่ละคนมีความส�าคัญ 



ปีที่ 42 ฉบับที่ 49 ประจำ�วันที่ 2-8 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

พระสังฆราชมิเกล อังเกล อายูโซ กีโซต์ เลขาธิการ สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา เป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ร่วมงานสมโภช 

พระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย  

มงซินญอร์อินดูนิล จานากา คุณพ่อดาริโอ ปาวิซ่า เลขานุการ สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ คุณพ่อดาเนียล มาซซ่า และคณะ 

เข้าร่วมงาน วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 / ค.ศ. 2018

สังฆมณฑลอุบลราชธานี 

ข อ เชิ ญ ร่ ว ม ส ม โ ภ ช

พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ

นิรมล ฉลองชุมชนแห่ง 

ความเชื่ ออาสนวิหาร 

แม่พระนิรมล อุบลฯ และ 

พิธีบวชเป็นพระสงฆ์  

ของสังฆานุกรเปโตร  

ทองแดง แก้วประกอบ 

โดยพระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 8 

ธันวาคม 2018 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหาร 

สังฆมณฑลอุบลฯ บวชพระสงฆ์ใหม่

แม่พระนิรมล อุบลราชธานี 

 สังฆานุกรเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ เกิดวันที่ 11 เมษายน 

ค.ศ. 1988 / พ.ศ. 2531 (อ่านต่อหน้า 13)

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 คุณพ่อกิตติคุณ เสมามอญ เจ้าอาวาส น�า

บรรดาพี่น้องสัตบุรุษร่วมให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี โอกาสเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด

นักบุญยอห์น บัปติสตา จ.บึงกาฬ ประจ�าปี 2018
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พระสังฆราชมิเกล อังเกล อายูโซ กีโซต์ (Bishop 

Miguel Angel Ayuso Guixot, mccj) เลขาธิการ 

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา เป็นผู้แทน 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ร่วมงานสมโภชพระ- 

อาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม 

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย 

มงซินญอร์อินดูนิล จานากา (Msgr. Indunil 

Janaka Kodithuwakku) คุณพ่อดาริโอ ปาวิซ่า  

เลขานุการ สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน

ประจ�าประเทศไทย โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ  

สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสน-

สัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ มงซินญอร์ ดร. 

วิษณ ุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่อสมเกียรติ บุญ-

อนันตบุตร  ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ์ คุณพ่อดาเนียล มาซซ่า และ

คณะ เข้าร่วมงาน วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2561 / ค.ศ. 2018

 ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทน 

จากนครรัฐวาติกัน และคณะจากพระศาสนจักรคาทอลิก

ไทย “อาตมภาพ ในนามคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ หรือ  

วัดโพธิ์ ประเทศไทย ขอต้อนรับคณะผู้แทนจากนครรัฐ 

วาติกัน ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส  พระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก 

ให้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานสมโภชพระ- 

อาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนฯ อาตมภาพขอเจริญพร

ขอบคุณในมิตรภาพ ที่มีระหว่างคริสตจักรและพระพุทธ

ศาสนา ที่เจริญงดงามมาโดยตลอด นับตั้งแต่ครั้งที่  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร ครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จ

พระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ พระภิกษุไทยรูปแรก  

ที่เดินทางไปนครรัฐวาติกัน และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515

 ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่

ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ น�าโดยพระราชรัตน-

สุนทร  ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระสังฆราช สกล-

มหาสังฆปริณายก ให้เดินทางไปยังนครรัฐวาติกัน เพื่อ 

ถวายคัมภีร์พระมาลัย เล่มที่พระบาทสมเด็จพระปก 

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ได้น�าไป 

ถวายเมื่อครั้งเสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน เมื่อปี พ.ศ.  

2477 และทางพิพิธภัณฑ์ นครรัฐวาติกัน มีความ

ประสงค์ท่ีจะจัดแสดงพระคัมภีร์เล่มน้ี ให้กับนักท่องเท่ียว

จากทั่วโลกชม ตามพระสมณประสงค์ในองค์สมเด็จ 

พระสันตะปาปา จึงได้ประสานมายังวัดพระเชตุพนฯ เพ่ือ 

ขอความร่วมมือในการปริวรรตคัมภีร์ จากภาษาขอม 

เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย โดยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ

ได้ด�าเนินการปริวรรตแล้วเสร็จ และได้เดินทางไปถวาย

คัมภีร์พระมาลัยแด่สมเด็จพระสันตะปาปา ในเดือน

พฤษภาคมที่ผ่านมานี้

 เมื่อวัดพระเชตุพนฯ จัดงานฉลองสมโภชพระ- 

อาราม 230 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน พ.ศ.  

คณะผู้แทน  (ต่อจากหน้า 1)

2561 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีพระเมตตา

อย่างสูงมอบหมายให้ผู้แทนจากนครรัฐวาติกัน เดินทาง 

มาร่วมงานในครั้งนี้ อาตมภาพและคณะสงฆ์วัดพระ- 

เชตุพนฯ ขอขอบพระคุณในพระเมตตาของพระองค์ท่าน 

เป็นอย่างย่ิง และขอต้อนรับคณะผู้แทนจากนครรัฐวาติกัน 

ทุกท่านด้วยความยินดี ขอเจริญพร”

 สาส์ นจ ากคณะผู้ แทนแห่ ง สั นตะส� านั ก

นครรัฐวาติกัน โอกาสพิธีร�าลึกครบ 230 ปี ของ 

พระอารามหลวง วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) โดยพระ-

สังฆราชมิเกล อังเกล อายูโซ กีโซต์

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีความ

โสมนัสยิ่งที่ทรงทราบว่าจะมีการสมโภชใหญ่โอกาสครบ 

230 ปีแห่งพระอารามหลวงเชตุพนฯ ระหว่างวันที่ 1-11 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 พระสันตะปาปาขอให้ข้าพเจ้า

น�าการคารวะอันอบอุ่นและค�าอ�านวยพรร่วมปีติยินดี

จากดวงพระทัยของพระองค์ พร้อมกับคณะผู้แทนของ

สันตะส�านักและพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย 

มายังพระเดชพระคุณท่าน และคณะสงฆ์แห่งพระอาราม

หลวงเชตุพนฯ ตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกคน 

ในประเทศไทย ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ พวกเรา

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้รับค�าเชิญให้มาร่วมในพิธี

และขอขอบคุณด้วยความจริงใจในการเชิญจากพระเดช

พระคุณท่าน

 สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่ง

สันตะส�านัก นครรัฐวาติกัน รู้สึกภูมิใจในมิตรภาพ

อันยาวนานระหว่างศาสนิกแห่งวัดโพธิ์และแห่งพระ

ศาสนจักรคาทอลิก ความสัมพันธ์และการร่วมมือกัน 

ระหว่างเราท้ังสองฝ่ายเร่ิมต้นด้วยการท่ีผู้แทนคณะ 

พระภิกษุไทยเดินทางไปเยือนนครรัฐวาติกันเมื่อวันท่ี  

5 มิถุนายน ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) และได้เข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ท่ี 6 ในการเสวนาคร้ังน้ัน

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงมีพระด�ารัส

ว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนี้ไปการเสวนาที่เป็น

มิตรท่ีดีต่อกันและการร่วมมือกันระหว่างพวกเราท่ี 

เป็นศาสนิกท้ังสองฝ่าย ทางพุทธศาสนามีท่านเป็นผู้แทน 

กับพระศาสนจักรคาทอลิก จะมีมากยิ่งขึ้น” (Inseg- 

namenti, 1972, X pp. 604-605) พระภิกษุรูปหนึ่ง 

ในจ�านวนสามรูปท่ีเข้าเฝ้าคร้ังน้ัน คือสมเด็จพระวันรัต 

(ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) ซ่ึงขณะน้ันด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส 

วัดเชตุพนฯ และหลังจากนั้น ท่านเจ้าคุณได้รับเลือก

ขึ้นสู่สมณศักดิ์สูงสุดเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (สมเด็จป๋า) ซึ่งพระฉายาลักษณ์

สีน้�ามันของสมเด็จพระวันรัตยังคงปรากฏอยู่ที่บน 

ผืนผนังใหญ่ของ ณ ประตูทางเข้าสมณสภาเพื่อการ

เสวนาระหว่างศาสนา ที่กรุงโรม จนกระทั่งทุกวันนี้

 เรายังจ�าได้เป็นอย่างดีถึงการเยือนนครรัฐ 

วาติกันเมื่อไม่นานมานี้ โดยการน�าของท่านเจ้าคุณ 

พระราชรัตนสุนทรพร้อมคณะฯ เพื่อถวายค�าแปลคัมภีร์

ชาวพุทธภาษาขอมโบราณ “พระมาลัย” แด่สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส เช่นเดียวกันในโอกาสนี้สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ

คณะสงฆ์และฆราวาสของวัดโพธิ์ “นี่เป็นเครื่องหมาย

ที่สัมผัสได้ถึงเมตตาจิตและไมตรีจิตของท่าน พวกเรา

ทั้งสองฝ่ายมีการแบ่งปันต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่ง

เป็นการจาริกด้วยก้าวสั้นๆ หลายต่อหลายย่างก้าวที ่

ด�าเนินมาด้วยกัน” (ค�าปราศรัยของ สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสต่อคณะผู้ เข้ า เฝ้าส่วนพระองค์จาก

ประเทศไทย วันพุธที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2018)

 ทุกวันนี้ เครื่ อ งหมายแห่ งความสัมพันธ์

ในมิตรภาพท่ีเช่ือมระหว่างวัดโพธิ์ กับสันตะส�านัก 

นครรัฐวาติกันนั้นมีความชัดเจน เราจึงขอใช้โอกาสนี ้

ขอบคุณต่อคณะสงฆ์และฆราวาสแห่งวัดโพธิ์ส�าหรับ

ความตั้งใจที่จะท�าการเสวนาระหว่างกันต่อไป ขอให ้

การเยือนของคณะเราในวันนี้เป็นการเพ่ิมพูนความ

สัมพันธ์ในมิตรไมตรีให้แนบแน่นต่อกัน พร้อมกับการ

สร้างสะพานเพื่อเยียวยาวิกฤตต่างๆ ในโลกที่เต็มไป 

ด้วยการใช้ความรุนแรง ความสับสนไม่สงบ การไม ่

ไว้วางใจกัน ซึ่งยังผลให้เกิดความทุกข์ต่อมนุษย์นับ

ล้านๆ คน

 ขอขอบคุณส�าหรับการเชิญของพระเดช

พระคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอให้การสมโภชครั้งนี้น�า

ความสุขทางจิตใจมายังท่านทุกคน
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ไม่ว่าเราจะมตี�าแหน่งหน้าท่ีอะไร แต่ส�าหรับพระเจ้า 

เราเป็นเกลือ เราเป็นแสงสว่าง ที่จะต้องท�าประโยชน์ 

ให้กับผู้อื่น ให้กับสังคม ให้กับบรรดาเพื่อนครู ให้กับ

บรรดานักเรียนในความดูแลของเรา 

 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการธรรมทูต 

เป็นประธานวจนพิธีกรรมจบหลักสูตรการพัฒนา

ภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก และมอบวุฒิบัตรแก่ 

ผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 4 จ�านวน 36 คน วันเสาร์ที่ 10 

พฤศจิกายน 2018 ที่อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้น

สวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดย

มีคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ สภาการศึกษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ 

อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษ- 

เจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 

และอาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อ�านวย-

การส�านักงานคณะมนุษยศาสตร์และคณะศาสน-

ศาสตร์ ร่วมพิธี 

 พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ ให้ข้อคิดใจความ 

ว่า “ส�าหรับเราคริสตชน และพวกเราที่อยู่ในสถาบัน

หรืออยู่ในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีความเชื่อ และความ

ศรัทธาในองค์พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระบิดา

เจ้าสวรรค์ เราถือว่า พระวาจาของพระเจ้านั้น เป็น 

พระวาจาที่มีความส�าคัญ เป็นพระวาจาที่สื่อถึงความรัก 

ความเมตตา และความห่วงใยที่พระองค์มีต่อพวกเรา

ทุกๆ คน 

 พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า ท่านทั้งหลายเป็นเกลือ

ดองแผ่นดิน ถ้าเกลือไม่เป็นเกลือก็ไร้คุณค่า ถ้าโรงเรียน

คาทอลิกของเรา ไม่ได้ปฏิบัติตนแบบคาทอลิกก็เป็น

โรงเรียนที่ไร้คุณค่า ไม่มีประโยชน์ นอกจากถูกทอดทิ้ง

ให้คนเขาเหยียบย่�าดูถูก ดูหมิ่น ดูแคลน 

 เราแต่ละคนนั้นเป็นแสงสว่าง แสงสว่างของเรา

ต้องส่องสว่างต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็น

กิจการดีของเรา เราในฐานะที่ท�าหน้าที่ด้านการศึกษา 

คาทอลิก ให้เราคิดว่า เราแต่ละคนมีความส�าคัญ ไม่ว่า

เราจะมีต�าแหน่งหน้าที่อะไร ส�าหรับพระเจ้าเราเป็นเกลือ 

เราเป็นแสงสว่าง ที่จะต้องท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น ให้

กับสังคม ให้กับบรรดาเพื่อนครู ให้กับบรรดานักเรียน 

ในความดูแลของเรา 

 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย โอกาส

ฉลอง 350 ปี ได้มีกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ที่มีวิสัยทัศน์

ว่า “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ดัง

นั้น พระวาจาในวันนี้เตือนเรา ในฐานะที่เราเป็นศิษย์

ของพระคริสต์ เรามีอาจารย์ชื่อ “พระเยซู” เรามีพระ

วาจาของพระองค์เป็นแนวทางปฏิบัติ เราจะต้องเจริญ

ชีวิตของเรา ตามแบบอย่างของพระเยซูและค�าสอนของ

พระองค์ แล้วเราจะต้องประกาศข่าวดีของพระเยซูให้กับ 

ทุกๆ คน ด้วยความเป็นเกลือ ด้วยความเป็นแสงสว่าง

ของเรา 

 พ่อเชื่อแน่ว่า การที่เรามารับการสัมมนา อบรม 

ที่ผ่านมานี้ จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ดังที่เราได้พูด

คุยแบ่งปันกัน และพ่อดีใจที่มีคนหนึ่งพูดว่า “เราไม่ใช่

เป็นผู้บริหาร เราเป็นครูที่มีอายุ มีพรรษาในการท�างาน

ไม่มาก แต่ว่าเราสามารถที่จะท�าอะไรที่จะเป็นประโยชน์

ให้กับโรงเรียน ให้กับนักเรียน ให้กับเพื่อนครู ให้กับ

โรงเรียนได้” 

 ถ้าเราติดตามค�าสอนของพระเยซู เราจะเห็น 

ได้ว่า พระเยซูชอบให้เราท�าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่ท�า

ด้วยจิตใจอันยิ่งใหญ่ พระเยซูชอบคนที่ต่�าต้อย คนที่ดู

เหมือนว่า ไม่อยู่ในสายตาของโลก แต่พระองค์ก็เรียก 

และเลือกให้ท�าสิ่งที่ใหญ่โต สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่

ท�าให้สังคมเปลี่ยนไป 

 พระเยซูเจ้าพระองค์เดียวกับสาวกเพียงสิบกว่า

คน สามารถเปลี่ยนโลกได้ ท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

องค์เดียว ท่านออกเดินทางมาประกาศข่าวดีในย่านเอเชีย 

ท่านสามารถเปลี่ยนโลกได้ พวกเราที่อยู่ ณ ที่นี้ โดย

ล�าพังตัวเราก็อาจจะยากที่เราจะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น  

แต่พ่อเชื่อแน่ว่า ถ้าเราเป็นศิษย์ของพระคริสต์ที่ไว้วางใจ

ในพระเยซู ถ้าเราเจริญชีวิตในค�าสั่งสอนที่พระองค์ได้

ประทานให้ตามแบบฉบับของพระองค์ เราจะสามารถ

ท�าในสิ่งที่เราไม่คาดฝัน ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพร  

และให้ทุกท่านไปเป็นเกลือ ที่รักษาความเค็ม  ไปเป็น

แสงสว่าง ที่รักษาความสว่าง เพื่อประโยชน์ของสังคม 

ตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสตเจ้าตลอดไป” 

คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ กล่าวรายงาน 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก 

“ตามเจตนารมณ์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ปรารถนาที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาบุคลากร

ของพระศาสนจักรมาโดยตลอด และในปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกฯ  ได้

เปิดหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก

ศึกษา รุ่นที่ 4  มีผู้เข้าร่วมในหลักสูตร จ�านวน 36 คน 

โดยมีจุดมุ่งหมายคือ 

1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิก

ให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้น�าตามอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิก

2. เพื่อบุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิกมีความ 

รู้ ความเข้าใจ ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาคาทอลิก 

มีทักษะในการบริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน

3. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเอกภาพ 

ในการจัดการศึกษาคาทอลิกร่วมกัน 

รายชื่อผู้เรียน จ�านวน 36 คน  ดังรายนาม 

ต่อไปนี้ 

 1. น.ส. ปิยนันท์ รัตนอุดม โรงเรียนกุหลาบ

วิทยา 

 2. น.ส. สุมาลี เปลี่ยนพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ศึกษา

  3. น.ส. กัญญา วงศ์ดีไพศาล โรงเรียน

เซนต์หลุยส์ศึกษา 

 4. น.ส. กิติพร จันทร์แก่น โรงเรียนแม่พระ 

ฟาติมา 

 5. นาง ณภัสนันท์ เดชาวัตสินสิริ โรงเรียน

พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

 6. น.ส. พรฟ้า ทองสุข โรงเรียนพระมารดา

นิจจานุเคราะห์

 7.  นาง กมลกร คงแก้ว โรงเรียนคาเบรียล 

อุปถัมภ์ 

 8. นาง นันทิดา เต็มรักษ์ โรงเรียนพระแม่ 

สกลสงเคราะห์ 

 9. น.ส. ประภาพรรณ ประเทศ  โรงเรียน 

พระแม่สกลสงเคราะห์ 

 10. น.ส. สัย ไพรวงษ์  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  

 11. นาง มาลี มั่นคง  โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 

 12. น.ส. กมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียน 

นักบุญเปโตร 

 13. นาง ธนวรรณ หนูเพชร โรงเรียนอันนา-

ลัย 

 14. นาง เพชราวรรณ เหมือนวงศ์ โรงเรียน 

ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย 

 15. นาง อุษา พุทธชาติเสวี โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง 

 16. น.ส. มัณฑนา ทิวไผ่งาม โรงเรียน 

ราษฎร์บ�ารุงศิลป์ 

  17. นาง จินดาพร นพพะ โรงเรียนดาราจรัส

  18. น.ส. บุญรอย เฮงฮวด โรงเรียนศรีหฤทัย 

 19. น.ส. อ�าพร วุฒิศักดิ์ชัยสกุล โรงเรียน 

อนุบาลคริสตสงเคราะห์ 

 20. นาง นฤวรรณ เฉลียว โรงเรียนปัญจทรัพย์ 

ดินแดง 

 21. นาง ทาทิพย์ ช่วยเรือง โรงเรียน

ปัญจทรัพย์ ดินแดง 

 22. นาง อรทัย สุรทัตโชค โรงเรียนคริสต-

สงเคราะห์ 

 23. นาย วินัย ป้องศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 

 24. นาย ธีระชัย งามทรัพย์ทวีคูณ โรงเรียน

มารีย์วิทยา 

 25. นาย ประสิทธิ์ กาญจนเกตุ โรงเรียน

เซนต์โยเซฟ บางนา 

 26. น.ส. บุษรา ชลหาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

บางนา 

 27. นาย วรีะพงศ์ สขุสวสัดิ ์โรงเรียนอสัสมัชญั

คอนแวนต์ สีลม 

 28. นาย สด เจริญวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ สีลม

 29. น.ส. สุพัตรา ผ่องศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ 

 30. นาง วิมล ธุถาวร โรงเรียนเซนต์ปอล

คอนแวนต์ ศรีราชา 

 31. นาง ทิพย์วรรณ อมรรักษา โรงเรียน 

วาสุเทวี 

 32. น.ส. ฐานิดา พ่อชมภู  โรงเรียนวาสุเทวี 

 33. นาง จรูญ พุ่มพวง โรงเรียนสตรีมารดา

พิทักษ์ 

 34. นาง นิทรา หอมเกษร โรงเรียนสตรี-

มารดาพิทักษ์ 

 35. นาง มัญธิกา ศรีจันทร์ โรงเรียน

พระหฤทัยนนทบุรี

36. นาย ปริวรรต ไชยเผือก โรงเรียน

พระแม่มารี 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 17)

12 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในบทเทศน์ประจ�าวัน ณ อาคารนักบุญมาร์ธา วัน

จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน บทอ่านที่ 1 จาก ทต 1:1-9   

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นคุณลักษณะส�าคัญของ

พระสังฆราชที่จ�าเป็นต้องมีในการรับใช้ฝูงแกะของตน 

ตอนหนึ่งว่า    “ค�าจ�ากัดความของพระสังฆราชคือ “ผู้- 

บริหารงานของพระเจ้า” (‘administrator of God’) 

ไม่ใช่บริหารงานสินค้า  บริหารอ�านาจ หรือบริหารเรื่อง

ป่ายปีนบันไดต�าแหน่งเล่ือนข้ัน แต่บริหารงานของพระเจ้า 

เขาจะต้องคอยตรวจสอบแก้ไขตนเองและถามตนเองว่า 

พระสันตะปาปาตรัส ณ อาคารนักบุญมาร์ธา : 

พระสังฆราชไม่ใช่นักธุรกิจ

11 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระคาร์ดินัลฟรานซิส อารินเซ อดีตประธาน 

สมณสภาเพื่อการนมัสการพระเจ้าและกฎเกณฑ์เรื่อง 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ตีพิมพ์หนังสือ “เขตวัดแห่งการประกาศ 

ข่าวดี”

 ท่านหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะช่วยเสริมความ

เข้มแข็งในจิตใจให้แก่พระสงฆ์และฆราวาสเพื่อท�าให้

เขตปกครองวัดเป็นสถานที่พื้นฐานในการเผยแผ่ 

พระวรสาร   ท่ามกลางการสังเกตเรื่องราวต่างๆ ท่านพบ 

ว่ากลุ่มคาทอลิกและคณะต่างๆ ในพระศาสนานั้นต้อง

ท�างานร่วมกันกับเขตปกครองวัด ท่านกล่าวว่าแม้งาน

ของพวกเขาจะส�าคัญมากต่อเขตวัดแต่บางคร้ังก็นับเป็น

อันตรายต่อกลุ่มเหล่านี้ที่คิดว่าตนเองเป็น “คาทอลิก

แท้” และคนอื่นเป็น “คาทอลิกธรรมดา” ท่านกล่าว 

ตอนหนึ่งว่า   “หน้าที่ของพวกเขาจะต้องกลมกลืนไป 

กับเขตปกครองวัด พวกเขาต้องเข้าอกเข้าใจในกฎเกณฑ์

ของสังฆมณฑล พวกเขาต้องไม่เป็นพระศาสนจักรคู่ขนาน 

ท่ีเดินไปพร้อมกับเขตปกครองวัด น่ันเป็นเร่ืองอันตราย”

l ท่านยังได้พูดถึงความส�าคัญเรื่องกระแสเรียกของ 

ฆราวาส ท่านเน้นว่าบางคร้ังมีการประจญบรรดาฆราวาส

ให้เตลิดไปสู่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงศาสนา

มากกว่าจะตอบสนองเสียงเรียกให้เราเสริมสร้างความ

22 ตุลาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล พระอัคร-

สังฆราชแห่งมะนิลา เป็นหน่ึงในบรรดาพระคาร์ดินัลหนุ่ม

ที่เข้าประชุมซีโนดเรื่องกระแสเรียกของเยาวชน ท่าน

‘ฉันเป็นผู้บริหารงานของพระเจ้า

หรือฉันเป็นนักธุรกิจ?’” 

l พระองค์ทรงเสริมว่าจะเป็นการ

ดี ท่ี จ ะถามค� าถ ามนี้ ต่ อพระ

สังฆราชท่ีแม้ได้รับเลือกมาแล้ว 

พระสันตะปาปาทรงสรุปว่าสิ่ง

ส�าคัญไม่ใช่บทเทศน์ที่สวยหรู 

แต่เป็นความนอบน้อมถ่อมตน

และการรับใช้

พระคาร์ดินัลฟรานซิส อารินเซ : 
ในพระศาสนจักรไม่มีใครเป็นเพียงผู้ชม

ศักดิ์สิทธิ์แก่โลก    พระคาร์ดินัลฟรานซิส อารินเซ เสริม 

ว่า  “คุณจะสามารถประกาศพระวรสารจากภายใน แท้จริง

นั่นคือความเป็นอัครสาวกแบบพิเศษส�าหรับบรรดา

ฆราวาสท่ีจะประกาศเผยแผ่คริสตศาสนาแก่โลกจาก

ภายใน ซึ่งหมายถึงในครอบครัว ผ่านทางการงาน และ

อาชีพของแต่ละคน”

l ท่านยังพูดว่า ไม่ว่าท่ามกลางอุปสรรคมากเพียงใด 

พระสงฆ์ก็ยังต้องเรียนรู้จักสัตบุรุษลูกวัดให้มากยิ่งขึ้น

เสมอ   พระคาร์ดินัลได้อ้างถึงความใกล้ชิดของพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิสกับสัตบุรุษเป็นแบบอย่างต่อการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เขตปกครองวัด ตอนหนึ่ง

ว่า   “พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพระองค์ทรงชอบ 

มากกว่าที่พระศาสนจักรจะมีรองเท้าที่สกปรกเพราะ

เดินไปพบปะกับสัตบุรุษ”

l ตามที่พระคาร์ดินัลอารินเซกล่าว ไม่มีใครในพระ

ศาสนจักรเป็นเพียงผู้ชมแต่การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งจ�าเป็น 

ท่านกล่าวว่าเขตปกครองวัดจะต้องมุ่งให้ความส�าคัญ

ไปยัง “พระสัจธรรมเรื่องการนมัสการและให้บริการศีล

ศักดิ์สิทธิ์”

พระคาร์ดินัลฟรานซิส อารินเซ 

หนังสือ “เขตวัดแห่งการประกาศข่าวดี”

พระคาร์ดินัลตาเกล : สิ่งที่ชักน�าพ่อมาเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่แค่ความคิด

แต่เป็นความชื่นชมยินดีของสัตบุรุษที่อยู่รอบตัวพ่อ

มีอายุ 61 ปีและเล่าว่าเริ่มอ่านนิตยสารวิทยาศาสตร์เมื่อ

อายุได้ 13 ขวบและฝันว่าจะเป็นแพทย์ในสักวันหนึ่ง 

ท่านไม่เคยคิดจะเข้าบ้านเณรมาก่อนเลย แต่คุณพ่อ 

เจ้าวัดช่วยท่านให้สามารถค้นพบกระแสเรียกในหนทาง

ที่น่าฉงน ท่านเล่าว่า    “พ่อเจ้าวัดบอกว่า ‘เธอต้องการ

สอบชิงทุนการศึกษาจากคณะเยสุอิตในมหาวิทยาลัย

ของพวกเขาไหม?’ ท่านเสริมว่า ‘ถ้าเธอสอบผ่านเธอก็

จะได้เรียนในวิทยาลัยการแพทย์ฟรีเลยนะ’ พ่อตอบว่า 

‘อยากครับ นี่เป็นความฝันของผมเลย’ และพ่อก็ไป

เรียนที่นั่นมัน เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนในบ้านเณร พ่อ

ต้องใช้ความโง่นิดหน่อยพวกเขาหลอกพ่อ”

l ตอนแรกท่านไม่เข้าใจว่าท�าไมพวกเขาต้องใช้กลเม็ด



ปีที่ 42 ฉบับที่ 49 ประจำ�วันที่ 2-8 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 6

บทอธิษฐานภาวนา

เครื่องหมายอันน่ามหัศจรรย์

“เมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็จงรู้เถิดว่าพระอาณาจักร

ของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” (ลูกา 21:31)

ในหนังสือชื่อ “9 สิ่งส�าคัญที่ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต” ของรับบีชาวยิว

ที่ชื่อ เฮโรล์ด ครัชเนอร์ ได้ท�าให้เขาระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่เขาลงทะเบียน

เรียนในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดยที่เขาเลือกเรียนในวิชาภาคค�่า ที่สอนโดย

นักเทววิทยาชาวยิวในบ้านเณร ในคาบแรกอาจารย์กล่าวกับนักศึกษาว่า

มีส่ิงอัศจรรย์เกิดขึ้นในขณะท่ีอาจารย์ก�าลังเดินทางไปสอนหนังสือ 

ไปทางถนนบรอดเวย์ บรรดานักศึกษาต่างให้ความสนใจในสิ่งที่อาจารย์เล่าว่า

ได้เกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น อาจารย์เล่าต่อว่า มีอัศจรรย์บางอย่างได้เกิดข้ึน 

นั่นคือ ดวงอาทิตย์ก�าลังตก และบรรดาผู้คนในบรอดเวย์ต่างไม่สนใจใน

เหตุการณ์นั้นยกเว้นชาวยิวคนหนึ่งซึ่งคืออาจารย์เอง ก็รู้ทันทีได้ว่านั่นเป็น

เวลาสวดเย็นแล้ว

บรรดานักศึกษาต่างงงในเรื่องเล่าของอาจารย์ว่ามันเป็นอัศจรรย์ได้

อย่างไร อาจารย์จึงกล่าวแก่บรรดานักศึกษาว่า “สิ่งที่อาจารย์เห็นนั้น อาจจะ

ไม่ใช่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วท�าให้หลายคนให้ความสนใจกับมัน แต่เป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นทุกๆ วัน เป็นสิ่งที่เราเชื่อและเห็นอยู่ทุกวัน จนบางครั้งเราคิดว่ามันเป็น

เรื่องธรรมดา แต่มันเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เราคิดว่าดวงอาทิตย์ตก

จะท�าให้เราตื่นเต้นอะไรได้ แต่เราอาศัยความเชื่อนั่นคือสิ่งที่พระบันดาลให้เป็น

ไปตามพระอานุภาพของพระองค์”

ศาสนาเกิดขึ้นมาได้โดยความรู้สึกประหลาดและอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่

อยู่รอบข้าง ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่

ท�าให้เราสัมผัสอัศจรรย์ของความรักท่ีพระเจ้าทรงประทานของขวัญอันล�้าค่า

ให้กับสิ่งสร้างของพระองค์และให้กับพวกเราทุกคน

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยให้ลูกสามารถมองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่

พระองค์ได้ทรงเผยแสดงให้ลกู ให้ลูกสามารถสมัผัสพระองค์ในสิง่เหล่านัน้ และ

ได้กระท�าสิ่งเหล่านั้นให้แก่เพื่อนพี่น้องเช่นกันด้วยเทอญ อาแมน

 ...ดังนั้น  ผู้ที่คิดว่าตน 

ยืนหยัดมั่นคงอยู่ พึงระวังอย่า

ให้ล้ม ท่านทั้งหลายไม่เคย

เผชิญกับการผจญใดๆ ที่เกิน 

ก�าลังมนุษย์  พระเจ้าทรง

ซ่ือสัตย์ พระองค์จะไม่ทรง

อนุญาตให้ท่านถูกผจญเกิน

ก�าลังของท่าน  แต่เมือ่ถกูผจญ 

พระองค ์จะประทานความ
โดย ร�ฟ�แอล

สามารถให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้ (1โครินธ์ 10:12-13)

จิตเมตต� เป็นพื้นฐ�นของคว�มเป็นมนุษย์
 Thomas A. Edison  นอกจากเป็นนักประดิษฐ์ที่ลือชื่อของโลกแล้ว 

ยังเป็นนักมนุษยศาสตร์ (humanitarian) ที่มีใจเมตตาและเป็นนักอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม (ecologist) ด้วย  วันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง Edison เดินเล่น

รอบห้อง lab ใน Menlo Park รัฐแคลิฟอร์เนีย  เขาพบนกตัวหนึ่งนอนอยู่

บนสนามหญ้า  เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ เขาก็เห็นว่า นกตัวนี้พิการ ปีกข้างหนึ่ง 

ไม่แข็งแรง ถึงแม้ปีกจะไม่หัก แต่รู้ว่ามันไม่สามารถบินอพยพ (migration) 

จากทางเหนือลงสู่ทิศใต้ไปยังประเทศท่ีมีอากาศอบอุ่นกว่าในทวีปอเมริกาใต้ 

ในฤดูหนาวที่ก�าลังจะมาถึงไม่นานนี้

 Thomas Edison จึงน�านกพิการตัวนี้กลับมาบ้าน และดูแลพยาบาล

มันเป็นเวลาสองสามสัปดาห์ จนเห็นว่ามันมีอาการดีขึ้น และพอจะบินได้  แต่ 

Thomas Edison ยังสงสัยว่า  มันจะสามารถบินไกลเป็นระยะทางเป็นพันๆ 

กิโลเมตรได้หรือ  เมื่อคิดถึงเรื่องน้ี Thomas Edison จึงจัดการท�ากล่อง

กระดาษแข็งขึ้นกล่องหน่ึง พร้อมกับน�าผ้ามาปูรองพ้ืนกล่อง น�าส�าลีมาบุ 

ทั้งสี่ด้านของกล่องและน�าอาหารเมล็ดใส่ในถาดเพื่อให้นกตัวนี้กิน

  เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้ว Thomas Edison ก็น�านกพิการที่มี

อาการดีขึ้นแล้ว พร้อมกับกล่องท่ีตนเองได้ท�าไว้  ไปยังบริษัทส่งของทาง

อากาศ (air courier) ว่าจ้างให้น�ากล่องน้ีไปยังสาขาของบริษัทนี้ท่ีต้ังอยู ่

ในทวีปอเมริกาใต้ พร้อมกับบอกว่า เมื่อถึงปลายทางแล้ว ก็ให้เปิดกล่องปล่อย

นกตัวนี้ทันที

 ด้วยวิธีนี้  นกตัวนี้จึงสามารถบินอพยพหนีฤดูหนาวของทวีปอเมริกา 

เหนอืไปอยูใ่นประเทศทีอ่บอุน่กว่าทางใต้  โดยไม่ต้องบนิเองถงึสามพันกโิลเมตร

 พระเป็นเจ้าก็ท�ากับเราอย่างนี้เช่นเดียวกัน  พระองค์จะไม่ปล่อยให้เรา

เผชิญกับการผจญ ประสบกับอุปสรรคของชีวิตมาก จนเกินความสามารถของ

เราที่จะรับ ที่จะสู้ชีวิต พระองค์จะประทานพระหรรษทาน พระพรแห่งความ

อดทน ความมุมานะที่จะเอาชนะการผจญ ก้าวข้ามอุปสรรคทุกครั้ง  ขออย่าง

เดียว ขอให้เราเชื่อ ไว้วางใจในพระองค์ตลอดไป
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ส�านักวาติกัน (ซีนิต) l  นักโทษส่วนใหญ่มักถูก 

ทอดท้ิง แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเอาพระทัย

ใส่บรรดานักโทษเสมอ  บ่อยคร้ังพระองค์ทรงเล่าเร่ืองราว     

ความเป็นไปของนักโทษ  และปีนี้เป็นปีแรกที่เรื่องราว

ดังกล่าวได้รับความสนใจ          ในโอกาสวันพระคริสตสมภพ 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงระลึกถึง

บรรดานักโทษเหล่านั้น พระองค์ตรัสเล่าถึงสภาพความ

เป็นอยู่ภายในทัณฑสถานเสมอๆ  และในปีนี้นักโทษ

ได้รับโอกาสอย่างแท้จริงในการออกแบบบัตรอวยพร 

ส่งความสุข          วันพระคริสตสมภพ  ค.ศ.  2018  และในวัน 

ขึ้นปีใหม่

เรื่ องนักโทษมีความส�าคัญต่อส� านักงาน 

ตราไปรษณียากรประจ�านครรัฐวาติกัน โดยเฉพาะ 

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา  ผ่านการริเริ่มของส�านักงานตรา

ไปรษณียากรที่มีต่อทัณฑสถานโอเปราในเมืองมิลาน  

อิตาลี  หน่ึงในผู้มีความคิดริเร่ิมน้ี ได้แก่  นายมารเซลโล 

ดากาตา   ผู้ออกแบบแสตมป์ที่ระลึกในโอกาสเทศกาล

พระคริสตสมภพ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า   “แม้

บรรดานักโทษภายในทัณฑสถานที่ก�าลังใช้โทษผิดที่

พวกเขาได้กระท�า  แต่สิ่งส�าคัญที่เราควรระลึกถึงคือ  เพื่อ 

ให้การรับโทษของผู้กระท�าผิดบังเกิดผล   จ�าเป็นท่ีพวกเขา 

ควรด�าเนินชีวิตในความหวัง  มิฉะนั้นชีวิตของเขาจะ

เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการทรมาน ไม่เกิดประโยชน์แต่

อย่างใด  การลงโทษด้วยความหวังย่อมบังเกิดผลแก ่

ผู้ก�าลังรับโทษอยู่”

เนื้อหาของบทเทศน์มิสซาเที่ยงคืน  ประจ�าวันที่  

24  ธันวาคม  ของปีก่อน  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตรัสในเรื่องเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง ว่า “พระเจ้าเสด็จ

มาเยี่ยมเราทุกคนในองค์พระกุมารน้อยแห่งเบธเลเฮม  

เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้เราแบ่งปันแก่ผู้คน 

ที่อยู่รอบข้างเราด้วยความยินดี  พระองค์ทรงพลีชีพ 

เพื่อเรา เพื่อว่าเราสามารถต้อนรับพระองค์และโอบกอด 

พระองค์ไว้ในอ้อมแขนของเรา   เพื่อเรากล้าที่จะต้อนรับ

ผู้กระหาย  คนแปลกหน้า  ผู้ไม่มีเสื้อผ้า  ผู้ป่วย และผู้ถูก

จองจ�า”  ดังพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว  ว่า  “เพราะว่า  

เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน  เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม  เรา

ออกแบบโดยนักโทษในเรือนจ�าโอเปรา

แสตมป์
พระคริสตสมภพ  ค.ศ. 2018  

เป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ  เราไม่มีเสื้อผ้า  ท่าน

ก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา  เราเจ็บป่วย  ท่านก็มาเยี่ยม   เราอยู่ 

ในคุก  ท่านก็มาหา” h -  เพราะมนุษย์จะถูกพิพากษา

ส�านักข่าววาติกันรายงานว่า  “เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  โอกาสสมโภชพระมหาวิหารแห่ง 

ลาเตรัน ในกรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเน้นว่า  โบสถ์คือสถานที่ที่คริสตชนมาพบปะพระเจ้า  

มิใช่สถานที่ในเชิงการค้า  คริสตชนจึงไม่ควรท�าให้โบสถ์เป็นเหมือนตลาด ที่มีการซื้อขายกัน”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประณามสถานท่ีท่ีประดับประดาด้วยรูปเคารพจ�านวนมาก   สถานท่ีดังกล่าว 

มนุษย์พร้อมที่จะรับใช้  “เงินตรา”  แทนการ “รับใช้พระเจ้า”

 “รูปเคารพดังกล่าว คือเงินตรา  รูปเคารพมักท�าด้วยทองค�า  และรูปเคารพนั้นจึงท�าให้ผู้ศรัทธาเป็น

ทาส”

 เนื้อหาของพระคัมภีร์ดังกล่าว  เตือนใจเราถึงการตีความพระวิหารของเรา  ว่า   พระวิหารคือบ้าน

ของพระเป็นเจ้า  บ้านแห่งการภาวนา บ้านแห่งการพบปะของมนุษย์กับพระเจ้า

 พระองค์ตรัสว่า  “บางครั้งเราเห็นสินค้ามีป้ายบอกราคาติดอยู่  แต่แท้จริงเราถวายปัจจัยเพื่อการ

ประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิท  หากเป็นเช่นนั้นเราจึงควรน�าปัจจัยใส่ถุงทาน  และอย่าได้เปิดเผยว่าท่านถวาย

ทานเป็นจ�านวนเท่าไร?”

 “ทุกวันนี้ เราจ�าเป็นต้องรักษาสถานภาพของโบสถ์ให้เป็นโบสถ์ของเรา  โบสถ์บางแห่งแม้จะเป็นบ้าน

ของพระเจ้า  แต่บางครั้งดูเหมือนสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณที่คล้ายห้องเสวนามากกว่า”

 “พ่อยอมรับว่า  พิธีบูชาขอบพระคุณจ�าเป็นต้องงดงาม  แต่อย่าได้อิงกับความฟุ่มเฟือยทางโลก  ซึ่ง

เป็นพระเจ้าแห่งเงินตรา  สิ่งที่ควรตระหนักคือความเชื่อศรัทธาในสถานที่ประกอบพิธี ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

จ�าเป็นที่ผู้เดินเข้าไปภายในโบสถ์ควรให้ความเคารพต่อสถานที่ และอยู่ในอาการสงบเพื่อสวดภาวนาร�าพึง  

ทั้งนี้เพราะหัวใจของผู้อยู่ภายในโบสถ์ทุกคน คือ พระวิหารของพระเจ้า”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวสรุปด้วยการเชิญชวนให้ผู้ร่วมพิธีส�ารวจมโนธรรมของตน ตรัสว่า 

“พ่อไม่ต้องการทราบว่าลูกท�าบาปอะไร  พ่อท�าบาปอะไร  พ่ออยากรู้เพียงว่า ภายในจิตใจของลูกนั้นมีรูปเคารพ

อยู่หรือไม่   มีพระเจ้าแห่งเงินตราอยู่หรือไม่?   เพราะที่ใดที่มีบาป  พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาจะประทาน 

อภัยเสมอ  หากผู้นั้นไปพบพระองค์”

 “แต่หากมีพระเจ้าองค์อื่น  ได้แก่  พระเจ้าแห่งเงินตรา  ท่านย่อมเป็นรูปเคารพรูปหนึ่ง เป็นสิ่งที่ 

เน่าเปื่อย  ไม่ใช่คนบาป   เพราะท่านได้ขายวิญญาณของท่านแก่พระเจ้าแห่งเงินตรา  พระเจ้าแห่งอ�านาจ  ซึ่ง

ล้วนเป็นลักษณะของรูปเคารพนั่นเอง”

ตัดสินจากกิจการแสดงเมตตาจิตที่เขาได้ท�า            (มธ 25: 

35-36)

โบสถ์คือสถานที่พบพระเจ้า   
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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
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ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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  ด้ เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ้ า

(มธ 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 
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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"

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

พักผอนในพระเจา  
12  ธันวาคม ค.ศ.  2017
ครบ 1 ป แหงการจากไป

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

8-10 ม.ค.   เวียดนาม-ซาปา
7-10 ก.พ.   ดาลัต-มุยเน-ไซงอน
4-10 เม.ย.  แมพระอากีตะ-ฟูจิ
21-29 เม.ย.  สวิส-มิลาน-
 ฟลอเรนซ-โรม

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ 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

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

ขอคำภาวนา เพ่ือระลึกถึง

เปาโล เหลี่ยนฝา แซกวย

พักผอนในพระเจา 

13 ธันวาคม ค.ศ. 2000

ครบ 18 ป

เปาโล เหลี่ยนฝา แซกวย

พักผอนในพระเจา 

13 ธันวาคม ค.ศ. 2000

ครบ 18 ป

เทเรซา จินตนา โสภิณพรรักษา 

(ประมวลพรอม)

ชาตะ 10 มกราคม 

ค.ศ. 1953

พักผอนในพระเจา 

28 เมษายน ค.ศ. 2000

ครบ 18 ป

เทเรซา จินตนา โสภิณพรรักษา 

(ประมวลพรอม)

ชาตะ 10 มกราคม 

ค.ศ. 1953

พักผอนในพระเจา 

28 เมษายน ค.ศ. 2000

ครบ 18 ป

“จงอยารักกันแตปาก เพียงดวยคำพูดเทานั้นแตเราจงรักกันดวยการกระทำ” (1 ยน 3:18)
จากแม และลูกๆ ครอบครัว ‘ประมวลพรอม’

“จงอยารักกันแตปาก เพียงดวยคำพูดเทานั้นแตเราจงรักกันดวยการกระทำ” (1 ยน 3:18)
จากแม และลูกๆ ครอบครัว ‘ประมวลพรอม’
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ปีที่ 42 ฉบับที่ 49 ประจำ�วันที่ 2-8 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

(อ่านต่อหน้า 11)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 49 ประจำาวันที่ 2-8 ธันวาคม 2018หน้า 10

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
เดือนพฤศจิกายน 
ระลึกถึงนักบุญทั้งหลายและผู้ล่วงหลับ
 สวัสดีครับ...ท่านผู้ติดตามคอลัมน์เปิดประตู

สู่แสงธรรมที่รักทุกท่าน เนื่องจากช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่

พระศาสนจักรคาทอลิกของเราระลึกถึงนักบุญทั้งหลาย

และผูล่้วงหลบั ซึง่เราครสิตชนต่างมคีวามเชือ่เรือ่งนกับญุ

ผู้ที่เป็นพยานยืนยันถึงพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตและการ

ประกาศข่าวดีของพระองค์เรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ 

สอนค�าสอนที่พระองค์ทรงสอนเราเพื่อให้เราคริสตชน

หวังที่จะได้อยู่กับพระองค์ในวันที่จะมาถึง ค�าสอนเรื่อง

นักบุญทั้งหลายที่พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

ได้เขียนและให้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับบรรดาท่าน 

เหล่านี้ซึ่งพระศาสนจักรของเราได้เปล่ียนมาใช้ค�าว่า 

“จากนักบุญทั้งหลาย เป็น ความสัมพันธ์กับบรรดา

ผู้ศักดิ์สิทธิ์” ไว้ดังนี้คือ

ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์

     เรายังมีความเชื่ออีกว่า พระศาสนจักร คือ 

“สหพันธ์นักบุญ” อันหมายถึง การมีความสัมพันธ์กัน

อย่างเหนียวแน่นระหว่างสมาชิกในส่วนต่างๆ ซึ่งเรา

จ�าแนกสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. บรรดานักบุญ หมายถึง ผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ  

บรรดาวิญญาณของมนุษย์ที่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว และได้ 

อยู่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า หรือ พูดเข้าใจ

ง่ายๆ ก็คือ วิญญาณทุกดวงในสวรรค์นั่นเอง เราเรียก

พระศาสนจักรส่วนนี้ว่า พระศาสนจักรที่ได้รับชัยชนะ

แล้ว

 2. บรรดาวิญญาณในไฟช�าระ   หมายถึง 

บรรดาวิญญาณของมนุษย์ที่ได้ตายไปแล้ว และยังไม่

สามารถอยู่ในสวรรค์ได้เพราะยังมีบาปมีข้อบกพร่อง

อยู่บ้าง ยังไม่เหมาะที่จะไปสวรรค์ ต้องรอ...และใช้โทษ

บาปเสียก่อน    เราเรียกพระศาสนจักรส่วนนี้ว่า พระ

ศาสนจักรที่ก�าลังใช้โทษ

 3. บรรดามนุษย์ทั้งหลายในโลก    หมายถึง 

เรามนุษย์ท่ีมีชีวิตอยู่ในโลก ยังคงต้องต่อสู้กับความ

ทุกข์ยาก ความล�าบาก การประจญล่อลวง ยังคงท�าดี

ก็ได้ ท�าชั่วก็ได้ เราเรียกพระศาสนจักรส่วนนี้ว่า พระ

ศาสนจักรที่ก�าลังสู้รบ

     ความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรทั้ง 3 ส่วน

นี้สามารถเข้าใจได้ชัดเจน จากการที่มนุษย์สามารถ

วิงวอนขอพระเป็นเจ้าเพื่อวิญญาณในไฟช�าระได้ เช่น 

การสวดภาวนาอุทิศให้ผู้ล่วงลับ (ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้

แล้ว) ให้ได้รับการบรรเทาโทษ หรือ บรรดานักบุญ 

ในสวรรค์ก็สามารถวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อช่วยเหลือ

มนษุย์ได้   เราจงึมีการวงิวอนขอความช่วยเหลอืต่อท่าน

นักบุญทั้งหลาย เพื่อให้ท่านเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้า

เพือ่เรา    และนีแ่หละคอื “ความสมัพนัธ์” ของส่วนต่างๆ 

ของพระศาสนจักรที่เราเรียกกันว่า “สหพันธ์นักบุญ” 

เพราะสุดท้ายคือ ทุกคนจะต้องเป็นนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

คือ เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเป็นเจ้า หรือ อยู่ในสวรรค์

นั่นเอง (http://www.kamsonbkk.com/catho-

lic-catechism/doctrine/2665-0071970) 

 เราผู้ซึ่งต้องสู้รบกับโลกปัจจุบัน และต้องการที่

จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า เพื่อจะได้มีก�าลังใจ

และมีพลังต่อสู่กับโลก ซึ่งนับวันยิ่งทวีความเสื่อมทราม
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จากกิเลสตัณหาต่างๆ นานา เช่น เงินทอง ชื่อเสียง

เกียรติยศ ลาภยศสรรเสริญ การใช้ร่างกายที่ไม่ถูกต้อง 

แสวงหาแต่ความสุขฝ่ายเน้ือหนัง สิ่งเหล่าน้ีท�าให้เรา

เหินห่างจากสวรรค์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของคริสตชน 

คือการได้อยู่ร่วมกับพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราผู้ใช้ชีวิต

อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ จึงจ�าเป็นต้องหวังพึ่งพระเจ้าด้วย

การภาวนาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ 

พระเยซูคริสต์เจ้าให้ช่วยเราและจากผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู ่

ในสวรรค์ที่ใกล้ชิดพระเจ้า ผ่านทางพระศาสนจักรเพื่อ 

เราจะได ้รับพระหรรษทานในการด�าเนินชีวิตเป ็น 

แบบอย่างให้แก่กันและกัน ส่งเสริมให้เกิดความสุขใน

โลกนี้  และคิดถึงบรรดาญาติพี่น้องของเราผู้ล่วงหลับ

ที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากเรา คือค�าภาวนานั้น 

คือสิ่งเดียวที่เขาปรารถนาเพื่อจะได้อยู่กับพระเจ้าที่เป็น

ความสุขแท้นิรันดร์

 จึงเป็นก�าลังใจและร่วมเดินทางไปพร้อมๆ กับ

พ่ีน้องคริสตชน ในการสู้รบต่อไปและเป็นหนึ่งเดียวใน 

ค�าภาวนา และเป็นต้นในเดือนนี้ที่เราระลึกถึงบรรดา

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและญาติพี่น้องผู้ล่วงหลับและยัง

ต้องการค�าภาวนาจากเรา เมื่อมีโอกาสพี่น้องอย่าลืม

คิดถึงเขาเหล่านั้น ซึ่งพี่น้องสามารถสวดได้ทุกวัน

	 สามเณรเปาโล	ชัยเฉลิม	สุทธิ

วัดไหนมีอะไร  (ต่อจากหน้า 15)

ดอยงาม วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  

ฉลองครบ 10 ปี มีพิธีเสกหอระฆัง เสกตู้ศีล เสกถ�้า 

นักบุุญสเตเฟน วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านผาหมี อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย (ติดกับถ�้าหลวง ขุนน�้านางนอน) เปิด

และเสกวัดใหม่ ส่งท้ายปีเก่า วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน 

 

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

E-mail : udomsarn@csct.or.th 
udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ร่วมประชุม (ต่อจากหน้า 20)

คุณพ่อฟรังซิส ไกส์ และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ได้

ไปร่วมประชุมประจ�าปี 2018 ของชมรมพิธีกรรม

แห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 

ซึ่งจัดในหัวข้อ “พระคัมภีร์และพิธีกรรม”  ระหว่าง

วันที่ 15-19 ตุลาคม 2018 โดยที่ประชุมได้มี

แถลงการณ์ร่วมกันออกมา ดังนี้

 เดชะพระนามพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ของเรา อาเมน

 พวกเรา ผู้แทนของชมรมพิธีกรรมแห่งเอเชีย 

ครั้งที่ 22 จากประเทศจีน ฮ่องกง อินโดเนเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และตีมอร์-เลสเต ได้

ร่วมประชุมกันที่โรงแรมไชน่าทรัสต์ ซินเดียน กรุงไทเป 

ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 เดือนตุลาคม 

2018 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์งาน

อภิบาลด้านพิธีกรรมเก่ียวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ระหว่างพระคัมภร์ีกบัพิธกีรรม นับได้ว่าเป็นการท่ีพระเจ้า

ทรงจัดเตรียมจริงๆท่ีการชุมนุมของปีนี้จัดขึ้นไม่นาน

หลังจากการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล 

ที่ 6 เป็นนักบุญ พระองค์ทรงเป็น “พระสันตะปาปา

แห่งการปฏิรูปพิธีกรรมตามแนวทางของสภาสังคายนา

วาติกันครั้งที่ 2” และหลังจากการประชุมสมัชชาทั่วไป

ของบรรดาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 ว่าด้วยเยาวชน 

ความเชื่อ และการเลือกกระแสเรียกของชีวิต

 พวกเรายินดีแบ่งปันข้อตกลงบางประการที่ได้

จากการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างมีชีวิตชีวา

 1. พวกเรายึดมั่นในค�ายืนยันของพระ

ด�ารัสเตือน “Verbum Domini” ที่ว่า “ทุกกิจกรรม

ของพิธีกรรมโดยธรรมชาติล้วนได้รับแรงบันดาลใจมา

จากพระคัมภีร์ (cf. SC, n. 24)” และในทางกลับกัน  

“พระวาจาของพระเจ้าที่ประกาศอยู ่ตลอดเวลาใน

พิธีกรรมก็เป็นพระวาจาทรงชีวิตและมีประสิทธิผลเดชะ

พระอานุภาพของพระจิตเจ้า” (n. 52) ขณะที่สนทนา

กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพเหมือน

กับที่หมู่บ้านเอมมาอูสนั้น ชุมชนคริสตชนได้รับอาหาร

ที่ “ให้ความสว่างแก่สติปัญญา ให้พละก�าลังแก่เจตนา 

และปลุกจิตใจมนุษย์ให้มีความรักต่อพระเจ้า” (DV, n. 

23)

 2. พวกเราได้เรียนรู ้จากกันถึงวิธีการ

หลากหลายที่พระวาจาของพระเจ้าได้รับการเฉลิม

ฉลอง“เพ่ือให้สัตบุรุษได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระวาจา

ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น จ�าเป็นต้องเปิดขุมทรัพย์ของ 

พระคัมภีร ์ให้กว้างยิ่งขึ้นเพื่อประชากรจะได้รับฟัง

เนื้อหาส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์” และ “บรรดาผู้มีความ

เชื่อจะได้รับพระวาจาเป็นอาหารที่โต๊ะของพระเจ้าอย่าง

อุดมบริบูรณ์” (SC 51)

 3. เพื่อจะท�าให้ประชากรของพระเจ้าได้

รับอาหารจากพระคัมภีร์และพิธีกรรมหล่อเลี้ยงอย่างมี

ประสิทธิผล จ�าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการท�างานร่วมกัน

ระหว่างผู้อภิบาล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรม ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพระคัมภีร์และครูสอนค�าสอน ถ้าจะปฏิบัติตามการ

แนะน�าของพระสมณสาส์น Magnum Principium 

งานแปลซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญยิ่งในการน�าเข้าสู ่

วัฒนธรรมจ�าเป็นต้องท�าต่อเนื่องอย่างซ่ือสัตย์และมุ่ง

เพื่อประโยชน์ของทั่วทั้งพระศาสนจักร

 4. พวกเรารู ้สึกดีใจที่ทราบว่าบรรดา

ศาสนบรกิรต่างให้ความส�าคญัมากย่ิงๆ ขึน้แก่ค�าแนะน�า 

เกี่ยวกับการเทศน์ เพื่ออธิบายพระวาจาที่แนะว ่า 

“เนื้อหาของบทเทศน์ส่วนใหญ่ควรจะต้องเอามาจาก

พระคัมภีร์และพิธีกรรม เป็นการประกาศพระราชกิจ 

น่าพิศวงของพระเจ้าในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น 

คือพระธรรมล�้าลึกของพระคริสตเจ้า ซึ่งยังเป็นปัจจุบัน

และท�างานในตัวเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ประกอบพิธีกรรม” (cf. SC 35.2) พวกเรายังส่งเสริม

ให้มีความพยายามมากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการอบรม

ศาสนบริกรเกี่ยวกับศาสนบริการด้านพระวาจา

 5. พวกเรายังยอมรับด้วยว่าพิธีกรรม

ท�าวัตรมีบทบาทส�าคัญในรูปแบบของการภาวนาท่ีให้

ความส�าคัญเป็นพิเศษแก่พระคัมภีร์ พวกเราจึงขอร้อง

ให้บรรดาผู้อภิบาล บรรดานักบวชและผู้น�าฆราวาสได้

ช่วยส่งเสริมพิธีกรรมท�าวัตรในสังฆมณฑลและภายใน

เขตวัด “ให้เป็นรูปแบบพิเศษของการฟังพระวาจาของ

พระเจ้า ในฐานะที่พิธีกรรมนี้ช่วยน�าบรรดาผู้มีความเชื่อ 

ให้เข้ามาสัมผัสกับพระคัมภีร์และธรรมประเพณีท่ียังมี

ชีวิตชีวาของพระศาสนจักร” (Verbum Domini, n. 

62)

 6. พวกเรารู้สึกขอบคุณส�าหรับกิจกรรม

ทรงคุณค่าของบรรดามิชชันนารีฆราวาสท่ีช่วยส่งเสริม 

ให ้บรรดาสัตบุ รุษมีความรักและความกระหายหา

พระวาจาของพระเจ้ามากย่ิงขึ้นโดยการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบและเป็นพยานด้วยชีวิตพวกเรา

สนับสนุนให้พวกเขาได้รับการอบรมต่อเนื่องเกี่ยวกับ

เทววิทยา พระคัมภีร์ พิธีกรรม งานอภิบาล งานด้าน

วัฒนธรรมและด้านชีวิตจิต

 7. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่นการพิมพ์ 

การกระจายเสียง การสื่อสารอาศัยเทคนิคทางเว็บไซต์

รวมทั้งวิธีการสื่อสารแบบอื่นๆ ควรถูกพิจารณาน�ามา

ใช้ประโยชน์อย่างรอบคอบและ “มีประสิทธิภาพจริงๆ” 

(Inter Mirifica, n.18) ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ 

ในการอบรมด้านพิธีกรรมและพระคัมภีร์ การใช้อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์เหล่านี้ในการอบรมย่อมช่วยท�าให้เนื้อหา

มากมายของการอบรมมีการสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและช่วยดึงดูดบรรดาผู้มีความเชื่อให้มี

ประสบการณ์ชีวิตความเชื่อได้มากยิ่งขึ้น (cf. Instruc-

tion “The Church and Internet,” n.5)

 8. พวกเราวอนขอการปกปักรักษาและ

การแนะน�าในฐานะมารดาของพระนางพรหมจารีมารีย์  

พระมารดาแห่งพระวจนาตถ์ (VD, n.124) และดวง

ดาราของการประกาศพระวรสารแบบใหม่ (EG, n. 

287) ส�าหรับบรรดาพี่น้องทุกคนในทวีปเอเชีย ซึ่ง

ก�าลังเผชิญกับการท้าทายและความยากล�าบากในชีวิต 

เม่ือเขาก�าลังประกาศและเป็นพยานถึงความเชื่อแบบ 

คริสตชนในภารกิจการประกาศพระวาจา

 พวกเราขอขอบคุณพระคุณเจ้าพระสังฆราช 

ยอห์น Hung, SVD, DD., พระอัครสังฆราชแห่งกรุง

ไทเป, คุณพ่อมาร์ติน Su, DD., ประธานคณะกรรมการ 

เพื่อพิธีกรรม, คุณพ่อชาร์ล Pan, C.M., บรรดาพระ

สงฆ์ และฆราวาสชาวไต้หวัน ผู้ร่วมงานทุกคนของ

ท่านเหล่านี้ ที่ได้ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นส�าหรับการ

ประชุมชมรมคร้ังนี้ เป็นโอกาสให้พวกเราได้อยู่ร่วมกัน

และแบ่งปันระหว่างกันก็เนื่องมาจากการต้อนรับด้วย

ความใจกว้างอย่างที่สุดของท่านเหล่านี้

 ขอให้พระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกสิ่ง

	 คุณพ่อทัศไนย์	 คมกฤส	 แปลจากต้นฉบับ

ภาษาอังกฤษ

	 บ้านอับราฮัม	–	สามพราน	–

	 11	พฤศจิกายน	2018.

สังฆมณฑลอุบลฯ (ต่อจากหน้า 2)

สัตบุรุษวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก 

จ.ร้อยเอ็ด บิดาชื่อโทมัส กอบ แก้วประกอบ มารดา 

ชื่อสกอลัสติกา กองแพง แก้วประกอบ

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเอากุสติน ส�าราญ  

พันธ์วิไล

การศึกษา 

 ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง

มิตรภาพที่ 84 อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี

 อุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

กระแสเรียก

 สามเณราลัยคริสตประจักษ์ จ.อุบลราชธานี 

ค.ศ. 2002-2009 

 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา 

ค.ศ. 2010

 สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม ค.ศ. 2011-

2018

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 2 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ 

  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 13 

สิงหาคม ค.ศ. 2016  โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์

 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017  โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐ- 

นนทชัย 

 คติพจน์ “อิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าสถิตกับ

เรา”

จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน
 ให้อภัยกัน

ดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยท่าน
ในองค์พระคริสตเจ้าเถิด

(อฟ 4:32)



ปีที่ 42 ฉบับที่ 49 ประจำ�วันที่ 2-8 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

เดินแสวงบุญหลังสมัชชาเยาวชน ค.ศ. 2018    
วันที่  25  ตุลาคม  ผู้ร่วมงานสมัชชาเยาวชน ค.ศ. 2018  ประมาณ  300  คน  ร่วมเดินแสวงบุญระยะทาง   

6  กิโลเมตรไปยังหลุมฝังพระศพของนักบุญเปโตร ซึ่งประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตรในกรุงโรม  

คณะแสวงบุญเดินมาถึงบริเวณลานหน้าพระมหาวิหารประมาณเท่ียงวัน  โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงนำาพวกเขาร่วมสวดภาวนาบทข้าพเจ้าเช่ือถึงพระเป็นเจ้า ก่อนจะทรงทำาพิธีปิดการแสวงบุญ  จากน้ันพระคาร์ดินัล	

โลเรนโซ	 	 บัลกิสเซรี	  เลขาธิการสมัชชาพระสังฆราช  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  บริเวณพระแท่นหลัก

ภายในพระมหาวิหาร

พระอัครสังฆราชริโน ฟิซิเชลลา ประธาน

สมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดีเป็นผู้เทศน์และน�าการ

ไตร่ตรองชีวิตของท่านนักบุญเปโตรในหัวข้อ  “นักบุญ

เปโตรเป็นแบบอย่างแก่เราในการเจริญชีวิตคริสตชน 

ที่ดี”

ในวัยหนุ่ม  เปโตรเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 

ที่ตนต้องการ  ด�าเนินชีวิตอิสระตามความพึงพอใจ  มี

พอกินพอใช้โดยไม่ต้องประกอบอาชีพ  แต่เมื่อถึงเวลา 

พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าจะน�าท่านไปยังที่ซึ่งท่าน 

ไม่ปรารถนาจะไป  ดังกล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ว่า “เราบอก 

ความจริงกับท่านว่า เมื่อท่านยังหนุ่ม ท่านคาดสะเอว

ด้วยตนเอง  และเดินไปไหนตามใจชอบ    แต่เมื่อท่านชรา   

ท่านจะย่ืนมือแล้วคนอ่ืนจะคาดสะเอวให้ท่าน   พาท่านไป 

ในที่ที่ท่านไม่อยากไป”  (ยน 21:15-19)  

เพื่อที่จะเข้าใจพระด�ารัสของพระเยซูเจ้าอย่าง

ถ่องแท้   พระอัครสังฆราชฟิซิเชลลา อธิบายว่า  เราจ�าเป็น 

ต้องย้อนเวลากลับไปสองถึงสามปี  เมื่ออัครสาวกเปโตร

ผู้วางใจในพระเยซูคริสตเจ้า   หลังจากที่อาชีพจับปลา

ของตน ไม่ประสบความส�าเร็จ    ท่านจึงได้เหว่ียงแหอีกคร้ัง 

กล่าวว่า “ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์”  เราเห็นชัดเจนว่า 

เปโตรวางใจในพระเยซูคริสตเจ้า    แม้ในขณะนั้นเขาจะ 

ยังไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครก็ตาม”

เปโตร เร่ิมได้รับบทเรียนบทแรกว่า    “หากปราศจาก 

พระเยซูคริสตเจ้า  ท่านไม่สามารถท�าสิ่งใดได้   ส่วนผู้ที่

ฟังเราจะบังเกิดผลบริบูรณ์ทีละเล็กละน้อย        เปโตรเริ่ม 

เข้าใจว่าเขาต้องการพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า  

หากปราศจากพระองค์ เราไม่สามารถท�าสิ่งใด   จากนั้น 

เปโตรส�านึกว่าตนไม่คู่ควร   แต่พระเยซูเจ้าทรงเตรียม

แผนการไว้ส�าหรับเปโตรแล้ว  ดังค�ากล่าวของพระอัคร-

สังฆราชฟิซิเชลลา ว่า  “อย่ากลัวเลย  จงวางใจในเรา”

ประธานสมัชชาเยาวชนเน้นว่า  “นิสัยความ 

ใจกว้าง” ของเปโตร “เช่นเดียวกับบรรดาเยาวชน ที่มี 

ใจกว้างและรักผู้อื่นฉันพี่น้อง   ท่านเดินทางไปทุกแห่งที่ 

ต้องการ”  อย่างไรก็ตามเปโตรจะเข้าใจว่าเป็นพระเยซ ู

คริสตเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มครองเขา

พระอัครสังฆราชฟิซิเชลลา เสริมว่า   เมื่อพระ

เยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ  ดังข้อความใน

พระวรสารของนักบุญยอห์น     พระองค์ไม่ได้ตรัสถาม 

เปโตรว่า  “เหตุใดท่านจึงทรยศต่อเรา?”  ดังที่พระองค์

ควรจะถาม  เช่นนี้ “พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนเราว่า 

เมื่อใดที่ท่านอยู่ในองค์พระเยซูเจ้า ท่านจะมีความคิดที่

แตกต่างจากที่ควรจะเป็น”

พระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูคริสตเจ้าทรงถามว่า 

“ท่านรักเราไหม?”  และ ตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด”   พระ

อัครสังฆราชฟิซิเชลลา เชื่อว่า “เสียงเรียกของพระเยซู 

คริสตเจ้าให้เรารักนั้น  เป็นการเรียกร้องผู้ได้รับเรียกให้

อุทิศตนทั้งครบแด่พระองค์”    ขณะนั้นเปโตรยังไม่อาจ 

ท�าเช่นนั้นได้     แต่อีกสามสิบปีต่อมา  เปโตร “จะคุกเข่า 

ลงเบื้องพระพักตร์พระเป็นเจ้า  และพร้อมที่จะอุทิศตน

โดยสิ้นเชิง  สิ่งนี้เป็นพระหรรษทานของมรณสักขี  ไม่มี

ผู้ใดเอาชีวิตท่านไป  เพราะเป็นท่านเองที่ได้อาสายกให้

เขา    ด้วยเหตุนี้เปโตรจึงด�าเนินชีวิตตามกระแสเรียกของ 

ท่านด้วยความเต็มใจ”  

พระอคัรสงัฆราชฟซิเิชลลา สรุปวา่ “พระเปน็เจา้ 

ทรงอดทนกับเราเสมอ  เวลาของพระองค์จึงยังไม่ใช่เวลา 

ของเรา”    เมื่อพระองค์เสด็จมา  ทรงคาดหวังว่าจะได้พบ 

กับหัวใจท่ีเปิดกว้างคอยต้อนรับพระองค์  ดังน้ัน เราจ�าเป็น

ต้องมีความเชื่อเหมือนกับท่านนักบุญเปโตร   เป็นความ 

เชื่อที่สามารถมอบชีวิตของเราตามพระประสงค์ของ

พระเยซูคริสตเจ้า  องค์พระผู้ทรงเป็นเจ้าของเรานั่นเอง 

จงเลิกชิงดีชิงเด่นและเลิกสร้างศัตรู

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทานค�า

แนะน�าของการด�าเนินชีวิตอิสระ ท่ีไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก

และไม่สร้างศัตรูต่อกัน   

พระองค์ตรัสว่า  “ความขัดแย้งซึ่งน�าไปสู่การ 

ต่อสู้เริ่มต้นที่บ้าน ภายในครอบครัว ภายในชุมชนวัด

ในส�านักงาน  สถานที่ซึ่งควรมีบรรยากาศของการสร้าง

สันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ข้อความดังกล่าว 

เป็นหัวใจของสาส์นที่สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเมื่อ 

วันที่ 5  พฤศจิกายน  ค.ศ.  2018     ส่วนหนึ่งของบทเทศน์ 

ในพิธีมิสซา  ณ วัดน้อยซานตา  มาเรีย  ภายในส�านัก

วาติกัน   พระองค์ทรงเชื้อเชิญสมาชิกในชุมชนให้ด�าเนิน 

ชีวิตมีน้�าใจดีต่อกัน และอยู่ร่วมกันโดยมีความเห็นเป็น

สมานฉันท์และมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันด้วยความปรองดอง   

ส�านักข่าววาติกันรายงานว่า สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาทรงเชื้อเชิญว่า  “จงอย่าท�าสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง  แม้การสร้างมิตรภาพเพื่อ “ผลประโยชน์” ก็

เป็นรูปแบบของ “ความเห็นแก่ตัว”  ขณะที่ “ข่าวดีของ

พระเยซูคริสตเจ้า คือ อิสรภาพที่ให้ชีวิต” ในทางตรง

กันข้าม การนินทาหรือติเตียนผู้อื่นลับหลัง  ก่อให้เกิด

ความแตกแยก และน�าไปสู่การท�าลาย “เอกภาพ”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นว่า  “การนินทา

สร้างศัตรู เพราะคนจ�านวนมากเชื่อว่าผู้ติเตียนนินทา 

ผู้อื่น “มีวุฒิภาวะไม่ดีพอ”  เขาต้องการมีอ�านาจเหนือ

ผู้อื่น  และกดผู้อื่นให้ต่�าลงด้วยค�านินทา  สิ่งนี้เป็นการ

ท�าลายผู้อื่นไม่ว่าจะกระท�าต่อหน้าหรือลับหลัง  เพื่อยก

ตนว่าอยู่เหนือกว่าเขา  และเม่ือใดท่ีตัวฉันไม่อาจดีเท่าเทียม 

ฉันก็จะกดผู้อื่นให้ต่�าลง  เพื่อให้ตัวฉันดูดีขึ้น

พระองค์ทรงเสริมว่า  “การสร้างศัตรู ท�าลาย

ชุมชนและท�าลายครอบครัว  ตัวอย่างของความขัดแย้ง

ระหว่างพ่ีน้องเพ่ือแย่งมรดกของบิดายังเกิดข้ึนให้เห็น

ในทุกวันนี้”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวสรุป

ถึงเนื้อหาเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัวว่า “เมื่อเรา

ได้อ่านข่าวเรื่องสงคราม  เราคิดถึงข่าวความอดอยาก

ของเด็กๆ ในเยเมน  ซึ่งเป็นผลของสงคราม  เด็กๆ ที่

น่าสงสารเหล่านั้น  เหตุใดพวกเขาจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ 

ท่ีอดอยากขาดแคลน? สงครามดังกล่าวยังเกิดข้ึนภายใน

ครอบครัว ที่บ้านของเรา ภายในส�านักงานของเรา  

ภายในองค์กรต่างๆ  ทั้งที่ในความเป็นจริงสันติภาพจะ

ต้องมีอยู่  ภายในครอบครัว ภายในชุมชนวัด ในองค์กร

ต่างๆ  ในส�านักงาน  ดังนั้น ขอให้เราด�าเนินชีวิตร่วมกัน 

ด้วยความสมานฉันท์และความปรองดองเสมอ”

 คุณวีณา		โกวิทวานิชย์		

บรรดาผู้มีปัญญา จะส่องแสง
เหมือนแสงสว่างบนท้องฟ้า (ดนล 12:3) 
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 วัดนักบุญอันเดร  

บางภาษี จ.นครปฐม  

ฉลองวัด ฉลอง 89 ปี 

ชมุชนแห่งความเชือ่ และ 

ฉลอง 350 ปี แห่งการ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ประกาศข่าวดีมสิซงัสยาม กับเขต 5 วันเสาร์ท่ี 1 

ธนัวาคม เวลา 10.30 น. พระสงฆ์อคัรสังฆมณฑล

กรงุเทพฯ บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน (ฉลองภายใน 

วนัพฤหสับดทีี ่29 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. คณุพ่อ

จนิตศักดิ	์ยุชยัสทิธิกลุ 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)

 วดัเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม เวลา 18.00 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ  แห่ล้อม  เป็นประธาน  

(พระสงฆ์จอดรถที่แมนชั่นของเซนต์จอห์น  สัตบุรุษ

จอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

 วัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร จ.ปทุมธานี 

ฉลองวัดวนัเสาร์ที ่ 29 ธนัวาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วสิิฐนนทชยั เป็นประธาน 

 วดัพระครสิตประจกัษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 เวลา 

10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ เป็น

ประธาน (ฉลองภายใน วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019 

เวลา 19.00 น. คุณพ่อยอแซฟ	สุวนารถ	กวยมงคล	

เป็นประธาน)

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 

เวลา 10.30 น. 

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จ.ตรัง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 วดันกับญุยอหน์อคัรสาวก จ.สงขลา ฉลองวดั 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญจน- 

บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา  

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)

 วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง ต. 

แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ฉลองและเสกวัด

หลังใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 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. 

 วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง 

บ้านโนนสวรรค์ใต้ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่  1  ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษ

ทาน โคกปราสาท บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร  

ปะค�า จ.บุรีรัมย์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่  8  ธันวาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน บ้าน 

ไม้แงะ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 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. 

สังฆมณฑลเชียงราย

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 เสกวัดและฉลองครสิต์มาส  

วนัพฤหัสบดทีี ่27 ธนัวาคม เวลา 19.00 น. และวนัศกุร์

ที ่ 28 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซสิ 

เซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รตัน์ 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

 วัดแม่พระลูกประค�า 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 คุณพ่อบัญชา	 อภิชาติวรกุล โทร. 08- 

1874-1989)

 วัดนักบุญลูกา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ. 

เชียงราย ฉลองวัดและฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ บ้าน 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

(อ่านต่อหน้า 11)
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] ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 

เทิดไท้องค์ราชัน ราษฎร์บ�ารุงศิลป์ มินิมาราธอน  

ครั้งที่  5 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 ที่โรงเรียนราษฎร์

บ�ารุงศิลป์ อ�าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. สอบถามโทร. 0-3520-

2013-4, 08-2231-4894 

] 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 เพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย 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

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพและ 

ปีใหม่ ท่ีวัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ ตลาดน้อย  

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 เวลา 14.00 น. 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

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

ชีวิตในพระจิต” วันอังคารที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] 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

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

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

ส�าหรับผู้ผ่านการฝึกจิตภาวนา นาน 2 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์

ภาวนาทาบอร์  โดยคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร  

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจท่ัวไป

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 

สร้างวัดคริสตชนอ�าเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646-0-207 

56-3 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส โทร. 

08-1265-9424

] ขอเชิญร่วมท�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด ต. 

อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์  และอธิการคณะ 

นักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอารามแม่พระแห่งสายประค�า

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)

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร ทองแดง 

แก้วประกอบ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 

2018 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล 

อุบลราชธานี

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและกิจกรรม

ต่างๆ มากมาย โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ 

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2018 กิจกรรมเริ่ม

ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และพิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา 22.00 น. “จงเข้มแข็งและหนักแน่น 
ดังนั้น จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด 

เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน 
พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน

จะสถิตกับท่าน”
(ยชว 1:9)

ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่า
ทรัพย์สมบัติมหาศาล 

(บสร 30:15)

“

”
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พระคาร์ดินัลตาเกล :  (ต่อจากหน้า 5)

หลอก เพราะสิ่งนี้ท่านก็เลยโมโหสัตบุรุษในเขตวัดของ

ท่าน แต่กลับคิดได้     “พ่อรู้สึกโกรธ แต่บัดนี้พ่อเข้าใจ 

พ่อเจ้าวัด พ่อพูดว่า ‘ท�าไมคุณพ่อท�าเช่นนี้กับผม?’  

พ่อเจ้าวัดตอบว่า ‘พ่อเพียงแต่ต้องการเปิดใจลูก ลูกจะ

ได้สามารถพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ในเรื่องอื่นๆ

ด้วย’”

l ตั้งแต่นั้น พระคาร์ดินัลตาเกลก็จึงเริ่มมองไปรอบๆ 

และมองหาสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอื่นที่เป็นไปได้ จากที่นั่น  

ความเข้าใจน้ีท�าให้ท่านระลึกถึงเพ่ือนๆ และประสบการณ์

ในขณะอยู่ท่ีวัดท่ีพวกเขาได้หยิบย่ืนให้แก่ท่าน ขณะเรียน

ในบ้านเณร

  “บทสอนเรื่องนี้ดีมาก และก่อเกิดผลอย่างมาก 

ต่อคนหนุ่มอย่างพ่อให้รู้จักไตร่ตรองว่าชีวิตของพ่อ

สามารถเป็นการรับใช้พระศาสนจักร ไม่ใช่เพียงแค่บทสอน 

เราแค่น้ัน ไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองความคิดแต่เป็นประสบการณ์

งดงามของการได้พบปะกับผู้คนผู้อุทิศตนหรือแม้แต่

ยอมสูญเสียชีวิตเพื่อพระเยซูเจ้า และดวงใจของพ่อก็

ชื่นชมหลงใหลเรื่องนี้”

l พระคาร์ดินัลตาเกลเล่าว่าท่านยังจดจ�าความรู้สึกของ

มิตรภาพและความนอบน้อมถ่อมตนท่ีปรากฏในหมู่คณะ 

ท่านรู้สึกขอบคุณทุกคนรอบตัวท่ีท�าให้ท่านรู้จักคิดถึง

อนาคตและช่วยเหลือท่านให้รู้จักขยายเส้นขอบฟ้าชีวิต

ของท่าน  พวกเขาช่วยท่านให้ได้ตัดสินใจในสิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุดในชีวิต

พระคาร์ดินัล 

หลุยส์ 

อันโตนิโอ

ตาเกล 

12 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l การพิจารณาร่างสังฆธรรมนูญในองค์กรของคณะ

กรรมการบริหารงานส่วนกลางสันตะส�านัก (Apostolic 

Constitution on the Curia’s organization) ก�าลัง

ศึกษารูปแบบเชิงลึก ท้ังจากข้อกฎหมายพระศาสนจักร 

และมุมมองของผู้ก�าหนดทิศทางแบบต่างๆ มันเป็น

เหมือนหัวข้อการฟ้ืนฟูทบทวนทัศนคติมุมมองของ

บรรดาพระคาร์ดินัล   ส่ิงน้ีได้รับการอธิบายโดยเลขาธิการ 

สมณสภาพระคาร์ดินัล มงซินญอร์มาร์แซลโล เสเมราโร  

ท่านได้อธิบายรายละเอียดขณะให้การบรรยายในนาม

อ�านาจสั่งสอนของพระสันตะปาปา (the magis- 

terial lecture ) ณ มหาวิทยาลัยลาเตรัน กรุงโรม เมื่อ

เดือนพฤศจิกายน  ท่านเล่าว่า

 “สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าหลังจากที่เนื้อหา

เอกสารได้แจกจ่ายไปแล้ว การประชุมปรึกษาหารือคร้ังใหม่  

จะต้องมีขึ้นเพื่อพูดคุยกันในเรื่องที่สมณสภาพระ

คาร์ดินัลน�าเสนอมา ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เกิดขึ้น

เมื่อคราวออกสังฆธรรมนูญโบนุส ปาสตอร์” 

l สังฆธรรมนูญฉบับใหม่ได้ก�าหนดชื่อล่วงหน้าว่า ‘การ 

ประกาศพระวรสาร’ เป็นสิ่งส�าคัญที่จะทบทวนแก้ไข

กฎเกณฑ์ท่ีปฏิบัติกันในคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

สันตะส�านัก และบางด้านของการปกครองในพระศาสน- 

จักร  เอกสารฉบับที่แล้ว  “โบนุส ปาสตอร์” เขียนขึ้น

เมื่อ 30 ปีที่แล้วโดยพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

l มงซินญอร์มาร์แซลโล เสเมราโร กล่าวว่าสังฆธรรมนูญ

ใหม่นี้พยายามจะปรับใช้ให้ เข้ากับจิตตารมณ์การ 

แพร่ธรรมที่พระสันตะปาปาฟรังซิสเสนอตั้งแต่แรก 

ในสมณสมัยของพระองค์ : พระศาสนจักรเป็นเหมือน

เลขาธิการสมณสภาพระคาร์ดินัลกล่าวว่า :  ประธานที่เป็นฆราวาส “ไม่ใช่การตัดสินใจเกิดที่ขึ้นแบบบังเอิญ” 

สนามโรงพยาบาล ท่ีควรจะรวบรวมผู้บาดเจ็บจากปัญหา

ยุคสมัย พระองค์ตรัสไว้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.

2013 ว่า

  “การเปล่ียนแปลงในเวลาน้ี พ่อได้เคยพูดเร่ืองน้ี 

กับพระสังฆราชในประเทศบราซิลในอดีตมาแล้ว ว่า 

ขณะน้ี เราด�าเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาท่ีเต็มไปด้วยบาดแผล 

ส่วนของประชาชนผู้เดินออกไปจากพระศาสนจักร 

ส่วนที่จากไปแล้วกลับเข้ามา มันง่ายที่จะคิดแบบนี้ เอ้า 

ดังน้ันเราก็มาพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีสิ...

แต่ไม่ใช่...หลังจากสงครามแล้ว สิ่งแรกที่เราต้องท�าคือ

การเยียวยาบาดแผลเสียก่อน” 

l สังฆธรรมนูญจะแสวงหาการไตร่ตรองหลายๆ แง่มุม 

ของพระสังคายนาวาติกันท่ีสอง หลีกเล่ียงการรวมอ�านาจ

ที่ศูนย์กลาง และค้นหาบทบาทของฆราวาสขึ้นมาให้พบ 

มงซินญอร์เสเมราโร เตือนให้คิดถึงการแต่งตั้งฆราวาส

ให้เป็นประธานสมณมนตรีเพื่อการสื่อสารสังคมไม่ใช่

เรื่องบังเอิญ ท่านพูดว่า   “มันไม่ใช่การตัดสินใจแบบ 

กะทันหัน ยิ่งกว่านั้นเป็นการหาทางออกด้วยความ 

ช่วยเหลือจากสัตบุรุษผู้จะมีอ�านาจหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

และตามเนื้อหาทางเทววิทยา” 

l การประชุมครั้งต่อไปของสมณสภาพระคาร์ดินัลจะ

มีขึ้นในวันที่ 10-12 ธันวาคม เพื่อเป็นการทบทวน

ปรับปรุงสังฆธรรมนูญ หัวข้ออื่นๆ เพื่อการพูดคุยก็จะ

มีเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสมาชิกบางคนในคณะกรรมการ

ที่อายุถึง 75 ปีแล้ว

มงซินญอร์

 มาร์แซลโล 

เสเมราโร 
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	 การมอบรางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกหรือ	 Catholic	 Media	 Awards	

2018	ในปีนี้	มีหัวข้องานที่ลงตัวว่า	“เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม	งอกงามได้ด้วย

ความรัก”	วันนั้นผมกล่าวรายงานในวันงานว่า

“และก็มาถึงช่วงเวลาของการมอบกำาลังใจประจำาปี	 สำาหรับสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย	ที่ได้จัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic	Media	

Awards	มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา	จนถึงปีปัจจุบันคือ	ครั้งที่	36 ในชื่องานว่า	

“เมล็ดพันธุ์แห่งความดี	งอกงามได้ด้วยความรัก”

การเปล่ียนแปลงของสื่อทำาให้สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยจาก 

ไม่เกิน 10	ช่อง	สู่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลถึง 24	ช่อง	งานโฆษณาจากระบบ

ปกติ	 ลงสู่โซเชียลมีเดียหลากหลาย	 ภาพยนตร์ไทยที่เคยแยกกลุ่มแยกประเภท

ภาพยนตร์ได้ง่าย	 กลับมีมากมายหลากหลายประเภท	 สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า 

ความก้าวหน้า	 แต่ในจำานวนชิ้นงานมากมายนี้	 กลับน่าเสียดายที่มีงานจำานวน 

ไม่มากเท่าไรที่เป็นตัวอย่างในทางสร้างสรรค์	จรรโลงสังคม	และยกคุณค่าศักดิ์ศรี

ของมนุษย์การอยู่ร่วมกันในครอบครัว	และสำาหรับรางวัลที่จะมอบในวันนี้เรา 

ไม่ได้บอกว่าดีที่สุด	 แต่สื่อมวลชนคาทอลิกต้องการจะบอกว่า	 เราพบความรัก 

ในเม็ดงาน	 และหยาดเหงื่อที่สร้างสรรค์ของพวกท่าน	 เราขอให้กำาลังใจและบอก

กับพวกท่านว่าให้ก้าวต่อไป

นอกจากนั้นยังมีการประกวดผลิตสารคดีสั้นในระดับมัธยมในหัวข้อ	

“รักเรา	 รักษ์โลก”	 จากน้อง	 ๆ	 ในระดับมัธยมศึกษา	 ซึ่งผลการประกวดจะ

ประกาศในไม่ช้า

เราเชื่อว่า	 เมล็ดพันธุ์ที่ท่านได้ช่วยกันหว่านเพาะ	 และปลูกโรย	 จะ

งอกงามและเติบโตขึ้น	เพราะความรักและกำาลังใจจากพวกเราทุก	ๆ	คน

บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว	กระผม	บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการ 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	ขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรี- 

ดารุณศีล	 ประธานในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นในปีนี้	 ได้กล่าวเปิดงาน

ครับ”

ถ้ากิจการที่เราทำาคือเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่าน	 บวกกับความเชื่อว่าเราทำาดี 

สุดใจ	 เวลาที่รอคอยให้งอกงาม	 ต้องอาศัยความรักและกำาลังใจของผู้คน	 ช่วย

เติมเต็มให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น	 เกิดดอกออกผลต่อไป	 ถ้าการผลิตสื่อที่ดีคือ 

เมล็ดพันธ์ุน้ัน	รางวัลเหล่าน้ีก็เป็นความรัก	 ท่ีเราส่งมอบให้คนผลิตส่ือได้มีกำาลังใจ

ต่อไป

งานมอบรางวัลในปีนี้	 มีคนมาชื่นชมองค์กรสื่อพอสมควร	 แต่ผมชอบ

ประโยคของคนๆ	 หนึ่ง	 เขาบอกว่า	 “งานอบอุ่น	 ดูแล้วมีความสุข	 เป็นกันเอง	

ผมเสียน้ำาตาตั้งแต่รางวัลแรกแล้ว	 คุณพ่อและทีมงานไปหาสื่อที่ได้รางวัลเหล่านี้ 

มาจากไหนนี่”	

สิ่งดีๆ	ยังมีอยู่รอบตัวเรา	ความรักจะทำาให้เราเห็นคุณค่าของกันและกัน	

แต่ถ้าความรักเหล่านี้มีจำานวนมากยิ่งขึ้น	และยิ่งขึ้น...

บรรณาธิการบริหาร

เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม
งอกงามได้ด้วยความรัก
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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระฟาติมา บางวัว พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ 

สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร และคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101 วันอาทิตย์ที่ 28 

ตุลาคม 2018

คุณพ่อศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด

พระมารดาพระศาสนจักร จ.นครนายก วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 

แห่แม่พระทางเรือ ณ วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล อ.สองพี่น้อง 

จ.สุพรรณบุรี คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ร่วมด้วยคุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ และคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ วันเสาร์

ที่ 27 ตุลาคม 2018

พิธีมิสซาระลึกถึงภราดา คณะครู เพื่อน และอัสสัมชนิกผู้ล่วงลับ จัดโดย 

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ รุ่น 93 ที่วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ 

เจ้าอาวาส เป็นประธานพิธี วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 
E-mail: udomsarn@csct.or.th ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 20 เขาคือ 
ชายผู้นั้น 

วินาที
ที่ทอดสายตา

ต�่าลง

“140 ปี คริสตจักรที่ 2  สามย่าน” วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15.30 น. ที่คริสตจักรที่สอง สามย่าน คุณพ่อเสนอ ด�าเนินสดวก  

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันสถาปนา 

คริสตจักรครบ 140 ปี พิธีนมัสการพระเจ้า ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย  

ศิษยาภิบาลประจ�าคริสตจักรที่ 2 สามย่าน เป็นประธาน สุดท้ายเป็นการกล่าว 

แสดงความยินดี ดังรายนามต่อไปนี้ คุณวิเชียร อนันตศิริรัตน์ ผู้อ�านวยการ 

กลุ่มศาสนสัมพันธ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ศาสนาจารย์ ดร. 

ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และศาสนาจารย์ 

ดร.บัณธูร บุญอิต ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 6 สภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน

ร่วมประชุมชมรมพิธีกรรมแห่งเอเชีีย ครั้งที่ 22 

หัวข้อ “พระคัมภีร์และพิธีกรรม”
ผู้แทนจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ประกอบด้วย คุณพ่อ 

อันโตนีโอ วาลแซ็กกี เลขาธิการ (อ่านต่อหน้า 13)

 ผมรู ้ สึ กว ่ า รู ปนี้  

พระเยซูไม่สบตา แต่ยังไง 

ก็แล้วแต่ รูปนี้เป็นภาพ 

แกะสลักหินอ่อน มันท�าให้

เราเข้าใจค�าว่า “หิน” ที่แข็ง เมื่อมาสมาสกับค�าว่า “อ่อน” ลงตัว หินที่ดู

แข็งแกร่ง กับดูพลิ้ว อ่อนช้อย อ่อนโยน มันมีทั้งความหนักแน่นในเนื้อหา 

แต่เปราะบางอ่อนไหวในความรู้สึก ภาพนี้ชื่อว่า “ECCE HOMO” เขาคือ

ชายผู้นั้น”

 ภาพแกะสลักนี้เกิดจากฝีมือของช่างแกะชาวดัตช์ Louis Royer 

ผลงานในปี 1826  ผู้มาได้รางวัลชนะเลิศที่โรม และใช้เวลาศึกษาอยู่ถึง  

4 ปี มีผลงานเกิดขึ้นมากมาย ในช่วงเวลาเหล่านั้น ผลงานชิ้นนี้แสดงออก

ถึงเรือนร่างของพระเยซู ผู้รับทรมาน มงกุฎหนาม การถูกเฆี่ยน และการ

ถูกจองจ�า โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าภาพนี้ซ่อนอารมณ์บางอย่างไว้

 ศิลปินเลือกเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ช่วงที่พระเยซูเจ้าก�าลังจะ 

ถูกตรึงกางเขนมาเป็นตัวเดินเรื่อง เมื่อชายคนที่ชื่อเยซูปรากฏกายออกมา 

กับค�าพูดที่ชี้ชวนให้ประชาชนหันไปมองพระองค์ “นี่ไง...ชายคนนั้น” ผม

มีค�าตามในใจเหมือนกัน “นี่ไง ชายคนนั้น จงมองดูพระองค์สิ” ดีเหมือน

กันที่รูปนี้ เป็นรูปที่เรามองไปที่พระเยซู ในขณะที่พระองค์ไม่ได้สบตาเรา  

นี่คือความพิเศษของรูปปั้นนี้ส�าหรับผม


