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วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ 

ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
(พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ผู้ก่อตั้งกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 
พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
และงานฉลอง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
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(อ่านต่อหน้า 4)

 พระคาร์ดินัลย้ำา อุดมสารมีสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ อุดมสารมี

กรรมการสื่อมวลชนประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ

อุดมสารมีบรรดาคริสตชนเป็นสมาชิก และอุดมสาร 

มีเพ่ือน ซ่ึงวันน้ีน่ังอยู่ในห้องน้ี เราขอบอกว่า อุดมสาร 

ภูมิใจ ชื่นใจ ดีใจ ที่มีเพื่อนอุดมสารเป็นหนึ่งเดียว 

มีเพื่อนอุดมสารคอยสนับสนุน ขอขอบใจทุกๆ คน  

จากเหตุการณ์นี้ อุดมสารจึงมั่นใจว่าจะพัฒนา จะ 

ก้าวหน้า และจะเป็นเพื่อนที่ดี เพื่อนคู่ใจ ขอพระเจ้า 

เป็นกำาลังใจ 

 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น 

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ วันเพ่ือนอุดมสาร คร้ังท่ี 

14 “100 ปี อุดมศานต์ ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล” 

(พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู ผู้ก่อต้ังกองทุน 

ส่ิงพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์) พร้อมด้วยพระสังฆราช 

พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษจำานวนมาก 

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 ที่อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ โดย ดร.เทเรซา  

วิรัชนี พรหมสุนทร เป็นประธานคณะกรรมการ 

จัดงาน 

	 พระคาร์ดินัล	 ให้ข้อคิดในบทเทศน์ว่า	 “เราได้

รับเรียกให้สื่อสารกับทุกคน	 เพราะการสื่อสารคือ	พลังที่

สร้างสะพาน	 เพื่อเชื่อมต่อให้เราได้พบปะและเป็นหนึ่ง

เดียวกัน	 นับว่าเป็นสิ่งงดงามเมื่อผู้คนพยายามจะสร้าง

สันติและความปรองดองให้เกิดขึ้นในครอบครัว	 ชุมชน

และในสังคม	

	 และในโอกาสพิเศษที่อุดมสาร	เครื่องมือสื่อสาร

ของคาทอลิกไทยได้ดำาเนินกิจการครบ	 100	 ปี	 จึงเชิญ

ชวนเราคริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ร่วมโมทนาคุณองค์

พระผู้เป็นเจ้า	 สำาหรับพลังแห่งความรัก	 และพระเมตตา

ของพระองค์ที่สัมผัสได้ผ่านทางผู้มีน้ำาใจดี	 เพื่อนอุดม-

สารทุกๆ	 ท่าน	 ที่ได้ให้การสนับสนุนงานด้านสิ่งพิมพ์

ของพระศาสนจักรเสมอมา	

	 ขอให้พิธีบูชาขอบพระคุณในวันน้ี	ได้เป็นสะพาน

เช่ือมต่อระหว่างความรักของพี่น้องที่มีต่องานสื่อสาร

มวลชนของพระศาสนจักร	 และสานต่อไปเพื่อจะเกิด 

สันติสุข	และความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวมนุษย- 

ชาติ	 เพื่อให้กิจการสื่อมวลชนของพระศาสนจักรใน 

ประเทศไทย	ได้เป็นเคร่ืองมืออันสำาคัญ	และมีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้สังคมได้รู้ว่า	 องค์พระเจ้าคือองค์ความรัก	 องค์

พระเจ้าคือพระบิดาของเรามนุษย์ทุกคน	 และเราแต่ละ

คนนั้นล้วนแต่เป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน	

	 สื่อมวลชนมีความสำาคัญ	 อุดมสารก็มีความ

สำาคัญ	เป็นเคร่ืองมือของพระศาสนจักร	เพ่ือเป็นกระบอก

เสียง	 เพื่อบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่า	 ใครคือพระบิดา	 ใครคือ

พระเยซูคริสตเจ้า	 แล้วเราต้องปฏิบัติเช่นไร	 เพื่อจะได้

ดำาเนินชีวิตตามพระธรรมคำาสอน	ดังกล่าวนี้	

ด้วยเหตุนี้	 เราจึงพร้อมใจที่จะช่วยกันทำาให้

กระบอกเสียง	 “อุดมสาร”	 เพื่อบอกข่าวดีให้โลกได้รับรู้	 

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“100 ปี อุดมศานต์ ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”

ได้บอกวิถีชีวิตให้โลกได้รับรู้	รับทราบ	และนำาไปปฏิบัติ”

กองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์	 ก่อตั้งขึ้น

โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	ซึ่งเป็นกองทุน

ถาวร	และจะนำาดอกเบี้ยมาใช้สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์	รวม

ทั้งจัดงาน	 “วันเพื่อนอุดมสาร”	 คณะกรรมการกองทุน

สิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์	 ซึ่งประกอบด้วยคริสตชน 

ฆราวาสที่มีน้ำาใจดีเสียสละเข้ามาช่วยเป็นกรรมการ 

หาทุนให้กับการพิมพ์คาทอลิก	 โดยรับบริจาคจากคริสต-

ชนทั่วๆ	ไป	และจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งคราว	แม้แต่ละ

ท่านจะมีงานส่วนตัวมากมายที่ต้องทำา	 แต่ก็ยินดีเข้ามา

ร่วมแรงร่วมใจกัน	

	 การจัดงาน	 “วันเพื่อนอุดมสาร”	 เป็นกิจกรรม 

หน่ึง	 เพ่ือหารายได้	 และเพ่ือปลุกจิตสำานึกการมีส่วนร่วม	

ความต่ืนตัวให้พ่ีน้องได้หันมาสนใจสนับสนุน	 ท้ังการเป็น

สมาชิกอ่านหนังสือเพ่ือจะได้รับประโยชน์	ความรู้	ข่าวสาร	

และคุณค่าที่พระศาสนจักรต้องการจะสื่อแก่สังคม	 และ 

หาทุนเข้ากองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกฯ	เป็นกองทุนถาวร 

ท่ีจะนำาดอกเบี้ยมาใช้พัฒนาหนังสือพิมพ์อุดมสาร	

นิตยสารอุดมศานต์	 และหนังสืออื่นๆ	 ของพระศาสน- 

จักรให้มากขึ้นๆ	 รวมทั้งเพื่อพบปะสังสรรค์กับพี่น้อง

ผู้อ่าน	ผู้สนับสนุนการพิมพ์	 ผู้จัดทำา	นักเขียน	นักข่าว	

ทุกคนเปรียบเสมือน	“เพื่อนอุดมสาร”	

 พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม	 กล่าว

แสดงความยินดี	 และมอบตะกร้าพระกุมารทรงบังเกิด

แด่พระคาร์ดินัลมีชัย

	 “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาส 

มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาส	 	 “วันเพื่อนอุดมสาร	

ครั้งที่	 14”	 รวมถึงแสดงความกตัญญูและร่วมแสดง

ความยินดีโอกาส		90	ปี	ชีวิตแห่งพระพร	และ		60	ปี

แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของพระคุณเจ้ามีชัย	 กิจบุญชู	 

ท้ังสองโอกาสนี้เป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ท่ีคู่ควรแก่การ

เฉลิมฉลอง

	 จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีเราพากันมาร่วมกันใน

ค่ำาคืนนี้เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าโดยการเฉลิมฉลองพิธี

บูชาขอบพระคุณ	 เพื่อเป็นการแสดงให้พระคุณเจ้าเห็น

ถึงความรักจากใจจริง	 ความเคารพ	 ความนิยมชมชอบ 

ของเราสำาหรับทุกสิ่ งที่พระคุณเจ้ าได้กระทำาและ 

แบ่งปันให้กับเราในหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะความใจดี

ที่คอยรับฟังพวกเราด้วยใจกว้าง	 และที่โดดเด่นที่สุดคือ 

พระคุณเจ้าเป็นนักสร้างบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

หมู่สงฆ์	 	 พระคุณเจ้าสนับสนุนกระแสเรียกไม่เฉพาะแต่

เพื่อเป็นพระสงฆ์เท่านั้น	แต่เพื่อกระแสเรียกนักบวชด้วย 

การสนับสนุนของพระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม	

ชีวิตจิต	การเงิน	และคำาแนะนำาดุจบิดาจารึกอยู่ในดวงใจ

ของทุกคนเสมอ

	 จากประสบการณ์ของข้าพเจ้านับต้ังแต่ที่ได้

พบพระคุณเจ้าเป็นครั้งแรก	 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมในความ

เป็นมิตร	 การเปิดใจกว้าง	 ปรีชาญาณ	 และการเสียสละ

ในพันธกิจของพระคุณเจ้าเสมอ	 	 ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า 

ข้าพเจ้ากำาลังพบกับคนของพระเจ้า	 กับพระสงฆ์ท่ีมีหัวใจ

ดุจพระเยซูและแม่พระ

	 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าท่ีแผนก

อุดมสาร	 นักเขียน	 ผู้สนับสนุน	 และคณะกรรมการ

กองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ที่ตั้งข้ึนโดยพระ

คาร์ดินัล

	 เพ่ือนอุดมสารท่ีรัก		ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจผลงาน 

ของท่าน		ขอสนับสนุนท่านดำาเนินพันธกิจแห่งการประกาศ 

ข่าวดีต่อไป	 ซึ่งได้แก่ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร		

สิ่งที่ท่านตีพิมพ์เป็นขาวดำาหรือสีในอุดมสารมีผลดี 

ต่อผู้อ่านเพราะท่านช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจและจิตใจ 

พวกเขาด้วยความจริงและความยุติธรรม

	 เฉกเช่นท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้	

ซึ่งข้าพเจ้าขอนำามาเสนอ	 ณ	 ที่นี้ว่า	 “เราสามารถเข้าถึง

และทราบถึงความจริงของข้อความหรือบทความจาก

ผลท่ีตามมาของข้อความน้ัน	คือไม่ว่าข้อความหรือคำาพูด 

จะทำาให้เกิดการทะเลาะวิวาท		การแบ่งแยก	การยั่วยุให้

ยอมอยู่ใต้อำานาจ	 หรือในทางตรงกันข้าม	 ข้อความนั้น

จะเป็นการส่งเสริมการให้ข้อมูลที่ดีและการไตร่ตรองที่

เป็นผู้ใหญ่ที่นำาไปสู่การพูดคุยที่มีประโยชน์และเกิดผล

ดีอย่างมากมาย	 การนำาเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นหมายถึงการ

เสริมสร้างชีวิตผู้อื่น	หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชีวิต

ของพวกเขา		นี่คือเหตุผลที่ว่าทำาไมจะต้องสร้างความ

ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับแหล่งข้อมูลของข่าว	 และช่วยกัน 

ป้องกันการสื่อสารที่ เป็นเครื่องมือที่แท้จริงในการ 

เสริมสร้างความดีงาม	ก่อให้เกิดความไว้วางใจ	และช่วย

เปิดหนทางของการนำาไปสู่การเป็นหน่ึงเดียวกันและ

การมีสันติสุข”	(วันสื่อมวลชนสากล วันที่ 24 มกราคม 

2018)”

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	 กล่าวแสดงความยินดี	 และมอบของขวัญ	 

แด่พระคาร์ดินัล	 “ผมรู้จักพระคุณเจ้า	 ตั้งแต่สมัยที่ผม 

เป็นนักเรียนอัสสัมชัญที่นี่	เข้าใจว่าตอนนั้นอยู่ชั้น	ม.ศ.2 

พระคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำา	 กาลหว่าร์	 

และมีโอกาสมาเทศน์ให้นักเรียนคาทอลิกอัสสัมชัญ	 ซึ่ง

เวลานั้นก็เกือบจะเต็มอาสนวิหาร

ผมจำาได้แม่น	 รู้สึกประทับใจ	 ในบทเทศน์	

เตรียมเข้าเงียบ	 และเพ่ือเตรียมจิตใจเก่ียวกับศีลมหาสนิท	

และไม่ใช่เพียงผมคนเดียว	 ในบรรดาเพื่อนๆ	 ที่ร่วม 

รับฟังการอบรมจิตใจในครั้งนั้น	 ก็มีความประทับใจเป็น

อย่างมาก

หลังจากนั้นยังพบพระคุณเจ้า	 ในฐานะที่พระ- 

คุณเจ้าเป็นอธิการบ้านเณรยอแซฟ	 และผมเป็นเณรเล็ก

ในสมัยนั้น	หลังจากจบอัสสัมชัญแล้ว	ผมก็เข้าบ้านเณร	

ผมยังรู้จักพระคุณเจ้า	ในฐานะพระอัครสังฆราช 
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แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ในช่วงเวลาของสถานการณ์ 

ประเทศไทย	 มีความสับสนต่างๆ	 พระคุณเจ้าได้แสดง 

ความเป็นผู้นำาออกมาอย่างชัดเจน

การตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือ	 ผู้ลี้ภัยอินโดจีน 

จำานวนมาก	 7-8	 แสนคน	 ทำาให้พระศาสนจักรเข้าไปมี

บทบาทในทางสังคมอย่างโดดเด่น	 เป็นท่ีรับรู้ท่ัวประเทศ 

ไทย	และนานาชาติ	เหตุการณ์สึนามิ	และอื่นๆ	

เม่ือพระคุณเจ้าได้รับการสถาปนาเป็นพระ

คาร์ดินัลองค์แรกของพระศาสนจักรในประเทศไทย	และ

ของพระศาสนจักรสากล	ทำาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก

ในฐานะเป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปา	 ทั้ง

ในสมณกระทรวงประกาศข่าวดี	 และเป็นพิเศษสำาหรับ	

การเป็นผู้แนะนำา	 ผู้ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ

สันตะสำานัก	ทั้งหมดนี้	เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา

ทุกคน	

ดังนั้นในโอกาสที่พระคุณเจ้าจะมีอายุ	 90	 ปี	

จึงถือว่าเป็นพระพรของพระศาสนจักรในประเทศไทย	

สำาหรับพวกเราทุกคน	ในพันธกิจต่างๆ	ที่พระคุณเจ้าได้

ฝากไว้	 และพวกเราทุกคนจะพยายามที่จะสานต่อ	 และ 

จะนำาพระศาสนจักรไปในหนทางท่ีพระคุณเจ้าได้ให้

แนวทางไว้	 ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า	

และเป็นไปตามแนวทางของพระศาสนจักร

ขอพระคุณ เจ้ ามีอายุมั่ นขวัญ ยืนได้ เ ป็น 

แบบอย่าง	 และอยู่กับพวกเราต่อไป	 เป็นเวลานานแสน

นาน	และขอพระเป็นเจ้าประทานพรแด่พระคุณเจ้า

จากของขวัญชิ้นเล็กน้อย	 ที่ผมจะมอบให้นี	้

ขอให้พระพักตร์ของพระเยซูเจ้า	 ได้ส่องสว่าง	 เมื่อใคร

ก็ตามมองหน้าพระคาร์ดินัลมีชัย	 สามารถพบพระคริสต-

เจ้า	 และขอพระพร	 ซึ่งชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม	

มักจะขอเสมอ	 	 ‘ขอให้พระพักตร์ของพระเจ้าส่องสว่าง

เหนือพระคุณเจ้าเสมอ’		ซ่ึงถือว่าเป็นพระพรท่ีสูงสุด	สำาหรับ 

เราทุกคนผู้มีความเชื่อ	ขอพระเจ้า	อวยพรแด่พระคุณเจ้า	 

ครับ”

คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ (คุณปะการัง)  

กล่าวลำานำาแด่พระคาร์ดินัล	

คือธาร	น้ำาใส	แห่งชีวิต	

คือแสงอาทิตย์	ของผู้สร้าง

คือความรัก	ที่ส่องทาง

คือความสว่าง	ที่ส่องใจ

ยามอ่อนโยน	คือร่มไม้	ให้พิงพัก

ยามแน่นหนัก	คือขุนเขา	ไม่หวั่นไหว

คือยอด	ชุมพาบาล	นาม	‘มีชัย’

คือหนึ่งดวงใจ	ในคริสตชน

90	ปี	ทั้งชีวิต	อุทิศให้

มอบกายใจ	ถวายงาน	สานสืบผล

แม้ถูกยก	ให้สูงขั้น	เกินชั้นชน

ยังถ่อมตน	ลงต่ำา	ธรรมดา

นี่แหละคือ	ยิ่งใหญ่	เหนือยิ่งใหญ่

กำาหนดใจ	สูงส่ง	ทรงคุณค่า

คือของขวัญ	สวรรค์พระ	ประทานมา

วันเพื่อนอุดมสาร (ต่อจากหน้า 3)

พระศาสนา	จึงมีชัย	เหนือศัตรู

หลักวางตน	หลากผลงาน	ก่อการสร้าง

คือแบบอย่าง	คือทางใจ	ให้เรียนรู้

พ่อมีชัย	ไมเกิ้ล	กิจบุญชู

ยืนยงอยู่	คู่ศรัทธา	ประชาชน

ขอพรพระ	เทวดา	ฟ้าสวรรค์

ร่วมเสกสรร	หรรษทาน	ทั่วเวหน

ให้พระคริสต์	มีชัย	เหนือใจคน

ทั้งสากล	ต่างแซ่ซ้อง	ร้องยินดี

พระคาร์ดินัลมีชัย	 กล่่าวว่า	 “อุดมสารมีสภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ	

อุดมสารมีกรรมการสื่อมวลชนประเทศไทยเป็นผู้รับ- 

ผิดชอบอุดมสารมีบรรดาคริสตชนเป็นสมาชิก	 และ 

อุดมสาร	 มีเพ่ือน	 ซ่ึงวันน้ีน่ังอยู่ในห้องน้ี	 เราขอบอกว่า	

อุดมสารภูมิใจ	 ชื่นใจ	 ดีใจ	 ที่มีเพื่อนอุดมสารเป็นหนึ่ง

เดียว	มีเพื่อนอุดมสารคอยสนับสนุน	ขอขอบใจทุกๆ	คน	 

จากเหตุการณ์น้ี	 อุดมสารจึงม่ันใจว่าจะพัฒนา	จะก้าวหน้า 

และจะเป็นเพ่ือนท่ีดี	เพ่ือนคู่ใจ	ขอพระเจ้าเป็นกำาลังใจ”

พระคาร์ดินัลมีชัย	มอบของท่ีระลึกแก่ผู้สนับสนุน

การจัดงานวันเพ่ือนอุดมสาร	 คร้ังท่ี	 14	 แก่สปอนเซอร์ 

ส่ิงพิมพ์คาทอลิก	 “อุดมสารและอุดมศานต์”	 แก่คอลัม-

นิสต์	ช่างภาพจิตอาสา

	 คณะกรรมการจึงได้จัดงานวันเพ่ือนอุดมสาร	

2	 ปีครั้ง	 หรือปีเว้นปี	 และได้เริ่มครั้งแรก	 ค.ศ.	 1995	 

ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ	และโรงเรียนอัสสัมชัญ		ปัจจุบัน

นับเป็นครั้งที่	14	ซึ่งมีความพิเศษคือ	

	 ฉลองครบ	1	ศตวรรษแหง่การกำาเนดิอดุมศานต	์ 

นิตยสารคาทอลิกไทย	 ซ่ึงถือกำาเนิดข้ึนในนามสารสาสน์ 

คฤศตังตั้งแต่ปีคริสตศักราช	1917	ได้ร่วมขอบพระคุณ 

พระผู้เป็นเจ้า	 ส่งเสริมการพิมพ์คาทอลิกและสานต่อ

พันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีต่อไป

	 ระลึกคุณพระคาร์ดินัล เนื่องด้วย	 ค.ศ.	 2019	

จะเป็นวาระครบ	 90	 ปี	 ชีวิตแห่งพระพร	 (วันเกิด	 24	

มกราคม	ค.ศ.	 1929)	 และครบ	60	ปี	 ชีวิตสงฆ์	 (รับ 

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์	 20	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1959)	 ของ

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	มีชัย	กิจบุญชู		

การจัดงานคร้ังนี้เกิดจากความร่วมมือของ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ 

ในชุดเริ่มแรก	 และคณะกรรมการสรรหาที่เข้ามาผนึก

กำาลังในชุดปัจจุบัน	 โดยมีผู้สนับสนุนการจัดงานรับเป็น

สปอนเซอร์	ผู้ให้การอุปถัมภ์ทั้งสิ้น	25	ราย

ขอขอบพระคุณพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู พระสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	 ประมุขแห่ง 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ประธานสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย	พระอัครสังฆราชพอล ชาง  

อิน-นัม   เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์  

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง	 พระอัคร- 

สังฆราชโยเซฟ อาจัด ประมุขแห่งอิสลามาบาด-ราวัล 

ปินดี	 ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งปากีสถาน 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุข 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	 ประธานสื่อมวลชนคาทอลิก 

ประเทศไทย	 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา- 

ภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่	 พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑล

นครสวรรค์	 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี	พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย	 ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี	 พระสังฆราช 

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย 

บรรดาพระสงฆ์	 นักบวชชาย-หญิง	 และท่านผู้มีเกียรติ 

ทุกท่าน	 ที่ได้มีส่วนร่วมอย่างสำาคัญยิ่งทั้งในงานวันนี	้

และในความสำาคัญของการสนับสนุนสื่อคาทอลิกของ

พระศาสนจักรคาทอลิก	ท้ังได้มายืนยันถึงความเป็นเพ่ือน

อันยาวนานในโอกาส	100	ปี	อุดมศานต์	

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

การแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทยมอบของท่ีระลึกแด่อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

โรงเรยีนอัสสัมชญัคอนแวนต์ สถาบนัธดิาพระราชนิมีาเรยี 

สนับสนุนการจัดงาน ด้านสถานที่และการแสดง
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ตอนที่ 225

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 13)

19 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เพื่อเป็นการฉลองวันผู้ยากไร้โลกครั้งที่	 2	 พระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสทรงถวายมิสซาและจัดเลี้ยงอาหาร 

มื้อพิเศษที่สำานักวาติกันในห้องประชุมเปาโลที่	 6	 ซึ่ง

มีคนไร้บ้านในกรุงโรมกว่า	 1,500	 คน	 เข้ามาร่วมการ

ฉลองน้ีเริ่มจากปีที่แล้วโดยดำาริของพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 มีจุดประสงค์เพื่อขจัดวัฒนธรรมทิ้งขว้างและ 

ไม่ไยดีต่อคนจน	 ทันทีที่พระองค์เสด็จมาถึง	 พระสัน- 

ตะปาปาทรงทักทายกับพ่อครัวท่ีส่งมาจากโรงแรม 

ฮิลตันในกรุงโรม	 บางคนกลั้นน้ำาตาไว้ไม่อยู่เมื่อได้พบ 

พระสันตะปาปา			ท่ามกลางความประหลาดใจของบรรดา

ผู้ที่มีโอกาสได้พบพระสันตะปาปา	 พระองค์ทรงเริ่ม 

ก่อสวดขอบพระคุณพระเจ้าก่อนรับประทานอาหาร

	 “ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่พวกเราทุกคน	

ขอทรงอวยพรแก่ดวงใจ	 แก่คำาวิงวอนของเรา	 ทรงช่วย

เราให้ได้ก้าวหน้าต่อไป	 อาแมน...	 ขอให้ทานอย่างมี

ความสุข!”

l พระสันตะปาปาทรงนั่งรับประทานกับพวกเขาที่ซึ่ง

พระสันตะปาปาทรงเชิญคนเร่ร่อนกว่า 1,500 คน

มารับประทานอาหารที่สำานักวาติกัน

พวกเขาหัวเราะหยอกล้อร่วมกัน	 พวกคนที่นั่งโต๊ะเดียว

กับพระสันตะปาปาก็ถ่ายรูป	 พวกที่นั่งโต๊ะอื่นๆ	 ก็จ้อง

มองมายังพระองค์อย่างจดจ่อ			ยิ่งกว่านั้น	พระองค์

ยังทรงโปรดให้มีวงดนตรีบรรเลงในงานนี้ด้วย		เป็นวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วันระลึกถึงคนจนระดับโลก	เร่ิมต้นโดยพระสันตะปาปา

ฟรังซิสเมื่อปีที่แล้ว	วันที่	19	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2017	

และทรงต้ังพระทัยให้มีข้ึนทุกปี	อย่างไรก็ดีแล้ววันผู้ยากไร้

โลกมีจุดประสงค์อะไร?

อะไรคือวันผู้ยากไร้โลก?

	 วันผู้ยากไร้โลกเป็นการจัดข้ึนเพ่ือผู้ด้อยโอกาส

และคนยากจน	 ยังเป็นวันที่เผยแผ่กระจายจิตสำานึกถึง

ความต้องการของคนจนทั่วโลก	 ชักนำาให้กำาลังใจผู้คน

หันมาลงมือรับใช้พวกเขามากขึ้น

ทำาไมจึงต้องจัดตั้งวันนี้ขึ้น?

	 วันนี้จัดให้มีขึ้นไม่นานหลังจากการพบปะ

ระหว่างพระสันตะปาปากับคนยากจนในปีศักดิ์สิทธิ์

แห่งเมตตาธรรม	 เป็นการพบปะกันนี้เองที่พระสันตะ- 

ปาปาได้ตรัสขอโทษพวกเขา	แบบสาธารณะ			พระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส	 ตรัสว่า	 	 “พ่อขออภัยตลอดเวลาผ่านมา 

ที่คริสตชนเมื่ออยู่ต่อหน้าคนจนหรือเมื่อคนจนเข้ามา

ใกล้	และได้หันหน้าไปทางอื่น	พ่อขอโทษ”	

l พระสันตะปาปาทรงจัดตั้งวันผู้ยากไร้โลกเป็นประดุจ

การเรียกร้องให้เราสนใจรับใช้คนจนและเพิ่มความสำานึก

เพ่ือช่วยผู้ด้อยโอกาสในโลกน้ี		มงซินญอร์ริโน	ฟิสิเคลลา 

ประธานหน่วยงานการประกาศข่าวดีใหม่	เล่าว่า		“พระองค์ 

ตรัสว่าเราไม่ควรเพียงแค่ให้ทานหรือสวมกอดต้อนรับ	

ต้ังแต่เริ่มแรกในสมณสมัยของพระองค์มาแล้วได้ตรัส

แสดงความรู้สึกน้ี	 ‘เราต้องรู้สึกเหมือนได้สัมผัสแตะต้อง

เนื้อตัวของพระคริสตเจ้าเอง’”	

จะไม่มีวันลืม	 โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ค่อยได้รับ 

การปฏิบัติจากผู้คนด้วยความเคารพให้เกียรติและ 

เท่าเทียม

วันผู้ยากไร้โลก คืออะไร?

l หนทางหนึ่งที่เราจะ	 ‘สัมผัสองค์พระคริสตเจ้า’	 ก็โดย

อาศัยการรับใช้ที่จัดขึ้นในวันนี้ในกรุงโรมและเมืองต่างๆ

ทุกเมือง

มีเหตุการณ์อะไรในวันผู้ยากไร้โลก?

	 ปีที่แล้ว	 วันนั้นเรามุ่งไปที่พระคัมภีร์ข้อความ

ว่า	 “ลูกที่รักทั้งหลาย	 ให้เราอย่าเพียงรักกันแต่ปากแต่

ด้วยการกระทำาและความจริง”	 เต็นท์โรงพยาบาลสนาม

จึงก่อตั้งขึ้น	ณ	จัตุรัสนักบุญเปโตรเพื่อช่วยเหลือคนจน

มาตรวจรักษาในวันผู้ยากไร้โลก			ในวันอาทิตย์ที่	19	

พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2017	 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ถวายมิสซาในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร	 หลังจากนั้น	

พระองค์ทรงนั่งรับประทานอาหารกับคนยากไร้ในห้อง

ประชุมเปาโลที่	6	ซึ่งมาได้ราว	1,500	คน	ในห้องนั้น

มีอะไรใหม่ในปีนี้?

	 ในวันผู้ยากไร้โลกปีนี้	 ตั้งอยู่บนพระคัมภีร์

หนังสือเพลงสดุดีประโยคท่ีว่า	“คนยากจนผู้น้ีทูลพระองค์	

และพระเจ้าทรงรับฟังเขา”	 จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่	

18	พฤศจิกายน	

	 ในปีที่แล้วที่มีการตรวจรักษาทางการแพทย์	 

ปีนี้ก็มีแต่แตกต่างไปจากเดิม	 ปีนี้จะมีการตรวจรักษา

จนถึงค่ำา		มงซินญอร์ริโน	ฟิสิเคลลา	เล่าต่อว่า	“คนจน

หลายคนดำาเนินชีวิตตอนกลางคืน	 พวกเขาเป็นมนุษย์

กลางคืน	 ดังนั้นเราได้มาพิจารณากันในเต็นท์สนาม

พยาบาลว่าเพ่ือช่วยพวกเขาให้มีประสบการณ์พิเศษ 

ในการได้รับการเอาใจใส่และเข้ามามีส่วนร่วม”

	 เหมือนเดิม	หลังจากพิธีมิสซาในพระมหาวิหาร 

นักบุญเปโตรแล้ว	พระสันตะปาปาฟรังซิสจะรับประทาน

อาหารกับผู้ด้อยโอกาสอีกคร้ังหน่ึง	 แต่ปีน้ีได้เพ่ิมจำานวน

ผู้เข้ามาเป็นสองเท่า	 ราวๆ	 3,000	 คนที่จะเข้ามารับ

ประทานอาหารเที่ยงในห้องประชุมเปาโลที่	6

	 พระสันตะปาปาทรงหวังว่าผู้คนหลายคนจะ

เปิดตามองไปยังผู้ยากไร้รูปแบบต่างๆ	 ที่มีอยู่ทั่วโลก	 ;	

และเป็นแรงใจให้ทำากิจกุศลยิ่งๆ	ขึ้น

มงซินญอร์ริโน ฟิสิเคลลา
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ประกาศกในมื้อกลางวัน
“เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจ

เพื่อจะได้รับการอภัยบาป” (ลูกา 3:3)
ทอมกลับมาจากโรงเรียนด้วยความหงุดหงิดและอาย	 เมื่อถึงบ้านเขา

รวบรวมความกล้าเดินไปบอกกับแม่ของเขาว่า “แม่ครับ ขอให้เลิกจัดอาหาร

ตะวันออกกลางในอาหารกล่องมื้อเที่ยงของผมทีเถอะครับ”	พ่อและแม่ของ

เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้น	 ทอมอธิบายในท่ีสุดว่าเพ่ือนนักเรียนคนอื่นทำาให้เขา

รู้สึกลำาบากมากเวลาที่เขานำาอาหารท่ีไม่ได้ดูเหมือนคนอื่นมาทานในเวลาพัก

เที่ยง	 เขาจึงกล่าวว่า	 “ต่อจากนี้ไปขอให้แม่ช่วยท�าเนยถั่วกับขนมปัง หรือว่า

เป็นวุ้นและแอปเปิ้ลได้มั้ยครับ”

	ในชมุชนโปรเตสแตนท์หรือคาทอลกิผิวสขีาว	ทำาให้ทอมและครอบครัว

ของเขา	 “แปลกแยก”	 เพราะพ่อของเขามาจากประเทศซีเรีย	 และแม่มาจาก

ประเทศปาเลสไตน์	ทอมจึงดูแตกต่างจากเด็กคนอื่น	ๆ	ในโรงเรียน	ครอบครัว

ของทอมมีประเพณีวัฒนธรรมในวันหยุดที่ไม่เหมือนคนอื่น	 หรือแม้แต่อาหาร

ที่แตกต่างกัน	แม่ไม่ได้กล่าวตอบอะไร	และก็ไม่ได้ให้สัญญาอะไร

	อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาครูของทอมประกาศว่า	 นักเรียนไม่ต้องนำา

อาหารกลางวันมาในวันพรุ่งนี้หรือไม่ต้องนำาเงินมาซื้ออาหารกลางวัน	 เพราะ

ว่าทางโรงเรียนกำาลังจะมีการจัดงานเทศกาลอาหารในวันพรุ่งนี้

	วันรุ ่งขึ้นในมื้อกลางวันแม่ของทอมมาท่ีโรงเรียนและนำาอาหาร

ตะวันออกกลางมา	 ครูจึงแนะนำาว่า	 “นี่คือคุณนิมเมิน เป็นแม่ของทอม เธอ 

ได้น�าอาหารตะวันออกกลางมาให้แก่พวกเรา และเธอจะอธิบายถึงส่วนผสม

และความเป็นมาของอาหารทุกจาน เธอยังได้อบขนมปังให้ทั้งชั้นเรียนน�า 

กลับบ้านด้วย” บรรดานักเรียนชอบและมีความสุขสนุกกับทุกสิ่งทุกอย่างท่ี

ทอมทาน

หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา	 ทอมก็ไม่อายที่จะนำาอาหารกลางวันที่แม่

ทำามาให้ไปทานที่โรงเรียนทุกวัน

 ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลก โปรดเปิดดวงใจให้ลูกสามารถสัมผัสกับ

ความรักของพระองค์ในเพื่อนพี่น้อง ให้ลูกสามารถเข้าใจถึงความงดงามของ

พวกเขา แม้ว่าเราจะแตกต่างกัน แต่พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักนั้น  

อาแมน

จากปัญหาสู่ปัญหา
	 อ่านเรื่องราวแล้วก็เห็นใจไม่น้อย
	 สองคนรักกันแต่งงานกันมีลูกด้วยกัน
	 ทุกอย่างดูดีไปหมด
	 ต่างฝ่ายต่างมีชื่อเสียงในวงการ
	 คนในสังคมพากันชื่นชม
	 ช่างเป็นครอบครัวครบครัน
	 มีพร้อมทุกอย่าง
	 ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
	 เพื่อเป็นครอบครัวมากสุข
	 แต่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไป
	 เมื่อทุกอย่างกำาลังที่ดำาเนินไปด้วยดี
	 เกิดจุดพลิกผันซับซ้อนเงื่อนงำา
	 ส่งผลกระทบไปทั้งครอบครัว
	 ดังต้นไม้แรกผลิใบโดนถาถมด้วยลมแรง
	 ถึงแต่ละฝ่ายพยายามสุดความสามารถ
	 พะยุพยุงกันฝ่าวิกฤติ
	 ทั้งให้อภัยทั้งให้กำาลังใจกันทั้งยืนหยัด
	 พร้อมพลังใจจากคนในสังคม
	 ในฐานะเป็นคนของประชาชน
	 แต่จนแล้วจนรอด
	 ต่างฝ่ายต่างออกมายืนยัน
	 ความรักทั้งสองจบลงด้วยดี
	 เหลือแค่อดีตสามีอดีตภรรยา
	 เหลือแค่ความเป็นพ่อความเป็นแม่ของลูก
	 กระนั้นก็ดี
	 คำาว่า	“อดีต”	บ่งบอกสิ่งผ่านพ้นไปแล้ว
	 แม้จะส่งผลกับปัจจุบันมากบ้างน้อยบ้าง
	 แต่ก็ถือว่าผ่านไปแล้วผ่านไปเลย
 ทว่าในกรณีของลูกคนนี้
	 อดีตยังคงต่อเนื่องปัจจุบันไปถึงอนาคต
	 กลายเป็นความซับซ้อนสำาหรับชีวิต
 อยู่กับแม่ที่เป็นอดีตภรรยาพ่อ
	 กลายเป็นการตัดขาดความเป็นแม่จากความเป็นภรรยา
	 กลายเป็นการตัดขาดความเป็นแม่จากความเป็นพ่อ
 มีพ่อที่เคยเป็นอดีตสามีแม่
	 กลายเป็นการตัดขาดความเป็นพ่อจากความเป็นสามี
	 กลายเป็นการตัดขาดความเป็นพ่อจากความเป็นแม่

ทั้งๆ	ที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้
	 สิ่งที่ธรรมชาติเอื้อการเจริญเติบโตพัฒนาของลูกนั้น
 นอกจากให้ลูกได้อบอุ่นกับพ่อกับแม่
	 ได้ทั้งความเข้มแข็งจากพ่อ
	 ได้ทั้งความอ่อนโยนจากแม่

ส่งผลไปถึงความเป็นชายหรือหญิงของลูก
ยังให้ลูกมีพ่อมีแม่ต้นแบบชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

	 ลูกมีภาพลักษณ์ของหญิงผู้เป็นภรรยา
	 ลูกมีภาพลักษณ์ของชายผู้เป็นสามี
	 ส่งผลไปถึงความเป็นสามีหรือภรรยาของลูก
	 ซึ่งเป็นมรดกสายเลือดที่พ่อแม่ส่งต่อให้ลูก
	 เพื่อปรุงแต่งชีวิตลูกให้สมบูรณ์แบบ

เปี่ยมด้วยวุฒิภาวะทุกด้าน
และก็เป็นเช่นนี้
ทุกครั้งที่พ่อกับแม่แยกกันเลิกรากัน
ดูจะเป็นการแก้ปัญหา
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่สำาหรับลูก
เพราะเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งสร้างอีกหลายปัญหา		
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สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนโมร็อกโก  
วันที่		13		พฤศจิกายน	ค.ศ.	2018		ผู้อำานวยการสำานักพิมพ์วาติกัน		
นายเกรก บรูกค์ 	 รายงานว่า	  “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ชาวอาร์เจนตินา	 มีกำาหนดการเสด็จเยือนประเทศโมร็อกโกอย่างเป็น
ทางการ	 	 ณ	 เมืองราบัต	 และเมืองคาซาบลังก้า	 ตามคำาทูลเชิญของ
กษัตริย์โมฮัมเม็ด ที่ 6		(His	Majesty	the	King	Mohammed	VI)	
และสภาพระสังฆราช	 ระหว่างวันที่	 	 30-31	 	 มีนาคม	 ค.ศ.	 2019”		
กำาหนดการอย่างเป็นทางการจะประกาศในไม่ช้า
	 เป็นที่คาดหมายระหว่าง	ค.ศ.	2018	ว่า	สมเด็จพระสันตะ- 
ปาปาจะทรงตอบรับคำากราบทูลเชิญให้เสด็จเยือนโมร็อกโกโอกาสท่ี 
องค์การสหประชาชาติจัดประชุมสากลรัฐบาลของนานาชาติ	 เพื่อร่วม
บริหารจดัการด้านความปลอดภยั	และจดัระเบยีบเร่ืองการอพยพย้ายถิน่
ในเดือนธันวาคม	ค.ศ.		2018

“เราเป็นหนทาง  ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6)

ระหว่างพระเยซูคริสตเจ้าทรงถูกสอบสวน		 
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“พระบิดาเจ้าข้า
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร”

(ลูกา 23:34)
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ติดตอสอบถามที่
(คุณแอว) โทร. +31 646833933 
 Line ID:aeaw2523
(คุณโอ)  โทร. 09 3532 6886      
 Line ID:oracha2525
(คุณพิมพ)  โทร.  06 2328 0999

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

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

สถานที่สำคัญนอกเหนือจากแมพระประจักษ

 บริการโดย...

บริษัท Happy Travel Holland

อันนา หยิ่ว ผิวเกลี้ยง
พักผอนในพระเจา

7 มกราคม ค.ศ. 2000

อันนา หยิ่ว ผิวเกลี้ยง
พักผอนในพระเจา

7 มกราคม ค.ศ. 2000

ยวงบัปติสตา วัฒนา มณีสุวรรณ
พักผอนในพระเจา

6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011

ฟรังซิสโก ไพศาล มณีสุวรรณ
พักผอนในพระเจา

15 มกราคม ค.ศ. 2010

อันตน สมเกียรติ เนตรโพธิ์
พักผอนในพระเจา  

9 ตุลาคม ค.ศ. 2015

เปาโล พันธวัจน มณีสุวรรณ
พักผอนในพระเจา

27 เมษายน ค.ศ. 2016

เปโตร หลอย แซวอง
พักผอนในพระเจา

22 มิถุนายน ค.ศ. 1972

เปโตร หลอย แซวอง
พักผอนในพระเจา

22 มิถุนายน ค.ศ. 1972

ยอหนบัปติส ดำรงค  
วองอัครวุฒิ

พักผอนในพระเจา  
11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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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’

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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

เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง... 
และอุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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

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

สนใจติดตอ 

บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

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

"New Pipe Organ from Italy"

(เตี่ย) เมี้ยน 
เจริญวานิช

ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1923
พักผอนในพระเจ้า

21 ธันวาคม ค.ศ. 2010
สิริรวมอายุ 87 ป

คาธารีนา ระเบียบ 
เจริญวานิช

ชาตะ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1926
พักผอนในพระเจ้า

21 กันยายน ค.ศ. 2011
สิริรวมอายุ 85 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

In  God,  We  Trust 

w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com
w w w . p o n m a r e e . c o m
e-mail: ponmaree.bakery@gmail.com

35.-35.-

พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 

ราคาเริ่มตนเพียงราคาเริ่มตนเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
B   A   K   E   R   Y

02-291-3750-4

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

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

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

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

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com

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

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

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

โอวาทของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตอนจบสมัชชา
	 ต่อไปนี้	เป็นโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 ตอนสิ้นสุดการประชุมสามัญ	 ครั้งที่	 22	 ของ

สมัชชาพระสังฆราช	 หัวข้อ	 “เยาวชน	 ความเชื่อ	 และ

การไตร่ตรองกระแสเรียก”

	 “พ่อต้องขอบใจทุกคนด้วย	 พระคาร์ดินัลบัล-

ดิสเซรี่...มงซินญอร์	ฟาเบเน	ประธานการประชุม	เลขาฯ

พิเศษ	 พวกเขาทำางานทุ่มเทมาก	 ขอบใจผู้เชี่ยวชาญ	

ทำางานด้วยความอดทน	ขอบใจทุกคน...เป็นพิเศษบรรดา

เยาวชน	 ผู้นำาเสียงเพลงมาในหอประชุม	 “เสียงเพลง”	

เป็นคำาทางการทูต		สำาหรับเสียงฮา...	ขอบใจ

	 มีสามสิ่งสะกิดใจพ่อ	ประการแรกคือ	สมัชชานี้	 

มิใช่รัฐสภา	 พระจิตเจ้าทรงคุ้มครอง	 พระจิตเจ้าทรง

ทำางานในเรา...อย่าลืม...พระจิตเจ้าทรงทำางานที่นี่

	 ประการที่สอง	 ผลของสมัชชา	 ไม่ใช่เอกสาร	

พ่อบอกตอนเริ่มสมัชชาแล้ว	 เรามีเอกสารมากมาย	 แต่

ฉบับนี้	 ต้องมีผลในเรา	 ต้องบังเกิดผล	 เราเป็นคนร่าง

เอกสาร	มีกรรมการ	เราศึกษา	เรารับรอง	บัดนี้	 เราต้อง

ทำาให้บังเกิดผล	เราต้องอธิษฐานภาวนา	ศึกษา	วอนขอ

แสงสว่าง	 เอกสารนี้	 จะช่วยคนอื่นๆ	มากมาย	 แต่ผู้รับ

คนแรก	คือ	เรา...โปรดอย่าลืม

	 ประการที่สาม	 พ่อคิดถึงแม่พระ	 มารดาของ

พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์	 แม่ของเรา	 เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์	

แต่เรา	 ลูกๆ	 เป็นคนบาป	 เราทุกคนเป็นคนบาป... 

อย่าลืม...เพราะบาปของเรา	 ปีศาจ	 จอมใส่ความ	 คอย 

หาประโยชน์เสมอ	 ดังในหนังสือโยบ	 บทแรก	 มันวน

เวียนไปรอบๆ	 ทั่วโลก	 คอยหาเหยื่อ	 ในช่วงนี้ปีศาจ

กล่าวหาเราแรงมาก	 และการใส่ความนี้	 กลายเป็นการ

เบียดเบียนด้วย	

ประธานที่ประชุมวันนี้กล่าวว่า	 พระศาสนจักร 

อิรัก	 ถูกเบียดเบียน	 และอีกหลายแห่งในตะวันออก	

หรือที่อื่นๆ...ยังมีการใส่ความพระศาสนจักร	 แต่พระ

ศาสนจักรต้องไม่ถูกทำาให้แปดเปื้อน	ลูกๆ	มีมลทิน...ใช่	

แต่แม่ไม่มีมลทิน	 เราต้องปกป้องแม่ของเรา	 จากปีศาจ	
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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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คำาสอน 5 นาที  (ต่อจากหน้า 10) เสียงเยาวชน  (ต่อจากหน้า 17)

ด้วยคำ�ภ�วน� และพลีกรรม ขอให้เร�สวดส�ยประคำ� 

สวดขอนักบุญมีค�แอล อัครทูตสวรรค์ ขอพระแม่ของ

เร�คุ้มครองพระศ�สนจักรเสมอ เร�ก็ทำ�ต่อด้วย ตอนนี้ 

เป็นช่วงลำ�บ�ก เพร�ะปีศ�จกำ�ลังโจมตีเร� โจมตีแม่ เร�

ต้องปกป้องแม่ของเร� ขอพระจิตเจ้� ทรงมอบเอกส�ร

น้ีแก่เร�ทุกคน ให้ไปใตร่ตรองส่ิงท่ีมีคว�มหม�ย...ขอบใจ

ทุกคน

แปลโดย....พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์
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พี่ฟิวส์ ณัฐชยา พจน์พิริยะ ผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลจันทบุรี จบค่�ยแล้ว อย�กจะขอบคุณ 
คุณพ่อ ผู้ประส�นง�นและเด็กเย�วชนทุกสังฆมณฑล 
และองค์กรที่ม�ร่วมค่�ยเย�วชนระดับช�ติ ครั้งที่ 35  
ณ สังฆมณฑลจันทบุรี ที่ม�สร้�งประสบก�รณ์ และ
คว�มทรงจำ�ที่ดีร่วมกันค่ะ

พี่เจ สิทธิพงษ์ พันธุโสภณ ผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลจันทบุรี สิ่งที่อย�กจะบอกน้อง ๆ เย�วชน
กลับจ�กจบค่�ย ง�นเย�วชนเป็นสิ่งที่ต้องทำ�ด้วยคว�ม
เอ�ใจใส่ คว�มจริงใจ และต้องใช้เวล� เมื่อจบค่�ยพี่
อย�กให้น้องๆ เย�วชนทุกคน ช่วยเหลือกิจกรรม
ของวัดอย่�งสม่ำ�เสมอ และมีคว�มจริงใจต่อกันและกัน  
แล้วเย�วชนในกลุ่มของเร�ก็จะเติบโตและเป็นกำ�ลัง
หลักของชุมชนท่ีดีต่อไป โดยอ�ศัยคว�มมือจ�กทุกฝ่�ย

เสยีงสดุท้�ยจ�กคณุพ่อนรเทพ ภานุพนัธ์ จติตาภิบาล 

เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี ในฐ�นะเจ้�ภ�พจัดค่�ยฯ  

ก่อนอ่ืน ต้องขอบคณุสังฆมณฑลจันทบรุ ี โดยพระ-

คุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี รวมทั้งอุปสังฆร�ช คณะ

กรรมก�รบริห�รทุกท่�น ที่ให้โอก�สผมในก�รเป็น

เครื่องมือชิ้นเล็ก ๆ ที่จะนำ�ข่�วดีของพระเจ้� ม�ยัง

เย�วชนทุก ๆ คน ขอบคุณแผนกเยาวชนส่วนกลาง 

จิตตาภิบาล และผู้ประสานงาน เยาวชนทุกท่าน ที่

ให้เกียรติสังฆมณฑลในก�รตอบรับก�รเข้�ร่วมค่�ยใน 

คร้ังนี ้ขอบคณุน้องเยาวชนทกุคน ท่ีร่วมในประวัตศิ�สตร์ 

ของสงัฆมณฑลจันทบรีุร่วมกัน และท่ีสดุขอบคณุสมาชกิ

ครอบครัวเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรีทุกคน ที่ทุ่มเท

แรงก�ยแรงใจ เพื่อง�นเย�วชนที่พวกเร�รัก “ทุกความ

สำาคัญ ความสัมพันธ์สำาคัญสุด”

In to the deep .... ก้�วเดินไปด้วยกันต่อไปนะครับ 

แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเย�วชน ฉบับหน้� สวัสดีครับ

ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่า
ทรัพย์สมบัติมหาศาล 

(บสร 30:15)

สัมมนาประจำาปี  (ต่อจากหน้า 20)

และผู้แทนฆราวาสจำานวน 38 ท่าน

ก�รสัมมน� เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดย 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล พระคุณเจ้� 

ได้ให้ข้อคิดถึงก�รร่วมส่วนในบรรย�ก�ศก�รเตรียม

ฉลอง “350 ปีมิสซังสย�ม” และเน้นเป็นพิเศษ สำ�หรับ

ก�รเตรียมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี 

ในโอก�สนี้ด้วย  เป้�หม�ยหลักของก�รฉลอง 50 ปี 

สังฆมณฑลก็เพื่อ “โมทน�คุณพระเจ้�” ดังพระว�จ�ที่

ว่� “จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้� เพร�ะพระองค์พระทัยดี  

(สดด 118:1) โดยแรงบันด�ลใจเพื่อโมทน�คุณพระเจ้�

ม�จ�กบทเพลงสรรเสริญของพระน�งม�รีย์ (ลก 1:46-

58) 

 ก�รสัมมน�ครั้งนี้ ได้ใช้กระบวนก�รไตร่ตรอง

เรื่อง “ก�รเยี่ยมเยียน” ในมิติต่�งๆ เช่น มิติท�ง

ประวัติศ�สตร์ โดยมีคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล  เลข�- 

ธิก�รคณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อมรดกวัฒนธรรม 

สภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย และอ�จ�รย์

ประวัติศ�สตร์พระศ�สนจักร วิทย�ลัยแสงธรรม เป็น 

ผู้บรรย�ย วิวัฒน�ก�รง�นแพร่ธรรมของมิสซังสย�ม ม�

สู่ผลง�นและคว�มท้�ท�ยของสังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี

ในปัจจุบัน พร้อมกันน้ีคณะกรรมก�รจัดเตรียมง�นฉลอง 

50 ปีสังฆมณฑล ได้นำ�เสนอ VTR ประวัติศ�สตร์

ก�รเยี่ยมเยียนของสังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี เป็นพิเศษ 

ในเขตภ�คใต้ของมิสซังสย�ม พระคุณเจ้�โยเซฟ ประธ�น 

ศรีด�รุณศีล ได้นำ�เสนอก�รเย่ียมเยียนในมิติท�งเทววิทย� 

โดยใช้เน้ือห�จ�กพระคัมภีร์ ด้วยวิธีก�รอ่�นแบบ Lectio 

Divina  อ่�นพระว�จ� คู่กับก�รอ่�นสถ�นก�รณ์ของ

สังฆมณฑล นำ�ม�สู่ก�รอ่�นชีวิตของแต่ละคน เพื่อ

ร่วมใจกันภ�วน�โมทน�คุณพระเจ้�  ซิสเตอร์สุภา ทอง- 

อำาไพ ได้แบ่งปันก�รเยี่ยมเยียนในมิติของง�นอภิบ�ล 

โดยก�รใช้บทบ�ทสมมุติ เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมสัมมน� ได้

เรียนรู้ร่วมกันถึงทักษะ วิธีก�รเยี่ยมเยียน ผู้เข้�ร่วม

สัมมน�ทุกท่�น ได้มีโอก�ส ไตร่ตรองก�รนำ�กฤษฎีก�

สมัชช�ใหญ่ของพระศ�สนจักรค�ทอลิกในประเทศไทย 

คริสตศักร�ช 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประก�ศ

ข่�วดีใหม่” เข้�สู่แผนอภิบ�ลของสังฆมณฑล โดยมี 

คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด เป็นผู้นำ�ก�รไตร่ตรอง 

 ในโอก�สปีแห่งก�รเตรียมเฉลิมฉลอง 50 ปี 

สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี คณะกรรมก�รดำ�เนินง�น ได้

นำ�เสนอภ�พรวมของกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงก�ร

ประช�สัมพันธ์ต่�งๆ เพื่อให้เกิดก�รมีส่วนร่วมของทุก

ภ�คส่วนในสังฆมณฑล และเพื่อให้แผนอภิบ�ล ดำ�เนิน

ไปอย่�งเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

ก�รสัมมน�นั้น ผู้เข้�ร่วมก�รสัมมน�ได้แยกประชุม 

กลุ่มย่อย ต�มเขตอภิบ�ล ทั้ง 4 เขต คือ เขต

แม่พระฟ�ติม� (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร) 

เขตแม่พระองค์อุปถัมภ์ (จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี และ

นครศรีธรรมร�ช) เขตแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

(จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังง� ภูเก็ต และพัทลุง) เขต

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (จังหวัดสงขล� ยะล� ปัตต�นี 

นร�ธิว�ส และสตูล) โดยมีพระสงฆ์หัวหน้�เขต เป็น

ผู้นำ�ก�รไตร่ตรองเนื้อห�จ�กก�รสัมมน� และอภิปร�ย

แสดงคว�มคิดเห็น ร่วมกันว�งแผนกิจกรรมง�นอภิบ�ล 

ในเขตของตน พร้อมกับนำ�เสนอในที่ประชุมใหญ่

 ก�รสัมมน�ในปีนี้จบลงด้วยก�รกล่�วปร�ศรัย 

และให้โอว�ทจ�กพระคุณเจ้�ประธ�น ซึ่งท่�นได้เน้นย้ำ� 

ให้ผู้เข้�ร่วมสัมมน� ได้เรียนรู้จักก�รถอดบทเรียน จ�ก 

ทุก ๆ กิจกรรม ห�กมีเป้�หม�ยที่ชัดเจน มีก�รว�งแผน 

พร้อมกับทีมปฏิบัติง�นท่ีดี และมีก�รติดต�มประเมินผล 

ทุกกิจก�รย่อมสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
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133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ (ต่อจากหน้า 20)

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (อัสสัมชนิก เลขประจำาตัว 23692) เป็น

ประธานเปิดงาน 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active 

Play Active Learning 

 ซึ่งง�นจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในก�รแสดงออกถึง

ศักยภ�พ และคว�มส�ม�รถของครู นักเรียน ที่ถ่�ยทอด

ม�เป็นผลง�น และก�รแข่งขันท�งด้�นวิช�ก�ร ใน

โอก�สครบ 133 ปี ก�รสถ�ปน�โรงเรียนอัสสัมชัญ

ด้วย โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำ�นวยก�ร/

หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�ร/หัวหน้�ฝ่�ยโปรแกรมภ�ษ�อังกฤษ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธ�นจัดง�น พร้อมด้วย

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษ�ผู้อำ�นวยก�ร 

โรงเรียนอัสสัมชัญ และแขกผู้มีเกียรติร่วมง�น ที่โรงเรียน 

อัสสัมชัญ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 

 สำ�หรับง�น 133 ปี อัสสัมชัญวิช�ก�ร : Active 

Play Active Learning แบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนของ 

นิทรรศก�รผลง�นด้�นวิช�ก�รของนักเรียนผ่�น 

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ นิทรรศก�รจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก 

ก�รแสดงผลง�น STEM INNOVATION ก�รแข่งขัน

ท�งด้�นวิช�ก�รของโรงเรียนต่�งๆ อ�ทิ ก�รแข่งขัน

เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ก�รประกวดว�ดภ�พ 

ก�รแข่งขันหม�กกระด�น หม�กล้อม ก�รแข่งขันคว�ม

ส�มรถท�งด้�นดนตรี ก�รแข่งขันฟุตซอล ฯลฯ โดย

ง�นจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 20-21 พฤศจิก�ยน 2018 ที่

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ

ประกาศกในโลกปัจจุบัน (ต่อจากหน้า 5)

16 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะป�ป�ทรงเดินผ่�นกำ�แพงสำ�นักว�ติกัน

ออกไปยังจัตุรัสนักบุญเปโตรเพื่อทรงเยี่ยมโรงพย�บ�ล

สน�มที่ ต้ังข้ึนในสัปด�ห์นี้ เพื่อประช�ชนที่ต้องก�ร  

พระองค์ทรงเดินเท้�จึงทำ�ให้ผู้แสวงบุญหล�ยคนได้มี

โอก�สทูลทักท�ยพระองค์อย่�งใกล้ชิด  เต็นท์พย�บ�ล

ชั่วคร�วส�ม�รถตรวจโรครักษ�สำ�หรับคนเร่ร่อนตลอด

สัปด�ห์นี้ พระสันตะป�ป�ทรงเข้�ไปเพื่อทักท�ยกับ 

ผู้ม�รับก�รรักษ�ก่อให้เกิดคว�มตื่นเต้นยินดี ผู้รอรับ 

พระสันตะปาปาทรงทำาเซอร์ไพรส์เสด็จไปเยี่ยมซุ้มพยาบาลเคลื่อนที่สำาหรับผู้ไร้บ้านใกล้สำานักวาติกัน
ก�รตรวจบ�งคนทูลพระองค์ว่� “ขอบพระคุณพระองค์ 

ตลอดนิรันดร”   พระสันตะป�ป�ทรงปร�รถน�จะทักท�ย

กับพย�บ�ลและน�ยแพทย์   น�ยแพทย์ทูลพระองค์ว่� 

เพิ่งให้ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหัวใจไปสองร�ย  พระสันตะ- 

ป�ป�ยังเสด็จไปยังห้องตรวจโรคที่กำ�ลังตรวจดวงต� 

ผู้ป่วย   เป็นก�รเสด็จเยือนสั้นๆ  ประม�ณ 15 น�ที แต ่

พิเศษม�ก เต็นท์เหล่�นี้ถูกใช้เป็นสถ�นพย�บ�ลรักษ�

บ�ดแผลท�งร่�งก�ยแต่ก็ยังรักษ�ดวงวิญญ�ณของ

พวกเข�เหล่�นั้นด้วย

18 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ไม่น�นหลังจ�กประธ�น�ธิบดีของเธอได้ม�เยือน

ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ซิสเตอร์มิน� ควอน จ�ก

ประเทศเก�หลีใต้ก็เข้�ร่วมประชุมซีโนด ซิสเตอร์

กล่�วว่�ในส่วนลึกสุดของจิตใจ เธอปร�รถน�อย�ก

ให้มีสันติภ�พโดยเฉพ�ะในประเทศของเธอ ตอนหน่ึง

ว่�

 “ดิฉันหวังว่�พระสันตะบิดรจะเสด็จเยือนประเทศ

เก�หลีเหนือเพร�ะพระองค์ท่�นเป็นเสมือนสัญลักษณ์

แห่งสันติภ�พไปแล้ว ไม่เพียงแต่สำ�หรับพวกเร�ใน

ค�บสมุทรเก�หลีเท่�นั้นแต่ทั้งโลก เพร�ะพระองค์

ทรงส�ม�รถก่อสันติภ�พยิ่งขึ้นในพระศ�สนจักร และ

เร�ก็หวังอย่�งจริงจังที่จะรวมเก�หลีใต้และเหนือเข้�

เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นเร�จึงสวดภ�วน�อย่�งม�ก

ที่จะตั้งคว�มหวังนี้ในประเทศของเร�และท่ัวทั้งโลก

ด้วย”

l ซิสเตอร์กล่�วว่�ไม่มีก�รเบียดเบียนท�งศ�สน�

ในประเทศเก�หลีใต้ดังเมื่อ 200 ปีก่อน มีเพียงก�ร 

ซิสเตอร์ชาวเกาหลี : เป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคนที่จะสร้างสันติในทุกสถานการณ์

แบ่งแยกเป็นเหนือและใต้   คว�มหวังนี้เป็นสิ่งที่เธอได้รับ 

ม�ในชีวิตเมื่อเธอพบกระแสเรียกเป็นซิสเตอร์ในคณะ

เซนต์ปอล เดอ ช�ร์ตร เธอม�ถึงซึ่งเสียงเรียกนี้หลังจ�ก

ต้องดูแลคุณย�ยที่อยู่ในอ�ก�รโคม่� เธอรู้สึกว่�ส�ม�รถ

เข้�ส่วนในคว�มทรม�นของคุณย�ยได้ เหมือนที่พระ 

คริสตเจ้�ทรงเข้�ม�ร่วมทุกข์กับมนุษยช�ติ ตอนหนึ่งว่�

 “ดิฉันตอบรับพระเจ้�ด้วยคว�มยินดีว่�ดิฉันจะ

เปลี่ยนแปลงชีวิตและจะรับใช้พระเจ้�และประช�กรของ

พระองค์ โดยอุทิศตนไปในคว�มรักรูปแบบเช่นนี้”

l คว�มรักเช่นนี้ไม่ใช่มีอยู่แต่ในเทพนิย�ย แต่พบ

ได้ต�มถนน ท่�มกล�งเพื่อนบ้�นและแม้แต่ระหว่�ง
ประเทศต่�งๆ เธอกล่�วว่�  

คว�มรัก เช่นนี้ อ �จ เรี ยก 

อีกชื่อหนึ่งว่� สันติภ�พ เธอ

สรุปว่�   “ทุกคนมีคว�มรับ- 

ผิ ด ช อ บ ที่ จ ะ ม อ บ ว � ง

สันติภ�พในท่ีที่ เหม�ะสม

ของตน ไม่สำ�คัญว่�ต้องเป็น

กรุงโรม หรือประเทศเก�หลี 

หรือที่อิรัก   เป็นคว�ม 

ปร�รถน�ของดิฉันท่ีจะมอบ 

ว � ง สั น ติ ภ � พ ใ น ทุ ก

สถ�นก�รณ์และในประช�ชนทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉัน

ค้นพบท่ีนี่เป็นดั่งคว�มรับผิดชอบอันใหม่ท่ีได้รับม�

ในชีวิต” 

l พร้อมกับคว�มรับผิดชอบใหม่นี้ เธอได้กลับไปยัง

ประเทศเก�หลีเพื่อก่อสร้�งคว�มเข้มแข็งกับคว�ม

คิดนี้และแบ่งปันฤทธิ์กุศลท่ีเธอได้รับม�จ�กกรุงโรม

ให้กับสม�ชิกในคณะของเธอ
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หลักการและเหตุผล
 หน้าที่สำาคัญของฆราวาสทั้งหญิงและชายก็คือการประกาศ 
พระครสิตเจา้ดว้ยชวีติและพนัธกจิท่ีเปน็ประจักษพ์ยานทา่มกลางโลก 
ดำารงชีวิตและบอกเล่าเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าในครอบครัว ในสังคม
และในงานอาชพี โดยมุง่นำาความรกัและความเมตตาของพระเจา้ไปสู่
สังคม สนามแห่งชีวิตและพันธกิจของพวกเขาในการประกาศข่าวดี 
ก็คือโลกกว้างแห่งความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ ท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ (กฤษฎีกาฯ 20)
 ชมรมนักธรุกจิคาทอลกิซึง่ถอืกำาเนดิมาในพระศาสนจักรไทย 
เพื่อทำาหน้าที่ประกาศคุณค่าของพระอาณาจักรพระเจ้าในสังคม
ธุรกิจ และพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวยืนยันว่า “นี่คือ 

ตารางเวลากิจกรรม
 
 11.00 ลงทะเบียน 
 12:00 อาหารเที่ยง พบปะบริเวณลาน
อเนกประสงค์ โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา
 13:00 กล่าวเปิดงาน โดยคุณภักดิ์พิบูลย์ 
อังศวานนทประธานนธค.
 13:15 พธิเีปดิ “ศษิยพ์ระครสิตเ์จรญิชวีติ
ประกาศข่าวดีใหม่” โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซ
เวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 13:45 ย้อนรอยเล่าเรื่องคริสตชนแห่ง
รัตนโกสินทร์ โดย “ลูกศิษย์การดนตรีของพระราชา
ในดวงใจ” ดร.ภาธร ศรีกรานนท์
 14:45 คริสตชนฆราวาส ผู้ค้าขาย 
 ประกอบธุรกิจ : กระแสเรียกอันทรงเกียรติ 
 “Noble Vocation” 
 โดยคุณพ่อ สุกีโน ปิโตโย, SJ 
 และ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
 15:45 รวมพลงัเพือ่เจรญิชวีติกระแสเรยีก
อันทรงเกียรติ (ชมสไลด์ฯ ร้องเพลงศิษย์พระคริสต ์
และเพลงฉลองพระคริสตสมภพ)
 16:15 อาหารว่าง พบปะพูดคุย 
 17:00  พธิมีสิซา ณ อาสนวหิารอสัสมัชญัฯ 
และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

“คริสตชนฆราวาส ผู้ประกอบอาชีพ ทำาธุรกิจ :”

กระแสเรียกอันทรงเกียรติ
“Noble Vocation”

โดย “ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก (นธค.)”

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 เวลา 12:00-17:00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

(การสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถร่วมสมทบค่าใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย)

. . .
กระแสเรยีกอันทรงเกยีรต”ิ (Noble Vocation) ในการจัดการพบปะ
สัมมนาครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อยืนยันความทรงเกียรติของกระแส
เรียกคริสตชนฆราวาสทุกคน เพื่อให้ได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระ
เกียรติมงคลของพระเจ้าในชีวิตและวงอาชีพของตน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเรียนรู้ความทรงเกียรติของกระแสเรียกคริสตชน
ฆราวาสตามคำาสอนของพระศาสนจักร
 2. เพื่อเสริมกำาลังชีวิตคริสตชนฆราวาสในการดำาเนินชีวิต
ประกอบอาชีพให้เป็นแสงสว่างส่องโลกและเป็นเกลือดองแผ่นดิน
 3. เพือ่ไดพ้บปะรูจ้กั แบง่ปนั และสรา้งเครอืขา่ยชวีติครสิตชน
 4. เพื่อรวมพลังก้าวออกไปเจริญชีวิตกระแสเรียกอันทรง
เกียรติในโลกกว้าง

ติดต่อสำารองที่นั่งได้ที่ 
สำานักงาน นธค. 065 562 6615
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 วัดคอนเซ็ปชัญ 

สามเสน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล 

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 

18.00 น. พระสังฆราช 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน

 วดัพระกมุารเยซู บางนา จ.สมุทรปราการ 

ฉลองวัดวนัจนัทร์ที ่ 10 ธนัวาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชฟรังซสิเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน (งดจ�ำหน่ำยสินค้ำ)

 วดัเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม เวลา 18.00 น. 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ  แห่ล้อม  เป็นประธาน  

(พระสงฆ์จอดรถที่แมนชั่นของเซนต์จอห์น  สัตบุรุษ

จอดรถในบริเวณมหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น)

 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 (ฉลองภำยใน วันศุกร์ที่ 4 มกรำคม 2019 

เวลำ 19.00 น. คุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล 

เป็นประธำน)

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 

เวลา 10.30 น. 

 

 วดันกับญุยอหน์อคัรสาวก จ.สงขลา ฉลองวดั 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 26 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน 

 

 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 (สอบถำมโทร. 0-3470-3219 โทรสำร 

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

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 

สังฆมณฑลจันทบุรี

10.30 น. 

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก มะขาม จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษ

ทาน โคกปราสาท บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร  

ปะค�า จ.บุรีรัมย์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่  8  ธันวาคม เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 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

ท่ี 28 ธันวาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซสิ 

เซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 

 วดัแม่พระปฏสินธนิริมล บ้านน้อยสามเหลีย่ม 

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

สังฆมณฑลเชียงราย

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

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียงราย  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

(สอบถำม คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล 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

 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 

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

ปฏิทินคาทอลิก 2019 มีจ�าหน่ายแล้ว 

ปฏิทินเล่ม    ราคา 80 บาท
ปฏิทินแขวน   ราคา 45 บาท
สมุดบันทึก   ราคา 40 บาท 
ไดอารี่พกพา  ราคา 45 บาท 
สนใจติดต่อ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801



ปีที่ 42 ฉบับที่ 50 ประจำ�วันที่ 9-15 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

] ฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ วัน

เส�ร์ที่ 8 ธันว�คม 2018 คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข 

อุปสังฆร�ช เป็นประธ�น พิธีบูช�ขอบพระคุณ เวล� 

10.30 น.

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้�ศีลมห�สนิท แบ่งปันพระว�จ�  “ศีลมห�สนิท

กับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

8 ธันว�คม 2018 / 12 มกร�คม / 9 กุมภ�พันธ์  

2019 เวล� 09.00 น. ร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ เวล�  

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอ�ยุร่วมมิสซ� ท่ีวัดพระมห�ไถ่  

(วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซ� 

รับศีลเจิม เพื่อพละกำ�ลังท�งด้�นร่�งก�ย และจิต 

วิญญ�ณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม 

โทร. 08-4700-8789  

] สถ�นฝึกธรรมสันติร�ช� อ.เมือง จ.อุดรธ�นี ฉลอง

วันจันทร์ที่ 10 ธันว�คม 2018 พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธ�น

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบูช� 

ขอบพระคุณโอก�สเทศก�ลพระคริสตสมภพและ 

ปีใหม่ ท่ีวัดแม่พระลูกประคำ� ก�ลหว่�ร์ ตล�ดน้อย  

วันอ�ทิตย์ที่ 16 ธันว�คม 2018 เวล� 14.00 น. 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

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

ชีวิตในพระจิต” วันอังค�รที่ 18 ธันว�คม ต�ร�งนี้ 

อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง สอบถ�มคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภ�วน�ให้ฆร�ว�ส “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู”  เดือนละ 2 คร้ัง  ท่ีห้องประชุมอ�ร�ม 

พระหฤทัยฯ คลองเตย  วันพฤหัสบดีที่ 3  และอ�ทิตย์ 

ที่ 3 ของทุกเดือน เวล� 10.00-15.00 น.  (พิธีบูช�

ขอบพระคุณเวล� 09.00 น.)

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

ก.พ. 2019 เข้�เงียบที่หัวหิน  

 อ�ทิตย์    :  18 พ.ย. / 16 ธ.ค. / 20 ม.ค. /  

22-24 ก.พ. 2019 เข้�เงียบที่หัวหิน

 วันอ�ทิตย์ที่ส�มของทุกเดือนหลังเข้�เงียบ 

จิตภ�วน� เวล� 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ  

เข�้ฝึกคอร์สโยคะภ�วน�เพ่ือรักษ�สุขภ�พ โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอ�ร�มพระหฤทัยฯ

 ผู้นำ�เข้�เงียบจิตภ�วน� : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 วันที่  26-30 พ.ย. 2018  เข้�เงียบ 5 วัน 

สำ�หรับผู้ผ่�นก�รฝึกจิตภ�วน� น�น 2 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์

ภ�วน�ท�บอร์  โดยคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร  

 สอบถ�ม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเส�ร์ เวล� 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 

อ�ค�รใหม่ วัดพระมห�ไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตต�ธิก�ร 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  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี และสภ�อภิบ�ลวัด 

มีคว�มยินดีขอเชิญทุกท่�นร่วมก่อสร้�ง ส�ม�รถโอนเงิน 

เข้�บัญชีธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�ป่�ติ้ว ชื่อบัญชีกองทุน 

สร้�งวัดคริสตชนอำ�เภอป่�ติ้ว เลขบัญชี 646-0-207 

56-3 สอบถ�มคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้�อ�ว�ส โทร. 

08-1265-9424

] ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอารามนักพรต 

ชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ท่ีบ้านโคกสะอาด ต. 

อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์  และอธิก�รคณะ 

นักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอ�ร�มแม่พระแห่งส�ยประคำ�

ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสม�ชิกคณะ (ม�จ�กเวียดน�ม)  

ขอเชิญร่วมก่อสร้�งอ�ร�มต�มจิตศรัทธ� (งบประม�ณ 

6  ล้�นบ�ท) ส�ม�รถโอนเงินเข้�บัญชี ธนาคารกสิกร- 

ไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิก 

ท่าแร่-หนองแสง เลขที่บัญชี 120-2-87666-4  

สอบถ�ม โทร. 0-4271-1272

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร วันเส�ร์ที่ 19 มกร�คม 2019 เวล� 

19.00 น. 

V สุสานศานติคาม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม เสกสุส�นวันอ�ทิตย์ที่ 20 มกร�คม 

2019 เวล� 10.00 น. มีรอบเดียว ที่หอประชุม 

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสังฆราชยอแซฟ 

วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธ�น 

 ถ ้�ไม ่สะดวกม�ร ่วมในวันและเวล� 

ดังกล่�ว ส�ม�รถม�ร่วมมิสซ�ระลึกถึงผู้ล่วงลับได้

ในวันอ�ทิตย์ที่ 27 มกร�คม 2019 เวล� 16.30 น.  

ที่วัดพระเยซูเจ้�เสด็จขึ้นสวรรค์ ส�มพร�น

 ติดต่อจองร้�นค้�ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  

30 พฤศจิก�ยน 2018 เท่�นั้น สอบถ�มโทร. 

0-2429-0117 ถึง 8 หรือ 08-7531-4490 

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี 

วันเส�ร์ที่ 24 พฤศจิก�ยน เวล� 10.00 น. พิธี

มิสซ�ในสุส�น

V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่ 8  

มีน�คม 2019 เวล� 19.00 น. ท่ีวัดน้อย 

ในสุส�น 

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเส�ร์ที่ 9 มีน�คม 2019 

เวล� 10.00 น. (สอบถามโทร. 0-3470-3219 

โทรสาร 0-3470-3298)

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร ทองแดง 

แก้วประกอบ โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา เป็นประธ�น วันเส�ร์ที่ 8 ธันว�คม 

2018 เวล� 10.00 น. ที่อ�สนวิห�รแม่พระนิรมล 

อุบลร�ชธ�นี

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญร ่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณและกิจกรรม

ต่�งๆ ม�กม�ย โอก�สสมโภชพระคริสตสมภพ  

วันจันทร์ที่ 24 ธันว�คม 2018 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 

เวล� 18.30 น. เป็นต้นไป และพิธีบูช�ขอบพระคุณ

เวล� 22.00 น. 

วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

- วันจันทร์ที่ 24 ธันว�คม 2018

 เวล� 19.00 น. กิจกรรมพิเศษ

 โดยทีมง�นเย�วชน

 เวล� 20.00 น. พิธีบูช�ขอบพระคุณ 

 สมโภชพระคริสตสมภพ

- วันอังค�รที่ 25 ธันว�คม 2018

 เวล� 09.00 น. พิธีบูช�ขอบพระคุณ 

 สมโภชพระคริสตสมภพ

ก�าหนดการพระคริสตสมภพ 

“จงเข้มแข็งและหนักแน่น 
ดังนั้น จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด 

เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน 
พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะสถิตกับท่าน”

(ยชว 1:9)

นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน 
เสนอเราว่า

“...จงเป็นผู้ถูกได้รับการสั่งสอนจากทุกคน
อยู่เสมอ 

แทนที่จะต้องไปเป็นผู้สอน 
แม้แต่คนเล็กน้อยที่สุด...” 

“...จงชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่น 
ดังกับว่าเป็นความดีของตนเอง 

และปรารถนาให้พวกเขาได้รับความส�าคัญ
มากกว่าพวกเรา...”

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด
ข้อ 117)
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 โดย... เงาเทียน

 สวสัดีครบั เพ่ือนๆ น้องๆ เย�วชนทีร่กัทกุท่�น 

ค่�ยผู้นำ�เย�วชนค�ทอลิกระดับช�ติ ครั้งที่ 35 รวมถึง

ง�นเฉลิมฉลอง 40 ปีเย�วชนสังฆมณฑลจันทบุรี จึงจัด

ร่วมกันเป็น “งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ 

ครั้งที่ 35” ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 

ตุลาคม ค.ศ. 2018 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรีและ

โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในหัวข้อ  

“In to the deep” ภายใต้พระวาจา “จงแล่นเรือออก

ไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด” (ลก 5:4)  

ได้ผ่�นไปแล้วนะครับ เร�ม�ฟังเสียงของน้องๆ เย�วชน

กันนะครับว่� หลังจ�กจบค่�ยนี้ พวกเข�อย�กแบ่งปัน

อะไรกับพวกเร�กันบ้�งนะครับ

คุณพ่ออภินันท์ สมศักดิ์ จากสังฆมณฑลเชียงใหม่  

จิตตาธิการเขต 4 รู้สึกดีใจที่ได้ม�ร่วมค่�ยเย�วชน

ระดับช�ติ เป็นครั้งแรก เย�วชนมีคว�มสุข เต็มที ่

ในก�รเรียนรู้ และใช้ชีวิตร่วมกัน พร้อมกับเพื่อน 

ต่�งสังฆมณฑล ทุกคนได้รับประสบก�รณ์ที่ดี  และ

คว�มรู้ม�กม�ย ได้พบกับคว�มรักคว�มเป็นนำ้�หนึ่งใจ

เดียวกัน สิ่งที่เย�วชนได้รับตรงนี้ จะนำ�ไปใช้ในสังคม

ของตนเอง ในก�รเป็นผู้นำ�เย�วชนที่ดีต่อไป เป็น

คว�มหวังของสังฆมณฑล คว�มหวังของประเทศ และ

ครอบครัวต่อไป

น้องนุ๊ก ผู้ประสานงานจากศูนย์ประสานงานนิสิต

นักศึกษาแห่งประเทศไทย ม�ค่�ยนี้ในฐ�นะผู้ประส�น

ง�นเย�วชนครั้งแรก ซึ่งแต่ก่อนนี้ ก็เป็นเย�วชนที่ม�

ร่วมค่�ย ซึ่งก�รเปลี่ยนบทบ�ทในครั้งนี้ ทำ�ให้เร�คิดว่� 

เร�จะเข้�กับน้องๆ ได้ไหมนะ แต่น้อง ๆ ในกลุ่มก็น่�รัก

ดีค่ะ ประทับใจในกลุ่ม LO (กลุ่มพี่เลี้ยง) ที่ทำ�ง�นกัน

เป็นทีม และดูแลเอ�ใจใส่น้อง ๆ เป็นอย่�งดี

พี่โดม ผู้ประสานงานเยาวชนจากสังฆมณฑล

นครสวรรค์ ตอนนี้ เร�อยู่ในค่�ยฯ ระดับช�ติ ครั้งที่ 35 

ณ สังฆมณฑลจันทบุรี รู้สึกประทับใจในตัวของน้องๆ 

เย�วชนทุกคน ที่มีคว�มเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ มีคว�มเป็น

ระเบียบวนิยั และเป็นนำ�้หน่ึงใจเดยีวกัน ให้คว�มร่วมมอื

เต็มที่ รู้สึกประทับใจน้องๆ  เย�วชนม�กๆ ครับ ทุก ๆ 

สังฆมณฑลเลย

น้องหมิว จากองค์กรนักบวชหญิง ขอแบ่งปัน

ประสบก�รณ์ทีไ่ด้ไปสมัผสัชีวิตทีบ้่�นค�มลิเลียน โซเชยีล 

เซนเตอร์ ก่อนไปมีคว�มกังวลถึงก�รไปอยู่กับผู้ป่วย 

แต่พอไปถึงก็ได้เรียนรู้และเข้�ใจชีวิตของผู้ป่วยม�กขึ้น 

ก�รนำ�สันทน�ก�รน้อง ๆ ทำ�ให้น้อง ๆ มีคว�มสุขและ

รับรู้ได้ว่� เร�ไม่รังเกียจพวกเข�

นายไชยวัฒน์ ออเปะ จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ รู้สึก

ดีใจท่ีได้ม�ร่วมค่�ยฯ ในคร้ังนี้ จ�กก�รม�ร่วมค่�ย 

ในคร้ังนี ้ ทำ�ให้รู้สกึว่� เร�กลบัม�เป็นเย�วชนอีกคร้ังหนึง่ 

เป็นคร้ังแรกท่ีม�สังฆมณฑลจันทบุรี ขอบคุณเจ้�ภ�พ 

ที่ได้ให้ก�รต้อนรับอย่�งดี ไม่มีก�รแบ่งแยก เป็นกันเอง

ทุกคน จริง ๆ แล้วผมเป็นเย�วชนชนเผ่� แต่ไม่รู้สึกถึง

ก�รแบ่งแยกใดๆ และมีโอก�สได้ไปเยี่ยมบ้�นเด็กที่ดูแล

เด็กด้อยโอก�ส เห็นง�นของที่นั่น รู้สึกประทับใจม�ก

บราเดอร์รังสิมันตุ์ สันติศิรินิรันดร์ นักศึกษาวิทยาลัย

ชั้นปี 2 จากวิทยาลัยแสงธรรม ในฐ�นะที่ม�เป็น

เย�วชนร่วมกบัน้องๆ  กรู้็สกึถงึคว�มเป็นกนัเอง กล้�คดิ 

กล้�ทำ�ร่วมกัน รู้สึกอบอุ่น สิ่งที่ได้เรียนรู้จักชีวิตของ

น้องๆ เย�วชน ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน 

และในง�นอภิบ�ลของเร�ต่อไป

บราเดอร์ LE NGOC SANG (บราเดอร์ซาง) นักศึกษา

วิทยาลัยชั้นปี 2 จากวิทยาลัยแสงธรรม จ�กก�รม�

ร่วมค่�ยในครั้งนี้ รู้สึกมีคว�มสุขม�กที่ได้อยู่กับน้อง ๆ 

เย�วชน แต่ละคนมีคว�มหล�กหล�ย แตกต่�งกัน จ�ก

สังฆมณฑลต่�งๆ แต่เมื่อม�อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทุกคน

มีก�รแบ่งปัน และมีคว�มสุขในก�รอยู่ร่วมกันในกลุ่ม

น้องมุก วัชราพร ผลลาภ มาจากคณะพระหฤทัยฯ  

มาในนามขององค์กรนักบวชหญิง จ�กก�รไปสัมผัส 

ชีวิตในสถ�นที่พัฒน�และฟ ื ้นฟู เด็กเย�วชนช�ย 

บ�งละมุง จ.ชลบุรี ทำ�ให้ได้รับประสบก�รณ์ใหม่ เด็ก ๆ 

ได้รับก�รท�รุนจ�กครอบครัว และเห็นคว�มจริงใจจ�ก

เจ้�หน้�ที่ทุกท่�น ส่วนตัวได้รับแรงบันด�ลใจจ�กที่นี่ 

ทำ�ให้ต้องหันกลับม�มองตัวเองว่� สิ่งที่เร�ทำ�ผ่�นม� 

เร�ทำ�ด้วยใจม�กแค่ไหน หรือเร�ใช้ใจทำ�สิ่งนั้นม�กน้อย

เพียงใด

น้องไอซ์ จากสังฆมณฑลเชียงราย ได้ม�ฝึกระเบียบ 

ท่ีค่�ยทห�ร รู้สึกเป็นสิ่งท่ีดีและจะได้นำ�ม�ปรับใช้ใน

ชีวิตจริง ได้ค่ะ

น้องแพน จากสังฆมณฑลนครราชสีมา ประทับใจใน

ก�รฝึกของพี่ ๆ ทห�ร สอนให้รู้จักเข้มแข็ง กล้�ห�ญ 

กล้�คิดกล้�ทำ� ฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัย และมีคว�ม

มั่นใจในตนเอง

น้องโอปอ จากสังฆมณฑลอุดรธานี  ได้ม�ค่�ยผู้นำ�

เย�วชนเป็นครั้งแรกในชีวิต ได้รู้จักเพื่อน ๆ หล�ยคน  

บรรย�ก�ศในค่�ยดีม�ก ๆ  ค่ะ ได้ร่วมมิสซ� และพบพระ

ในแต่ละวัน  เพื่อน ๆ ที่ม�พบกัน อ�จจะไม่รู้จักกัน แต่

เร�ม�อยู่ร่วมกัน มีคว�มส�มัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

นายปริวรรต ไชยเผอืก ผูป้ระสานงานเยาวชน องค์กร 

SYM จ�กก�รทีไ่ด้ไปสมัผสัชีวติโรงเรียนสอนคนต�บอด 

มห�ไถ่พัทย� ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ สิ่งที่ได้รับจ�ก

กิจกรรมที่ได้ทำ�คือ น้องๆ คนต�บอดได้พ�เร�เย�วชน

ที่ได้ปิดต� เดินไปรอบโรงเรียน และม�พบกันที่ห้อง

ประชุม ขณะที่เร�ถูกปิดต� และต้องทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ 

ไปด้วย ไม่ว่�จะเป็นก�รเดินไปยังที่ต่�ง ๆ ก�รท�นข้�ว 

จริงอยู่เร�มีคว�มกังวล แต่ก็ทำ�ให้เร�ได้เรียนรู้และเข้�ใจ

คนต�บอดม�กยิ่งขึ้นว่� พวกเข�รู้สึกและต้องก�รอะไร

น้องแบงค์ จากสังฆมณฑลเชียงราย ตอนแรกที่ก้�ว

เข้�ม�ในค่�ย ก็กลัวว่�เร�จะไม่มีเพื่อน ๆ กลัวหล�ย ๆ 

อย่�ง แต่หลังจ�กที่เร�ม�ร่วมอยู่ในค่�ยแล้ว เร�ได้เรียน

รู้จักเพื่อนหล�ยคน เรียนรู้ในหล�ยสิ่งหล�ยอย่�ง เพื่อนำ�

ม�ปรับใช้ในสังฆมณฑลของเร�ต่อไป

คุณพ่อธินากร ดำารงอุษาศีล จิตตาธิการเยาวชน 

สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีพ่่อเข้�ม�ร่วม 

ค่�ยผูน้ำ�เย�วชนระดับช�ต ิน้องๆ เย�วชนม�จ�กหล�ย ๆ   

ที่ แต่คว�มหล�กหล�ยก็ห�ยไปเมื่อเย�วชนม�รวมกัน 

ดีใจที่ไม่มีคว�มแตกต่�งกันในกลุ่มของน้องๆ รู้สึก

สนกุสน�น เป็นบรรย�ก�ศท่ีทำ�ให้เหน็ถึงพลงัของเย�วชน

และพลังของพระศ�สนจักรในประเทศไทย

พี่ปลา จากสังฆมณฑลจันทบุรี ในค่�ยระดับช�ติ 

ครั้งที่ 35 นี้ ทำ�หน้�ที่เป็น LO หรือพี่เลี้ยงประจำ�กลุ่ม 

ค่อยดูแลน้องๆ  ในกลุ่ม มีคว�มประทับใจทำ�ให้รู้จัก

น้อง ๆ ม�กขึ้น ได้พัฒน�ศักยภ�พตัวเองให้มีคว�ม

เป็นผู้นำ�ม�กขึ้น และได้ถ่�ยทอดคว�มเป็นผู้นำ�ให้กับ

น้อง ๆ ด้วยค่ะ

พี่เฟิร์น จากวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา สังฆมณฑลจันทบุรี 

ทำ�หน้�ที่เป็น LO ช่วยดูแลน้อง ให้กำ�ลังใจ ให้คำ�ปรึกษ�

กับน้อง มีคว�มประทับใจในก�รทำ�หน้�ที่นี้ ช่วยพัฒน�

ตัวน้อง ๆ ให้มีคว�มเป็นผู้นำ�ม�กขึ้น และส�ม�รถเป็น

ผู้นำ�ให้เย�วชนในรุ่นต่อ ๆ ไปได้

พี่ฟิวส์ ทำาหน้าที่เป็น STAFF ในค่ายผู้นำาระดับชาติ ฯ  

ทำ�ในส่วนของ i care  และเป็น security ของง�นนี้  

ช่วยปลุกน้องๆ  เย�วชนในตอนเช้� และมีหน้�ท่ีช่วยเหลือ 

สำ�หรับทุก ๆ หน่วยง�นที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

(อ่านต่อหน้า 11)
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“ดอกไม้มิได้ร่วงโรยตลอดไป
ขอเพียงเราหยิบยื่นความรักให้แก่กัน...”

 ผมเหมือนนอนหลับฝันไป และตื่นขึ้นมาเมื่อโลกและปฏิทินชีวิตเดิน

ไปข้างหน้า 34 ปี

 ย้อนกลับไปในวันท้ายๆ ของภาคเรียนที่สอง ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   

พวกเรากำาลังจะจบช้ันสูงสุดของโรงเรียนแล้ว ความรู้สึกในแบบท่ีต่อไปน้ีการเรียน 

ในห้องเรียนแบบนี้ จะถูกยกเลิกไป เราจะโตขึ้น เส้นทางของเพื่อนนักเรียนที่เป็น

คนปกติ จะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย จะมีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ แต่ก่อนหน้านั้น

คือจะสอบติดไหม จะเข้าสถาบันไหน แล้วโรงเรียนในแบบถ้าคอนแวนต์คุณหนู 

โรงเรียนในแบบอัสสัมชัญ หรือยอแซฟก็คุณชายเราดี ๆ นี่แหละ การจบออกไป

เหมือนการออกไปเผชิญโชค แต่ก่อนจบเราก็มีความหวังและความฝันในใจกัน

ทั้งในระดับส่วนตัว และส่วนรวม

 ความฝันส่วนตัวเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องเดินทางค้นหา และคว้าฝัน 

ต่อไป แต่ความฝันส่วนรวมนี่น่าสนใจ เพราะเรากำาลังฝันร่วมกัน มีฝันร่วมกัน

อยู่  2-3  ในวันนั้นเราเอาจริงเอาจังมาก ในวันนี้เราขำากลิ้ง หนึ่งในความฝันนั้น

คือ การเก็บเงินซื้อของที่ระลึกให้กับโรงเรียน ซึ่งก็งงว่า โรงเรียนไม่มีเงินพอหรือ 

ท่ีจะซ้ือส่ิงเหล่าน้ี เราต่างหากท่ีไม่มีเงิน แต่เร่ืองราวของของท่ีระลึก ไม่ใช่เร่ืองเงิน 

มันเป็นเร่ืองความรู้สึกทางจิตใจ และท่ีสุดเราก็ทำาสำาเร็จ รุ่นของเรามอบของท่ีระลึก 

เล็กๆ น้อยๆ ประดับไว้ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของโรงเรียน พร้อมกับการ 

เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน กับ

เพื่อนร่วมรุ่น แม้ว่าบางคนอยากจะไปแต่พ่อแม่ห้ามไว้ ด้วยเหตุผลรุ่นจบหมาด ๆ  

มักเฮี้ยน เหมือนจะเสี่ยงตาย ก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีอะไรอีก เพื่อนบางคนจึงไม่ได้ไป  

รถพาเราไปเชียงใหม่ พร้อมกับเงินในกระเป๋าน้อยนิด บวกกับรถที่โดยสารมาคือ

สองแถวใหญ่ เปิดทุกประตู จนถึงเวลานี้ คนที่ไปคงต้องถามตัวเองว่ารอดมาได้

อย่างไร แต่ความฝันหนึ่ง เราทำาไม่ได้ในวันนั้น

 การกลับมารวมตัวกันและเล่นคอนเสิร์ตของวงวัยรุ่นสมัยท่ีผมยังเป็น

นักเรียนอยู่อย่างวงสาว สาว สาว พาผมย้อนวันคืนกลับไปอย่างน่าสนใจ และ 

น่าท่ึงในขณะเดียวกัน ไม่เพียงแต่เสียงแห่งความสนุกสนานของบรรยากาศบทเพลง

ในคอนเสิร์ต แต่มันพาผมย้อนกลับไปถึงมุมมองชีวิต วัฒนธรรมการเสพงาน

ศิลป์ และเรื่องราวความละเอียดอ่อนของวันวาน

 คอนเสิร์ตสาว สาว สาว เริ่มเพลงแรกด้วยเพลงฮิตอย่าง ประตูใจ ก๊อก 

ก๊อก ก๊อก เปิดประตู เปิดออกดูอ้อเป็นเธอ ...เนื้อหาสนุก ๆ แต่ถ้าใครมาเขียน

เพลงแบบนี้ในยุคนี้ ก็เสี่ยงแหละครับ เสี่ยงในที่นี้คือ นอกจากเสี่ยงต่อคนที่จะ

มาเป็นแฟน ผู้ฟัง หรือติดตาม   คงจะมีคนวิจารณ์ว่า เนื้อร้องหลุดออกมาจาก 

ดาวเคราะห์ดวงไหน แต่สมัยก่อนไม่... สาว ๆ พาเราเดินทางไปในชุดแรกของ

พวกเขา ด้วยเพลง “แพะยิ้ม” มันตลกตรงที่เรามาทราบอีกทีว่าคนเขียนเพลงนี้คือ  

ชรัส เฟื่องอารมณ์ ส่วนเพลงประตูใจ ได้เนื้อเพลงจากแรงจูงใจเวลาเข้าโบสถ์

แล้ว มีพระคัมภีร์ที่พูดถึงการที่พระเยซูเจ้ามาเคาะประตูใจของเรา ... ทุกเรื่อง

ล้วนมีที่มาที่ไป

                ผมค่อย ๆ  ตามเรื่องราวของพวกเขา เห็นเส้นทางของความเป็นศิลปิน

ในอดีต ที่ต้องดูแลทุกอย่างเอง และความสัมพันธ์ของวงในแบบครอบครัว ญาติ 

พี่น้อง จุดแข็งที่ต่างกัน แต่เสริมกันได้อย่างลงตัว เราเหมือนญาติคนหนึ่งในบ้าน 

หลังที่ชื่อสาว สาว สาว และเรามาฟังลูกหลาน ร้องเพลง เล่าเรื่องราวที่ไปใช้ 

และเผชิญมาตลอด  34  ปี มีช่วงเวลาดี ๆ มากมาย ผมแปลกใจที่ไม่มีเรื่องที่ 

พวกเขาบอกว่า เขาแยกย้ายกันไป เพราะทะเลาะกัน เพราะผลประโยชน์

 ตอนที่ผมเป็นเณรและได้เล่นวงดนตรีของบ้านเณร แน่นอนเราแทบ 

ไม่ได้เล่นเพลงของสาว สาว สาว เพราะเป็นเพลงจากวงผู้หญิง แต่เราก็ฟัง

บทเพลงของเขา ผมจำาบรรยากาศเก่า ๆ ได้อีก 2   เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องชีวิต

ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปี ปกติแล้วเราเป็นเณรแทบไม่ได้ฟังเพลง ไม่มีวิทยุฟัง  

แต่วันสุดท้ายของปี พอถึงช่วงที่มีการตั้งแคมป์ที่สนามบอล หรืออยู่บ้าน ผม

ชอบฟังเพลงข้ามปี ผมชอบลากวิทยุมาไว้ใกล้ ๆ หู และฟังรายการที่สรุปเพลง

ติดอันดับท็อป  100  แน่นอนเพลงของสาว สาว สาว ติดโผมาตลอด ชีวิต 

มิตรรักนักเพลงของผมเริ่มมาจากที่นี่นี่เอง และในวันปกติที่เราไปเรียน ก็มีวัน 

ไม่ปกติอย่างวันเสาร์ อาทิตย์เราได้ดูทีวีแค่วันอาทิตย์หลังอาหาร ถึงสักสามสี่โมง  

และหลังอาหารวันอาทิตย์ รายการฮิต ไม่มีรายการไหนมาแรงแซงรายการ 

โลกดนตรี รายการนี้ ปกติเล่นในห้องส่ง แต่เมื่อรายการนี้ต้อนรับวงอย่างสาว 

สาว สาว ที่คนเต็มห้องส่ง อาทิตย์ถัดไปต้องให้วงที่มาไปเล่นลานข้างนอกแล้ว 

แต่จุดที่ทำาให้เกิดการพลิกพลันเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นคือวงแบบสาว สาว สาว  

นี่แหละ พวกเขาบอกกับผู้มาชมคอนเสิร์ตล่าสุดของพวกเขาที่ชื่อว่า “ไม่ใช่ฝัน

ไป” ว่า ถ้าเปรียบในยุคนี้พวกเขาก็คือวงกรุ๊ปเกริลอย่าง  BNK นี่แหละ แม้จะมี

เสียงโห่ร้องแบบทีเล่นทีจริง แต่ในใจผมเชื่อว่า ทุกคนที่เกิดทันก็ยอมรับว่า สิ่งที่

สาว สาว สาว พูดไม่เกินจริง

 “อาจจะมีใครที่เคยสับสน และบางคนคงดิ้นรนไขว่คว้า อาจเคยท้อ 

เสียใจ ผิดหวังไม่ได้มา จนคิดจะหนีหน้าผู้คนด้วยวงแขนและเพียงมือสอง โอบ

ประคองหัวใจเจ็บช้ำา เส้นทางนั้นมืดมน ขาดฝนอันชื่นช่ำา หม่นมัวด้วยความมืด

ดำาสิ้นหวัง...”

(บทเพลงดอกไม้ของน้ำาใจ ดัดแปลงจากเพลงญี่ปุ่นชื่อ ฮานะ ของซินจิ ทานิมุระ)

 ผมเหมือนนอนหลับ ฝันไป และตื่นขึ้นมาเมื่อโลกและปฏิทินชีวิตเดิน

ไปข้างหน้า  34  ปี เพราะความฝันหนึ่งของรุ่นที่กำาลังจะจบมัธยมศึกษาปีที่  6   

ในสมัยนั้นคือ การเชิญวงสาว สาว สาว มาเล่น ในวันจบปีการศึกษา ผมไม่ได้

บอกว่า เรารอคอยด้วยความหวังอย่างเนิ่นนานขนาดนั้น แต่ชีวิตพาเราผ่าน 

เรื่องราวต่าง ๆ ไปกับผู้คน สังคม และเรื่องราวของการเคลื่อนไหวและเคลื่อน

ผ่านของโลกใบนี้ มากไปกว่าสิ่งสารพัดที่มีชีวิต มนุษย์มีความทรงจำา ความ

ทรงจำาที่ทำาให้พวกเขาเก็บโลกในมุมงดงามให้หัวใจพองโต เพื่อก้าวเดินต่อ และ

พยายามลืมเลือนฝันร้ายที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ทอดทิ้งความยากลำาบาก ให้เป็นความ

ทรงจำาของวันดีๆ  และประสบการณ์

 โดยส่วนตัวผมชื่นชมความเป็นวงสาว สาว สาว แต่โดยส่วนรวม 

ผมเชื่อว่า ประเทศไทยโชคดีที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีวงแบบนี้ พวกเขาไม่ได้มาถึง 

วันนี้เพราะฟลุ้ค น่าสังเกตว่า เมื่อพวกเขาไปเติบโตเรียนรู้ชีวิต ผิดถูก พวกเขา

ก็กลับมาในถนนสายดนตรี ในขณะที่พวกเขาสร้างเสียงดนตรี เสียงดนตรีก็สร้าง

พวกเขา แม้ว่าในวันที่แต่ละคนจะแยกไปทิศทางของตัวเอง ปุ้ม ไปกับบริษัท

เทปของแจ้ ให้กำาเนิดเพลงซึ้ง ๆ อย่าง “ป่านนี้” เป็นบริษัทเดียวกับ ตั๊ก ลีลา 

กับเพลง “ฉันไม่ใช่นางเอก” แหม่มไปเติบโตกับอาร์เอส พร้อมกับลูกศิษย์ลูกหา

มากมาย และในความภาคภูมิใจนั้นคือ วง D2B แดน บีม ดารา นักร้อง ที่ยังคง

เป็นขวัญใจอยู่ แอม กับความชัดเจน ของการเป็นนักแต่งเพลงคู่บุญ สร้างเพลง

ดี ๆ ขายได้ มีชื่อเสียงให้กับแกรมมี่ ในเพลงสุดท้ายที่พวก่เขาร้อง “ดอกไม้ของ

น้ำาใจ” ผมได้ยินเสียงประสานที่ไพเราะ หาวงใดเทียบได้ในปัจจุบัน แต่ผมเห็น 

คู่ประสานของชีวิตที่ลงตัวในแบบสาว ๆ ผมจึงกลับไปดูต้นฉบับของเพลงที่เขา

แปลงมาเป็นดอกไม้ของน้ำาใจ เพลงนี้ในท่อนฮุค แปลตรงตัวได้ว่า

 “ดอกไม้มิได้ร่วงโรยตลอดไป

 จงมอบความรักแก่ผู้ต้องการ.....

 ฤดูใบไม้ร่วงก็ยังมีสายฝนที่ชื่นฉ่ำา ขอเพียงเราหยิบยื่นความรักที่มีให้แก่

กัน”

           ไพเราะ และงดงาม ด้วยปณิธานแห่งชีวิต “ขอเพียงเราหยิบยื่นความรัก

ให้แก่กัน” เราทุกคนเป็นทูตแห่งความรัก ที่จะหยิบยื่นความรักนั้นไปมอบให้กับ

ผู้คน ด้วยพระพรของขวัญจากพระเจ้าที่ประทานให้เราแต่ละคน

บรรณาธิการบริหาร 
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ผู้สูงอ�ยุเขต 4 แสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจที่วัดนักบุญบ�ร์โธโลมิว โดยมีคุณพ่อ

ประสาร คูรัตนสุวรรณ เจ้�อ�ว�ส เป็นผู้เทศน์ วันที่ 15 พฤศจิก�ยน 2018

คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เป็นประธ�นพิธีมิสซ�เสกสุส�นวัดนักบุญนิโคลัส 

พัทย� จ.ชลบุรี วันอ�ทิตย์ที่ 4 พฤศจิก�ยน 2018 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุล�คม 2018 เวล� 09.30-12.00 น. ที่ศูนย์พุทธศ�สนิก 

สัมพันธ์แห่งโลก กรุงเทพฯ สถ�นทูตค�ซัคสถ�นประจำ�ประเทศไทย ร่วมกับ 

องค์ก�รพุทธศ�สนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) จัดประชุม “ค�ซัคสถ�นและ

ประเทศไทยส่งเสริมคว�มสม�นฉันท์ระหว่�งศ�สน�” โดยในพิธีเปิด H.E.Ma. 

Raoshan Yesbulatova เอกอัครร�ชทูตค�ซัคสถ�นประจำ�ประเทศไทย 

กล่�วคว�มเป็นม�คว�มสัมพันธ์ ศ�สนสัมพันธ์และสันติภ�พ คุณพันลพ ไทย-

อารี รองประธ�นและเลข�ธิก�รองค์ก�รพุทธศ�สนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่�ว

ต้อนรับ  หลังจ�กนั้นคุณพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลข�นุก�รกรม ก�รศ�สน� 

กระทรวงวัฒนธรรม กล่�วปร�ศรัยและรับฟังก�รป�ฐกถ�โดยผู้แทน 4 ศ�สน� 

ได้แก่ ศ�สน�พุทธ ศ�สน�คริสต์ ศ�สน�พร�หมณ์-ฮินดู และศ�สน�ซิกข์  

สำ�หรับศ�สน�คริสต์ นิก�ยโรมันค�ทอลิก ผู้แทนกล่�วป�ฐกถ� ได้แก่ คุณพ่อ 

ชาร์ลส์ เวร์ลาโด ผู้ช่วยสถ�นเอกอคัรสมณทตูนครรัฐว�ตกินัประจำ�ประเทศไทย 

และมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลข�ธิก�รสภ�พระสังฆร�ช

ค�ทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้�ร่วมง�น 53 ท่�น

“ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี เมืองคง” เย�วชนจ�กศนูย์เย�วชนแบร์โทนี  

เขตบัวใหญ่ ร่วมแข่งขันกีฬ�วอลเลย์บอลและฟุตซอล โอก�สฉลองวัดพระ 

คริสตร�ช� เมืองคง อ.คง จ.นครร�ชสีม� โอก�สนี้ คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรี- 

วรกุล อธิก�รเจ้�คณะแขวงคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศไทย ให้

เกียรติมอบร�งวัลแก่นักกีฬ�ด้วย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2018

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล 

และกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ร่วมกันจัดง�นแบ่งปันนำ้�ใจให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์

ที่บ้�นกล�ร� ลำ�ลูกก� โดยคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สุตาร์โจ เป็นประธ�นพิธี

บูช�ขอบพระคุณ ระหว่�งพิธีมิสซ�คุณพ่อได้โปรดศีลล้�งบ�ปแก่ผู้ป่วยท่ี 

ได้เรียนคำ�สอนและขอรับศีลจำ�นวน 5 ท่�น และมอบสิ่งของเครื่องใช้ อ�ห�ร 

รวมทั้งปัจจัยแก่คุณพ่อสุต�ร์โจ ในฐ�นะตัวแทนบ้�นกล�ร�



ปีที่ 42 ฉบับที่ 50 ประจำ�วันที่ 9-15 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 21 เมื่อการขายสิทธิ์
กลายเป็นหนทางของพระ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสัปตวารเตรียมเสกวัดศีลมหาสนิท หลังใหม่

และสัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา โอกาสนี้ มีการอ�าลาวัดศีลมหาสนิท หลังเก่า เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 จะเริ่มประกอบพิธีมิสซาที่วัดหลังใหม่ 

มีการแห่พระเมตตาและแม่พระ ไปยังวัดหลังใหม่ และทางวัดยังได้เชิญบุคคล

รอบข้างที่ขัดสน มาร่วมพิธีในวันนี้ และรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส 

วันสากลเพื่อคนจน

สัมมนาประจ�าปี พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส 2018 

350 ปี มิสซังสยามสู่ 50 ปี 
สถาปนา “สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี” 

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2018 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัด

สัมมนาประจ�าปี โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน 88 ท่าน ประกอบด้วย พระสงฆ์

จ�านวน 30 องค์ นักบวช 20 ท่าน (อ่านต่อหน้า 11)

133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 (อ่านต่อหน้า 13)

 ภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งท่ีผมชอบ

ในพิพิธภัณฑ์นี้ ว่าแล้วก็กลับไปอ่านพระ

คัมภีร์ที่ตรงกับเหตุการณ์ในภาพและต่อมา

เม่ืออิสอัคแก่ตามัวจนมองไม่เห็น ท่านก็

เรียกเอซาวบุตรชายคนโตของท่านมาและ
กล่าวแก่เขาว่า “ลูกเอ๋ย” เขาตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” ท่านว่า “ดูเถิด 

บัดนี้พ่อแก่แล้ว จะถึงวันตายเมื่อไรก็ไม่รู้ ฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงเอาอาวุธของเจ้า คือ

แล่งธนูและคันธนูออกไปที่ท้องทุ่ง หาเนื้อมาให้พ่อ และจัดอาหารอร่อยอย่าง

ที่พ่อชอบนั้น และน�ามาให้พ่อกิน เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะได้อวยพรแก่เจ้า

ก่อนพ่อตาย” 

 เมื่ออิสอัคพูดกับเอซาวบุตรชายนั้น นางเรเบคาห์ได้ยิน เอซาวก็ออก 

ไปท้องทุ่งเพ่ือล่าเนือ้มา นางเรเบคาห์จงึพดูกับยาโคบบุตรชายของนางว่า “ดเูถดิ 

แม่ได้ยินบิดาของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายของเจ้าว่า ‘จงน�าเนื้อมาให้พ่อและจัด

อาหารอร่อยให้พ่อกนิ และเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ก่อนพ่อตาย’ 

เพราะฉะนั้น ลูกเอ๋ย บัดนี้จงฟังเสียงของแม่ตามที่แม่สั่งเจ้า บัดนี้ไปที่ฝูงแพะ

แกะ น�าลูกแพะดีๆ สองตัวมาให้แม่ แม่จะเอามันปรุงอาหารอร่อยให้บิดาเจ้า

อย่างที่ท่านชอบ และเจ้าจะต้องน�าไปให้บิดาเจ้ารับประทาน เพ่ือว่าท่านจะ

อวยพรเจ้าก่อนท่านสิ้นชีวิต” 

 ยาโคบพูดกับนางเรเบคาห์มารดาของตนว่า “ดูเถิด เอซาวพี่ชายของ

ข้าพเจ้าเป็นคนมีขนดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกลี้ยงเกลา บิดาของข้าพเจ้าคงจะ

คล�าตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะดูเหมือนว่าเป็นผู้หลอกลวงท่าน แล้วข้าพเจ้าจะ

น�าการสาปแช่งมาเหนือข้าพเจ้าเอง หาใช่น�าพรมาไม่”

 มารดาของเขาพูดกับเขาว่า “ลูกเอ๋ย ขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่

กับแม่เถิด ฟังเสียงของแม่เท่านั้น ไปเอาลูกแพะมาให้แม่เถิด” 

 สนุก เห็นภาพ เห็นความเป็นมนุษย์ ความรักและการเสียสละของ

แม่ เล่ห์กล และเหลี่ยมมุมชีวิต ฯลฯ แต่สิ่งที่นึกได้ต่อไปอีกก็คือ สิทธิในการ 

เป็นประชากรของพระเจ้าคือ การปล่อยวางให้พระองค์จัดการกับชีวิตของเรา 

ต้นทางอาจดูแปลกๆ แต่ปลายทางมักเป็นหนทางที่งดงามเสมอ


