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พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ประจ�าปี 2018 

ด้วยรักและกตัญญูต่อพระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต, C.Ss.R. ประมุข 

องค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานี และบราเดอร์คอร์นีลิอัส ไรอัน, C.Ss.R. 

ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

อุดรธานี วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ทีอ่าสนวหิารพระมารดานจิจา- 

นเุคราะห์ อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ น�าทีมคณะครู และ

นักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพล ร่วมต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อเป็นประธานพธิบีชูาขอบ- 

พระคณุฉลองวดั และพธิรีบัศีลมหาสนิทครัง้แรกของนกัเรียน จ�านวน 3 คน  

รับศีลก�าลัง จ�านวน 6 คน 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็น 

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม ร่วมด้วย

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ  

ตรีนิกร อุปสังฆราช วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง สังฆมณฑล

นครราชสมีา พร้อมด้วยสตับุรษุในพืน้ทีใ่กล้เคยีง ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเช่ือ

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
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พระวาจาของพระเจ้า : บัดนี้ เรากำาลังจะส่งพระผู้ที่

พระบิดาทรงสัญญาไว้มาเหนือท่านทั้งหลาย เพราะ

ฉะน้ันท่านจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้รับ 

พระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว้ (ลก 24:49) 

     พระเยซูเจ้าทรงก�าชับบรรดาอัครสาวกให้คอย

จนกว่าจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว้ 

และในหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญลูกาก็น�าพระ

วาจาของพระเยซูเจ้ามาย้�าอีกว่า “อย่าออกจากกรุง

เยรูซาเล็ม แต่จงคอยรับพระพรที่พระบิดาทรงสัญญาไว้  

(กจ 1:4) ค�าก�าชับของพระเยซูเจ้า ท�าให้บรรดาอัครสาวก 

ตระหนักดีถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นอย่างที่สุด

ของสิ่งที่จะได้รับ จนต้องยังไม่ไปไหน ไม่เริ่มต้นสิ่งใด  

แต่ “คอย” จนกว่าจะได้รับ “พระสัญญาของพระบิดา” 

ซึ่งจะประทานให้ลูก ๆ ของพระองค์ดังที่มีบันทึกไว้

ตั้งแต่พันธสัญญาเดิมว่า ในที่สุด พระเจ้าจะทรงหลั่ง

พระจิตลงมาจากเบ้ืองบนเหนือเราท้ังหลาย (อสย 32:15) 

พระองค์จะเทน้�าลงบนแผ่นดินท่ีกระหาย จะท�าให้ล�าธาร 

ไหลบนแผ่นดินท่ีแห้งแล้ง พระองค์จะหล่ังจิตของพระองค์ 

เหนือลูกหลานของเรา หลั่งพระพรเหนือเชื้อสายของเรา 

(อสย 44:3) พระองค์จะใส่จิตของพระองค์ภายในเรา 

ท�าให้เราด�าเนินชีวิตตามข้อก�าหนดของพระองค์ ช่วย

ให้เรารักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ (อสค 

36:27) พระองค์จะหลั่งจิตของพระองค์ลงเหนือมนุษย์

ทุกคน บรรดาบุตรชายและบุตรหญิงของเราจะประกาศ

พระวาจาของพระเจ้า บรรดาคนชราจะฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ  

บรรดาคนหนุ่มจะเห็นนิมิต ในวันเหล่านั้น พระเจ้า

จะหลั่งจิตของพระองค์เหนือแม้กระทั่งทาสชายและ 

ทาสหญิง (ยอล 3:1-2) 

     ผู้ที่พระบิดาทรงสัญญา ซึ่งพระเยซูเจ้าก�าลังจะส่ง

มายังบรรดาอัครสาวก คือ พระจิตเจ้า พระองค์จะทรง

ท�าให้บรรดาอัครสาวกสามารถประกาศพระเยซูเจ้า 

ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ให้นานาชาติ

กลับใจเพื่อรับการอภัยบาป ทรงท�าให้บรรดอัครสาวก

กล้าหาญในการเป็นพยานถึงทุกสิ่งท่ีพระเยซูเจ้าทรง

ตรัสและทรงกระท�า และการประทับอยู่ของพระองค์กับ

เรามนุษย์ทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ (เทียบ มธ 

28:20) พระจิตเจ้าจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือ จะทรงสอน

ทุกอย่าง จะท�าให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้บอก

และได้กระท�า (ดู ยน 14:26) พระจิตเจ้าที่บรรดาอัคร-

สาวกได้รับเต็มเปี่ยม เป็นองค์ความจริง พระองค์ทรงน�า

พวกเขาไปสู่ความจริงทั้งมวล (ยน 16:13) พระสัญญานี้ 

ส�าเร็จสมบูรณ์ ในวันเปนเตกอสเต ท�าให้เปโตรพร้อมกับ

บรรดาอัครสาวกทุกคนลุกขึ้นยืนอย่างกล้าหาญ ร้อนรน 

จริงจังและจริงใจ ประกาศและเป็นพยานถึงพระเยซ ู

คริสตเจ้าต่อหน้าประชาชนทุกคน พร้อมกับยืนยันว่า

ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าทุกคน จะได้รับพระจิตเจ้า

เช่นเดียวกัน เพราะ “พระสัญญาน้ีมีไว้ส�าหรับท่านท้ังหลาย  

ส�าหรับบุตรหลานของท่าน และส�าหรับทุกคนที่อยู่ห่าง

ไกลซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียก” 

(กจ 2:39) เรารู้ดีว่า บรรดาอัครสาวกมิได้รับพระจิตเจ้า 

เพราะพวกท่านสมบูรณ์ครบครันแล้ว มิใช่เพราะพวกท่าน

มีจิตใจร้อนรน หรือกล้าหาญอยู่ก่อนแล้ว แต่พวกท่าน

ได้รับพระจิตเจ้า เพราะพวกท่าน “เชื่อในพระเยซูเจ้า

ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย” พวก

ท่านปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ทุกคนจึงได้รับ

พระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ดังนั้นด้วยพระอานุภาพของพระ

จิตเจ้า พวกท่านจึงยืนขึ้นประกาศและเป็นพยานถึง 

พระเยซูเจ้าได้อย่างกล้าหาญ    

     “วันนี้” เราคริสตชนไทย ในพระศาสนจักรมารดา

ศักด์ิสิทธ์ิ เราร่วมเป็นจิตหน่ึงใจเดียวกันเตรียมตัว เตรียม

จิตใจ จัดสภาพแวดล้อมทั้งเล็กและใหญ่ให้เหมาะสม มี

ชีวิตชีวา สรรพพร้อมตามแบบอย่างของบรรดาอัครสาวก 

เพื่อวอนขอพระจิตเจ้า องค์พระสัญญาของพระบิดา 

โอกาสที่เราจะเฉลิมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซัง 

สยาม เป็นโอกาสให้เราขอบพระคุณพระเจ้าท่ีโปรดประทาน 

พระศาสนจักรให้เรา ขอบพระคุณพระศาสนจักรท่ีส่ง 

มิชชันนารีน�าข่าวดีแห่งความรักของพระองค์มาประกาศ 

ในประเทศไทย ขอบพระคุณบรรดามิชชันนารีด้วยความ 

กตัญญูรู้คุณต่อทุกท่าน ขอบพระคุณบรรพบุรุษของเรา 

ท่ีตอบรับพระหรรษทานและร่วมมือกับการทรงน�าของ

พระจิตเจ้า น�าความเชื่อส่งต่อมาถึงเราทุกคน ช่วงวัน

เวลานี้จึงเป็นโอกาสส�าคัญที่เราจะทบทวนความเชื่อ 

ที่เรามาขอก่อนรับศีลล้างบาป และตั้งแต่นั้นมาเราก็ร่วม 

เป็นหน่ึงเดียวกับพ่ีน้องในพระศาสนจักร ประกาศพร้อม 

กันในบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ ขอชาวเราไตร่ตรอง 

พร้อมกันว่าเราประกาศความเชื่อด้วยความจริงใจและ 

จริงจังอย่างไร ความเชื่อนี้ใหม่สดมีชีวิตชีวาและเป็น 

ความปีติยินดีของเราอย่างไร เราตอบรับและร่วมมือกับ 

การทรงน�าของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรอย่างไร  

เพื่อพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้าจะปรากฏ

ชัดเจนยิ่งขึ้นในสังคมไทย 

     ดังนั้น นอกจากเราจะต้องทบทวนแบบอย่างของ

บรรดาอัครสาวก ที่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพระเยซูเจ้า 

พวกท่านกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม ขึ้นไปยังห้องที่เคยพัก

อยู่กับพระอาจารย์ ทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาอย่าง

สม่�าเสมอเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดาสตรี

รวมท้ังมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้าและพ่ีน้องของ

พระองค์ เพื่อเราทุกคนจะได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม

โดย  ผศ. อารมณ์ พูลโภคผล

พระจิตเจ้าองค์พระสัญญา เช่นเดียวกัน (ดู กจ 1:12-14) แล้วเรายังต้องทบทวน

แบบอย่างของคริสตชนยุคแรก เมื่อได้รับพระจิตเจ้า

แล้ว พวกเขาประชุมกันอย่างสม่�าเสมอเพื่อฟังค�าสอน

ของบรรดาอัครสาวก ด�าเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วม 

“พิธีบิขนมปัง” และอธิษฐานภาวนา ร่วมกินอาหารด้วย 

ความยินดีและเข้าใจกัน สรรเสริญพระเจ้า (ดู กจ 2:42-

47) ภาพรวมสรุปนี้น�าเรากลับมาทบทวนวิถีชีวิตของ

การเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วเมื่อ

เรารับศีลล้างบาปและศีลก�าลัง ชีวิตในพระจิตเจ้าที่เรา 

ได้รับต้องได้รับการฟื้นฟูและรับการหล่อเลี้ยงอย่าง 

ต่อเนื่อง อย่างสม่�าเสมอในพระศาสนจักร เพื่อเราจะ

เจริญเติบโตในความเชื่อและเป็นเครื่องมือน�าความรัก 

ของพระเจ้าไปถึงผู้อื่นได้ ดังนั้น การทบทวนชีวิต 

ในพระศาสนจักรจึงส�าคัญและจ�าเป็น เราจะขอทบทวน

เพียงบางเรื่องดังนี้      

      การฟังพระวาจาของพระเจ้า พระวาจาของ

พระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นพระเจ้าเองที่เสด็จ

มาหาเรามนุษย์ และอยู่กับเรามนุษย์ เมื่อเราจัดเวลา 

ช่วงหนึ่งของแต่ละวันเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า 

พระเจ้าก็เสด็จจากสวรรค์มาประทับอยู่ในเรา และบันดาล

ให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระองค์โดยพระจิตเจ้า เมื่อเราฟัง

ด้วยความเชื่อ ด้วยจิตใจภาวนา เพียรพยายามท�าความ

เข้าใจ และปฏิบัติตาม เราก็กลับมาเดินกับพระเจ้าใน

สวนสวรรค์ เราฟังพระวาจาของพระเจ้าสม่�าเสมอหรือ? 

และเราฟังอย่างไร?

      พิธีบูชาขอบพระคุณและศีลมหาสนิท  บูชา

ขอบพระคุณเป็นแหล่งก�าเนิด เป็นศูนย์กลาง และเป็น

จุดสูงสุดของชีวิตคริสตชน บูชาขอบพระคุณท�าให้การ

สิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู

เจ้า เป็นจริงในโลกตลอดทุกวันทุกเวลา บันดาลให้โลก

ซึ่งมาจากพระเจ้า แต่ได้ปฏิเสธพระองค์ หันกลับมาหา

องค์พระผู้สร้างในสภาพที่ได้รับการไถ่กู้โดยพระคริสต-

เจ้า เป็นเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเมื่อพระเยซูคริสต-

เจ้าทรงเชื่อมสวรรค์และแผ่นดินไว้ด้วยกันบนพระแท่น

ของโลก (EE 8) พระเยซูเจ้าทรงเชิญเราทุกคนให้ร่วม

เป็นหน่ึงเดียวกับพระองค์ ในพระองค์ และโดยทางพระองค์  

“เป็นผู้ถวายและเป็นเครื่องบูชาถวาย” ในพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ คริสตชนถือก�าเนิดมาจากศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ง

บูชาขอบพระคุณ เป็นประชากรแห่งศีลมหาสนิท ชีวิต 

จิตของคริสตชนตั้งอยู่อย่างมั่นคงบนศีลมหาสนิท  

คริสตชนมิใช่เป็นเพียงผู้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

และรับศีลมหาสนิทเท่านั้น แต่ต้องเป็นชีวิตแห่งศีล 

มหาสนิทที่แท้จริง เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับ

ศีลมหาสนิทอย่างเข้าใจเพียงใด? เราให้ความส�าคัญกับ

บูชาขอบพระคุณเป็นอันดับแรกในทุกวันอาทิตย์หรือ?

     ศีลอภัยบาป พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยความ

รัก ให้อยู่ในสัมพันธภาพรักกับพระองค์ เราจึงจะมี

ชีวิตในความสุขสมบูรณ์ตลอดนิรันดร แต่เราจองหอง

ไม่นบนอบเชื่อฟังพระองค์ เราได้ปฏิเสธและท�าผิดต่อ 

สัมพันธภาพรักของพระองค์ การรับศีลอภัยบาปเป็น 

การออกเดินทางกลับไปหาพระเจ้า เพื่อขอรับการอภัย

ความบาปผิดบนพื้นฐานแห่งความรักของพระเจ้า เมื่อ

เราส�านึกผิด กลับใจมาสารภาพบาป พระเจ้าก็โอบกอด
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พิธีมอบรางวัล (ต่อจากหน้า 1)

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษา 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหา- 

วิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยา- 

ลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ 

วิทยาลัยแสงธรรม จัดพิธีมอบรางวัลส่ือมวลชนดีเด่น 

ครั้งที่ 36 ประจำาปี 2018 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์แห่ง

ความดี งอกงามได้ด้วยความรัก” วันพฤหัสบดีที่  

22 พฤศจิกายน 2018 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนน 

ราชดำาริ กรุงเทพฯ โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล ประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

เป็นประธานพิธี  ร่วมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือเทคโน- 

โลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและเป็นกำาลังใจ 

ให้ผู้สร้างสรรค์สื่อ ได้ผลิตสื่อที่ดีและมีคุณค่า นำา

เสนอต่อสังคมไทยต่อไป 

 ในช่วงแรกเป็นการประกาศรางวัลส�าหรับ 

การประกวดผลิตสารคดีสั้น Young Gen Short Film 

Contest 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจ�าปี  

2018 ในหัวข้อ “รักเรา รักษ์โลก” โดยมีพระคุณเจ้า 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานมอบรางวัล คุณพ่อเดชา 

อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย กล่าวถึงภาพรวมของการประกวดภาพยนตร์

สั้นประจ�าปีนี้ 

 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย รู้สึก

เป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มีส่วนในการจัดประกวด

ภาพยนตร์สั้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด ปีนี้ใช้หัวข้อ “รัก

เรา รักษ์โลก”

 การประกวดในปีนี้ สื่ อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย และสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

มีความประสงค์ให้นักเรียนได้ผลิตงานในรูปแบบสารคดี 

โดยสามารถเลือกสถานที่ และเหตุการณ์ ไม่ว่าเล็กหรือ

ใหญ่ ในหรือนอกโรงเรียน  ในสภาพแวดล้อมใกล้เคียง 

หรือไกลออกไปในระดับจังหวัด  โดยมุ่งประเด็นไปที ่

หัวใจของการอนุรักษ์ เพื่อโน้มน�าให้ผู้คนเห็นคุณค่า

ของชีวิตต่อชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม

 ส�าหรับผลการประกวดในปีนี้ มีทีมสมัครเข้า

ร่วม 30 ทีม จาก 16 โรงเรียน คณะกรรมการมีความ

เห็นในภาพรวมว่า หลายสถาบันท�าได้ดีในด้านเทคนิค 

ส่วนเนื้อหานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถพัฒนา

ความรู้ ความเข้าใจหลักการส่ือสาร การน�าเสนอในหัวข้อ

ให้ชัดเจนและดียิ่งขึ้น 

 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และสภา 

การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ยังคงเปิดโอกาสให้

นักเรียนมีเวทีในการเรียนรู้ และพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง

ของการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น ในการที่

จะสร้างผลงานในเชิงคุณค่ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป 

 ส่วนรางวัล Top Views Award หรือทีมที่ 

ได้คะแนนยอดวิวสูงสุด ทางผู้จัดมีเจตนาให้เกิดการมี 

ส่วนร่วมของโรงเรียน การตระหนักถึงชิ้นงานที่ไม่ได ้

ปล่อยให้ผู้ที่ส่งเข้าประกวดท�างานเพียงล�าพัง ส่วนวิธ ี

ปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซ่ึงยอดวิว เป็นสิทธิของทางผู้ประกวด 

ทางผู้จัดมีหน้าที่ตัดสินตามครรลองของกติกาที่ได้ 

วางไว้

 สารคดีสั้นที่ได้รับรางวัล 3 เรื่อง จาก 3 

โรงเรียน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สารคดีสั้นเรื่อง 

“The Choice” ของทีม JSS Film จากโรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ สามพราน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สารคดีสั้นเรื่อง 

“We can’t make disappear completely but we 

can reduce it.” ของทีม Yin Yang จากโรงเรียน

พระหฤทัยคอนแวนต์ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สารคดีสั้นเรื่อง 

“The World is a gift” ของทีม The Hope of the 

Cross จากโรงเรียนอาเวมารีอา อุบลราชธานี และได้รับ

รางวัล Top Views Award

 จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

ประจ�าปี 2018 ส�าหรับเกณฑ์การพิจารณาสื่อมวลชน 

ดีเด่น เป็นการพิจารณาสาระในการน�าเสนอ ที่จะต้อง 

ส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ ศักดิ์ศรี และความเป็นหนึ่ง

เดียวกันในชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างสันติ น�าออก

เผยแพร่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  

2017 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2018 โดยรางวัลสื่อ 

มวลชนดีเด่นประจ�าปี 2018 ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

มี 3 รางวัล ประเภทรายการโทรทัศน์มี 6 รางวัล และ

ประเภทภาพยนตร์ไทยมี 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล  

ซึ่งทุกรางวัล “ทรงคุณค่าเท่ากันหมด” ไม่มีการจัดเป็น

อันดับแต่อย่างใด โดยมีพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 

เป็นประธานมอบรางวัล

 ภาพยนตร์โฆษณา 3 รางวัล ได้แก่

“คนพิเศษ” ที่สื่อสารบอกเล่าความจริงของ

เด็กพิเศษในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม โดยบริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหาร

งานประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าคณะ 

ผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอ- 

เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ 

นายกสมาคมผู้ปกครองออทิสซึมไทย ขึ้นรับรางวัล โดย  

ดร.ปพนธ์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางคาทอลิก และ

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เรา

อยากจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่าง ที่เราต้องการให้ชีวิต 

และสังคมไทยเรานั้นมีความเท่าเทียมกัน ดูทุกครั้งน้�าตา 

ไหลทุกครั้ง”

“เจ๊ดาตลาดแตก” สังคมไทยก�าลังเผชิญภัย 

คุกคามบนโลกออนไลน์ท่ีหลากหลาย สังคมไทยจะน่าอยู่ 

มากขึ้น หากผู้คนมองความจริงทั้งสองด้าน ก่อนที่จะ

ตัดสินใคร โดย บริษัท ซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณบัญญัติ คำานูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ขึ้นรับ

รางวัล กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลจากสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก และทุกครั้ง 

ที่ได้รับก็จะเก็บความภาคภูมิใจมาโดยตลอด แต่ครั้ง

นี้เปรียบเสมือน “น้�าทิพย์” ที่จะเป็นพลังให้พวกเราชาว

ซีพี ออลล์นั้น ได้พยายามท�าสิ่งที่ดีๆ เป็นประโยชน์ 

ต่อสังคมต่อไป อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย”

“คนแบบไหน ขับเคลื่อนโลกใบนี้” คนที่

ไม่มีความยิ่งใหญ่หรือมีอ�านาจ แต่คือคนที่มีจิตใจเป็น

นักสู้ ไม่กลัวความล้มเหลว โดย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)

คุณอดิศร อธิคมชาคร VP, Head of Brand 

Activation & Creative Production Department 
(อ่านต่อหน้า 13)

ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์ ผู้ด�าเนินรายการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สารคดีสั้นเรื่อง “The Choice” 

ของทีม JSS Film จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

สามพราน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สารคดีสั้นเรื่อง “We can’t 

make disappear completely but we can reduce 

it.” ของทีม Yin Yang จากโรงเรียนพระหฤทัย

คอนแวนต์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สารคดีสั้นเรื่อง “The 

World is a gift” ของทีม The hope of the cross 

จากโรงเรียนอาเวมารีอา อุบลราชธานี และได้รับรางวัล 

Top Views Award
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ตอนที่ 226

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 7)

30 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ส�านักวาติกันได้แถลงแผนที่จะสถาปนาการรวมกลุ่ม

รับใช้สากลเพื่อฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้า  (the 

Catholic Charismatic Renewal) ให้เป็นหนึ่งเดียว   

กลุ่มนี้จะมีชื่อใหม่ว่า “ CHARIS ”  (พระพรพระจิตเจ้า)  

และจะเริ่มใช้ในวันที่ 8 ธันวาคม นี้ ตามที่สมณสภา

เพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต กลุ่มฟื้นฟูคาทอลิก

พระพรพระจิตเจ้า มีหลายกลุ่มย่อย บ้างก็เพื่อประกาศ 

พระวรสาร บ้างเป็นเพียงกลุ่มภาวนา บ้างก็เป็นกลุ่ม 

ในสังฆมณฑล แต่บางพวกก็อยู่ในระดับนานาชาติ องค์กร

นี้จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาตามความจ�าเป็นที่ต้องการ

มงซินญอร์มิเกล เดลกาโด ผู้ดูแลส�านักงานสมณสภา

แห่งวาติกัน กล่าวว่า “จะเป็นการรับใช้จากโครงสร้าง

เดียว ดังนั้นการท�างานร่วมกันสามารถจัดการในหมู่ผู้ที่

แสดงออกรูปแบบต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการ 

เป็นสถานที่เพื่อพบปะของพี่น้อง เป็นสถานที่ของความ

เป็นหนึ่งเดียว”    ดอกเตอร์ฟิลิป มิลิแกน จากสมณสภา 

เพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต ให้ความเห็นว่า   “ไม่มี 

สายงานบริหารหนึ่ง เดียวที่จะคอยดูแลกลุ่มฟื้นฟู

คาทอลิกพระพรพระจิตเจ้า ความคิดดูแลเรื่องนี้ทั้งหมด

ก็คือประสบการณ์จริงที่มาจากรากหญ้าซึ่งแบ่งปันออก

มาจากกลุ่มคนแตกต่างกัน  “เป้าหมายขององค์กรนี้จึง

เป็นการให้บริการแก่ความเป็นพลวัตอันนี้” 

l นี่เป็นเรื่องที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องอยู่

เสมอ จากการดูแลของสมณสภา พระสันตะปาปาทรง

เห็นว่ากลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้าเป็นพลัง

ส�าคัญที่จะช่วยคืนชีวิตชีวาพระศาสนจักรในทุกวันน้ี    

ดอกเตอร์ฟิลิป มิลิแกน เสริมว่า “พระองค์ได้พูดเก่ียวกับ 

พระสันตะปาปาทรงรวมองค์กรฟื้นฟูคาทอลิก
พระพรพระจิตเจ้าให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว

ผลก่อเกิดท่ีจะมีเกี่ยวข้องกันกับงานศาสนสัมพันธ์   

ศาสนสัมพันธ์ระหว่างผู้คนท่ีมีประสบการณ์พระ 

คริสตเจ้าผู้ทรงชีวิตอาศัยการฟ้ืนฟูพระหรรษทานของ

พระจิตเจ้าในศีลล้างบาป นับเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�างาน

กับคนชายขอบและคนยากจน”

l ความสนพระทัยของพระสันตะปาปาฟรังซิสในพระพร

ของพระจิตเจ้าย้อนกลับไปแม้ตั้งแต่ก่อนท่ีพระองค์ 

จะทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเสียอีก ดังที่มง-

ซินญอร์เดลกาโดให้ข้อสังเกต พระสันตะปาปาทรง

ท�างานกับกลุ่มพระจิตเจ้านี้มาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระ

คาร์ดินัลและพระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส   ท่านเล่า 

ว่า   “ต�าแหน่งสุดท้ายที่พระองค์ไดร้ับในสภาพระสังฆราช 

ประเทศอาร์เจนตินา คือผู้ดูแลกลุ่มฟ้ืนฟูคาทอลิกพระพร

พระจิตเจ้าประเทศอาร์เจนตินา ดังนั้นพระองค์ทรงเป็น

ผู้รู้จักกลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้าอย่างดียิ่ง”

l กลุ่มฟื้นฟูคาทอลิกพระพรพระจิตเจ้าเกิดขึ้นมาจาก 

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาในประเทศสหรัฐ

อเมริกา ปี ค.ศ. 1967 เป็นการแสวงหาประสบการณ์

ของบรรดาอัครสาวกให้กลับมีชีวิตชีวาแบบที่อัครสาวก

ได้รับในวันพระจิตเจ้าเสด็จมาที่ห้องชั้นบน

30 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงจัดการพบปะในส�านัก

วาติกันกับองค์กร ชาบัซ ภัตติ เพื่อร�าลึกถึงอดีต

รัฐมนตรีกระทรวงเพื่อชนกลุ่มน้อยในรัฐบาล ซึ่งท่าน 

ถูกฆ่าโดยพวกอิสลามสุดโต่งในปี ค.ศ. 2011 เพราะ

ปกป้องนางอาเซีย บีบี นายพอล น้องชายนายชาบัซ  

ภัตติ  ได้เป็นตัวแทนคณะที่มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา 

ในนามของผู้ย่ืนมือเข้าช่วยเหลือคริสตชนท่ีถูกเบียดเบียน

ประเทศปากีสถาน  เขากราบทูลพระสันตะปาปาตอนหน่ึง 

ว่า “ทุกวันนี้ นางอาเซีย บีบี รู้สึกมีอิสระเสรี และ

ปรารถนาจะขอบพระคุณพระสันตะบิดร ส�าหรับพระทัย 

ที่เป็นหนึ่งเดียวกับนางและค�าภาวนา นับเป็นชัยชนะ

แห่งความยุติธรรม ความจริงและชัยชนะในการเป็น

ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งของพี่ชายของผม นายชาบัซ”

l องค์กรนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพันธกิจของความ 

กล้าหาญทางการเมืองอันนี้และเพื่อช่วยเหลือปกป้อง

เหย่ือของการแบ่งแยกและความรุนแรงในประเทศ

พระสันตะปาปาตรัสกับผู้ปกป้องคริสตชนในประเทศปากีสถาน : 
ให้ทำางานเข้าถึงผู้ที่ถูกแบ่งแยกและรับความทุกข์จากความรุนแรง

ปากีสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริสุทธิ์จากกฎหมาย

การกล่าวผรุสวาท (มีการปรับให้โทษถึงตายอย่างง่ายดาย

เพียงแค่มีพยานเท็จกล่าวหาผู้บริสุทธิ์ที่ตนไม่ชอบว่า 

ได้กล่าวผรุสวาทต่อพระเจ้าของศาสนาอิสลาม....ผู้แปล)

 พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสตอบตอนหนึ่งว่า  

“เพ่ือสร้างสะพานแห่งภราดรภาพระหว่างพระศาสนจักร

และชุมชนคริสตชนท้องถิ่น พระจิตเจ้าประทานความ 

กล้าหาญให้เราเดินไปด้วยกันด้วยการรับใช้เพ่ือสันติภาพ

และความยุติธรรม เพื่อจะสร้างสะพานแห่งภราดรภาพ

และการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อเห็นแก่แห่ง

มิตรภาพในการเคารพและเชื่อมั่นต่อกันและกัน”

l พระสันตะปาปาทรงส่งความปรารถนาดีให้กิจการของ 

องค์กรจะไปถึงมวลคริสตชนผู้ต้องการการปกป้อง 

คุ้มกัน ตอนหนึ่งว่า   “พ่อหวังว่า อาศัยความช่วยเหลือ

จากค�าภาวนาและความเป็นหนึ่งเดียวจากหลายๆ คน 

ท่านจะสามารถกระจายกิจการไปยังทุกพื้นที่ในประเทศ

ปากีสถานที่คริสตชนและชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อาศัยอยู่

อย่างโชคร้ายจากการถูกแบ่งแยก ถูกฉ้อฉลและกระท�า

รุนแรง”

l ทางองค์กรได้จัดหาผู้ช่วยเหลือท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ก็ยังมีนักการศึกษาเพื่อช่วยเหลือคริสตชนที่อยู่ใน

ส่วนที่เปราะบางที่สุดของประเทศปากีสถาน

นายชาบัช ภัตติ มีภาพในโปสเตอร์เรียกร้องความ

ยุติธรรมและเลิกการเบียดเบียนศาสนาในประเทศ

ปากีสถาน
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แค่ลงมือท�ำ
“เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า “เราจะต้องทำาอะไร” (ลูกา 3:10)

 “โรงแรมของพระเจ้า” เป็นไดอารี่ของแพทย์หญิงสวีท ในการ

ดแูลผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลลากนุด้า ฮอนด้า ในซานฟรานซิสโก ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล

ส�าหรับสงเคราะห์ผู้ป่วยสูงอายุ เป็นสถานบริการที่ให้บริการแก่ผู้ยากจนที่สุด 

เป็นเรื่องราวที่ท�าให้เธอสัมผัสกับเร่ืองราวท่ีแสนน่ารักท่ีช่วยให้เธอเข้าใจ

บทบาทของเธอในฐานะแพทย์

 เธอเขียนเกี่ยวกับหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเธอชื่อนายแพทย ์

เคอร์ติส ท่ีได้รับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วันหนึ่งนายแพทย์ 

เคอร์ติสได้เห็นว่าผู้ป่วยที่พร้อมจะกลับบ้านได้แล้ว ยังคงนั่งอยู่บนรถเข็น  

ไม่ไปไหน แม้ว่าเขาจะกลับมาเดินได้ก็ยังนั่งอยู่เฉยๆ เขาถึงเข้าไปถามว่าท�าไม

ยังมานั่งอยู่ที่นี่ 

“ผมไม่มีรองเท้า” ชายคนนั้นกล่าว “เจ้าหน้าที่สั่งให้ผม เป็นรองเท้า

พิเศษแต่พวกเขาก�าลังรออนุมัติอยู่”

 “พวกเขารอคอยมานานแค่ไหนแล้วครับ” นายแพทย์เคอร์ติสถาม

 “สามเดือนแล้วครับ” ชายคนนั้นตอบ 

 หมอคิดสักครู่จึงถามกลับว่า “คุณสวมรองเท้าเบอร์อะไร” 

“เบอร์เก้าครับ” ชายคนนั้นตอบ

หลังจากนั้นนายแพทย์เคอร์ติสก็รีบขับรถไปที่ห้างสรรพสินค้าและ 

ซื้อรองเท้ามาให้ผู้ป่วยคนนั้น แล้วเขียนอนุมัติให้ผู้ป่วยคนนั้นกลับบ้านได้เลย

ในเร่ืองน้ีเองท�าให้แพทย์หญิงสวีทเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรักษา

ดแูลผูป่้วย ว่าบางครัง้เธอจะบ่นว่าถึงระบบและการบริการท่ีล่าช้าของโรงพยาบาล

แบบนี้ แต่นายแพทย์เคอร์ติสท�าให้เธอเข้าใจถึงการดูแลผู้ป่วยก็คือการดูแล

ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันทีไม่ต้องรีรออะไร

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกสามารถตัดสินใจและลงมือกระท�าในสิ่งที่ดี

ที่ถูกต้องได้ทันทีทันใด โดยไม่รีรอ หรือมีความกังวลใจ ให้ลูกมีหัวใจแห่ง 

การเสียสละและพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเทอญ อาแมน

สัญญา(ไม่)จริงใจ
  และแล้วชีวิตชีวากลับมาอีกครั้ง
 หลังจากเงียบเหงามาเกือบสี่ปี
 ก็ตั้งแต่รัฐประหารนั่นแหละ
 พอมีการปลดล็อคพรรคการเมือง
 ทุกอย่างกลับมาคึกคัก
 เหมือนเปิดกรงนกเปิดเล้าเป็ดเล้าไก่
 พากันบินพากันวิ่งลนลานออกมาส่งเสียงอึงอื้อ
 พรรคการเมืองเก่าพรรคการเมืองใหม่ประกาศจุดขาย
 ล้วนแต่นโยบายน่าทึ่งน่าชื่นชมน่ายกย่อง
 ฟังแล้วอดภูมิใจแทนประเทศไทยไม่ได้
 จะพัฒนาให้ก้าวหน้าหลังมือเป็นหน้ามือ
 สามารถเชิดหน้าชูตาน�าหน้าประเทศเพื่อนบ้าน

ฟังแล้วอดดีใจแทนคนไทยไม่ได้
จะได้อยู่ดีมีสุขสิ้นรวยสิ้นจนกันเสียที
ทุกคนมีกินมีใช้มีเก็บมีเหลือ
แต่ละพรรคยืนยันทุกอย่างเพื่อประชาชน
ส่วนจะยืนหยัดแค่ไหนในความจริงใจยังไม่ชัด
เพราะยังไม่ทันไรก็มีการย้ายพรรคกันวุ่น
ทั้งดึงทั้งดูดทั้งรับรองทั้งให้ความหวัง
หรือเพราะว่านโยบายพรรคที่ประกาศไว้เปลี่ยนไป
คนในพรรคเลยต้องย้ายพรรคเพื่อยืนหยัด
หรือเพราะว่าพรรคเดิมท�าท่าจะสู้พรรคอื่นไม่ได้
เลยต้องสละเรือเอาตัวรอดไว้ก่อน
กระนั้นก็ดี
ไม่ว่าจะย้ายพรรคด้วยข้ออ้างด้วยเหตุผลกลใด
ก็ยังฟังไม่ขึ้นอยู่ดี
เพราะเห็นได้ชัดว่าขาดความจริงใจตั้งแต่แรก
ไม่จริงใจกับพรรคแรกที่สังกัด
แม้นโยบายจะเปลี่ยนจะไม่เหมือนเดิม
ก็คนทั้งพรรคนั่นแหละที่เห็นพ้องเห็นชอบด้วยกัน
ถ้าจริงใจกับพรรคก็คงต้องยืนหยัด
เพราะถ้าคุณไม่จริงใจกับพรรค
แล้วคุณจะจริงใจกับประเทศชาติกับประชาชนได้อย่างไร
ในท�านองเดียวกัน
การย้ายพรรคเพราะเห็นพรรคอื่นมีหวังกว่า
ก็บ่งบอกโดยพฤตินัยว่าอาสาเข้ามาเป็นผู้แทน
คงไม่ได้เป็นผู้แทนประชาชน
แต่น่าจะเป็นตัวแทนตนเองมากกว่า
ค�าพูดค�าสัญญาก็คงแค่ลมๆ แล้งๆ
ลงเอย...สวยแต่รูปจูบไม่หอม...นั่นเอง
และก็เป็นเช่นนั้นส�าหรับทุกการสัญญา
สัญญาหนักแน่นว่ารักกันแต่งงานกันแล้ว
จะดูแลทะนุถนอมยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม
พอร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน
ค�าสัญญากลายเป็นแค่ลมๆ แล้งๆ
แค่ให้ตายใจแค่ให้ได้ตามหวัง
สัญญาจริงจังว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อไร
ตายแทนกันได้ไม่มีปัญหา
ค�าสัญญากลายเป็นแค่ลมๆ แล้งๆ
แค่ขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันไม่ได้ดังใจ
อย่ามาให้เห็นหน้าประกาศไม่เผาผีด้วยซ้�า
สัญญาว่าสวดแล้วได้ตามขอ
จะเข้าวัดไม่ให้ขาดจะไปท�านพวารจะไปจาริกแก้บน
ค�าสัญญากลายเป็นแค่ลมๆ แล้งๆ
ทั้งนี้ทั้งนั้น...เพราะขาดความจริงใจ...เป็นอันดับแรก
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26 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l การเสพติดรูปแบบใหม่ ทั้งการพนันและอินเทอร์เน็ต

โป๊ จะน�าเข้ามาพิจารณาอย่างถ้วนถี่ในการประชุมนานา- 

ชาติที่จัดโดยส�านักวาติกัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 

ถึงวันที่ 1 ธันวาคม ผู้เชี่ยวชาญ 465 คนจาก 63 

ประเทศจะมาแบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับผลร้าย

ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

สำานักวาติกันสำารวจการเสพติดรูปแบบใหม่ : 

การพนันและอินเทอร์เน็ตโป๊

ของการเสพติดในศตวรรษที่ 21   การประชุมครั้งนี้มิได้ 

จัดขึ้นโดยองค์กรเภสัชกรรม แต่จัดประชุมโดยสมณสภา 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระสัน- 

ตะปาปาในปี ค.ศ. 2016   มงซินญอร์เสกุนโด เตจาโด 

มูนอซ จากสมณสภาเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ เล่า

ว่า   “ชีวิตมนุษย์มิใช่มีแค่ร่างกายเพื่อกินและใส่เสื้อผ้า 

พวกเขายังมีมิติแห่งนิรันดร มิติชีวิตจิตที่ต้องได้รับการ

ดูแล มีการแนะน�า มิติเหล่านี้หลายครั้งจะเป็นกุญแจไข

ไปสู่การเสพติดหลายๆ รูปแบบ”

l แน่นอน ยาเสพติดจะเป็นหัวข้อที่เราจะสนทนา ตาม 

สถิติที่หน่วยงานยาเสพติดโลกรายงานปี 2017 ประมาณ 

5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยครั้ง

หนึ่งเคยเสพยา และ 0.6 เปอร์เซ็นต์มีปัญหาสาหัสจาก

ยาเสพติดน้ี     ผู้เข้าร่วมประชุมอธิบายว่ายังมีอีกหลายส่ิง 

ท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลเหล่าน้ี พวกเขาเล่าว่าอุปสรรค

ใหญ่สุดของพวกเขาการให้ข้อมูลความรู้แก่สังคมและ

สถาบันทั่วไปเกี่ยวกับผลร้ายของการป่วยไข้ชนิดนี้

 นิโกโล ปิสานู จิตแพทย์ เชี่ยวชาญการบ�าบัด

รักษาครอบครัว เสริมว่า  “เร่ืองติดพนันน่ีมีความแตกต่าง 

ออกไปอย่างมาก ในด้านหนึ่งมันเป็นความผิดทาง

กฎหมาย แม้ในระดับรัฐ อีกด้านหนึ่งรัฐเองก็รับรายได้ 

จากภาษีของธุรกิจแบบนี้ ดังนั้นเนื้อหาจึงคลุมเครือ 

ในการให้การศึกษาผู้คน”

l ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พระสันตะปาปาจะทรง

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้ที่สามารถเอาชนะ

เลิกยาเสพติดได้ที่มาร่วมงานนี้

25 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในฐานะเป็นนักถ่ายภาพและออกแบบลายเส้นศิลปะ 

จอร์แดน ไฮน์เสย์ สามเณรจากวิทยาลัยนักบุญวินเซนต์ 

เพนซิลวาเนีย  ผู้หล่อหลอมความเชื่อของเขาเข้ากับ

ศิลปะ ก�าลังตั้งใจร่างภาพเกี่ยวกับศาสนา ผลงานล่าสุด

ในชุดที่ชื่อว่า “นักบุญและบุญราศี” เขาเล่าว่า

 “ผมมักจะหลงใหลในบรรดานักบุญ ชอบอ่าน

ประวัติของพวกเขา เรื่องราวที่เป็นต�านานเล่าขาน เรื่อง

ในธรรมประเพณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกับพวกเขา และผม 

สามเณรผู้ทำาภาพเหมือนบรรดานักบุญ
ด้วยการถ่ายภาพสมัยใหม่

และออกแบบลายเส้นศิลปะ (graphic design)

ก็ ยั งหลง ใหล ในรู ปว าด

ท่าทางที่แตกต่างของพวก

ท่านซึ่งช่วยบรรยายให้เรารู้

ว่าท่านเป็นใคร ผมต้องการ

ศึกษาผู้ คนที่ เร าคุ้ น เคย

เหล่านี้ทั้งชายและหญิง แต่

ก็ยังสามารถหยิบฉวยอะไร

จากพวกเขาที่มีค่าความ

หมายให้แก่เราในสมัยนี้ได้

ด้วย”  จอร์แดนเริ่มแรกจะ

ส�ารวจศึกษาสิ่งท่ีแสดงออก

มาในแง่มุมของศิลปะเม่ือ

พ่อแม่ของ เขาซื้ อกล้อง 

ดิ จิ ทั ล ใ ห้ เ ป็ นขอ งขวัญ

จอร์แดน ไฮน์เสย์ เล่าเรื่องนี้ว่า “ส�าหรับผม ความเชื่อ

และศิลปะเติบโตในใจพร้อมๆ กัน การอวตารรับสภาพ

บังเกิดเป็นมนุษย์ท�าให้พระเจ้าทรงมามีใบหน้าแบบเรา

มนุษย์และศิลปินก็สะท้อนความจริงนี้ผ่านภาพวาดและ

ปฏิมากรรม ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสื่อถ่ายทอดต่างรูปแบบ

กันที่ส่งให้ศิลปินสามารถสื่อสารความจริงแห่งความเชื่อ

ออกมาได้”

l ความสามารถของเขาท�าให้จอร์แดนกลายเป็นเว็บ

มาสเตอร์และผู้ออกแบบของหน่วยงานผู้แทนองค์กร 

เจบิเอทสลิกา (delegation of the Gebietsliga) ประจ�า

ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา องค์กรนี้ส่งเสริม 

การพิจารณาแต่งตั้งบุญราศีคาร์ล แห่งออสเตรีย ให้ได้

เป็นนักบุญ การมีส่วนร่วมในองค์กรส่งให้จอร์แดนได้มี

โอกาสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อปี ค.ศ. 2017  

จอร์แดน ไฮน์เสย์ เล่าว่า “ณ เวลานี้ ผมขอขอบคุณ 

ในนามของสามเณรทุกคนที่เรียน ณ เซนต์วินเซนต์

แห่งนี้ที่ซึ่งวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมกระแสเรียกของ

พวกเรา พระสันตะปาปาทรงจับมือกับผม มองมาที่

ดวงตาของผมและทรงสัญญาว่าจะสวดภาวนาให้ผม

ต่อไป การแสดงออกแบบนี้มีแต่เพียงหนึ่งเดียวจาก

พระสันตะปาปาฟรังซิสเท่านั้น” พระสันตะปาปาทรง

เป็นแรงบันดาลใจแก่จอร์แดนในการแสวงหาความงาม

ในกระแสเรียกของตน เขายังคงช่วยจัดแสดงงานของ

นักบวชคณะอื่นๆ ท่ีรักในศิลปะในฐานะเป็นผู้จัดการ

นิทรรศการ แสดงผลงานประกวดศิลปะคาทอลิกครั้งที่ 

7 ที่ห้องแสดงภาพวิทยาลัยนักบุญวินเซนต์

ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยม เขายังมุ่งศึกษาการออกแบบ

ลายเส้นศิลปะที่วิทยาลัยนักบุญวินเซนต์ ที่เขาสมัคร 

เข้าเป็นสามเณรในเวลาต่อมา   การเดินทางเข้าสู่ชีวิต

สามเณรของเขาก็น่าประทับใจมาก แม้เขาจะเติบโตใน

ครอบครัวนิกายลูเธอรัน แต่เป็นคุณลุงที่พาเขาไปโบสถ์

คาทอลิก เขาเล่าว่าเป็นเพราะศิลปศักดิ์สิทธิ์ที่ชักน�าเขา

มาเป็นคาทอลิก จอร์แดนรับศีลล้างบาปขณะเรียนชั้น

มัธยม พร้อมกับความเชื่อความรักจริงจังต่อศิลปะของ

จอร์แดนก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วย

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ยาโกเบ สมัย สุธางคกูล
พักผอนในพระเจา

24 ธันวาคม ค.ศ. 1998
ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอ ยาโกเบ สมัย สุธางคกูล

เสวยสุขรวมกับ พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญทั้งหลาย
ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

จากฟรังซิสโก สมชาย สุธางคกูล (ลูก) แอน โอ ออฟ (หลาน)

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

Vol.51 Dec.indd   8 21/11/2561 BE   09:30

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 42 ฉบับที่ 51 ประจำาวันที่ 16-22 ธันวาคม 2018หน้า 8

ยาโกเบ สมัย สุธางคกูล
พักผอนในพระเจา

24 ธันวาคม ค.ศ. 1998
ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอ ยาโกเบ สมัย สุธางคกูล

เสวยสุขรวมกับ พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญทั้งหลาย
ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

จากฟรังซิสโก สมชาย สุธางคกูล (ลูก) แอน โอ ออฟ (หลาน)

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

Vol.51 Dec.indd   8 21/11/2561 BE   09:30

เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณปิดปีการ 

ฉลองครบ 70 ปี  

คณะพระมหาไถ ่ ใน

ประเทศไทย วันเสาร์ที่ 

24 พฤศจิกายน 2018 

ที่วัดพระมหาไถ่ ซอย

ร่วมฤดี
 คณะผู ้ บริหาร

คณะพระมหาไถ ่แขวง

ประเทศไทย ค.ศ. 2019-

ปิดปีการฉลองครบ 70 ปี คณะพระมหาไถ่ (ต่อจากหน้า 20)

2022

 อธิการเจ้าคณะฯ  คุณพ่อ ดร. พิชาญ  ใจเสรี, C.Ss.R.

 รองอธิการเจ้าคณะฯ และที่ปรึกษาที่ 1

    คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R.

 ผู้ช่วยอธิการเจ้าคณะฯ และที่ปรึกษาที่ 2 

    คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. 

 คณะที่ปรึกษาพิเศษ

  คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. 

  ภราดามนตรี อ่อนทะเล, C.Ss.R. 

  คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์, C.Ss.R. 

  คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. 
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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

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 ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 

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

ท่านเองนั่นแหละ  
ที่กล่าวโทษตนเอง  

เมื่อตัดสินผู้อื่น   

(รม 2:1)

 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
พักผอนในพระเจา

21 ธันวาคม ค.ศ. 2010
สิริรวมอายุ 87 ป

คาธารีนา ระเบียบ 
เจริญวานิช

ชาตะ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1926
พักผอนในพระเจา

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

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
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
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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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เด็กชำยกับลูกสุนัข
ผู้เขียน บาทหลวงมิเกล  กาไรซาบาล, เอส.เจ.

แปลโดย บาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน

กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งต้องการลูก

สุนัขเป็นเพื่อน บิดาของเขายากจนมากและไม่สามารถ

จัดหาเพื่อนที่ว่านี้ให้กับลูกชายได้ หลังจากที่ลูกชาย

รบเร้ามานาน แม่ก็เลยตัดสินใจเอาเงิน 100 บาท ให้

ลูกชายและบอกกับเขาว่าน่ีคือเงินท้ังหมดท่ีแม่มี หลังจาก

ได้รับเงินนั้น เด็กชายวิ่งตรงไปที่ร้านและเห็นมีลูกสุนัข

น่ารักมากมาย เขาเดินเข้าไปในร้านและถามเจ้าของร้าน

ว่า ราคาตัวละเท่าไร เจ้าของร้านตอบว่าตัวละ 1,000 

บาท เด็กชายมีสีหน้าเศร้า ผิดหวัง และวิ่งกลับไปบ้าน

ด้วยความทุกข์ แต่ก็ไม่เคยหยุดคิดถึงลูกสุนัขที่เขาเพิ่ง

เห็นเหล่านี้เลย หลายวันต่อมา เด็กชายผู้นี้กลับไปที่

ร้านนี้อีก เพื่อต่อรองราคาเพราะเขามีเงินแค่ 100 บาท 

เจ้าของร้านได้บอกกับเขาว่า ด้วยเงินเพียง 100 บาทนี้  

น่าจะเหมาะกับลูกสุนัขตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งซึ่งพิการและ

เดินด้วยความยากล�าบาก เด็กผู้ชายตอบทันทีว่าเขาจะ 

ขอดูลูกสุนัขตัวนั้น เจ้าของร้านได้น�ามาให้เขาดู ลูก

สุนัขตัวนี้ ตัวเล็กมาก ขาหลังทั้งสองข้างเล็กกว่าปกติ

และเดินด้วยความทุกข์ยากล�าบาก วิ่งไม่ต้องพูดถึง  

เด็กผู้ชายตกลงซื้อลูกสุนัขตัวนี้ เจ้าของร้านถามเขาว่า 

เพราะเหตุใดจึงซื้อลูกสุนัขตัวนี้ ทั้งๆ ที่ไม่ปกติ เด็ก 

ผู้ชายค่อยๆ ถกขากางเกงขึ้นและให้เขาเห็นเฝือกที่ขา

เขาและบอกเจ้าของร้านว่า “ผมคิดว่า ผมเข้าใจความ

รู้สึกของลูกสุนัขตัวน้ีดีมากๆ เพราะตัวผมเองก็พิการ

เหมือนกัน”

พระเยซู เจ้ าผู้มี 

สมญานามว่า ‘อิมมานูเอล’ 

พระเจ้าอยู่กับเรา พระเจ้า

ผู้ทรงเข้าใจในความอ่อนแอ 

แ ล ะ บ า ด แ ผ ล ใ น ชี วิ ต 

ความไม่แน่นอนและความ

ยากจน ความไม่ปลอดภัย

และความกลัว พระเจ้าทรง 

รู้ เพราะพระองค์ได้เสด็จ

มาอยู่ท่ามกลางเราและร่วมชีวิตกับเรา

นี่คือเหตุผลว่าท�าไมพระวรสารโดยนักบุญ 

มัทธิวได้บันทึกว่า “พระองค์ทรงรับเอาความอ่อนแอ

ของเราไว้และทรงแบกความเจ็บป่วยของเรา” (เทียบ 

มธ 8:17) นี่คือเหตุผลว่าท�าไมผู้คนมากมายไม่อายที่จะ

ให้พระองค์เห็นบาดแผลของพวกเขา บอกกับพระองค์

ถึงความหิว สารภาพบาปของพวกเขาต่อพระองค์ พระ

เยซูเจ้าทรงเข้าใจคนอย่างศักเคียสซึ่งทุกคนปฏิเสธ หรือ

ว่าหญิงคนบาปที่ถูกจับขณะร่วมประเวณี หรือกลุ่มคน

โรคเรื้อนที่ไม่กล้าเข้ามาใกล้ใครเลย แต่พวกเขาไม่กลัว

ที่จะไปหาพระเยซูเจ้า หรือว่าเพื่อนสนิทของพระองค์ที่ 

กลัวการแบกกางเขนและว่ิงหนี ละท้ิงพระองค์ไว้กับศัตรู 

พระเยซูเจ้าทรงเข้าใจความกลัวและความอ่อนแอของ

เรา รวมถึงความคาดหวังและความทุกข์ของเรา เพราะ

ว่าพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งท่ามกลางเรา พระองค์คือ 

อิมมานูเอล
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2561
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132
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คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส 

สังฆมณฑลจันทบุรี จัดงานชุมนุมคริสตชนฆราวาส 

สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนดาราสมุทร 

ศรีราชา โอกาสวันแพร่ธรรมสากล 

	 ในช่วงเช้ามีวจนพิธีกรรมเปิดการชุมนุม	 โดย

คุณพ่อยอแซฟ ยอด เสนารักษ์	 เป็นประธานพิธีเปิด

การชุมนุมครั้งนี้	 ภายในงานมีการแบ่งปันประสบการณ์

ส่วนตัวเรื่อง	 “บทบาทคริสตชนฆราวาสในโลกปัจจุบัน”	

โดยคุณศรินทร  เมธีวัชรานนท์	และการเสวนาแบ่งปัน

เรื่อง	 “แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชนประกาศข่าวดี”	

โดยคุณณัฐกุล เก็งพานิชย์ คุณสาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล  

คุณจ�านงค์ เสี้ยวเส็ง คุณเปรมปรีชา ทิพยวาน	 และ

คุณวันชัย  ทรงพลอย	ด�าเนนิรายการโดยคณุพ่อยอแซฟ  

เฉลิม กิจมงคล 

	 ช่วงบ่ายมีการบรรยายเตรียมฉลอง	 75	 ปี	 

ชุมนุมคริสตชนฆราวาส  (ต่อจากหน้า 20)

สังฆมณฑลจันทบุรี	โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์ จากนั้น 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี	 ได้อ่านสาส์น

วันคริสตชนฆราวาส	 และคุณพ่อยอแซฟ พงษ์ศักดิ์ 

แซ่เตียว	 อ่านสาส์นวันแพร่ธรรมสากล	 และมีพิธีบูชา

ขอบพระคุณปิดการชุมนุม	 มีพระสังฆราชซิลวีโอ	 สิริ-

พงษ์	 จรัสศรี	 เป็นประธานพิธี	 และได้ประกาศเริ่มการ

ฟื้นฟูจิตใจเตรียมฉลอง	 75	 ปี	 สังฆมณฑลจันทบุรี	 อีก

ด้วย	ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ	500	คน

ภารกิจรักบนความเหนื่อยยาก
.............................................................. น�้ำผึ้งหวำน 

 ในวันที่ข้าพเจ้ารู ้สึกเหนื่อยยากกับภารกิจท่ี

จ�าเจน่าเบื่อหน่าย	 ข้าพเจ้ามองภารกิจนั้นแล้วทิ้งมันไว้

เบื้องหลัง	 ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปโดยไม่แตะต้องมัน

เลย	แต่อย่างไรก็ตาม	วันเวลาต่างก�าหนดวันสิ้นสุดของ 

ทุกภารกิจ	 สุดท้าย	 นาทีกดดันก็ต้องมาถึงเมื่อต้อง

กระท�าภารกิจนั้น	 แม้ว่าความเหนื่อยหน่ายจะยังไม่ได้ 

ลดน้อยลงเหมือนเวลาที่สูญไปเลย	กลับเพิ่มความกดดัน	 

เร่งรีบมากยิ่งขึ้นไปอีก	 ข้าพเจ้าบอกกับตัวเองว่า	 จงอยู่

กับมันให้คุ้นเคย		จงอยู่กับความเหน่ือยหน่ายให้มีสุข	

เพราะอย่างไรเราก็คงหลีกหนีมันไม่พ้นอยู่ดี	

	 ชีวิตใดไหนบ้างที่จะมีแต่ความสุขสบายไร้

ความทุกข์ยาก	 นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาเคยกล่าวไว้

ว่า	 “ชีวิตที่ไม่ได้รับใช้ผู้อื่นเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่า”	 การ

รับใช้ย่อมต้องเสียสละตนเอง	 ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยจริงๆ	

แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า	 “อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของ

โลกนี้”	(ยอห์น	18:36)

	 พระองค์จึงทรงบังเกิดมาบนโลกนี้เพื่อคนบาป	

ผู้ทุกข์ยาก	และเป็นแบบอย่างของผู้รับใช้ที่ดีให้คริสตชน 

ได้ปฏิบัติตาม

	 พระองค์มาบนโลกนี้ไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์แห่ง

โลกนี้	 แต่เป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล	 ข้าพเจ้าจึงควร

จะด�าเนินชีวิตอยู่กับความขัดแย้งฝ่ายโลกมิใช่หรือ	 ใน

วันที่เหนื่อยหน่ายของชีวิต	ข้าพเจ้าก็จะต้องเอาชนะมัน

ให้ได้	ท�าภารกิจของตนท่ามกลางความเหนื่อยหน่ายนั้น 

เอาชนะใจตัวเองท่ามกลางการประจญล่อลวงให้ได้มิใช่

หรือ	 ข้าพเจ้าไม่อาจบอกได้เต็มปากเต็มค�าว่าข้าพเจ้าดี 

พร้อมแล้ว	 เพราะข้าพเจ้ารู้ตัวเองดีเสมอว่าข้าพเจ้าไม่

เคยดีพร้อมเลย	 ไม่เคยรู้สึกว่าสมควรแก่พระ

อาณาจักรสวรรค์เลย	ยิ่งมองย้อนอดีตกลับไป

ยิ่งเห็นหลุมด�าของชีวิตตนเอง

	 ดังนั้น	เมื่อปัจจุบันข้าพเจ้ายังได้สิทธิ 

ของลมหายใจในพระเมตตาอยู่	ท่ามกลางความ 

เหนื่อยยากข้าพเจ้าก็จะไม่ท้อถอย	 ท่ามกลาง 

ความผดิหวงัข้าพเจ้าก็จะไปต่อ	 เพราะข้าพเจ้า

เหน็ว่า	 ทุกลมหายใจของชีวติในเช้าวนัใหม่นัน้ 

เป็นพระพร	พระเมตตาที่พระองค์ทรงมอบให้ 

ข้าพเจ้า	 ได้กระท�าภารกิจแม้จะเหนื่อยหน่าย 

นั้น	 เพื่อชดเชยความผิดพลาด	 เลวร้ายของ 

ชีวิตที่ได้เคยกระท�าไว้บ้าง	ได้สะสมแสงสว่างแห่งความดี 

ของชีวิต	 เพื่อส่องสว่างเข้าไปในหลุมด�าที่เก็บกักความ

ชั่วร้ายเอาไว้ให้หมดสิ้น

 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ ทรงความ

รุ่งเรืองเป็นอาภรณ์” (สดุดี 93:1)

	 เพราะพระองค์ทรงเมตตา	ให้เวลาแห่งลมหายใจ

ใหม่	 เพื่อได้ท�าหน้าที่ผู้รับใช้	 ส่งต่อรักยิ่งใหญ่ของ

พระองค์
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Brand	Communication	Division	บมจ.โทเทิ่ล	แอ็ค- 

เซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	(ดีแทค)	กล่าวว่า	“ขอขอบคุณ	“คน

ธรรมดาทุกๆ	 ท่าน”	 ที่สู้และตั้งใจท�างาน	 ท�าหน้าที่ 

ตัวเอง	 และเป็นแรงผลักดัน	 และเป็นแรงขับเคลื่อนพลัง

สังคมให้น่าอยู่”

ประเภทรายการโทรทัศน์		6	รางวัล	ได้แก่

“สุขนคร”	การด�าเนินชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียง 

ซึ่งเป็นวิธีการเช่ือมโยงความสุขในทุกรูปแบบเข้าด้วย

กัน	โดย	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

คุณโสมอุษา บูรณะเหตุ	ผู้อ�านวยการ	สถานี

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ขึ้นรับรางวัล	 

กล่าวว่า	 “เราจะพยายามที่จะผลิตรายการที่มีคุณภาพ 

แบบนี้ออกสู่สายตาของประชาชน”

 “ฅนต้นแบบ”	 บุคคลจากหลากหลายวงการ

ที่ท�าประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ	

โดย	บริษัท	ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค	(ทีเอ็นเอ็น)	จ�ากัด

 คุณภัทชา ณิลังโส	 บรรณาธิการบริหารฝ่าย

รายการ	 ขึ้นรับรางวัล	 กล่าวว่า	 “รายการที่เราท�ามา 

ยาวนานมาก	 ประมาณ	 10	 ปี	 แต่รางวัลครั้งนี้ถือเป็น

ครั้งแรกของรายการจริงๆ	 ซึ่งเป็นก�าลังใจให้กับทีมงาน

ของเราทุกคนชาวทีมงาน	TNN	24

	 รายการ	 ฅนต้นแบบ	 เป็นรายการที่จะสร้างแรง

บันดาลใจให้ใครหลายๆ	คน	ซึ่งไม่เพียงผู้ชมเท่านั้น	แต่

แม้แต่ทีมงานของเราเองที่ได้ท�ารายการนี้	 ซึ่งทุกครั้งที่

เราไปถ่ายท�า	 ทุกครั้งที่เราพิจารณาว่า	 ใครจะเป็นแขก	 

ในรายการของเราในวันนี้นั้น	 เรามองในมุมของเขาว่า	

ชีวิตของคนทุกคนอาจจะไม่ได้ดีในทุกๆ	 เรื่อง	 ดีใน

ทุกๆ	ด้าน	ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนกับเหรียญสองด้าน	

อยู่ที่เราจะเลือกว่าเหรียญด้านไหนที่จะเป็นพลังบวก	

ในกับผู้ชม	 เป็นทั้งพลังบวกให้กับเรา	 แล้วก็เป็นพลัง

บวกให้กับทีมงาน	 ซึ่งชาว	 TNN	 24	 ก็จะสานต่อการ 

น�าเสนอเรื่องราวที่เป็นส่ือน้�าดีแบบนี้ให้กับคนในสังคม

ต่อไป”

 “อาสากล้าดี”	เน้นการให้สาระความรู้และชีวิต 

ความเป็นอยู่	ด้วยการออกค้นหาคนดีที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ที่ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม	 โดย	 เนชั่น	 ทีวี	 ออก

อากาศทางเนชั่น	ทีวี	ช่อง	22

 คุณรุจ ภาสพล โตหอมบุตร	ผู้ด�าเนินรายการ	

ขึ้นรับรางวัล	กล่าวว่า	“รางวัลนี้เป็นรางวัลแรกของเนชั่น 

ทีวี	 ในสายที่ท�าเกี่ยวกับรายการสร้างสรรค์สังคม	 เราเริ่ม

ผลิตรายการมา	1	ปีเต็ม	ที่ร่วมกันกับทีมงานเบื้องหลัง	

เราพูดคุยกันว่า	 ถ้าเราจะท�ารายการลักษณะผู้ที่ปิดทอง

หลังพระ	ชื่นชมคนท�าความดี	และผู้เสียสละแบบนี้	จะดี

ไหม?	 และสุดท้ายแล้วเราก็คลิก	 ได้จุดลงตัวกับทีมงาน

เบื้องหลัง	

	 เราก็ได้เริ่มผลิตรายการมาอย่างต่อเนื่อง	 ออก

ตามหาคนดี	 คนที่เสียสละ	 คนเหล่านี้บางทีไม่กล้าที่จะ 

ออกสื่อ	 เราจะเป็นพลังบวกให้พวกเขา	 เราจะชื่นชมเขา	

ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนในประเทศไทย	 เราจะออกตาม

หาเขา	 แล้วเราก็ท�ามาตลอด	 แล้วก็จะท�าต่อไป	 เพื่อ 

ให้พื้นที่กับกลุ่มจิตอาสาหรือคนเหล่านี้	 เราก็จะสืบสาน 

ตรงนี้	และจะท�าต่อไป”	

 “ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 4” หลากหลาย

พิธีมอบรางวัล (ต่อจากหน้า 4)

เรื่องราวของเหล่าปัญญาชนที่ได้เติมเต็มความฝัน	

ทุ่มเทพลังกายและใจเพื่อสังคม โดย	 สถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระ

ราชด�าริ	และ	มูลนิธิรากแก้ว

 คุณจ�าเริญ ยุติธรรมสกุล	 ที่ปรึกษาสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 สืบสาน

แนวพระราชด�าริ	 รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว	 

ขึ้นรับรางวัล	กล่าวว่า	“ปั้นฝันเดอะบัณฑิต	เป็นกิจกรรม

หนึ่งที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ	มูลนิธิรากแก้ว	ร่วมกับ

เครือข่ายดังท่ีปรากฏในภาพยนตร์ตัวอย่างท่ีฉายไปนั้น	

เราท�าตรงนี้มา	ปีนี้เป็นปีที่	5	แล้ว	(ซีซั่น	5)	แต่รางวัล

ในวันนี้เป็นของซีซั่น	4	ซึ่งคือเรื่อง	น้�าคือชีวิต

	 มูลนิธิรากแก้วตั้งปณิธานว่า	 เราต้องการให้

บัณฑิต	 เยาวชน	 คนรุ่นใหม่	 ที่มีคุณภาพ	 รู้จักปัญหา

รากเหง้าของบ้านของเมือง	 และรู้จักแก้ปัญหา	 รู้จัก

ท�างานของทุกฝ่ายทุกคนได้	 เราไม่ต้องการได้บัณฑิต

ที่มีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 แต่ท�างานไม่ได้	 เราต้องการ

บัณฑิตที่มีคุณภาพ”

“คนมันส์พันธุ์อาสา”	 การรวมพลังของกลุ่ม

คนที่มีใจรักต่องานจิตอาสา	 เพื่อเป้าหมายในการเป็น 

ผู้ให้	 	 โดย	 บริษัท	 ทีวีบูรพา	 จ�ากัด	 ออกอากาศทาง
(อ่านต่อหน้า 17)
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มารีอา ซูเอ็ง แซลอ

ชาตะ ค.ศ. 1946
พักผอนในพระเจา

12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016
ครบ 2 ป

ยวง นั้ม แซลอ

ชาตะ 5 มีนาคม ค.ศ. 1934
พักผอนในพระเจา
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 วัดเซนต์จอห ์น 

ลาดพร้าว กรุงเทพมหา- 

นคร ฉลองวัดวันพฤหัสบดี

ที่	 27	 ธันวาคม	 เวลา	

18.00	 น.	 พระสังฆราช

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ยอแซฟ วุฒิเลิศ  แห่ล้อม	 	 เป็นประธาน		 (พระสงฆ์

จอดรถที่แมนชั่นของเซนต์จอห์น  สัตบุรุษจอดรถใน

บริเวณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

 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 สุวนำรถ กวยมงคล 

เป็นประธาน)

 วัดนักบุญเปาโล บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่		26		มกราคม		2019	เวลา	10.30	น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 9	 กุมภาพนัธ์	 2019	

เวลา	10.30	น.	

 วดัพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วนัอาทติย์ที	่ 10	 กมุภาพนัธ์	 2019	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  

กรุงเทพมหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 17	 กุมภา- 

พันธ์	 2019	 เวลา	 10.00	 น.	 พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช	เป็นประธาน (ร้านค้า

ติดต่อคุณสง่ำ โทร. 08-9678-3050) 

 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	 (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

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	15	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก มะขาม จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	22	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ ปัญจทรัพย์  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 30	 ธันวาคม	 เวลา	

10.30	น.

 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.	และวนัศกุร์

ท่ี	 28	 ธนัวาคม	 เวลา	 10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซสิ 

เซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รัตน์	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 

สังฆมณฑลเชียงราย

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	

(สอบถาม คุณพ่อบัญชำ อภิชำติวรกุล 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	

 
“...อย่าลืมไปว่า 

พระเจ้าเป็นผู้ที่ด�ารงอยู่เหนือสรรพสิ่ง
ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงสามารถท�าให้เรารู้สึก

ประหลาดใจได้อยู่เสมอ
ไม่ใช่มนุษย์ที่จะสามารถเป็นผู้ก�าหนดว่า
เขาจะพบพระเจ้าได้ที่ไหนหรืออย่างไร

แต่เป็นพระองค์เองที่เลือกเผยแสดงสิ่งต่างๆ
 ให้แก่มวลมนุษย์...”

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 41)
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

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

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี



ปีที่ 42 ฉบับที่ 51 ประจำ�วันที่ 16-22 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

] 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

	 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ 

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	

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	แบ่งปันพระวาจา		“ศีลมหาสนิท

กับชีวิตคริสตชน”	คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R.  

12	มกราคม	/	9	กุมภาพันธ์	2019	เวลา	09.00	น.	 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา	ท่ีวัดพระมหาไถ่	(วัดน้อย)	ซ.ร่วมฤดี 

ถ.วิทยุ	กรุงเทพฯ	หลังมิสซารับศีลเจิม	 เพื่อพละก�าลัง 

ทางด้านร่างกาย	และจิตวิญญาณ	คุณสงวน โทร.	08-

1633-4766	คุณเปรม โทร.	08-4700-8789		

] 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

] ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิกอุดมสาร และอุดม- 

ศานต์	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1810

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

V วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

กรุงเทพมหานคร	 วันจันทร์ที่	 4	 กุมภาพันธ์	

2019	เวลา	09.00	น. 

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่	8	 

มีนาคม	 2019	 เวลา	 19.00	 น.	 ที่วัดน้อย 

ในสุสาน	

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่	 9	 มีนาคม	 2019	

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

โทรสาร 0-3470-3298)

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญร ่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและกิจกรรม

ต่างๆ	 มากมาย	 โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ	 

วันจันทร์ที่	24	ธันวาคม	2018	กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 

เวลา	18.30	น.	เป็นต้นไป	และพิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลา	22.00	น.	

วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

-	วันจันทร์ที่	24	ธันวาคม	2018

	 เวลา	19.00	น.	 กิจกรรมพิเศษ

	 โดยทีมงานเยาวชน

	 เวลา	20.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ	

	 สมโภชพระคริสตสมภพ

-	วันอังคารที่	25	ธันวาคม	2018

	 เวลา	09.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ	

	 สมโภชพระคริสตสมภพ

ก�าหนดการพระคริสตสมภพ 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์- 

โลมา สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์	 บ้านโพนสูง	

อ.บ้านดุง	จ.อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน	 วันเสาร์ที่	 9	

กุมภาพันธ์	 2019	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์	อุดรธานี

จงชื่นชมยินดีเถิด (Gaudete et Exsultate) 

การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
สมณลิขิตเตือนใจ ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

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

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

ให้เรา	 ที่จริงพระเจ้าไม่ต้องการฟังความผิดบาปของเรา	

แต่พระองค์ต้องการ	“ตัวฉัน”	กลับมาสู่สภาพแท้ดั้งเดิม	

ซึ่งพระองค์จะประทานให้ทุกคนที่กลับมาหาพระองค์	

(เทียบ	 ลก	 15:11-24)	 เราเข้าใจความรักอันเปี่ยมด้วย

ความเมตตาของพระเจ้าในศีลอภัยบาปเพียงใด?

      สำยประค�ำของพระแม่มำรีย์							การสวดสายประค�า 

เป็นการเพ่งพินิจดูพระพักตร์ของพระคริสตเจ้าพร้อม

กับพระแม่มารีย์	 	 นักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 พระ

สันตะปาปา	 ขอให้เราส่งเสริมการสวดสายประค�าเป็น 

การส่วนตัว	ในครอบครัว	ในชุมชนคริสตชน	(RVM	16)	

ครอบครัวที่สวดสายประค�าร่วมกันก่อให้เกิดบรรยากาศ

ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ	 ซึ่งมีพระเยซูเจ้า 

ทรงเป็นศูนย์กลาง	 สมาชิกทุกคนต่างมีส่วนร่วมใน

ความยินดีและความโศกเศร้า	 มอบความต้องการและ

แผนงานของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์	 และได้รับ

ความหวังและก�าลังใจจากพระองค์เพื่อเดินหน้าต่อไป

ในชีวิต	 (RVM	 41)	 การสวดสายประค�าช่วยให้เราเป็น 

เหมือนพระคริสตเจ้ายิ่งๆ	ขึ้นจนบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์

อย่างแท้จริง	 (RVM	 26)	 ขอชาวเราทบทวนการสวด 

สายประค�าของเราเถิด

     รักผู้อื่น	 พระจิตเจ้าเป็นสายสัมพันธ์แห่งความรัก

ของพระบิดาและพระบุตร	ซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้เรา	

เมื่อเราตอบรับและร่วมมือกับพระองค์	 เราก็ได้รับความ

สามารถใหม่	 คือสามารถรักพระเจ้า	 และรักลูกทุกคน

ของพระเจ้าได้	 เพราะเป็นความรักเดียวกัน	 ที่อยู่คู่กัน

เสมอ	คือ	ให้ผู้ที่รักพระเจ้า	รักพี่น้องของตนด้วย	(1ยน	

4:21)	พระจิตเจ้าจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้รักผู้อื่น	

รู้จักห่วงใย	 แบ่งปัน	 เอื้ออาทร	 และสนใจทุกข์สุขของ 

ผู้อื่น	 พระองค์จะทรงสอนเรารู้จักคิดดี	 พูดดี	 และท�าดี

ต่อผู้อื่น	 เรารับฟังเสียงเตือนของพระจิตเจ้าอย่างไรเมื่อ

เราผิดต่อความรักผู้อื่น?

พระจิตเจ้าองค์พระสัญญา (ต่อจากหน้า 3)

ไทยรัฐทีวี	ช่อง	32	

คุณมาริสา หนุนเจริญวงศ์	พิธีกรรายการ	ขึ้น

รับรางวัล	กล่าวว่า	“การออกไปท�างานของเราทุกๆ	ครั้ง

นั้น	 เราเชื่อว่าเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์	 แห่งงานอาสา

จริงๆ	 และเราก็เชื่อว่า	 เมล็ดพันธุ์นี้มันก็จะเติบโตมาก

ยิ่งขึ้น	

ขอขอบคุณทีมงานทุกๆ	คนด้วย	ที่เหมือนกับ

ว่าเราไม่ใช่ท�างานหรือเพียงแค่เราผลิตรายการเท่าน้ัน	

แต่ทีมงานทุกๆ	คน	มีจิตวิญญาณ	มีพลังแห่งความเป็น

อาสา	มีหัวใจแห่งการให้ที่แท้จริง	

รางวัลนี้	 เป็นสิ่งที่การันตีในความตั้งใจของเรา

ทุกๆ	คน	ผลงานของเราเชื่อว่า	 มีจิตวิญญาณ	มีความ

เชื่อ	 มีความหวัง	 มีความรักอยู่ในนั้น	 เพราะทุกครั้ง 

ที่เราท�าเราตั้งใจเรามุ่งหวัง	 ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่ด	ี 

และเราเชื่อว่า	 มันจะเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญในการที่จะ

เปลี่ยนแปลงสังคม	 และก็ช่วยให้สังคมนี้สว่างไสวขึ้น	 มี

ความสุขมากยิ่งขึ้น”

ละครโทรทัศน์  “บุพเพสันนิวาส”	โดย	BEC	

WORLD	PUBLIC	COMPANY	LIMITED	ออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์	ไทยทีวีสีช่อง	3

คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์	 รองผู้จัดการฝ่าย

ประชาสัมพันธ์	สถานีวิทยุโทรทัศน์	ไทยทีวีสีช่อง	3	ขึ้น

รับรางวัล	กล่าวว่า	 “ละครเรื่องนี้	 ตั้งแต่ทีแรกนั้น	 ไม่ได้

คิดว่า	 กระแสจะแรงขนาดนั้น	 แต่ด้วยความเป็นไทยที่

อยู่ในตัวของพวกเราทุกคน	 ท�าให้ละครเรื่องนี้	 กลับเข้า

มามีชีวิต	 และมีจุดเด่น	 มีความรู้สึก	 มีความเป็นไทย

ทุกอย่าง	 และขอขอบคุณแทนผู้จัด	 ผู้ก�ากับ	 ทีมงาน 

ทุกท่าน	ที่ท�าให้ละครเรื่องนี้ได้เกิดขึ้น	และเป็นการปลุก

กระแสวัฒนธรรมไทย	ที่อยู่ในพวกเราอีกครั้ง”

ประเภทภาพยนตร์ไทย	มี	2	รางวัล	ได้แก่

“น้อง.พี่.ที่รัก”	โดย	บริษัท	จีดีเอช	ห้าห้าเก้า	

พิธีมอบรางวัล (ต่อจากหน้า 13)

จ�ากัด	

คุณวิทยา ทองอยู่ยง	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์	 ขึ้น

รับรางวัล	 กล่าวว่า	 “ขอขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย	ที่เห็นความดีงามบางอย่าง	ของภาพยนตร์	

น้อง.พี่.ที่รัก	ขอสัญญาว่าจะผลิตงานดีๆ	ให้เป็นที่ชื่นชม 

ของคนดู	และเป็นที่รักของคนดู”

“ของขวัญ”	 โดย	 บริษัท	 สหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ	รองประธาน

กรรมการ	 บริษัท	 สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	

จ�ากัด	ขึ้นรับรางวัล	กล่าวว่า	“รู้สึกดีใจ	และภูมิใจมาก	ท่ี

ได้รับรางวัลน้ี		ขอขอบคุณส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	

ที่มอบรางวัลดีๆ	 นี้	 เราจะพยายามท�าภาพยนตร์ให้ดีๆ	

ยิ่งๆ	ขึ้นไป”

รางวัลพิเศษส�าหรับภาพยนตร์ไทยที่มี  

หลักคิดเชิงอุดมคติคริสตศาสนา	ได้แก่	“เลิฟเดอะ

เทอทีน”	โดย	บริษัท	โฮซันนา	ครีเอช่ัน	จ�ากัด	คุณหญิง

ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นผู้มอบ

คุณนันท์มนัส ชยพัฒนสรณ์	 	 ผู้ก�ากับและ

กรรมการบริหาร	 บริษัท	 โฮซันนา	 ครีเอชั่น	 จ�ากัด	 ขึ้น 

รับช่อดอกไม้	 กล่าวว่า	 “การท�างาน	 มีหลักข้อคิดใน	

แนวความเชื่อแบบคริสต์	จาก	1โครินธ์	บทที่	13	ที่เรา

น�าเสนอความรักที่ไม่ผิดเพี้ยน”
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แฉเบื้องหลังลุงซานต้า...
 เดี๋ยวนี้แผ่นซีดี ลิขสิทธิ์หรือบางคนเรียกแผ่นแท้ ราคาโดดขึ้นไปอีก  

อรรถรสในการฟัง แลกกับคำาว่าชั่วประเดี๋ยวประด๋าว ข่าวคนสื่อบางสำานักที่ถูก 

เลิกจ้าง การเปล่ียนผ่านของยุคส่ือท่ีบอกว่านำาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

แต่ก็กำาลังลดทอนแรงงานของมนุษย์ การช่วงชิงแข่งขัน ยังวนเวียนว่ายอยู่ใน

ยุทธจักร และสังเวียนชีวิต ช่วงใกล้คริสต์มาสแบบนี้ ผมสร้างบรรยากาศให้กับ 

ตัวเองด้วยการเปิดเพลงคริสต์มาสหลากหลายท่ีมีหรือท่ีสรรหามาได้ รอบน้ีแผ่นน้ี 

อยู่ในเครื่องยาวหน่อย ซีดีชุดล่าสุดของ Eric Clapton เจ้าพ่อกีตาร์โซโล แนว

บูลส์ การกลับมาแบบไม่ธรรมดาในแต่ละชุด แต่ชุดนี้มาแบบเกาะเทศกาล ชุด 

ชื่อธรรมดาในแบบ  Happy X’Mas  พร้อมกับภาพปกรูปวาดคุณลุงซานต้า 

สีไม้แบบฝีมือเด็กประถม เพลงคริสต์มาสท่ีเราฟังถูกปรับโทนดนตรีสีสันแปลกไป  

ผมถูกจริตกับเพลงที่ 6 ในชื่อเพลงว่า Home for the Holidays ต้นฉบับ 

เป็นของ  Anthony Hamilton  เนื้อหาไม่พูดมาก บอกว่าจะกลับบ้านแล้ว 

จะไปอยู่กับคุณ มันเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุด ...อารมณ์คริสต์มาส เป็นอารมณ์

ของความสุข การได้พบเจอ การอยู่ร่วมกันกับคนที่รัก

 มีคนเคยพูดไว้ได้น่าสนใจทีเดียว เขาบอกว่า ถ้าเกิดมีเฟซบุ๊กสัก 350 ปี

ที่แล้ว เราคงเห็นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในพระศาสนจักรและเราก็จะได้ไม่ต้อง

มานั่งถกเถียงขบคิด เพราะภาพเหล่านี้ถ้ามีคนโพสต์ไว้ เมื่อวันเวลาครบรอบ 

มาถึงเฟซบุ๊กจะเตือนเราว่า เมื่อปีที่ผ่าน ๆ มาเราทำาอะไรบ้างในช่วงวันเวลา 

เหล่านี้ ผมคิดย้อนไป 2018 ปีเลย เอาปีแรกที่พระเยซูเจ้าประสูติ แต่การ 

ไม่พบเห็นของจริง ก็ทำาให้เราสามารถเลือกที่จะจินตนาการ งานศิลปะส่วนหนึ่ง 

ก็กำาเนิดจากหลักคิดแบบน้ี เป็นต้นภาพยนตร์ Netfix ช่องทางการชมภาพยนตร์ 

ในแบบจ่ายค่าสมาชิก หรือสมัครฟรีหน่ึงเดือน แล้วเหมือนเรามีร้านเช่าภาพยนตร์

อยู่ในบ้าน หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ อยากดูเมื่อไหร่ก็ดู ผมลองเข้าไปดูพบว่า 

ในหัวข้อหนึ่งของแนวภาพยนตร์มีหนังประจำาเทศกาล ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ 

เทศกาลคริสต์มาสมีมากทีเดียว ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเตะตาผมเพราะลงปีไว้ว่า  2018 

มันชื่อเรื่องว่า The Christmast Chronicles  วันที่ตัดสินใจชมภาพยนตร ์

เรื่องนี้ไม่ได้ดูใบปิดดี ๆ พอมาดูอีกที โอมายก็อด ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็น

ทีมเดียวกับผู้ที่ทำา Harry Potter และ Home Alone ภาพยนตร์ที่อยู่ในใจของ

ใครอีกหลายคนเลยทีเดียว

 ภาพยนตร์เริ่มที่วันคริสต์มาสในแต่ละปีของครอบครัวหนึ่ง ความสุข 

ความรัก ของขวัญ คำาอวยพร เรื่องราวเหล่านี้ถูกไว้ในเครื่องเล่นวิดีโอเก่า ๆ แต่

เก็บความทรงจำาได้อย่างเลิศ ความทรงจำาที่งดงามค่อย ๆ เกิดขึ้น เมื่อชายหนุ่ม 

หญิงสาวทั้งสองเริ่มมีลูก ลูกคนแรกเป็นผู้ชาย หน้าตาน่าเอ็นดู อีกไม่นาน เขา

ก็มีลูกคนที่สอง เป็นผู้หญิง ในบันทึกความทรงจำานั้นฉายภาพแห่งความสุขที่ 

ผู้ชมคงอดอมยิ้มไปด้วยไม่ได้ ภาพตัดกลับมาใกล้วันคริสต์มาสในปีปัจจุบัน และ 

ภาพเก่า ๆ นั้นเป็นการทบทวนความทรงจำาของลูกสาวคนเล็ก เธออยู่บ้าน 

เพียงลำาพัง สีสันความสุขดูเปลี่ยนไป เมื่อพี่ชายเข้ามาในบ้าน เราก็เริ่มรู้ว่า พี่ชาย 

โตขึ้นและเป็นเด็กวัยรุ่นที่เกเร งัดแงะ ขโมยรถ คบเพื่อนแย่ๆ แม่กลับมา 

พร้อมกับการได้พบลูกทั้งสองทะเลาะกัน แม่เหนื่อยล้าเต็มทน ผมเริ่มสังเกตว่า 

พ่อไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้ว การจากไปของพ่อทิ้งทั้งปริศนาให้เราตามต่อ และ

ความทุกข์ยาก ขัดแย้ง ข้องขัดของครอบครัวนี้

 ในวันคริสต์มาสที่แม่ต้องออกไปทำางาน และลูกชายโกหกว่าจะไปโบสถ์ 

แต่แม่ให้อยู่กับน้อง ความเชื่อเรื่องคริสต์มาส และลุงซานต้าผู้ใจดีของน้องสาว 

ค่อย ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้เธอค้นหาคำาตอบว่า ซานตาคลอสมีจริงไหม และ

ในที่สุดภาพในบันทึกวิดีโอของพ่อ ก็ปรากฏสัดส่วนของร่างกายประหลาด 

สองพี่น้องร่วมมือกันเพื่อตามหาซานตาคลอส ในค่ำาคืนคริสต์มาสที่ทั้งคู่ตั้งตา

รอคอยว่าจะมีลุงซานต้าลงมาทางปล่องไฟและให้ของขวัญจะมีจริงไหม พวกเขา

หลับไป แต่การรอคอยของพวกเขาก็เป็นจริง เมื่อมีสิ่งประหลาดที่จะเปลี่ยนเขา

ไปทั้งชีวิต คุณลุงซานต้ามาจริง แต่การมาปรากฏตัวและการอยากรู้อยากเห็น

ของเด็กทั้งสองทำาให้ภารกิจมอบความสุขของซานต้า ต้องสะดุดและมีแนวโน้ม

ว่า จะไม่ทัน เหตุการณ์ชุลมุน และเลวร้ายข้ึนเร่ือยๆ แต่ความต้ังใจ ความเสียสละ 

การช่วยเหลือของเด็กทั้งสอง หนทางที่ตีบตันก็ยังสามารถทะลุทะลวงผ่านไป 

ทางออกมีเสมอสำาหรับความรัก ความเสียสละ และการจับมือร่วมแรง พยุพยุง

กันจนทุกอย่างค่อย ๆ คืนกลับมาและความรัก ความสุข ที่คุณลุงซานต้านำาไป

มอบก็สามารถสำาเร็จเป็นจริงได้ แต่ท่านผู้ชมครับ คุณลุ้นตัวโก่งแน่...

                ปริศนาการจากไปของพ่อผู้นำาครอบครัวนี้ค่อย ๆ ถูกเฉลย มันนำาพา

ความยากลำาบากมาให้กับครอบครัว แม่ต้องทำางานหนัก ลูกต้องอยู่โดยขาด 

เสาหลัก และแน่นอนลูกชายไม่อาจเข้าใจถึงการเสียสละ ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วย

คนที่ไม่รู้จักจนตนเองต้องเสียชีวิต นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งต่อพฤติกรรมของ

ลูกชาย มีฉากหนึ่งในช่วงที่กำาลังทำาภารกิจของซานตาคลอส ของสองพี่น้อง เขา

อยู่หน้าวัด และเขาคุยกันว่า พี่ไม่ได้เข้าวัดมานานแล้ว น้องก็คงเช่นกัน แต่ฉาก

จบวันที่เขากลับมาที่บ้าน และทำาภารกิจเสร็จของขวัญจากป้าเป็นประจำาทุกปี 

และของขวัญพิเศษจากซานตาคลอสที่นำามาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสที่บ้าน น้องสาว

ได้สิ่งที่เธออธิษฐานรอคอย คนพี่ดูเหมือนได้สิ่งประดับต้นคริสต์มาสธรรมดา 

เขานำาไปติดบนยอดของต้นคริสต์มาส แต่เมื่อมองเข้าไปยังลูกใสๆ สีทองนั้น  

คำาตอบอยู่ตรงนั้นทั้งหมด ความคลี่คลายของชีวิต กับการทำาตัวแย่ ๆ บอกเขา 

ว่าก้าวต่อไปและเวลาที่เหลืออยู่ควรจะทำาอย่างไร ผมไม่อยากเฉลยตอนจบ 

มากไปกว่านี้ เอาเป็นว่า คำาตอบนั้น ทำาเอาผู้ชมอิ่มเอมหัวใจไปกับนักแสดง 

กันเลย และมากกว่านั้น มันตอบว่า คริสต์มาสที่แท้คืออะไร

 ตำานานเรื่องซานตาคลอส หรือเรื่องราวของบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ตัวดัง ๆ 

ทั้งหลายเราอาจจะรู้สึกว่า เป็นเรื่องหลอกเด็ก เหลวไหล เสียเวลา แต่เบื้องหลัง

ของซานต้า คือการให้ความรัก และการมอบความสุข เบื้องหลังการช่วยคนของ

ซูเปอร์ฮีโร่่ท้ังหลายคือ การสร้างความหวัง แม้ตัวซานต้าเองจะมีจริง หรือไม่มีจริง 

แต่คริสต์มาสเป็นเวลาที่เราจะได้รับความหวังและเป็นความหวัง เป็นเวลาที่เรา 

จะสร้างความสุขและเป็นความสุข เป็นเวลาที่เราจะให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 

เป็นเวลาท่ีเราจะกลับบ้านไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน บ้านของพระคริสต์ ในวัด 

ในชุมชนคริสตชน ในที่เหน็บหนาวของรางหญ้าและคอกสัตว์ที่ไม่มีกำาแพงกั้น 

กันลม มีมือน้อยๆ ที่โอบประคองกัน สันติสุขเป็นเรื่องเล็กๆ แต่อบอุ่นและ 

ให้ความสุขแบบนี้เสมอๆ และเป็นอย่างนี้เนิ่นนานมาแล้ว

 บรรณำธิกำรบริหำร
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วันอังคารที่	13	พฤศจิกายน	2018	คุณพ่อฮวนเปาโล อากีล่า เซเดโญ่ เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โอกาสเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา	 ที่วัดแม่พระ 

ฟาติมา	ดินแดง	มีสัตบุรุษที่ศรัทธาต่อแม่พระมาร่วมเป็นจ�านวนมาก

วันศุกร์ที่	 16	พฤศจิกายน	2018	ที่สถาบันกรุงเทพ	คริสตศาสนศาสตร์	ภาค

ที่	7 คุณพ่อเสนอ ด�าเนินสดวก	เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสน-

สัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

สัมมนาศึกษาข้อเช่ือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท	์ 

ครั้งที่	 4	 เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาศึกษาข้อเชื่อฯ	 เป็นครั้งที่	 16	 และได้มีการ

จัดต้ังคณะกรรมการนักศึกษาประจ�าค่ายเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง		

โดยมีคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมจ�านวน	 	 17	

ท่าน	 จากวิทยาลัยแสงธรรม	 	 พระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี(ม.พายัพ)	 สถาบัน

กรุงเทพ	 คริสตศาสนศาสตร์	 สภาคริสตจักรภาคที่	 7	 พระคริสตธรรมลูเธอร์	

สภาคริสตจักรในประเทศไทย	และพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์	 ท่าเรือคลองเตย	 (วัดโรงหมู)	 เขต

คลองเตย	กรุงเทพฯ	จัดพิธีมิสซาโอกาสฉลองวัดประจ�าปี	2018	โดยวันเสาร์ที่ 

17	พฤศจิกายน	 2018	คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล	 และพระสงฆ์ที่ฉลอง

บวชครบ	 25	 ปี	 เป็นประธานฉลองภายใน	 และวันอาทิตย์ที่	 18	 พฤศจิกายน	

2018	คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ เป็นประธานพิธีฉลองวัดประจ�าปี	

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 
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ระหว่างวันที่	 17-18	พฤศจิกายน	2018	คณะเซอร์ร่าเขต	172	ประเทศไทย

ประชุมสามัญครั้งที่	1/2018-2019	โดยมีคุณนิพนธ์ แสงประดับ	ประธานเขต	

172	 เป็นประธานการประชุม	 คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์	 จิตตาธิการเซอร์ร่า 

เขต	 172	 จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี	 อธิการบ้านเณรพระหฤทัย	 

ศรีราชา	คุณพ่อสมชาย เกษี	และเซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น	เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี 

เซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา	 เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา	 เข้าร่วม	 โอกาสนี้พระสังฆราช

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี	 ได้มาพบปะเซอร์ร่าเขต	

172	 และเซอร์ร่าเขต	 172	 ได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดพระคุณเจ้า	 ซึ่งตรงกับ 

วันที่	 10	 ธันวาคม	 2018	 ที่ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี	 ศรีราชา	

จ.ชลบุรี

“ประชุมคณะกรรมการสัมมนาศึกษาข้อเชื่อ
ศาสนาคริสต์ฯ ครั้งที่ 4”



ปีที่ 42 ฉบับที่ 51 ประจำ�วันที่ 16-22 ธันว�คม 2018 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 22 ก่อนการเดินทางมาของภาพจริง

ปิดปีการฉลองครบ 70 ปี คณะพระมหาไถ่

ร่วมยินดีกับอธิการเจ้าคณะคนใหม่
คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทยคนใหม่ 

ร่วมด้วยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา (อ่านต่อหน้า 8)

ชุมนุมคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1 
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2018 (อ่านต่อหน้า 11)

		 ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	มีภาพกลุ่มหนึ่ง	ซึ่งแสดงถึงก่อนที่ศิลปินจะลงมือ

วาดงานจริง	โห	นี่ขนาดภาพร่าง	ความรู้สึกขณะที่เห็นชิ้นงานนั้น	ๆ

	 ก่อนการเดินทางมาถึงของอะไร	ไม่ใช่ว่า	คิดจะเดินก็ไปถึง	กว่าภาพๆ

หนึ่ง	หรือศิลปินคนหนึ่งจะวาดภาพได้	และเส้นทางแห่งค�าว่าความส�าเร็จ

	 ในพิพิธภัณฑ์มักซุกซ่อนเงื่อนปมเหล่านี้ไว้	 ไม่พอที่จะเข้ามายังที่หนึ่ง

แล้วถ่ายภาพเก็บไว้	 แล้วรู้สึกว่า	 ฉันได้มาแล้ว	 ฉันได้เก็บภาพไว้แล้ว	 ดูอีกที 

เมื่อไรค่อยว่ากัน	แต่บทร�าพึงในสถานที่เหล่านี้	สร้างทั้งจิตส�านึกและแรงบันดาล

ใจ	 ภาพร่างนี้น่าจะเป็นภาพอัครสาวกที่ต้องสิ้นใจจากการน�าไปประหารชีวิต 

ด้วยไม้กางเขน	 ก่อนทีอ่คัรสาวกจะถอืไม้กางเขนแบบนัน้เขาได้คดิและเลอืกแล้ว	

ก่อนท่ีศิลปินจะลงร่างภาพแต่ละภาพเขาได้คิดและเลือกแล้วเช่นกัน	 ก่อนการ

เดินทางไปสู่จุดหมาย	 มีความคิดทบทวนมากมายอยู่ตรงนั้น	 เมื่อเราร่างภาพ 

ได้ใกล้เคียงกับความจริงแค่ไหน	 ทางสายความตั้งใจก็มีสิทธิ์ประสบความส�าเร็จ

ได้ง่ายขึ้น


