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พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เฉลิมชัยวัดศีลมหาสนิท หลังใหม่  

ก่อนมิสซา มีการต้อนรับพระคาร์ดินัล ด้วยการเชิดสิงโต วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018

สัมมนาประชุมใหญ่ประจ�าปี ผู้สูงวัยพร้อมประกาศข่าวดี 

ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 

การพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ในสภาพระสังฆราชคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาประชุมใหญ่ (อ่านต่อหน้า 4) (อ่านต่อหน้า 13)

ครอบครัวไทย…ในสถานการณ์ปัจจุบัน
	 ภายใต้กระแสสังคมในยุคโซเชียลมีเดียท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	ผ่านทางช่องทางต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น

“ฉลองวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์” พระสังฆราชยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด 

แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์	 อ.เมือง	 จ.ฉะเชิงเทรา	 พร้อมด้วยพระสังฆราช 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันเสาร์ที่	 1	 ธันวาคม	 2018	 โดยมีพระสงฆ์	

นักบวช	 บรรดาสัตบุรุษ	 และสมาชิกองค์กรคริสตชนฆราวาส	 ร่วมฉลองและ 

แห่แม่พระเป็นจ�านวนมาก

บวชสังฆานุกรใหม่คณะซาเลเซียน
สังฆานุกรมัทธิว กิติชัย ใสสว่าง
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 พระอัครสังฆราชทิโมธี คอสเตลโล,  ซดบ 

พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ให้เกียรติ

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ (อ่านต่อหน้า 7)
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  พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช	 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเสกวัด 

ศีลมหาสนิท	และชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท	อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ	 ศีลมหาสนิท	 :	 พลังชีวิตครอบครัวคริสตชน	 

วันเสาร์ที่	24	พฤศจิกายน	2018	และวันอาทิตย์ที่	25	

พฤศจิกายน	 2018	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจ- 

บุญชู	เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	

	 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	กล่าวให้

ข้อคิดในบทเทศน์ว่า	 “พระเยซูเจ้าได้ทรงเลือกปังและ

เหล้าองุ่นเป็นเครื่องหมาย	เพื่อเตือนใจพวกเราศิษย์ของ

พระองค์	ให้ระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอ

	 ในศีลมหาสนิทแผ่นเล็กๆ	 ยังมีผู้ที่เล็กกว่า 

แผ่นศีลฯ	นั้นอีกคือ	พระเยซูเจ้า	ที่ทรงถ่อมพระองค์ลง	

เล็กกว่านั้น	 จึงทรงสามารถประทับอยู่ในแผ่นศีลฯ	 นั้น	

เพื่อหล่อเลี้ยงฝ่ายจิตของเราทุกคนได้	 พระเยซูเจ้าทรง

ถ่อมพระองค์ลงเพราะทรงรักเรามนุษย์ทุกคน”

	 ชุมชนแห่งความเช่ือคริสตชนวัดศีลมหาสนิท  

เดิมมีสัตบุรุษดั้งเดิมสองกลุ่มคือ	 กลุ่มคนจีน	 สวนผัก	

ที่ตั้งบ้านเรือนริมคลองมหาสวัสดิ์	 และกลุ่มคนญวน	 

บริเวณสวนแดน	 จนกระทั่งปี	 ค.ศ.	 1973	 ได้มีการ

สร้างวัดที่เป็นอาคารถาวรหลังแรก	 และประมาณ	 ค.ศ.

1986	 หลังจากที่การคมนาคมสะดวกขึ้นมีการตัดถนน

กาญจนาภิเษก	จึงมีสัตบุรุษกลุ่มที่	3	คือผู้ที่อยู่หมู่บ้าน

จัดสรร	 เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งนี้	 และ

เมื่อมีการตัดถนนราชพฤกษ์	 เชื่อมต่อถนนรัตนาธิเบศร์	

และถนน	345	ไปปทุมธานี	ท�าให้มีสัตบุรุษตามหมู่บ้าน	

และชุมชนต่างๆ	เดินทางมาวัดพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ

	 พระคุณเจ้าได้มอบหมายพระสงฆ์ที่ให้มาดูแล

อภิบาลสัตบุรุษ	 และตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า	 “วัดศีลมหา-

สนิท”	และได้อนุมัติซ้ือท่ีดินด้านหน้าติดถนนสวนผัก	และ 

บริเวณด้านข้างวัด	 ซ่ึงต่อมาเม่ือมีการตัดถนนราชพฤกษ์	

ท่ีดินบริเวณน้ีจึงถูกตัดไปเป็นถนนส่วนหน่ึง	 ส่วนท่ีเหลือ

ท�าเป็นที่ก่อสร้างวัดหลังใหม่ในปัจจุบัน

	 ในปีนี้ชุมชนวัดศีลมหาสนิทมีอายุครบ	 45	 ปี

นับจากสัตบุรุษรุ่นแรกๆ	จนถึงรุ่นปัจจุบัน

พิธีเสกวัดศีลมหาสนิท
และชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ศีลมหาสนิท : พลังชีวิตครอบครัวคริสตชน

	 ปัจจุบันคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ เป็นเจ้าอาวาส

มีกลุ่มคริสตชนย่อย	 28	 กลุ่ม	 กลุ่มละประมาณ	 5-8	

ครอบครัว	 ตามละแวกที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกัน	 เพื่อเป็น

พื้นฐานของงานวิถีชุมชน	 โดยแต่ละกลุ่มจะมาช่วย

พิธีกรรม	 แบ่งปันพระวาจา	 เลี้ยงอาหารสัตบุรุษสลับกัน

ในแต่ละสัปดาห์	 และมีกลุ่มองค์กรฆราวาส	 10	 กลุ่ม	 

ได้แก่	 กลุ่มพลมารีย์	 กลุ่มอัศวินแห่งศีลมหาสนิท	 กลุ่ม 

พระเมตตา	 กลุ่มศาสนสัมพันธ์	 กลุ่มอภิบาลครอบครัว 

กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์	 กลุ่มนักขับร้อง	 กลุ่มเยาวชน	

กลุ่มผู้สูงอายุ	 กลุ่มธรรมทูต	 ที่ช่วยเป็นหลักในงาน

อภิบาล	 และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ	 ของทางวัดในการ

แพร่ธรรม	ประกาศข่าวดี	เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง	350	ปี	

มิสซังสยาม

ประวัติวัดศีลมหาสนิท	 ชุมชนแห่งความเชื่อ 

คริสตชน		ค.ศ.	1957	(พ.ศ.	2500) ดินแดนฝั่งธนบุรี	 

อ.ตลิ่งชัน	 กรุงเทพฯ	 ติดกับ	 อ.บางกรวย	 จ.นนทบุรี	 

เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นสวน	สงบ	ร่มรื่น	การเดินทาง 

ส่วนมากต้องใช้เรือเป็นพาหนะ	 ในย่านชุมชนนี้	 เดิมมี 

สัตบุรุษดั้งเดิมสองกลุ่ม	คือ	คนจีน	ตั้งบ้านเรือนริมคลอง 

มหาสวัสดิ์	 และกลุ่มคนญวน	 อยู่บริเวณสวนแดน	 ฝั่ง 

ตลิ่งชัน	 ธนบุรี	 เป็นชุมชนความเชื่อที่อยู่ในความดูแล

ของวัดแม่พระลูกประค�า	 กาลหว่าร์	 จนกระทั่งปี	 ค.ศ.	

1973	 ได้มีการสร้างวัดอาคารถาวรหลังแรก	 ต่อมา

ประมาณ	ค.ศ.	1986	สัตบุรุษกลุ่มที่	3	คือ	ผู้ที่อยู่ตาม

บ้านจัดสรรชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ	 และผู้ท่ีย้ายเข้ามาอยู่

เป็นสมาชิกของวัดแห่งนี้

วัดซินกั้ง หรือ	วัดสวนผัก	เป็นชื่อเดิมของวัดนี้ 

ในการอภิบาลของวัดกาลหว่าร์	ช่วง	ค.ศ.	1956-1973	 

มีคริสตชนจีนคนหน่ึงช่ือ	อาโกวชุนฮวง	 ซ่ึงเป็นพลมารีย์	 

วัดกาลหว่าร์	 สนิทสนมกับคริสตชนสวนผักในสมัยนั้น	

ได้แนะน�าคุณพ่อโคลด์ ราแป็ง	 ปลัดวัดกาลหว่าร์	 ให้

มาถวายมิสซาที่สวนผัก	ท่านได้มาเยี่ยมชุมชนคริสตชน	

สอนค�าสอน	 ถวายมิสซาและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์	 โดยใช้

โรงเก็บอุปกรณ์ท�าสวนผัก	 ริมคลองขุดใหม่มหาสวัสดิ์	

เรียกวัดช่ัวคราวหลังน้ีว่า	 “วัดซินก้ัง”	 ในช่วงปิดภาคเรียน

และบางช่วงเวลา	 พระสงฆ์ไม่สามารถมาได้	 พี่น้อง 

และเด็กๆ	 ได้มาสวดสายประค�าท่ีน่ี	 บางคร้ังได้ใช้บ้าน

สัตบุรุษ	

ช่วงเวลาต่อจากนั้นยังมีคุณพ่อเยราลด์ แอน-

ดรู ยอแซฟ ฟอร์แตง คุณพ่ออันเดร ลออ สังขรัตน์  

และคุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล ที่ได้มาร่วมอภิบาล

ชุมชนแห่งนี้	เพื่อส่งมอบแก่ คุณพ่อกิมฮั้ง แซ่เล้า

วัดพระสัตถา หรือวัด “พระสัตถาสถิต”	แปล

ว่า	พระอาจารย์อยู่ที่นี่	ในปี	ค.ศ.	1973	เมื่อคุณพ่อยวง 

บัปติสตา กิมฮั้ง แซ่เล้า	 ได้ขออนุญาตจากพระอัคร- 

สังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย	 สร้างวัดน้อย	 บ้านพัก

พระสงฆ์	 และบ้านพักภคินีที่ชุมชนสวนผัก	 เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	2	ชั้น	จ�านวน	2	หลังเชื่อมต่อกัน	

พร้อมกับตั้งชื่อวัดสวนผักว่า	 วัดพระสัตถา	 หรือพระ-

สัตถาสถิต	 แทนชื่อวัดซินกั้ง	 และต่อมาพระอัครสังฆ-

ราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู	ได้แต่งตั้งคุณพ่อกิมฮั้ง	เป็น

เจ้าอาวาส	ตั้งแต่วันที่	2	สิงหาคม	ค.ศ.	1973	

	 คุณพ่อกิมฮั้งตั้งใจอยู่ที่วัดแห่งนี้อย่างเงียบๆ	

พักผ่อนช่วงเกษียณอายุ	 โดยสร้างวัดน้อยและใช้ส�าหรับ

อภิบาลสัตบุรุษ	 สอนค�าสอน	 ถวายมิสซาและโปรดศีล

ศักดิ์สิทธิ์	 ท่านออกเยี่ยมสัตบุรุษและประกาศพระวาจา	

คุณพ่อกิมฮั้งอยู่ที่นี่นานถึง	 16	 ปี	 คุณพ่อได้ติดต่อขอ

ให้สามเณรใหญ่แสงธรรมได้มาฝึกงานอภิบาล	สอนค�าสอน	

และดูแลเด็กกับเยาวชนอย่างต่อเน่ือง	 จากจุดน้ีเองท�าให้ 

มีพระสงฆ์หนุ่มหลายองค์มาเป็นเจ้าอาวาสและเป็น 

คุณพ่อปลัดที่วัดแห่งนี้	ในช่วง	ค.ศ.	1984-1990	อาทิ	

คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ 

และในสมัยที่	2	ของคุณพ่อชัชวาล	ในปี	ค.ศ.	1990	ได้

กลับมาเป็นเจ้าอาวาสนั้น	ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

ได้อนุมัติค�าขอเปลี่ยนชื่อจาก	 “วัดพระสัตถา”	 มาเป็น	

“วัดศีลมหาสนิท”	

	 จากนั้น	 ในปี	 ค.ศ.	 1996-2013	 มีคุณพ่อ 

พงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา 

คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล และคุณพ่อสุรพันธ์ 

ดาวพิเศษ มารับหน้าที่เป็นอาวาสวัดตามวาระ	 จน

มาถึงโอกาสฉลองวัดในปี	 ค.ศ.	 2011	 คุณพ่อร่วมกับ 

สภาภิบาลและสัตบุรุษ	 ได้จัดพิธีมิสซาฉลองวัด	 และพิธี

วางศิลาแรก	ส�าหรับวัดหลังใหม่ที่จะสร้างขึ้นในนามของ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

	 จากนั้น	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 คุณพ่อวิวัฒน์	

แพร่สิริ	 มาเป็นเจ้าอาวาส	 ได้จัดเตรียมฉลองวัดวันที่	 

9	มิถุนายน	2013	คุณพ่อได้จัดพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ 

งานอภิบาลชีวิตครอบครัว	 สภาภิบาล	 และอื่นๆ	 ใน

อีกหลายๆ	 ด้าน	 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก

สัตบุรุษ	 และพัฒนาระบบงานอภิบาลให้ไปตามแนวทาง

กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร	 ค.ศ.	 2015	

“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”	 เน้นใช ้

พระคัมภีร์เป็นฐานอภิบาล	 จัดรวมคริสตชนเป็น	 28	

กลุ่ม	ในเขตพื้นที่	4	เขต	กับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	10	 

กลุ่ม	 ภายใต้การน�าของสภาภิบาลวัดฯ	 ใช้แผนงาน

ยุทธศาสตร์แบบคริสต์	 และกระบวนการเสริมสร้างความรู้

ด้านเทววิทยา	ด้านพระคัมภีร์	และความศรัทธา	ด�าเนิน

การพัฒนาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 และการท�างานเป็น 

(อ่านต่อหน้า 4)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-2 ประจำ�วันที่ 1-12 มกร�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

พิธีเสกวัดศีลมหาสนิท (ต่อจากหน้า 3)

ทีมอย่างเป็นล�าดับข้ันตอน	

	 หลังจากงานฉลองวัดประจ�าปี	ค.ศ.	2017	ใน

ห้วงเวลาที่ชุมชนวัดก�าลังเตรียมจัดสมโภชพระคริสต- 

สมภพ	 ทางอัครสังฆมณฑลก�าหนดให้ทางวัดจัดเตรียม 

พิธีเสกระฆังชุดใหม่จ�านวน	12	ใบ	ในวันที่	24	ธันวาคม	

2017	

	 ส�าหรับพิธีเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่	 นั้น	 

ทางวัดได้จัดโครงการ	 “100	 วันอาทิตย์	 เตรียมชีวิต	

สู่งานเฉลิมฉลอง	 350	 ปี	 มิสซังสยาม”	 และหลังจาก

งานฉลองวัดประจ�าปีแล้ว	 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ	์

โกวิทวาณิช	 ได้นัดพบเจ้าอาวาสและสภาภิบาล	 เรื่อง

การเสกวัดใหม่	 และก�าหนดให้เป็นงานระดับอัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ	 และจัดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท	

ควบคู่กัน	 เป็น	2	การฉลองใน	1	 งาน	คือในวันที่	 24	

พฤศจิกายน	2018		ซึ่งเป็นงานใหญ่ในความรับผิดชอบ 

ของวัดเล็กที่จะกลายเป็นวัดสาธารณะ	 ขนาดใหญ่	 มี

พันธกิจแห่งพระวรสาร	 รักและรับใช้ปวงชน	 เพื่อน�าพา

ทุกคนสู่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์	 และอาณาจักรสวรรค์ที่พระเจ้า

ทรงสัญญาและจัดเตรียมไว้แล้วให้แก่มนุษย์ทุกคน

	 วิสัยทัศน์ของวัดศีลมหาสนิท	คือ	 เป็นวัดใหญ่

ในกรุงเทพมหานคร	 เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา

คริสต์	 เป็นศูนย์กลางแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แก่

ประชาชน	

	 ก่อนหน้านี้	 ในวันที่	 18	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.

2018	สัตบุรุษวัดศีลมหาสนิท	 ได้ร่วมใจกันจัดพิธีอ�าลา

วัดหลังเก่า	 สู่วัดหลังใหม่	 โดยเชิญพระสังฆราชยอแซฟ  

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 มาเป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ	หลังพิธีมิสซาได้มีการแห่พระเมตตา	และแม่พระ 

เพื่อจะได้น�าสัตบุรุษทุกคนไปสู่วัดหลังใหม่	และโอกาสนี้ 

ซึ่งตรงกับวันคนยากจนสากล	 ทางกลุ่มคริสตชนของ 

วัดศีลมหาสนิท	 จึงได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร	 และมอบ

ปัจจัยแก่คนยากจนในละแวกหมู่บ้านด้วย	

สัมมนาประชุมใหญ่ประจำาปี (ต่อจากหน้า 2)

สามัญประจำาปี 2018 คร้ังท่ี 15 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 

สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเช่ือ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”  

โดยมีแกนนำาผู้สูงอายุคาทอลิกและผู้ประสานงาน 

ผู้สูงอายุ รวมทั้งพระสงฆ์ นักบวช ที่ทำาหน้าที่เป็น 

จิตตาภิบาลจาก 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ จำานวน 

87 คน เข้าร่วมสัมมนาพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่  

27-29 พฤศจิกายน 2018 โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ 

เพื่อให้ผู้แทนผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปลี่ยน 

ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และร่วมกันวางแผน

งานผู้สูงอายุทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณฑล

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางงานอภิบาล

ระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล  และสร้างภาคีเครือข่าย 

ระหว่างผู้ทำางานด้านผู้สูงอายุในสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์กฤษฎีกา

สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ 

ไทย ค.ศ. 2015 

การสัมมนาวันแรกมีพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เปิดการสัมมนาโดย	คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ	ผู้ช่วย

คณะกรรมาธิการฝ่ายสังคม	 สภาพระสังฆราชฯ	 และ 

จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ	เป็น

ประธานพิธี	 และคุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธาน 

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้สูงอายุ	 ได้กล่าวต้อนรับ

จิตตาภิบาล	 บรรดาแกนน�า	 และผู้ประสานงานผู้สูงอายุ

จากทุกสังฆมณฑลที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้	 พร้อมทั้ง

มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วย

ส�าหรับเนื้อหาในการสัมมนาวันแรก	 เป็นการ

บรรยายในหัวข้อ	“สาระส�าคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ 

ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	ค.ศ.	2015”	 

โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ	เลขาธิการคณะกรรมการ 

คาทอลิกเพื่องานธรรมทูต	 สภาพระสังฆราชฯ	 เป็น

วิทยากร	ซึ่งเน้นการไตร่ตรองด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อ 

น�าสาระส�าคัญในกฤษฎีกาฯ	 ไปสู่การปฏิบัติในชีวิต	 ทั้ง

ในระดับบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชนวัด	 สังฆมณฑลและ

ในสังคมต่างความเชื่อ	 เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย	 และ 

วิสัยทัศน์ที่ว่า	 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี 

ใหม่”	 โดยจ�าเป็นที่คริสตชนฆราวาสผู้สูงวัยจะต้องกล้า 

และก้าวออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า

ด้วยชีวิตและกิจการ	รวมถึงต้องมีการรวมกันเป็นชุมชน

มีการวางแผนการประกาศข่าวดีอย่างสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์	ทิศทางงานอภิบาลในระดับวัด	สังฆมณฑล

และระดับชาติ	   ซึ่งผลจากการได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิดและประสบการณ์ร่วมกันท�าให้ผู้เข้าสัมมนา

ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่	 มีความตระหนักถึงความ 

รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของตนเองในฐานะศิษย์

พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูตท่ีจะต้องประกาศข่าวดี

ตามพระบัญชาของพระคริสตเจ้า	 และก่อนจบการสัมมนา

วันแรกในช่วงเย็นเป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการฯ	 โดยคุณพ่อวิโรจน์	 นันทจินดา	

และการน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการที่ประสบ 

ผลส�าเร็จในระดับสังฆมณฑลต่างๆ	 โดยคุณพ่อจิตตา- 

ภิบาลและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ

วันที่สอง	ของการสัมมนาในหัวข้อ	“ย้อนรอย	 

และการเตรียมฉลอง	350	ปีมิสซังสยาม”	 โดยอาจารย์

พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยแสงธรรม	 

ซ่ึงผู้ เข้าสัมมนาให้ความสนใจติดตามเน้ือหาสาระ

ตลอดการบรรยาย		2	ชั่วโมงครึ่ง	ผู้บรรยายได้ชี้ให้เห็น 

ถึงความเป็นมาของการน�าข่าวดีมาสู่แผ่นดินสยาม

ความเสียสละ	 ความเพียรพยายามอดทนของบรรดา 

มิชชันนารี	 และธรรมทูต	 ที่ยินดีอุทิศทั้งชีวิตเพื่อน�า

ความรอดมาสู่ชาวสยาม	 และท�าให้ความเชื่อเติบโต

ก้าวหน้า	 สืบทอดมาสู่เราทุกคนในปัจจุบันโดยอาศัย

ข่าวดีของพระคริสตเจ้า	 ดังนั้นในอนาคตต่อจากนี้จึง 

เป็นค�าถามส�าคัญส�าหรับคริสตชนไทยทุกคนว่า	จะด�าเนิน 

ต่อไป	หรือเจริญชีวิตคริสตชนที่ดีอย่างไร	จะมีวิธีในการ 

ท�าบทบาทหน้าที่ในการประกาศข่าวดีอย่างไร	 เพื่อเป็น 

การเตรียมตัวเตรียมจิตใจในการเฉลิมฉลอง	 350	 ปี	

อย่างมีคุณค่า	 และมีความหมายในฐานะศิษย์พระคริสต์	

เพื่อให้ข่าวดีได้แพร่ไปสู่หัวใจของคนไทย

	 และในช่วงบ่ายของวันที่สอง	 เป็นการบรรยาย 

หัวข้อ	 “สูงวัย	 สูงคุณค่า	 ด้วยกิจเมตตา”	 	 โดยคุณพ่อ 

ไพรัช	 ศรีประเสริฐ	 ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม	 สภา 

พระสังฆราชฯ	 ซึ่งได้เน้นให้ผู้สูงอายุมีความตระหนัก

ถึงพลังและคุณค่าของผู้สูงอายุ	 เชิดชูผู้สูงอายุในฐานะ 

ผู้ที่มีประสบการณ์	 ความเชื่อ	 และมีหลักประกันความ

มั่นคงของชีวิตทั้งในด้านฐานะความเป็นอยู่	 และเป็น

ผู้ถ่ายทอดความเชื่อ	 เป็นแบบอย่างของความรักความ

เมตตาและความวางใจในพระเจ้า	 เป็นภูมิปัญญา	 การ

ด�าเนินชีวิตคริสตชนท่ีดี	ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า	

สวดภาวนา	ไปวัด	แก้บาปรับศีลอย่างสม่�าเสมอ	และท�า

กิจเมตตาท้ังฝ่ายกายและฝ่ายจิต	 เพ่ือให้พบกับความสุข

แท้ในชีวิตนิรันดร	 และสามารถเป็นประจักษ์พยานชีวิต	

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน	 และร่วมพัฒนาสังคม

และประเทศชาติได้	

เช้าวันสุดท้าย	 เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	2018	คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ	

โดยคุณพ่อวิโรจน์	นันทจินดา	 ประธานคณะอนุกรรมการฯ

น�าสวดภาวนาร�าพึงพระวาจา	 (2คร	 6:1-7)	 ซึ่งพระเจ้า 

ทรงมีพระประสงค์ให้ผู้ที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์	 และ 

ผู้สูงวัยแสดงตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกกรณี 

ด้วยความรักจริงใจ	   ด้านคุณพ่อไพรัช	 ศรีประเสริฐ	 ใน

ฐานะจิตตาภิบาลได้แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง 

โครงสร้างของสภาพระสังฆราชฯ	 ในคณะกรรมาธิการ

ฝ่ายสังคมว่า	พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ได้รับแต่งตั้ง 

เข้ามาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีพระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา  

และพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 รับผิดชอบอยู่

รวมเป็น	3	ท่าน	และพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ	ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานแผนกสุขภาพอนามัย	 กลุ่ม

ชาติพันธุ์	และผู้สูงอายุ	ด้วย

ส�าหรับสาระส�าคัญในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	 2018	 	 ที่ประชุมได้รับทราบ	 (1)	 ที่ประชุม

รับทราบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	

2019	 ของคณะอนุกรรมการฯ	 และมอบหมายให้คณะ

กรรมการชมรมผู้สูงอายุแต่ละสังฆมณฑลไปด�าเนินการ

จัดท�าแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและ

สอดคล้องกันทั้งในระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ	 (2)	

ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	ได้ชี้แจง

ความพร้อมและการเตรียมการเบื้องต้นส�าหรับการเป็น

เจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ	 ครั้ง

ที่	14/2019	ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล	โรงเรียน

เทพมิตรฯ	และโรงเรียนธิดาแม่พระ	ให้ที่ประชุมได้ทราบ	

เป็นต้น	 ด้านอาคารสถานที่	 ด้านที่พัก	 สถานที่จาริก

แสวงบุญ	 และเส้นทางท่องเที่ยว	 การประสานงานและ

การอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ	 และปิดประชุม

 จากนั้น	 คุณพ่อวิโรจน์	 นันทจินดา	 ประธาน

คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ	 เป็นประธาน									

วจนพิธีกรรมปิดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	2018	ของคณะอนุกรรมการฯ	ในความรักและ

เป็นหนึ่งเดียวกัน
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ตอนที่ 227

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

28 พฤศจิกายน 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาทรงอวยพรแก่เด็กหลายคน	และเสก 

พระรูปพระกุมารของหนูน้อยท่ีเตรียมมาด้วย		 ในค�าสอน 

ของพระองค์	 พระองค์ยังทรงไตร่ตรองพระบัญญัติสิบ

ประการ	 แต่พระเอกกลับเป็นหนูน้อยคนนี้	 ที่เดินผ่าน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขึ้นมาบนเวที	 แม่ของหนู

น้อยขึ้นมาพาลูกชายกลับลงไปทูลพระสันตะปาปาว่า		

“พวกเรามาจากอาร์เจนตินาค่ะ”

l พระสันตะปาปาทรงมีความสุขกับการขัดจังหวะนี้

อย่างมากเพราะทรงเข้าพระทัยอย่างที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้น	

เริ่มตรัสกับผู้เข้าเฝ้าในเรื่องนี้ตอนหนึ่งอย่างติดตลกว่า

	 “พวกเขามาจากอาร์เจนตินา	 เป็นพวกไม่ค่อย

เด็กชายออทิสติกสร้างจุดสนใจให้พระสันตะปาปาตรัส : 
“มันท�าให้พ่อได้คิดว่าพ่อมีอิสรภาพเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรือไม่?”

มีวินัยเท่าไหร่”

l หนูน้อยเดินวิ่งไปทั่วและยังเรียกน้องสาวขึ้นมาส�ารวจ

บนเวทีอีกคนหนึ่ง	 ภาพเหล่านั้นส่งผลในพระทัยพระ

สันตะปาปาอย่างมาก	 พระองค์ตรัสประเด็นน้ีเป็นค�าสอน

ว่า

		 “เด็กชายคนนี้พูดไม่ได้	 เขาเป็นใบ้	 แต่เขายัง

รู้จักสื่อสารกับเรา	 เขารู้จักวิธีแสดงตัวตนเอง	 เขาท�าให้

พ่อคิดได้ว่าเขาช่างมีอิสระเสรี	 	 เสรีภาพที่ไม่มีวินัย...แต่

เขาก็มีอิสระเสรี	 มันท�าให้พ่อคิด	 ‘พ่อมีอิสรภาพเฉพาะ

พระพักตร์พระเจ้าหรือไม่?’	 เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าเรา

ต้องมีจิตใจเหมือนเด็กๆ	 พระองค์ทรงก�าลังบอกเราว่า

เราควรจะมีอิสรภาพเหมือนที่เด็กๆ	 มีต่อหน้าบิดาของ

เขา	 พ่อคิดว่าหนูน้อยได้มอบบทเทศน์แก่เราทุกคน	 ให้

เราทูลขอพระหรรษทานให้เด็กคนนี้สามารถพูดได้”	

l ในการสอนค�าสอนนี้	 พระสันตะปาปาทรงสรุปพระ

บัญญัติสิบประการว่าเป็นการแสดงออกว่าความรักของ

พระเจ้าท�าให้มนุษย์มีอิสระเสรีมากเพียงใด	ตอนหนึ่งว่า

		 “โดยท�าตัวเองให้มีเสรีภาพจากการเป็นทาส

ของความอยาก	เราสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้คน	

และสิ่งต่างๆ	ด้วยความซื่อสัตย์	ใจกว้างและความจริง”

l นี่เป็นการเข้าเฝ้าทั่วไปประจ�าสัปดาห์ในห้องประชุม

ครั้งแรกเพื่อหลบอากาศหนาวเย็นของกรุงโรม	 อย่างไร

ก็ดีคณะนักขับร้องที่มาเข้าเฝ้าก็สามารถร้องเพลง 

ให้ฟังได้อย่างชัดเจนมีพลังไม่มีเสียงรบกวน	 เป็นคณะ

นักร้องนี้เองที่เตรียมใจทุกคนด้วยจิตตารมณ์คริสต์มาส

ที่ก�าลังมาถึง

3 ธันวาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร่วมกับคนทั่วโลกใน

โครงการรณรงค์	“เทียนแห่งสันติในประเทศซีเรีย”	พระองค์ 

ตรัสว่า			“พ่อปรารถนาจะแสดงออกด้วยตัวพ่อเองต่อ 

ความหวังในสันติภาพส�าหรับเด็กๆ	 ในประเทศซีเรีย	 

พระสันตะปาปาทรงจุดเทียนหนึ่งในหลายหมื่นเล่ม
ทั่วโลกรณรงค์โครงการเพื่อคริสตชนในประเทศซีเรีย

ประเทศซีเรียอันเป็นที่รัก	 ต้อง 

ทนทรมานจากสงครามนาน	 9 

ปี	 ดังนั้นขณะท่ีพ่อร่วมในการน�า 

ความช่วยเหลือให้แก่พระศาสน- 

จักรที่ต้องการ	 พ่อขอจุดเทียน	

พร้อมกับเด็กๆ	 ก็จะร่วมจุดกับ

พ่อ	 มีเด็กชาวซีเรียและที่อื่นๆ	 

ทั่วโลกก�าลังจุดพร้อมพ่อ”

l พระสันตะปาปาทรงเชิญให้ผู้มา 

เข้าเฝ้าได้ร่วมภาวนากับพระองค์ 

เ พ่ือสันติภาพในประเทศซีเรีย 

และเพื่อคริสตชนที่ยังด�าเนินชีวิต

อยู่ในประเทศนั้น	ตรัสเสริมว่า

		 “ ใ ห้ เ ร า ภ า ว น า แ ล ะ 

ช่วยเหลือคริสตชนที่ยังเหลืออยู่

เช่น	 เมืองฮอมส์	 อาเล็ปโป	 และดามัสกัส	 เหยื่อจาก

ความขัดแย้ง	 ร่วมกันตกแต่งเทียนและจุดสว่างเป็น

เครื่องหมายถึงสันติภาพในประเทศของพวกเขา		ขณะนี้	

เทียนได้ถูกจุดไปทั่วโลก	 แต่ละเล่มมีความหมายเตือน

เราถึงสถานการณ์น่าเศร้าและช่วยปลุกจิตส�านึกเรื่องนี้

l เทียนที่พระสันตะปาปาทรงจุดนี้มีความเป็นมา	 มัน

ได้รับการจัดท�ามาจากซิสเตอร์แอนนี่	 เดแมร์เจียน	 ร่วม

กับศิลปินชาวซีเรียที่อาศัยอยู่ในเมืองดามัสกัส	 ล�าเทียน

แสดงรูปใบหน้าของเด็กกว่า	 40	 คนจากเมืองอาเล็ปโป		 

ซิสเตอร์แอนนี่เป็นหนึ่งในก�าลังส�าคัญของโครงการ 

ท่ีเร่ิมรณรงค์จากสันตะส�านักโดยมูลนิธิช่วยเหลือแก่

พระศาสนจักรที่ต้องการ	(the	pontifical	foundation	

Aid	 to	 the	Church	 in	Need	 	 [ACN])	 	องค์การนี้

สนับสนุนทุกคนให้ร่วมจุดเทียนกับพระสันตะปาปาเพื่อ

ประเทศซีเรีย	 และร่วมภาวนาเพื่อหาหนทางช่วยเหลือ

ประชาชนซีเรียในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้			พร้อมกับ 

เงินบริจาคที่ได้รับจากโครงการนี้	 พวกเขาจะน�าไป 

ช่วยเหลือครอบครัวที่ยังไม่ทิ้งแผ่นดินซีเรีย	 เพื่อคริสต-

ชนจะได้ไม่สูญหายไปจากประเทศนี้	 ซึ่งก่อนสงคราม

มีอยู่ราว	 10	 เปอร์เซ็นต์	 แต่ขณะนี้เหลืออยู่เพียง	 3	

เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ในประเทศซีเรียและตะวันออกกลางอันเป็นพยานถึง

ความเมตตา	การให้อภัยและการกลับคืนดีต่อกัน”

l “เทียนแห่งสันติในประเทศซีเรีย”	เป็นการรณรงค์ที่เริ่ม 

ได้สองสามวันแล้วในเขตปกครองวัดและโรงเรียน 

ในประเทศซีเรีย		เมืองที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

มนุษย์คนแรก (บนดวงจันทร์)
“ลูกเอ๋ย ท�ำไมจึงท�ำกับเรำเช่นนี้”  (ลูกำ 2:48)

	 ภาพยนตร์เรื่อง	 First	 Man	 (มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์)	 ได้เล่า 

เรื่องราวของ นีล อาร์มสตรอง ชายคนแรกที่เท้าเหยียบบนดวงจันทร์	 แต่

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมากกว่าเรื่องราวการเดินทางท่องอวกาศธรรมดา

	 มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์ยังเป็นเรื่องราวของครอบครัวท่ีเผชิญ

กับการต่อสู้และความท้าทายในชีวิตบนโลกใบนี้	 แม้ว่านีล	 อาร์มสตรอง	 จะ

เป็นนักบินและวิศวกรสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ทันทีและแก้ไขปัญหานั้น 

ได้ถูกต้องแม่นย�าเมื่อเกิดปัญหาในอวกาศมากกว่าปัญหาของเขาในโลก

		 ในขณะที่เขาสมัครเข้าร่วมโครงการอวกาศ	 ลูกสาววัย	 2	 ขวบของ

นีลและเจเน็ตเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง	 การตายของลูกสาวนั้นสร้างความเสียใจ	

ความเจ็บปวดและปัญหากังวลใจของชายคนแรกบนดวงจันทร์คนนี้

		 นีลและเจเน็ตเป็นคู่รักที่รักกันมาก	 แต่ทว่าความตายของลูกสาวของ

พวกเขาได้สร้างบางอย่างในใจระหว่างพวกเขาท้ังสอง	 นีลพบว่าการท�างาน

ของเขาช่วยให้เขาหลีกหนีเรื่องราวอันเจ็บปวดนี้	 ส่วนเจเน็ตเป็นภรรยามี

ความกล้าหาญ	 เธอรู้สึกภาคภูมิใจกับสามีของเธอ	 แต่รู้สึกกังวลใจในพันธกิจ

ที่สามีเธอจะกระท�า	 เธอตระหนักถึงอันตรายที่นาซาพยายามหลีกเลี่ยงในการ

สนทนา	 ในภาพยนตร์ฉากที่เจเน็ตพยายามให้สามีของเธอนั่งลงอยู่กับลูกชาย

ก่อนการเดินทางไปดวงจันทร์เพื่อตอบค�าถามเก่ียวกับอันตรายที่เขาต้อง

เผชิญในอวกาศ

		 นักบินอวกาศปีเตอร์ คอนราด	กล่าวกับนีลว่า	“นีล ผมรู้สึกเสียใจที่

ได้ยินเรื่องลูกสาวของคุณ”

		 นีลตอบว่า	“ขอโทษที นั่นเป็นค�าถามหรือเปล่า”

 ปีเตอร์	คอนราด ถามว่า	“สิ่งที่ผมหมายถึงคือ คุณคิดว่ามันจะมีผล 

กระทบกับพันธกิจของคุณหรือไม่”

		 นีลตอบว่า	 “ผมคิดว่า คงไม่มีเหตุผลใดที่จะมาคิดว่ามันจะไม่มีผล 

กระทบอะไรเกิดขึ้นกับผมเลย”

		 วิทยาศาสตร์อาจน�ามนุษยชาติไปถึงพื้นที่อวกาศนอกโลก	 แต่มัน

ช่วยได้น้อยมากที่จะบรรเทาความเจ็บปวดภายในหัวใจของมนุษย์	 ท่ีใช้ชีวิต

ด้วยการสูญเสียคนที่รักไป

 

 ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดทรงรักษาดวงใจของพวกลูกทุกคน ให้

สามารถดูแล รักษา และแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันในครอบครัว ให้เห็น

ถึงความรักนั้น โดยเริ่มต้นปีใหม่นี้ ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันด้วยเทอญ  

อาแมน

ของขวัญแท้
	 เรียกว่าเทศกาลของขวัญก็ไม่ผิดนัก
	 ไหนช่วงคริสต์มาสไหนช่วงขึ้นปีใหม่
 ไม่เพียงแค่บรรยากาศจะพาไป
	 มีความสุขความยินดีความหรรษา
	 ก็คิดถึงคนรักคนชอบคนสนิทคนรู้ใจ
	 เป็นความรู้สึกดีๆ	ที่อยากให้ได้รับรู้
	 ให้ของขวัญเป็นการตอกย้�าเป็นรูปธรรม
	 ไม่ใช่แค่ของชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
	 เหมือนเป็นการให้การแลกสิ่งของกัน
	 แต่อยากให้เป็นทั้ง	“ของ”	ทั้ง	“ขวัญ”
	 แต่อยากให้เป็นทั้ง	“ของ”	ทั้ง	“ใจ”
	 ของแต่ละชิ้นที่เลือกต้องสามารถสื่อได้ครบ
	 จึงต้องคิดต้องเลือกต้องสรรหา
	 ให้แทนชีวิตตัวตนได้อย่างลงตัว
	 กระทั่งคนรับรู้ได้ว่าใช่เลย...เปี่ยมสุข
 แถมห้างร้านต่างพากันรู้ใจ
	 จัดเต็มของขวัญทุกรูปแบบทุกขนาดทุกราคา
	 แต่ละชิ้นแต่ละอย่างทั้งสวยทั้งหลากหลายสีสัน
	 แต่ละชิ้นแต่ละอย่างสื่อได้ทั้ง	“ของ”	ทั้ง	“ขวัญ”
	 ให้เลือกซื้อเลือกหาได้ไม่ยากเย็น
	 ทั้งๆ	ที่รู้ว่าลูกค้าต้องล�าบากใจไม่น้อย
	 เมื่อมีมากอย่างแต่ละอย่างดูดี
	 กลายเป็นการต้องเลือกแบบ	“รักพี่เสียดายน้อง”
	 กว่าจะท�าใจกว่าจะตัดสินใจ...ล�าบากเอาการ
	 ถึงอย่างไรก็ยังพอท�าเนา
	 เมื่อคิดว่าของขวัญแท้ก็ตอนมอบให้นั่นแหละ
 มีทั้งตัวตนมีทั้งความรู้สึกมีทั้งอารมณ์
	 ที่ท�าให้	“สิ่งของ”	เปลี่ยนเป็น	“ของขวัญ”
	 ที่ท�าให้	“สิ่งของ”	เปลี่ยนเป็น	“ชีวิตจิตใจ”
	 เพราะในความเป็นจริงแล้ว
	 ชีวิตคือของขวัญแท้จริง
 ชีวิตคือของขวัญอย่างเดียวที่เราแต่ละคนมี
	 สิ่งของต่างๆ	ที่ใช้เป็นของขวัญแทนใจ
	 ล้วนเป็นของที่ต้องซื้อต้องจัดหา
	 ผ่านจากมือคนท�าคนขายคนซื้อคนให้ไปสู่มือคนรับ
	 ผลัดกันครอบครองผลัดกันถือกรรมสิทธิ์
	 แต่ไม่มีใครเป็น	“เจ้าของ” 
	 เกิดมามือเปล่าตายไปมือเปล่า...คือสัจธรรม
	 ในขณะที่สิ่งของคงอยู่ต่อไปจนเสื่อมสลาย	
	 มีคนพูดอย่างถึงแก่นว่า
 “ชีวิตเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เรา
 หากเราด�าเนินชีวิตได้ดีงามเต็มร้อย
 ชีวิตก็กลับเป็นของขวัญที่เรามอบถวายพระเจ้า”
	 มองจากแง่นี้
	 เรามอบของขวัญให้ทั้งคนทั้งพระเจ้า
	 ได้อย่างต่อเนื่องได้ทุกวันได้ทุกเดือนได้ทุกปี
	 ไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องรอวันครบรอบ
	 จะว่าไปแล้ว
	 ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มเป็นของขวัญแล้ว
	 เป็นของขวัญให้ตนเองเป็นของขวัญให้คนรอบข้าง
	 แล้วนั้นทั้งวัน...ผู้คนได้รับของขวัญชิ้นนี้
	 ใช่ว่าต้องให้อะไรต้องท�าอะไรให้
	 แค่	“เป็น”	แค่	“ด�าเนินชีวิต”	ให้เต็มเปี่ยมในทุกด้าน
	 เราก็เป็นของขวัญเราก็มอบของขวัญ...สิ่งดีงาม
 ถวายพระเจ้าเป็นอันดับแรก
	 แล้วนั้นทุกคน...ไม่เพียงคนที่เราพบเห็นติดต่อด้วย
	 แต่ทุกคนในสังคมด้วยสายใยความดีและความรัก	
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หนทางสู่การเปลีย่นแปลง  
 “การเสียใจในความผิดที่ได้กระท�าลงไปแล้วนั้นส�าเร็จสมบูรณ์	 	 หากการกระท�านั้นน�าเราไปสู่จิตส�านึกของ

การยอมรับในความผิดพลาด	ความไม่ซื่อสัตย์	และการละเลยของเรา”		

เมื่อวันที่		9	ธันวาคม	ค.ศ.	2018		ส�านักข่าวซีนิตได้แปลพระด�ารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ท่ีตรัสแก่ประชาชนท่ีมาเฝ้าพระองค์	ณ	จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร		ก่อนและหลังการสวดภาวนาบททูตสวรรค์

แจ้งข่าว		ดังนี้

สวัสดีพี่น้องที่รัก

“เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา		เราเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จ			เพื่อรอคอยการเสด็จมาบังเกิดของพระ

กุมารเยซู	พระศาสนจักรเชิญชวนคริสตชนให้เตรียมจิตใจ		ด้วยการ	“เฝ้าคอย”		และ	“สวดภาวนา”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า		“ในวันน้ี		 

วันอาทิตย์ที่	 9	 	 ธันวาคม	 	 2018	 สัปดาห์ที่สองของ

เทศกาลเตรียมรับเสด็จ			เน้ือหาพระคัมภีร์เน้นความส�าคัญ 

ของการเฝ้าคอย		ด้วยการปรับเปล่ียนวิถีการด�าเนินชีวิต

เพื่อให้การเฝ้าคอยมีคุณค่าและความหมาย	 	 โดยยก

ตัวอย่าง	นักบุญยอห์น		ผู้ท�าพิธีล้าง	“ผู้ซึ่งไปทั่วบริเวณ

แม่น้�าจอร์แดน		เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงออกถึง	

การเป็นทุกข์กลับใจเพื่อได้รับการอภัยบาป”	 (ลก	 3:3)			 

นักบุญลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารได้ยกข้อความพระคัมภีร์ 

โดยประกาศกอิสยาห์	 บรรยายถึงพันธกิจของนักบุญ 

ยอห์น	ผู้ท�าพิธีล้าง	ว่า		“เสียงหนึ่งร้องว่า		‘จงเตรียมทาง 

ของพระยาห์เวห์ในถิ่นทุรกันดาร  จงเปิดทางตรงในทุ่ง

เวิ้งว้างส�าหรับพระเจ้าของเราเถิด  จงถมหุบเขาทุกแห่ง

ให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ ที่ขรุขระ

จะราบเสมอกัน’	”		(อสย	40:3-4)				

ในการเตรียมหนทางไว้ต้อนรับพระเจ้าผู้ก�าลัง

เสด็จมา	 	 ให้เราระลึกถึงและปฏิบัติตามค�าเชิญชวนของ

นักบุญยอห์น	ผู้ท�าพิธีล้าง		ได้แก่	การเสียใจในความผิด 

ที่ได้กระทำาลงไป  โดยก่อนอื่นหมด			เราได้รับเรียกให้ 

แก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่เอาใจใส่	 และ

ความเฉยเมยของเรา						แล้วปฏิบัติตามแบบอย่างของพระ 

เยซูเจ้า		ด้วยการเปิดใจเราต้อนรับเพื่อนพี่น้อง		และใส่ใจ 

ในผู้ที่ขาดแคลนสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต				

เราไม่อาจสร้างมิตรภาพของความรัก	 ความ

เมตตาปรานี	 ความเป็นพี่น้องกันกับเพื่อนบ้านของเรา		

หากยังมี		“ช่องว่าง”		ระหว่างกันอยู่			สิ่งนี้เรียกร้องเราให้

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ		และท�าทุกอย่างด้วยความห่วงใย

เป็นพิเศษส�าหรับผู้ขัดสนและผู้ยากไร้	 	ขณะเดียวกันให้

เราลดอุปสรรคที่เกิดจากความหยิ่งและความทะนงตัว

ของเรา	 คนจ�านวนมากไม่รู้ว่าตนเอง	 	 หยิ่ง	 ทะนงตัว

และไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น			เราจะเอาชนะข้อจ�ากัดเหล่านี้ 

ได้ด้วยความตั้งใจจริงที่จะผูกไมตรีกับเพื่อน	พี่น้อง		ขอ 

ให้เขาให้อภัยในความผิดบกพร่องในตัวเรา			แม้ว่าจะ 

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคืนดีกับผู้อื่นเพราะเราต่างคิดว่า	“ใคร

จะเริ่มก่อนดีล่ะ?”			พระเจ้าจะทรงช่วยเราหากเราตั้งใจที่ 

จะท�าความดี					การเสียใจในความผิดที่ได้กระทำาสำาเร็จ 

สมบูรณ์หากเราตระหนักด้วยความถ่อมตน   ยอมรับ

ในความผิดพลาด	 ความไม่ซื่อสัตย์	 และการละเลยของ 

เราเอง			ผู้มีความเช่ือคือผู้ท่ีช้ีให้เห็นโอกาสแห่งความหวัง	 

แม้ในความส้ินหวังท่ีเกิดจากความล้มเหลวและความ

พ่ายแพ้	 	 เราจะไม่สิ้นหวัง	 	 เมื่อเผชิญกับสถานการณ์

เลวร้าย			เมื่อหมดหนทางสู้	และเมื่อถูกปฏิเสธ			ขณะ

เดียวกันเราจะต้องไม่ปล่อยตนเองไปตามกระแสของ

โลก		เพราะเรามีพระด�ารัสขององค์พระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่าง 

ส่องน�าทาง		มีความรักและความบรรเทาใจจากพระองค์

เป็นศูนย์กลางในชีวิตเรา			นักบุญยอห์น	ผู้ท�าพิธีล้าง	

เช้ือเชิญประชาชนในยุคสมัยของท่านให้ส�านึกอย่าง 

เอาจริงเอาจัง		อย่างกล้าหาญ	และอย่างแข็งขันในความผิด

ที่พวกเขาได้กระท�า				อย่างไรก็ตาม	ท่านก็สามารถที่จะ 

รับฟัง		ท่านสามารถที่จะแสดงท่าทีอ่อนโยน			และโปรด

ศีลอภัยบาปแก่บรรดาคริสตชนชายและหญิงจ�านวน

มากที่มาพบท่านและสารภาพบาปของตน	 	 การเป็น

ประจักษ์พยานของนักบุญยอห์น	 	 ผู้ท�าพิธีล้าง	 ช่วยเรา 

ให้ด�าเนินชีวิตก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นประจักษ์พยาน

ด้วยชีวิตของเรา		ความบริสุทธิ์ของการประกาศข่าวดี

ของท่าน	 	 ความกล้าหาญในการประกาศความจริงของ

ท่านส�าเร็จได้ด้วยการกระตุ้นเตือนให้เกิดความวางใจ 

และความหวังในองค์พระเมสสิยาห์		ในวันน้ีเช่นกันบรรดา

อัครสาวกของพระเยซูคริสตเจ้าได้รับเรียกให้ด�าเนิน 

ชีวิตถ่อมตน		นอกน้ันยังต้องเป็นประจักษ์พยานท่ีกล้าหาญ 

เพ่ือจุดประกายแห่งความหวังอีกคร้ังหน่ึง		เพ่ือท่ีจะท�าให้ 

เข้าใจว่าเหนือส่ิงอ่ืนใด		อาณาจักรของพระเจ้ายังคงได้รับ

การเสริมสร้างให้มั่นคงขึ้นในทุกๆ	วัน			อาศัยอ�านาจของ 

องค์พระจิตเจ้า		ขอให้เราแต่ละคนไตร่ตรองดูว่า		ฉันจะ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติบางอย่างของฉันอย่างไร เพื่อ

ที่จะเตรียมหนทางสำาหรับพระเจ้าได้?

ขอพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลโปรดช่วยเรา 

ท่ีจะเตรียมหนทางของพระเจ้าในแต่ละวัน		เร่ิมต้นท่ีตัวเรา 

เอง	 และส่งต่อไปยังเพื่อนพี่น้องรอบข้าง	 ด้วยความ 

หนักแน่นอดทน	 เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมสันติภาพ	

และภราดรภาพในสังคมของเรา

บวชสังฆานุกรของบราเดอร์มัทธิว	 กิติชัย	 ใสสว่าง	 ท่ี

วัดนักบุญโยเซฟ	 คอลลิงวูดด์	 กรุงเมลเบิร์น	 ประเทศ

ออสเตรเลีย	 โอกาสนี้คุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ 

ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย	 ได้

ให้เกียรติไปร่วมงานบวช	และแสดงความยินดีกับสังฆา- 

นุกรกิติชัยซ่ึงเป็นสมาชิกซาเลเซียนสังกัดแขวงไทย	

และคุณไพรมะณี ใสสว่าง	มารดาของสังฆานุกรกิติชัย	 

เป็นผู้แทนของครอบครัวไปร่วมในพิธีบวชครั้งนี้ด้วย	 

	 พิธีกรรมด�าเนินไปด้วยความสง่างามท่ามกลาง

บรรดาสมาชิกซาเลเซียน	ซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	 

พี่น้องสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน	 พี่น้องสัตบุรุษ

วัดนักบุญโยเซฟ	 คอลลิงวูดด์	 และวัดนักบุญยอห์น	 

ผู้ท�าพิธีล้าง	คลิฟตัน	ฮิลว์	ที่ได้มาร่วมสรรเสริญพระเจ้า

และขอบพระคุณพระองค์ส�าหรับพระพรแห่งกระแส-

บวชสังฆานุกรใหม่ (ต่อจากหน้า 2)
เรียกของสังฆานุกรกิติชัย	 นอกนั้นเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ 

งานบวชสังฆานุกรคร้ังน้ี	 ได้ด�าเนินไปอย่างมีความหมาย 

เป็นพิเศษในบริบทของซาเลเซียน	 เน่ืองจากว่าท่ามกลาง 

ผู้มาร่วมในพิธีบวช	มีเยาวชนซาเลเซียนจ�านวน	60	คน

ที่ก�าลังท�ากิจกรรมอยู่ที่ค่ายดอนบอสโก	 โดรมานา	 มา

ร่วมในพิธี	และแสดงความยินดีกับสังฆานุกรกิติชัยด้วย	

จึงท�าให้พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองมีบรรยากาศของ

ความเป็นซาเลเซียนอย่างแท้จริง	เพราะทุกคนร่วมใจกัน 

สร้างบรรยากาศของพิธีกรรมด้วยการขับร้องที่ชวน

ศรัทธาและเป็นหน่ึงเดียวกันภายใต้การน�าของบราเดอร์

โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ 

 ช่วงท้ายของพิธีกรรม	 สังฆานุกรกิติชัย	 ได้

กล่าวขอบคุณเป็นพิเศษต่อพระอัครสังฆราชทิโมธี	 คอส-

เตลโล	ประธานในพิธี	คุณพ่อวิลเลียม มัทธิว เจ้าคณะ

แขวงซาเลเซียนแห่งออสเตรเลีย-แปซิฟิก	คุณพ่อเทพรัตน์	 

ปิติสันต์	 เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย-

กัมพูชา-ลาว	 คุณพ่อ

ฟิลิป กลีซัน	 อธิการ

บ้ า น ด อนบอ ส โ ก	 

เมลเบิร์น	 คุณพ่อ

ปีเตอร์ ฮอง แวง 

เจ้าอาวาส	 สมาชิก 

ซาเลเซียน	และทุกฝ่าย 

(อ่านต่อหน้า 14)

ท่ีได้ร่วมกันจัดงานบวชสังฆานุกรครั้งนี้ให้ด�าเนินผ่านไป

ด้วยดี 

 สังฆานุกรมัทธิว	กิติชัย	 ใสสว่าง  เกิดวันที่	10	

สิงหาคม	 ค.ศ.	 1987  สัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมือง

ลูร์ด	 บ้านหนองคูน้อย	 จ.ยโสธร	 เป็นบุตรชายคนแรก 

ในจ�านวนพี่น้อง	3	คน	ของยอห์น แบปติสต์ บุญมา 

ใสสว่าง	และยูเลียอันนา ไพรมะณี ใสสว่าง 
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พรมารีย เบเกอรี พรมารีย เบเกอรี 

ราคาเริ่มตนเพียงราคาเริ่มตนเพียง

รับจัดขนมชุด
ทุกเทศกาล

งานบุญ งานบวช 
งานศพ 

หรืองานสัมมนา

PonMaree
B   A   K   E   R   Y

02-291-3750-4

พระเจ้า

ประทาน

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียงพอ

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)

 à » âµÃ  ·Ø §  
(Í§  ´Ç Ò¹ )
à ¨ÃÔÞ¾§È�

พักผ่อนในพระเจ้า
 20 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001

ครบรอบ 18 ป

“โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดร
แกทานทั้งสองเทอญ”

 ÍÑ ¹¹ Ò  à ·Â 
(º Ò  ´Ç Ò¹ )
à ¨ÃÔÞ¾§È�

พักผ่อนในพระเจ้า
 9 มกราคม ค.ศ. 2004

ครบรอบ 15 ป

ขอใหปาที่รักยิ่ง...พักผอน
ในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

แอนโทนี บรรจง 
ชัยสิริโรจน
พักผ่อนในพระ เจ้า  

3 มกราคม 1992 
ครบรอบ 27 ป  

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
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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
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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)

ขอคำาภาวนาเพื่อระลึกถึง ผู้จากไปที่ท่านรัก...อุดมสาร
ส่ือกลางประสานใจ...ทดแทนความรัก ผ่อนคลายความคิดถึง

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

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

พักผ่อนในพระเจ้า 
10 มกราคม ค.ศ. 2013

ครบรอบ 6 ป 

พักผ่อนในพระเจ้า 
10 มกราคม ค.ศ. 2013

ครบรอบ 6 ป 

‘AveMar i a ’‘AveMar i a ’

มารีอา 
จิราพร 

น้อยไกรไพร 
โชติโรจน

ประภา

มารีอา 
จิราพร 

น้อยไกรไพร 
โชติโรจน

ประภา

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง 

ยอหน บัปติสต 
สุวัฒน 

ซื่อเพียรธรรม

ยอหน บัปติสต 
สุวัฒน 

ซื่อเพียรธรรม
พักผอนในพระเจา 

9 มกราคม ค.ศ. 2000 

ครบ 19 ป

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

ÁÒÃÕÍÒ µÅÑº ªØ³ËÃÑ§ÉÕ
¾Ñ¡¼ ‹ Í¹ã¹¾ÃÐ à Œ̈ Ò

10 Á¡ÃÒ¤Á ¤.È. 2006
(13 »‚ áË‹§¤ÇÒÁÍÒÅÑÂ)

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน กับ
การออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน อันแสน
เรียบงาย ไมยุงยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน กลับสูความ
เปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที่ใหทั้งความ
สงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีอ่ืนใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจากอิตาลี ภายใต
บริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และViscount 
Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดต่อ
 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"

ผูแทนจำหนาย สายไฟฟา 

ก ว า  3 5  ป
โทร. 02 744 8994

แฟกซ 02 744 9076  
มือถือ 084 700 8789

บริษัท อุดมมาดี จำกัด
ไ ท ย - ย า ซ า กิไ ท ย - ย า ซ า กิ

¿ÃÑ§«ÔÊ à«àÇÕÂÃ� ªÍº Á³Õ¹ŒÍÂ
พักผอนในพระเจา 31 มกราคม 1983

ÁÒÃÕÍÒ »ÃÐÊÒÃ Á³Õ¹ŒÍÂ
พักผอนในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอความดี ความรัก อันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติด ชั ่วฤดี ชีวีขาฯ
เขาพำนัก ในนิ เวศน มโหฬาร

แหงพระเจา จอมราชา ตลอดกาล

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

แพตทริค 
พัฒนธร (Pat) ชินพงสานนท 

เกิด 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1980
พักผ่อนในพระเจ้า 

19 มิถุนายน ค.ศ. 2018
ครบ 6 เดือน 

วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2018
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

 บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ โดยลงขอความ

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

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

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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ไปพูดกับเขาตัวต่อตัว  (ตามลำาพัง)
 ในการแก้ไขข้อขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน			ถ้า

เรื่องนั้นเป็นเรื่องหนัก	 ท�าลายความสัมพันธ์ของคุณ

กับคนอื่น			ถ้าเรื่องนั้นท�าร้ายคนมากมาย		ถ้าเรื่องนั้น

ท�าร้ายผู้กระท�าผิดเอง			ถ้าเรื่องนั้นลบหลู่พระเจ้าชัดเจน		

คุณควรไปพูดกับเขาตัวต่อตัว		(ตามล�าพัง)

	 เราส่วนมากไม่ค่อยอยากไปบอกความผิดของ

คนนั้น		หน้าต่อหน้า		ต้องรวบรวมความกล้ามากๆ	ไป

หาคนอื่น	 	 ช่วยเขาจากข้อขัดแย้ง	 	 ในพระคัมภีร์มิได้

สอนเราให้ไปเท่านั้น		แต่ยังบอกวิธีการด้วย		คือ			“ถ้า

ท่านพบว่าใครคนหนึ่งท�าผิด		ท่านซึ่งมีพระจิตเจ้าเป็น

ผู้น�า	จงตักเตือนแก้ไขเขาด้วยความอ่อนโยน”		(กท	

6:1)

แบบหน้าต่อหน้า (ตามลำาพัง) เป็นวิธีที่ดี

ที่สุด	ในการตักเตือนกันฉันพี่น้อง		ในพระวรสารนักบุญ 

มัทธิว		18:15-18		พระเยซูเจ้าทรงให้กระบวนการติดต่อ 

กับผู้ท�าผิด		เริ่มด้วยการไปหาเขาตามล�าพัง		“ถ้าพี่น้อง

ของท่านท�าผิด	 	 จงไปตักเตือนเขาตามล�าพัง”	 	 (มธ	

18:15)	 ก่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิด	 	 พระเยซูเจ้า 

ตระหนักดีว่าไม่มีอะไรมาแทนการพูดกับปรปักษ์ 

ตามล�าพัง	 	มันง่ายกว่าส่งข้อความ		อีเมล	 โน้ต	 	หรือ

โทรศัพท์	 	การสนทนาตามล�าพังยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

ในการแก้ข้อขัดแย้ง		เพราะเหตุว่าทั้งสองสามารถเห็น

การแสดงออกบนใบหน้า	 	 อ่านภาษาท่าทาง	 	 และฟัง 

ค�าพูด		คุณจะได้รับข้อความสมบูรณ์		และมีโอกาสช้ีแจง

ความเข้าใจผิดกันด้วย

การเห็นหน้าเห็นตา  เป็นวิธีที่ดีที่สุด  เวลา

ไปหาผู้อื่น	 	 การฟังที่ดีเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณไป		 

ไม่ควรสรุปว่าคุณรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว	 	 อย่าชี้ความผิด

ของใครโดยไม่ให้โอกาสเขาอธิบาย		การให้เวลาและสถานท่ี 

ฟังเขา		แสดงออกว่าคุณตระหนักดีว่าคุณไม่มีค�าตอบ

ทุกข้อ			และแสดงให้คนอ่ืนเข้าใจว่าคุณเห็นคุณค่าความคิด 

และความเห็นของเขา		แม้คุณไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งที ่

คุณได้ยิน		การเต็มใจฟัง..แสดงออกถึงความเคารพและ 

การพยายามเข้าใจความคิดของเขา		การฟังมิใช่มาง่ายๆ	 

นักบุญยากอบเตือนว่า	 “พี่น้องที่รัก	 	จงฉับไวที่จะฟัง		

แต่ช้าที่จะพูด		และช้าที่จะโกรธ”	(ยก		1:19)		

 ก่อนไป  คุณควรวางแผนอย่างดีว่าต้องการ

พูดอะไร		จะเริ่มสนทนาอย่างไร		พูดหัวข้ออะไร		เมื่อ

คุณพูดถึงความผิดของเขา		การเตรียมพูดหัวข้ออะไร		

มีจุดมุ่งหมายอะไร		เมื่อคุณต้องพูดถึงความผิดของเขา		

การเตรียมพูดอย่างเอาใจใส่	 สามารถท�าให้เกิดความ

แตกต่างระหว่างสันติ		และศัตรู

 การแก้ไขผู้อื่นไม่ใช่แค่เผชิญหน้าเขาด้วย

ความผิดของเขา		หลายคนไม่กล้าพูดเกี่ยวกับความผิด 

ของผู้อื่น		การระวังอาจเป็นเครื่องหมายของการสร้าง

สันติปลอมๆ		แกล้งท�าเป็นว่าทุกอย่างราบรื่น	ซึ่งไม่จริง		

เมื่อเราตัดสินที่จะไป		มันมีทั้งเสมอตัวและอันตราย		ถ้า

(อ่านต่อหน้า 11)
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พูดถึงปัญหาเร็วเกินไป  ก็อาจทำาลายมิตรภาพได้

 ถ้าเราต้องการเป็นผู้สร้างสันติที่มีประสิทธิผล  

เราจำาเป็นต้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้

ไตร่ตรอง  และยืดหยุ่น  เพื่อเราสามารถพบวิธีที่ดีที่สุด

ต่อสถานการณ์นี้  พระคัมภีร์มิค่อยใช้คำาที่เรามักแปลว่า 

“เผชิญหน้า”  เพ่ือบรรยายกระบวนการสนทนากับผู้อ่ืน 

ที่เกี่ยวกับความผิดของเขา  เรามักใช้คำาว่าการสอน  การ

สารภาพ  การแก้ไขความผิด  การให้เหตุผล  การแสดง  

การให้กำาลังใจ  หรือ  การเตือน  พระเจ้าปรารถนาให้เรา

ปรับความรุนแรงของการส่ือสารให้เหมาะสมกับฐานะ

ของบุคคลอื่น  และความรีบด่วนของสถานการณ์  อย่า

ปล่อยให้ความขัดแย้งกับผู้อื่นแย่ลงเป็นการโต้เถียง

 แปลจาก Resolving  Everyday Conflict

 หน้าที่  94-96  ครั้งที่  19

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

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

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2   

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

“...ทรัพย์สมบัติ
ไม่ได้สร้างความมั่นใจอะไรเลย

แท้ที่จริงแล้ว 
เมื่อเราคิดว่า 

เราเป็นคนร�่ารวย
เราสามารถที่จะกลายเป็นคนที่

คิดถึงแต่ตนเองจนไม่มีพื้นที่
ให้กับพระวาจาของพระเจ้าเลย...”

(สมณลิขิตเตือนใจ 
จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 68)

ไม่เที่ยงแท้ที่สุด 
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้...

 คนรุ่นหนึ่งล่วงไป 
อีกรุ่นหนึ่งก็มา 

แต่แผ่นดินยังคงอยู่เหมือนเดิมเสมอ 
(ปญจ 1:2, 4)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-2 ประจำ�วันที่ 1-12 มกร�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-2 ประจำาวันที่ 1-12 มกราคม 2019หน้า 12

+Vol1-2 Jan.19.indd   12 6/12/2561 BE   10:07



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-2 ประจำาวันที่ 1-12 มกราคม 2019 หน้า 13

ครอบครัวไทย... (ต่อจากหน้า 2)

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ฯลฯ ซ่ึงเราสามารถเลือก

ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เราให้ความ

สนใจเป็นพิเศษได้อย่างง่ายดายผ่านทางช่องทางเหล่านี้  

ในขณะที่สำานักข่าวต่างๆ ก็มักจะใช้ช่องทางเหล่านี ้

เช่นเดียวกัน ในการแสวงหา “ข่าวสาร” ที่สามารถ 

นำาไป “ขาย” เพื่อให้ผู้บริโภคข่าวสารได้ติดตามอย่าง 

ใกล้ชิด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวสารที่เป็นที่สนใจของคน

ทั่วไปในสังคมก็คือข่าวหรือเรื่องราวความเคลื่อนไหว

ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศ 

บุคคลในวงสังคมชั้นสูง และอีกกลุ่มหนึ่งที่สำาคัญและ

เป็นที่สนใจอย่างมากก็คือกลุ่ม “ศิลปิน” ดารา นักร้อง 

นักแสดง

เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับความรักของบรรดานักร้อง นักแสดงจึง

ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ รวมไปถึงเรื่องของ “ความ

ล้มเหลว” ในชีวิตรักของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งได้กลับ

ทวีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ สังคมไทยจึงได้รับรู้ 

เรื่องราว “รักๆ เลิกๆ ปีนี้แต่ง ปีหน้าหย่า” ของบรรดา

บุคคลที่มีชื่อเสียงจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี ้

ล้วนส่งผลในการสร้างทัศนคติที่ผิดๆ ในการดำาเนิน

ชีวิตคู่ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างมิอาจหลีกเลี่ยง 

สุดท้ายแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลให้

เกิดเป็น “ค่านิยม” ในการใช้ชีวิตคู่ในสังคมยุคใหม่ท่ี

เปล่ียนแปลงไป กล่าวคือคนรุ่นใหม่จำานวนมากมีทัศนคติ

ที่ว่าการใช้ชีวิตคู่นั้นเป็นเรื่องง่าย เมื่อรักกันชอบกันก ็

แต่งงานกันทันที มิได้คิดให้รอบคอบ หากเกิดความ

เบื่อหน่ายหรือเกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นในครอบครัว ก็

สามารถเลิกรากัน แล้วไปแต่งงานใหม่กันได้ง่ายๆ และ 

ไม่คิดที่จะหาหนทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ครอบครัวอย่างจริงจัง 

สภาภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  

อ.สามพราน จ.นครปฐม เล็งเห็นถึงสถานการณ์ที่กำาลัง 

เกิดข้ึน จึงได้จัดโครงการในการให้ความรู้และสร้างความ 

เข้าใจในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งตามแนวทาง

คาทอลิก โดยการเชิญคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ผู้อำานวย- 

การคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

แผนกครอบครัว มาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

และเทศน์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สัตบุรุษ ในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ให้ข้อมูลแก่สัตบุรุษว่า 

ในปี พ.ศ. 2559 มีคู่สมรสจดทะเบียนสมรส 307,746 

คู่ และมีคู่เก่าที่จดทะเบียนหย่า 118,539 คู่ หรือคิด

เป็น 38.51 เปอร์เซ็นต์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 มีคู่

จดทะเบียนสมรส 297,501 คู่ และมีคู่เก่าที่จดทะเบียน

หย่า 121,617 คู่ พุ่งสูงขึ้นถึง 40.87 เปอร์เซ็นต์ ส่วน

ผู้ที่อยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรสและเลิกรากันไป

นั้นยังเป็นตัวเลขที่มิอาจประเมินได้ ทำาให้การหย่าร้าง

กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

อีกต่อไป ส่งผลให้ปัญหาตกอยู่กับเด็กๆ ซึ่งต้องกลาย

สภาพเป็นเด็กกำาพร้าพ่อหรือแม่ ทำาให้เด็กขาดความ

อบอุ่น และอาจเกิดเป็นปัญหาสังคมตามมาในอนาคต

ได้

คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาสวัด 

พระเยซูเจ้าเสด็จข้ึนสวรรค์กล่าวว่า วัยรุ่นยุคใหม่น้ีบางส่วน 

มักจะแต่งงานกันเพียงเพราะความรู้สึกหลงและรัก 

ในช่วงแรกๆ แต่ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบในระยะ

ยาว ทำาให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจขั้นรุนแรงกันได้ใน

อนาคต จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีการหย่าร้าง (ทาง

กฎหมาย) ในคู่สมรสของคาทอลิกอยู่บ้าง แต่ถือว่าไม่

มากนัก คือประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์

สาเหตุหลักของการหย่าร้างในสังคมไทย หรือ

การต้องแยกกันอยู่นั้น มีปัจจัยที่สำาคัญก็คือ “วุฒิภาวะ

ของคู่สมรส” ซึ่งคู่สมรสหลายคู่นั้นเมื่อพบรักกันแล้ว

ก็จะรีบแต่งงานกัน โดยมิได้มีการศึกษานิสัยใจคอของ

อีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งมากนัก ทำาให้เมื่อผ่านการแต่งงาน

กันในระยะเวลาหนึ่ง อาจประสบกับความขัดแย้งในด้าน 

ต่างๆ เช่นนิสัยใจคอท่ีเปล่ียนไป หรือสภาพทางเศรษฐกิจ

ที่ไม่มั่นคง ก็จะทำาให้คู่สมรสนั้นตัดสินใจแยกทางกันได้

ง่ายๆ 

อีกปัจจัยหนึ่งก็คือบุคคลรอบข้างของคู่สมรส

นั้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิด รวมถึงพ่อแม่และญาติ

พี่น้องของคู่สมรสเองที่มักจะยุยงส่งเสริมให้เกิดการ 

หย่าร้างกัน แทนที่จะคอยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ 

คู่สมรสสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในครอบครัว

ให้ผ่านไปได้ด้วยดี รวมไปถึงการที่คู่สมรสอาจเห็นว่า 

การหย่าร้างไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด ใครๆ ก็ประสบ 

กับการหย่าร้างได้ แนวคิดแบบน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก 

“ค่านิยม” ท่ีถูกหล่อหลอมมาจากตัวอย่างชีวิตของบรรดา

ศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายๆ คนผ่านทางสื่อแขนงต่างๆ

คุณพ่อชัชวาล กล่าวว่าเม่ือพระสงฆ์ได้รับรู้ปัญหา

ของคู่สมรสที่เป็นคาทอลิกนั้น จะต้องรีบเข้าไปให้คำา

ปรึกษา หรือช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงให้ 

คำาแนะนำาต่างๆ ตามแนวทางของพระศาสนจักร

คุณพ่อเฉลิม กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาคริสตชน 

ไม่ค่อยให้ความสำาคัญในการเตรียมตัวก่อนการแต่งงาน

มากนัก ซึ่งการที่คนสองคนจะต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

เป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากจะต้องปรับทัศนคติและ

ความเข้าใจต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พระ

ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้เห็นถึงความ

สำาคัญในการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีแต่งงานนี้  โดยเฉพาะ 

ในยุคปัจจุบันท่ีคู่สมรสมีความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกต่าง

กันเพิ่มจำานวนมากขึ้น ยิ่งจะต้องมีการเตรียมตัวให้มาก

ขึ้นกว่าที่ผ่านๆ มาด้วยเช่นกัน

ถึงแม้ว่าในอดีตจะมีความพยายามเตรียม

การแต่งงานอย่างดีมาโดยตลอด แต่ส่วนใหญ่จะเป็น 

การเตรียมแต่งงานในระยะกระชั้นชิด คู่สมรสบางคู่ม ี

เวลาสั้นมากในการเตรียมตัว เพียงแค่ตอบคำาถามใน 

แบบสอบถามตามท่ีกฎหมายพระศาสนจักรกำาหนด 

แล้วก็ซ้อมพิธีและเตรียมขั้นตอนการแต่งงานเท่านั้น 

ถึงแม้ ว่าจะมีหลายวัดท่ีจัดอบรมเนื้อหาอย่างเป็น 

กิจจะลักษณะ แต่ก็กระทำาในช่วงเวลาที่จำากัด

การแต่งงานของคาทอลิกเรียกร้องให้ใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกันตลอดชีวิต แต่หากมีการเตรียมตัวในระยะ 

เวลาที่สั้นมาก ก็ถือเป็นความเสี่ยงต่อการหย่าร้างกัน 

อย่างง่ายๆ ตามสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน พระศาสน- 

จักรจึงเห็นควรให้คู่สมรสที่มีความประสงค์จะแต่งงาน 

จะต้องมีเวลาในการเตรียมตัวด้วยการติดต่อกับ 

พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบล่วงหน้าก่อน 6 เดือนเป็นอย่าง

น้อย

คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ ให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่า  

นอกเหนือจากขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธี

แต่งงานซึ่งจะต้องให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งแล้ว ใน

ชีวิตจริงหลังการแต่งงานนั้น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และ 

เพ่ือนๆ ของคู่สมรสก็จะต้องมีหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ 

ให้คำาแนะนำาในการดำาเนินชีวิตคู่ และคอยเป็นกำาลังใจ

ให้คู่สมรสนั้นสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆ 

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครอบครัวของเขาให้ผ่านไปได้ 

ด้วยดีอีกด้วย

คุณปณิธาน กิจสกุล รายงาน

กองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์

คุณเฉลี่ย สังขรัตน์                  10,000  บาท

  ทำาบุญอุทิศให้วิญญาณมัทธิว ไพโรจน์ สังขรัตน์

  ญาติพี่น้องตระกูลสังขรัตน์และยันต์เจริญ 

อารามคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ         5,000  บาท

คุณละเมียด อมรวัฒน์   1,200  บาท

คุณสุรชัย บุญตันรัตน์ อุทิศให้

  เกรโกรี ปิติ บุญตันรัตน์ 

  เปโตร บุ้ง จุง เต็ง                    500  บาท

คุณสุมาลี จันทร์ชลอ อุทิศให้

  มารีอา ละออง จันทร์ชลอ         1,000  บาท

  มารีอา รัศมี จันทร์ชลอ              500  บาท

  ยาโกเบ อนุรัตน์ จันทร์ชลอ          500  บาท

  เปาโล สุรศักดิ์ จันทร์ชลอ            500  บาท

  อาคาทา อรุวรรณ จันทร์ชลอ        500  บาท

  ยอแซฟ สวัสดิ์ จันทร์ชลอ            500  บาท

  วิญญาณในไฟชำาระ                   500  บาท

คุณสุวรรณี มธุรสสุวรรณ  อุทิศให้

  วิญญาณในไฟชำาระ                   200  บาท

คุณชยกร ชัยกิจ                        500  บาท

ครอบครัว “จันทรสุขสันต์” อุทิศให้

  เอวโลยีโอ ชาญชัย จันทรสุขสันต์    500  บาท

คุณวิลาสินี ศุภลักษณ์ อุทิศให้

  คุณพ่อซิกมูนด์ แลส์เช็นสกี้           500 บาท 

  อุทิศให้วิญญาณในไฟชำาระ           500  บาท

คุณสุรชัย บุญตันรัตน์ ทำาบุญ          500  บาท

  อุทิศให้มารีอา ลี้ บุยกุน

  ยอแซฟ ตัน บัง ฮก

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ  

เช็คสัง่จ่าย การพมิพ์คาทอลิก หรือโอนเงนิเข้าบญัชี

ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์  

ธนาคารทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 

186-2-01976-5  

 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง 

ให้ทราบด้วย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 

โทรสาร 0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงิน 

ให้ท่านด้วยความขอบพระคุณ)
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เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
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   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
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การศึกษาและกระแสเรียก

 ค.ศ. 1992-2000 ศึกษาระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษาที่โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ บ้านหนองคูน้อย 

จ.ยโสธร 

 ค.ศ. 2000-2006 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

 ค.ศ. 2006-2007   โปสตุลันต์ปี 1 บ้านนาซาเรท  

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 ค.ศ. 2007-2008  โปสตุลันต์ปี 2 บ้านซาเล-

เซียน อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ค.ศ. 2008-2009 นวกภาพ

 ค.ศ. 2009 ปฏิญาณตนครั้งแรก

 ค.ศ. 2007-2008/2009-2012 ศึกษาปรัชญา

ที่วิทยาลัยแสงธรรม

 ค.ศ. 2012-2015  ผู้ดูแลอภิรติกชนที่บ้านเณร 

นาซาเรท อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 ค.ศ. 2015 - ปัจจุบัน ศึกษาเทววิทยาที่ 

Catholic Theological College of University of 

Divinity Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

 ค.ศ. 2016 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต

 ค.ศ. 2017  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

ที่ Salesian House Clifton Hill Melbourne

 ค.ศ. 2018     ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่  

บวชสังฆานุกรใหม่ (ต่อจากหน้า 7)
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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

ท่านเองนั่นแหละ  
ที่กล่าวโทษตนเอง  

เมื่อตัดสินผู้อื่น   

(รม 2:1)
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Salesian House Clifton Hill Melbourne

คติพจน์ “ตามเรามา” (มธ 9:9)

ความในใจ “หลายคนถามผมว่า ‘ทำาไมถึงอยากเป็น

นักบวชและพระสงฆ์?’ คำาตอบสำาหรับผมคือ ผมก็ไม่รู้

ครับ แล้วแต่ช่วงเวลา...ตอนเด็กๆ ผมอยากเตะบอลเก่ง  

และอยากช่วยมิสซา พอโตขึ้นมาอีกนิดก็อยากจะใส่

เสื้อหล่อ เพราะเท่ดี แล้วตอนนี้ล่ะ ก็ไม่รู้ครับ แล้วแต่

พระเจ้าเลย... หลายคนอาจจะบอกว่าฟังดูง่ายนะ แต่ทำา

จริงไม่ง่ายเลย และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะทำา 

คือสละความอยากและน้ำาใจของตัวเอง เพื่อผมจะได้

พร้อมสำาหรับงานที่พระเจ้าจะทรงมอบให้ ภาวนาให้ผม

ด้วยนะครับ”
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 วัดพระวิสุทธิวงส์  

ล�าไทร จ.ปทุมธานี ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที ่ 29 ธนัวาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วสิิฐนนท-

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ชยั เป็นประธาน

 วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต จ.ปทุม- 

ธานี ฉลองวัดวันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วดัพระครสิตประจกัษ์ เกาะใหญ่ จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 

เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ 

เป็นประธาน (ฉลองภายใน วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019 

เวลา 19.00 น. คุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล 

เป็นประธาน)

 วัดนักบุญเปาโล บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  26  มกราคม  2019 เวลา 10.30 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 

เวลา 10.30 น. 

 วดัพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วนัอาทติย์ที ่ 10 กมุภาพนัธ์ 2019 เวลา 10.30 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทติย์ที ่ 10 กุมภาพนัธ์ 

2019 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  

กรุงเทพมหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภา- 

พันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ร้านค้า

ติดต่อคุณสง่า โทร. 08-9678-3050) 

 

 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

 

 วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 เวลา 10.30 น. 

 วัดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 12 

มกราคม 2019 เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน�้า ระยอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 เวลา 10.30 น. 

 วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 

10.30 น. 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. 

 

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย ฉลอง 25 ปีวัด วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2019 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ 

แห่ล้อม เป็นประธาน (สอบถามคุณพ่อเทพประสิทธิ์ 

ทอแสงธรรม โทร. 08-4919-8388)

 วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

ฉลองวัด วางศิลาฤกษ์ สร้างหอระฆัง วันเสาร์ที่ 12 

มกราคม 2019 เวลา 10.30 น.  

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 26 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

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

สังฆมณฑลจันทบุรี

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. 

V วัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร จ.ปทุมธานี 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.30 น. 

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจ�าหน่าย)

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่ 8  

มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. ท่ีวัดน้อย 

ในสุสาน 

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 

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

โทรสาร 0-3470-3298)

สังฆมณฑลนครสวรรค์
V วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. 

ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่า
ทรัพย์สมบัติมหาศาล  (บสร 30:15)
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] 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 :  17 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน  

 อาทิตย์    :  20 ม.ค. / 22-24 ก.พ. 2019 

เข้าเงียบที่หัวหิน

 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ 

จิตภาวนา เวลา 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ  

เข้าฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ วัน

เสาร์ที่ 12 มกราคม / 9 กุมภาพันธ์ / 9 มีนาคม 2019 

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) 

ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิม 

เพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณ

สงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789  

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 โดยคุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2019 คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร  / วันอาทิตย์ที่ 24  

มีนาคม คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เวลา  

13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารี วัดเซนต์หลุยส์ 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อ

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

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

และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-1953 

หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100 

] ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสงฆ์  

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง สามารถโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาป่าติ้ว ชื่อบัญชีกองทุน 

สร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว เลขบัญชี 646-0-207 

56-3 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส โทร. 

08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม 

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ที่บ้านโคก 

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์ และ

อธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอารามแม่พระแห่ง

สายประคำาศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ (มาจาก 

เวียดนาม)  ขอเชิญร่วมก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา 

(งบประมาณ 6  ล้านบาท) สามารถโอนเงินเข้าบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี มิสซัง 

โรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เลขที่บัญชี 120-2-

87666-4 สอบถาม โทร. 0-4271-1272

] ประกาศรับสมัครงาน 1.  เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน ใน

โครงการประกาศข่าวดี จำานวน 1 ตำาแหน่ง คุณสมบัติ 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย 

โรมันคาทอลิก (ถ้ามีความรู้เรื่องคำาสอนจะพิจารณาเป็น

พิเศษ) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6 หรือ 

ปวช. ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ทำางานบริการ ในโครงการ 

บ้านแห่งความหวัง จำานวน 1 ตำาแหน่ง คุณสมบัติ เพศ 

ชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี สามารถขับรถยนต์ได้ มี

ใบขับขี่แล้วเท่านั้น มีใจรักงานบริการ เสียสละ กล้า

แสดงออก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป มูลนิธิฯ มีค่า

ตอบแทนและสวัสดิการ ดังนี้ 1. ทดลองงาน เป็นเวลา 

120 วัน (4 เดือน) ระหว่างทดลองงาน จะได้รับค่า

ตอบแทน ดังนี้ 1.1 เงินเดือน (ตามวุฒิการศึกษา)  โดย

ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาในจังหวัดนนทบุรี 1.2 สวัสดิ- 

การประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% ของเงินเดือน 

นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2. บรรจุเป็นพนักงานประจำา  

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 2.1 เงินเดือน (ตามวุฒิ 

การศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาในจังหวัดนนท- 

บุรี  2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% 

ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2.3 สวัสดิการ

เงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5%  ของเงินเดือน และ 

มูลนิธิฯ (วัดพระแม่มหาการุณย์) จ่ายสมทบให้อีก 5% 

2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพและการศึกษาบุตร 

ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี สวัสดิการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่

ทำางานชุมชน ในโครงการประกาศข่าวดี มีสวัสดิการเพิ่ม  

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k คณะธรรมทูตไทย ขอเชิญร่วมพิธีบวช 

พระสงฆ์ของสังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธ์ิ 

และสังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ โดย 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 

เวลา 10.00 น. ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบำารุง สามพราน นครปฐม 

k คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรอันตน 

อนุสิทธ์ิ จันทร์เพ็ญ, ซดบ โดยพระสังฆราชโยเซฟ 

ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน วันเสาร์ท่ี 19 

มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. ท่ีวัดนักบุญเทเรซา 

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 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

คือ สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เจ้าหน้าที่ตำาแหน่งดูแลเด็ก  

ในโครงการบ้านแห่งความหวัง มีสวัสดิการเพิ่ม คือ 1.  

ค่าทำางานล่วงเวลาเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท  

2. มีสวัสดิการอาหาร ให้ในเวลาทำางาน  3. มีสวัสดิการ 

ที่พักให้ (อยู่ในบ้านพักของเด็ก) สามารถติดต่อ 

สอบถามและสมัครงานได้ที่ฝ่ายสำานักงานวันจันทร์ – 

วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทร.  0-2583- 

5924 หรือติดต่อคุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  โทร. 

09-0112-5657 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : st-

martinfoundation.th@gmail.com

] สำาหรับคริสตชนที่อยู่บนบริเวณถนนลาดพร้าว และ 

บริเวณใกล้เคียง  ทางวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ มีมิสซา 

ภาษาอังกฤษ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น.  สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 

โทร. 0-2539-4263

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลอง 75 ปี มรณกรรมบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง
พิธีบวชพระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย 

โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 
เวลา 10.00 น.

ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก เรากำาลังอยู่ใน

เทศกาลแห่งความสุข เพื่อน ๆ น้องๆ เยาวชนคงได้รับ

ความสุขมากมายในช่วงวันเหล่านี้ แต่เรายังไม่ลืมใคร

อีกหลาย ๆ คนที่ไม่อาจจะไม่ได้รับความสุขอะไรเลย 

ลองอ่านเรื่องนี้ดูสักนิดนะครับ

 ชายหนุ่มคนหนึ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ 

หน้าตาหล่อเหลา มีการศึกษาสูง มีงานการที่มั่นคง มี

ความก้าวหน้าในอนาคต มีคนรักใคร่รอบข้าง เรียกว่า

ใครเห็นใครรู้ เป็นต้องอิจฉา

 วันหนึ่งชีวิตที่สมบูรณ์แบบของชายคนนี้ ยิ่งสุด

ยอดสมบูรณ์แบบมากขึ้น เมื่อพี่ของเขายอมควักเงิน

ก้อนโต ซ้ือรถสปอร์ตคันงามเป็นของขวัญให้กับน้องชาย 

ไม่ต้องบอกว่าเจ้าตัวจะยินดีปรีดาแค่ไหน เพราะรถสปอร์ต

สุดหรูคันนี้ ชายหนุ่มนายนี้ฝันอยากได้เป็นเจ้าของมา

ตลอดชีวิต

 เม่ือความฝันเป็นจริง ส่ิงท่ีชายหนุ่มคิดทำาอย่างแรก  

คือ ขับเจ้ารถสปอร์ตตระเวนไปตามที่ต่าง ๆ  ให้สมอยาก  

ใจหนึ่งต้องการทดสอบแรงม้าที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่อง

ว่าจะมีเรี่ยวแรงเต็มกำาลังแค่ไหน อีกใจก็แน่นอนว่า ใคร

ที่มีรถสวยแรงขนาดนี้ คงไม่บ้าเก็บเอาไว้ดูตามลำาพังที่

โรงรถในบ้าน

 ชายหนุ่มขับโฉบเฉี่ยวไปมาสักพัก ก็ถึงเวลาพัก

ทั้งเครื่องและคน เขาจัดแจงจอดรถข้างถนน ระหว่าง

กำาลังพักผ่อนอิริยาบถ เขาเห็นเด็กคนหนึ่งเดินลูบ ๆ 

คลำา ๆ  รอบรถคันงาม ด้วยกิริยาท่าทีชื่นชอบรถสปอร์ต

อย่างเห็นได้ชัด

 ชายหนุ่มรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของสิ่งที่

หลายต่อหลายคนใฝ่ฝัน เขาเดินยืดอกมาที่รถพร้อม

พูดจาทักทายเด็กคนนั้นด้วยน้ำาเสียงมั่นใจ ดั่งขุนศึก 

ผู้ชนะสงคราม

 “ระวังหน่อยน้อง เดี๋ยวเป็นรอย” เขาบอก

 เด็กคนนั้นมองไปยังชายหนุ่มเจ้าของเสียง ก่อน

จะพูดตอบ “รถของพี่เหรอ สุดยอดจริงๆ”

 “แน่นอน” เขาตอบ

 “พี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่” เด็กคนเดิมถาม

 “คนอื่นอาจต้องควักสตางค์ซื้อเอง แต่พี่ไม่ต้อง 

เพราะพี่ชายพี่ซื้อให้เป็นของขวัญ”

 “โอ้โห! ดีจัง ผมอยาก....” เด็กคนเดิมพูดตะกุก 

ตะกักชะงักในตอนท้าย

 ชายหนุ่มคิดในใจว่า เด็กคนนี้คงไม่กล้าพูดต่อ  

เพราะท่ีเด็กอยากจะพูดแต่ย้ังปากย้ังคำาไว้น้ัน คงต้องการ

บอกว่าอิจฉาตัวเขาเอง อยากจะเป็นอย่างเขาบ้าง  ...มีพ่ี

ท่ีแสนดีซ้ือรถสุดหรูให้เป็นของขวัญ...  แต่ส่ิงท่ีชายหนุ่ม

คิดกลับผิดถนัด

 “โอ้โห ดีจัง ผมอยาก....เป็นอย่างพี่ชายของพี่

จัง” เด็กคนนั้นพูด

 “ผมจะได้ซื้อรถให้น้องชายผมนั่งบ้าง” ชายหนุ่ม 

ถึงกับอึ้ง

 ในสังคมทุกวันนี้ ที่ใครๆ ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะรับ 

หรือบางคนไม่ยอมรอ ใช้กำาลังความได้เปรียบแย่งชิง 

ของคนอ่ืนมาเป็นของตัวเอง แต่เด็กคนน้ีกลับคิดสวนทาง

ใคร ๆ ...เขาอยากเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ

 ชายหนุ่มมองเด็กด้วยความรู้สึกทึ่งและพูดออก

มาทันทีว่า “อยากนั่งรถเล่นกับฉันไหม”

 “ครับ อยากมากเลย” เด็กน้อยตอบ 

 หลังจากขับรถเล่นอยู่พักหนึ่ง เด็กชายหันมาพูด 

ด้วยดวงตาวาวแวว “คุณจะกรุณาขับรถไปหน้าบ้านผม 

ได้ไหมครับ” ชายหนุ่มยิ้มน้อยๆ เขาคิดว่าเขารู้ดีว่า 

เด็กหนุ่มต้องการอะไร เขาคงต้องการให้เพื่อนบ้านเห็น

ว่าเขาได้นั่งรถคันโตกลับบ้าน แต่ชายหนุ่มคิดผิดอีก

แล้ว 

 “คุณจอดตรงบันไดนั่นล่ะครับ” เขาวิ่งขึ้นบันได 

จากนั้นสักครู่จึงกลับมา

 แต่เขาไม่ได้วิ่ง เขาอุ้มน้องตัวเล็ก ๆ ที่ขาพิการ

มาด้วยและวางน้องลงท่ี

บันไดล่าง กอดไว้และชี้ไป

ที่รถ

 “นั่นไง บัดดี้ รถ

คันที่พี่เล่าให้ฟัง พี่ชาย

ของเขาซ้ือให้เป็นของขวัญ 

เขาไ ม่ต้อง เสียตั งค์ เลย  

สักวันหนึ่งพี่จะซื้อให้น้อง

บ้าง น้องจะได้ดูของสวย ๆ   

งาม ๆ  ด้วยตาของน้องเอง 

เหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟัง” 

 ชายหนุ่มลงจากรถ 

แล้วอุ้มเด็กน้อยขึ้นรถ พี่

ชายปีนตามข้ึนมานั่งใกล้

และแล้วทั้งสามก็เริ่มออก

เดินทาง ชายหนุ่มรู้แล้วว่า 

“ความสุขยิ่งกว่าการให้” 

หมายถึงอะไร

 ความสุขท่ีเกิดจาก

การให้ แม้แต่เป็นเพียงแค่

ความคิดที่จะมีโอกาสได้

ให้ก็ตาม เหมือนกับพี่ชาย

ของเด็กน้อยพิการคนนั้น 

เขามีคนที่เขารัก และอยาก

ดูแล และสักวันหนึ่งถ้าพี่

ชายคนนี้ เขามีโอกาสที่จะ

ทำาอย่างที่เขาคิด  เขาคงจะทำาได้อย่างแน่นอน

 พ่ีหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 

นี้ เราจะมีความสุขกันมาก ๆ นะครับ ความสุขที่เป็น

ผลจากการให้ การแบ่งปัน การเห็นคนอื่นมีความสุข 

นะครับ สุขสันต์วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2562/ 

2019 แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า สวัสดี

ครับ

 ขอพื้นที่เล็ก ๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ์ สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนเยาวชนทั่วโลก

ให้มาชุมนุมร่วมกับพระองค์ ในโอกาสวันเยาวชนโลก  

ณ ประเทศปานามา ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 

ค.ศ. 2019 ภายใต้พระวาจา “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้

ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของ

ท่านเถิด” (ลก 1:38) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 

คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ดำาเนินงานภายใต้

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมให ้

การสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 

ในฐานะผู้จาริกทางความเชื่อ โดยเดินทางระหว่าง

วันจันทร์ที่ 14 – วันพุธที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2019  

เชิญพวกเราภาวนาเพื่องานวันเยาวชนโลก 2019 นี้ 

ด้วยนะครับ



ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-2 ประจำ�วันที่ 1-12 มกร�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18 จะ....
 สวัสดีครับท่านผู้ฟัง เราเข้าสู่ปี 2019 กันแล้วนะครับ ท่านอ่านไม่ผิด

หรอกครับ ที่ผมทักทายว่าสวัสดีครับท่านผู้ฟัง เพราะจริง ๆ แล้วหลังจากปีที่ 

พระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ประมุขมิสซังในช่วงปีที่ประกาศให้ผมมา

ทำางานในแผนกการพิมพ์ ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อ

เข้างานจริง ผมถูกทาบทามจากผู้บริหารงานสื่อฯ ให้ผมไปจัดรายการวิทยุ ฉาก

นั้นผมยังจำาได้ แต่เผอิญว่า เมื่อทบทวนการประกาศจากผู้ใหญ่แล้ว ผมพบว่า  

ท่านมอบหมายให้เรามาทำางานตรงน้ี ไม่ได้ให้เราไปจัดรายการวิทยุน่ี ผมจึงยืนยัน

ตามคำาประกาศของผู้ใหญ่ งานดำาเนินไปได้ 6 ปี 2 วาระ ผมก็มีโอกาสได้ท่อง

ยุทธจักร 1 ปี แล้วเมื่อกลับมาก็ควบรวมทุกงานในงานสื่อสารสังคม ไว้ในมือ 

มองเห็นการเจริญเติบโต มองเห็นจุดที่พัฒนาต่อได้ มองเห็นน้ำาใจความร่วมมือ 

มองเห็นการสนับสนุนจริงจัง ความห่วงใยส่งเสริมที่สัมผัสได้ หรือความห่วงใย

ปลอม ๆ บุคคลท่ีเดินเข้ามาและจากไป บุคคลท่ีเดินเข้ามาและจะไม่จากไปอีกเลย  

มีเงื่อนไขที่สำาคัญไม่เยอะหรอกครับ ถ้าเป็นงานของพระ พระก็อำานวยพร ตลอด

ระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำา มีแต่ความ

ปรารถนาดีอย่างสุดหัวใจ และถ้าวันหนึ่งต้องถึงวันเปลี่ยนผ่าน ผมก็จะไม่รู้สึก

เสียดายเวลา หรืออยากกลับมาทำานู่นทำานี่ เจ้ากี้เจ้าการ แนะนำาสอนสั่งคนที่อยู่

ในตำาแหน่ง เพราะช่วงชีวิตที่เรามีโอกาส เราได้ใช้มันอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าอย่าง

นั้นก็ไม่มีอะไรน่าเสียดาย องค์กรไม่ใช่ของเรา มันเป็นของทุกคน ไม่จำาเป็นต้อง

มาหวงแหน กอดไว้แน่น การเดินจากไปอย่างสง่างามต่างหาก ที่คนเขาเรียกว่า 

“ตำานาน” ไม่ต้องบันทึกอะไรไว้ แต่ไม่มีใครลืมคุณ

            ต้นปีแบบนี้ ผมคิดว่าเราคงคิดถึงอนาคตที่สวยงาม สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทยก็เช่นกัน ในปีนี้เราจะเห็นอะไรกันบ้างนะ

 - พระศาสนจักรไทยกับการสถาปนามิสซังสยาม ครบ 350 ปี วาระ

สำาคัญแบบน้ีเดินทางมาถึงแล้ว ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ นอกจากจะจัดกิจกรรมในส่วน

ของตนเองแล้ว ยังไปร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงาน เราเห็นปฏิทินของกิจกรรม  

350 ปี ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑล

อุบลราชธานี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ฯลฯ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ บทเพลงที่แต่ง

ในโอกาสพิเศษน้ี กับการตอบรับมากมายในส่ือต่าง ๆ การถูกนำาไปขับร้องตามวัด 

ตามอาราม สร้างความคึกคักกันไปอีกแบบ กิจกรรมย่อยๆ   การทำาข้อมูลเชิง

นิทรรศการ สิ่งต่าง ๆ เหล่าล้วนแล้วแต่รอคอยทุกท่านอย่างไม่ปล่อยให้แต่ละ

ท่านหลุดข่าวสารข้อมูลในวาระสำาคัญแบบนี้

 - งานและกิจกรรมประจำายังดำาเนินต่อไป พร้อมเพิ่มความเข้มข้น ไม่ 

ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม

 งานวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี เราเดินทางเข้ามาสู่ปีที่ 3 และเป็นปี

ครบ 100 ปี ชาตกาลของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 

รอติดตามกันว่า ปีนี้มีทีเด็ดอะไรมานำาเสนอ

 งานมอบรางวัล  Catholic Media Awards 2019  สามสิบกว่าปีกับ

การพัฒนาไม่หยุดหย่อน งานน้ีเป็นท่ีรับรู้และจับตาท้ังในระดับประเทศและระดับ 

นานาชาติ หลายสำานักงานสื่อคาทอลิกในระดับโลกรับรู้งานนี้ และปีที่ผ่านมา 

รายการทีวีในช่องดิจิทัลทั้ง 24 ช่อง ถูกนำามาร่วมพิจารณากันแล้ว

 ประกวดภาพยนตร์สั้น Young Gens Contests ปีนี้มีโปรเจ็กใหญ่ (ถ้า

พระโปรด) เราจะพัฒนาการประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นทีมที่มีผลงานเข้าตา 

3 ทีม และเปิดโอกาสไปสู่การทำาภาพยนตร์จอใหญ่ อันนี้ยังพูดได้ไม่เต็มปาก 

เต็มคำา ต้องรอโครงการท่ีเสนอไปในหน่วยงานท่ีสนับสนุนว่าจะผ่านไม่ผ่าน อย่างไร 

สวดภาวนาให้กันนะครับ โครงการแบบนี้จะช่วยสร้างเยาวชนให้ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในทางที่ดี และใช้สื่อในทางสร้างสรรค์

 ส่ือศึกษา ไม่ใช่เฉพาะคนเมือง แต่สำาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ปีน้ีงานส่ือศึกษา 

ท่ีเคยดำาเนินไป กำาลังมีโครงการใหม่เข้ามา โดยร่วมกับคุณพ่อท่ีดูแลกลุ่มชาติพันธุ์  

เพื่อเป็นโครงการนำาร่องในการอบรมการใช้สื่อ การรู้เท่าทันสื่อ โครงการเริ่ม

วางแผนกันเมื่อปลายปี 2018 ช่วงมีนาคม 2019 เราจะเดินสายอบรมกันแล้ว 

ส่วนการอบรมสื่อศึกษาในโรงเรียน ในสถาบันนักบวช ยังดำาเนินไปเช่นเคย ความ

เข้มข้นคือ การขยับคู่มือและเอกสารให้เป็นจริงเป็นจัง

 อุดมสาร/อุดมศานต์ หนังสือเล่ม การออกบูธ และร้านหนังสือคฤศตัง 

หนังสือพิมพ์อุดมสาร ยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาเหมือนเดิม ส่วนนิตยสารรายเดือน

ก็เช่นกัน ค่าสมาชิกไม่คิดเพิ่มแต่การดูแลและจัดการเรื่องสมาชิกคิดและดำาเนิน

การอยู่ รวมทั้งการพาหนังสือไปสู่โลกออนไลน์ ปีนี้ไม่มีงานวันเพื่อนแต่เพื่อน ๆ 

อุดมสารยังคึกคักน่ารักกันทุกคน ส่วนเรื่องของหนังสือเล่มที่คาดว่า จะเป็นอีก

เล่มหนึ่งที่นำาความภาคภูมิใจ ไม่ใช่เฉพาะสำานักงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เท่านั้น 

แต่กับประเทศไทยกันเลย คือ หนังสือว่าด้วยประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย 

ภาคภาษาอังกฤษ ต้องรอชมและซื้อหาไปอ่านกัน หรือมอบเป็นของขวัญ 

นอกจากนั้นยังมีหนังสือ 100 ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญ หนังสือครบ 90 ปี 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู หนังสือปกใหม่ของนักเขียนประจำาของเรา 

อย่างคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ที่แง้มมาแล้วว่าปีหน้าจะเขียนอะไรดี ส่วนการ 

ออกบูธ เรายังเดินหน้าไม่หยุดฝัน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และร้าน

คฤศตังที่ห่างหายการเปิดตัวหนังสือใหม่มายาวทีเดียว ต้องรอดู ส่วนหนังสือ

ของบรรณาธิการหรือของผมเองก็ร่ำา ๆ อยู่นานแล้ว ปีนี้คงได้ฤกษ์ ไหน ๆ ก็

บวชมาจะครบ 25 ปีแล้ว คนทำาหนังสือให้คนอื่นบ่อย ๆ พอทำาให้ตัวเองเหมือน

มันจะเกร็ง ๆ รอติดตามกันครับ

 Power of Love in AEC  ปี 4 หลายคงสงสัยว่าปีนี้ไปทำารายการ

ประเทศไหนดี เพราะพอรายการออกอากาศแล้ว ก็จะมีผู้คนท่ีไปร่วมทัวร์แสวงบุญ 

ประเทศเหล่านั้นด้วยกัน แล้วจำานวนก็เพิ่มขึ้นตลอด อยากจะเฉลยคร่าว ๆ เกรง 

ว่าจะออกจากประเทศอาเซียนไปสักหน่อย แต่ไม่ออกไปจากเอเชีย ได้ประเทศ

แล้ว ได้วันเวลาแล้ว ได้ข้อมูลที่แน่นอนแล้ว รีบแจ้งกันเลย ส่วนรายการ Power 

of Love  ยังเข้มข้นเหมือนเคย รวมทั้งรายการทีวีทางช่องทางต่าง ๆ ด้วย ยัง 

รับใช้พี่น้องปกติครับ ส่วนเวลาปรับกันไปตามความเป็นไปของโลกใบนี้

 งานต่างประเทศ ผมยังคงดำารงตำาแหน่งประธาน SIGNIS Asia ในปีที่ 

2 ซึ่งได้ยินว่าจะมีการประชุม  SIGNIS Asia Assembly ที่ประเทศอินเดีย ใน

เดือนสิงหาคม ก่อนหน้าน้ัน ทางกรรมการโลกอาจจะเดินทางมาร่วมงานคล้าย ๆ  

การมอบรางวัลสื่อของเราที่ประเทศศรีลังกา วาระแห่งการประชุมของสหพันธ์

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียเรื่องสื่อยังดำาเนินไป โครงการย่อยของกลุ่มงานสาขา 

ยังดำาเนินไปและอยู่ในการร่วมแรงของกรรมการที่ขอบคุณพระที่ให้ความไว้

วางใจให้ผมในการตัดสินใจและขับเคลื่อน ขอทุกท่านภาวนาให้ด้วย

 งานไอที เรามีแอปพลิเคชันคาทอลิกกันแล้ว ยังอยู่ในช่วงทดลองและ

พัฒนาต่อไป ส่วนงานอื่น ๆ วิทยุ งานวันสื่อมวลชน งานร่วมมือกับหลากหลาย

หน่วยงาน สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ไม่เคยอ่อนล้าที่จะทำาหน้าที่ของ

ตนเองอย่างดีที่สุด

 จะ...เป็นคำาที่บ่งบอกถึงอนาคต และยังเป็นคำาที่ให้ความหวังด้วย แต่

เราอย่าหยุดแค่นั้น เราต้องทำาด้วย จะทำา กับ ทำา จึงต่างกัน ผมเชื่อว่างาน 

ทุกงานย่อมมีอุปสรรค ความยากลำาบาก แต่ไม่มีอุปสรรคใดที่เราข้ามพ้นไปไม่ได้  

ขอบคุณน้ำาใจดีมากมายที่ทำาให้สองข้างทางอบอุ่น ขอบคุณอุปสรรคที่ไม่น้อยไป 

กว่ากัน ทั้งจากคำาพูดที่ไม่สร้างสรรค์ หรือกิจกรรมที่ไม่สร้างเสริม เพราะมัน 

ช่วยขับและทำาให้ประกายชีวิตของความดี เปล่งแสงได้ชัดเจนขึ้นไปอีก

            วันนี้เขียนยาวหน่อย จะ...ไปทำาให้มันเป็นจริงแล้วครับ

บรรณาธิการบริหาร
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“ส่งสาส์นโอกาสฉลอง GURU NANAK PRAKASH DIWAS”
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 น. ที่วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์

สภา (วัดซิกข์) คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และคณะศาสนสัมพันธ์อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำานวน 11 ท่าน ร่วมส่งสาส์นเนื่องโอกาสฉลอง GURU 

NANAK PRAKASH DIWAS หัวข้อ “พี่น้องคริสตศาสนิกชนและซิกข์ร่วมใจ

กันส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสุภาพอ่อนโยน” ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก

คุณนาริน นารูลา นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา คุณดาร์ซันซิงห์ นารัง รอง 

นายกฯ และคณะกรรมการสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา 

“ส่งสาส์นโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลทิวาลี” วันพฤหัสบดีที่ 29  

พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 น. ที่โบสถ์เทพมณเทียร คุณพ่อเสนอ 

ดำาเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคณะจำานวน 

15 ท่าน เป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมส่งมอบ

สาส์นโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลทิวาลี จากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่าง

ศาสนา ณ วาติกัน หัวข้อ “พี่น้องคริสตศาสนิกชนและฮินดู ร่วมใจกันปกป้อง 

ผู้ที่เปราะบางในสังคม” ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณสุขิต นารูลา นายก

สมาคมฮินดูสมาช สำาหรับคำาว่า Diwali (ดิวาลี) หมายถึง แถวหรือแนวของ

ตะเกียงไฟ (rows of lighted lamps) ดังนั้น Diwali จึงเป็นเทศกาลแห่ง 

แสงไฟและความรื่นเริง เพื่อต้อนรับปีใหม่ของชาวฮินดู

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดแสวงบุญตามรอยรายการโทรทัศน์ Power of Love โอกาส 350 ปี มิสซังสยาม ณ ประเทศมาเลเซีย 
(ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-มะละกา) ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2018 มีผู้ร่วมเดินทาง 114 คน ประกอบด้วยพระสงฆ์ 4 องค์ สัตบุรุษ 110 คน 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 24 พระแท่นพกพา

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระกุมารเยซู กม.8 และพิธ ี

โปรดศีลก�าลัง นักเรียน 4 โรงเรียน วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018  มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจ�านวนมาก

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

งานสงัสรรค์เพ่ือกระแสเรยีกและมอบทนุการศึกษา จดัโดยมูลนธิส่ิงเสริมกระแส-

เรียกคาทอลิก วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี และ 

ห้องประชุมชั้น 4 วัดพระมหาไถ่

 ในยุคของเรา ถ้าจะท�ามิสซาแล้วไม่มีอุปกรณ์ หรือสถานที่ไม่อ�านวย 

เรามักจะมีชุดมิสซา ชุดเล็กๆ ไป นอกจากอุปกรณ์แล้วก็มีหนังสือพิธี สื่อก็ย่อ 

ทั้งหมดไปเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอแพด ไอโฟน และโทรศัพท์มือถือ  

การย่นย่อแบบนี้ไม่ได้เริ่มขึ้นในยุคของเรา แต่เกิดมานานแล้ว

 พระแท่นพกพา ชื่อนี้อาจฟังดูประหลาดแต่ก็สื่อความหมายได้ตรง  

งานแกะสลักและตกแต่งผสมผสาน ของผลงานในช่วงปี 1525-1540 แสดง

ความทุกข์ระทมของพระเยซู ในความเป็นมนุษย์ และการต้องสิ้นพระชนม ์

บนไม้กางเขน

 งานศิลปะที่แท้แล้วคือการท�าให้มนุษย์เข้าใจเรื่องที่ลึกไปกว่าภาพ 

ที่ปรากฏ มันหมายถึงเรื่องแห่งจิตวิญญาณ 

 พระแท่นพกพา แปลกแต่สวยงาม มีความหมาย


