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“ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ คลองจั่น พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจ�านวนมาก

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบล- 

ราชธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช 

พระนางมารย์ีผู้ปฏสินธนิิรมล และพธิบีวชพระสงฆ์ของสงัฆา- 

นุกรเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ ที่อาสนวิหารแม่พระ

นิรมล อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 มีสัตบุรุษ 

มาร่วมเป็นจ�านวนมาก

  อาสนวิหารหลังนี้ ได้รับการซ่อมแซมพระแท่นใหม่ 

ท�าให้สง่างามมากยิ่งขึ้น และยังเป็นพิธีบวชพระสงฆ์องค์แรก

ที่กระท�าในอาสนวิหารหลังใหม่นี้

ยุติความรุนแรงต่อสตรีและปฐพี 
ร่วมใจพิทักษ์ศักดิ์ศรีสตรีและแม่ธรณี
ในยุคปัจจุบัน พระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนไม่เหมือนกัน ให้เราหาสิ่งท่ีดีที่สุดของ

ตนเอง ให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แบบบุญลาภ (อ่านต่อหน้า 17)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจำาวันที่ 13-19 มกราคม 2019 หน้า 3

 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน สถานที่แห่งแรก 

ที่เราไปแสวงบุญคือ บ้านเณรปีนังซึ่งปัจจุบันเป็นบ้าน

เณรใหญ่ระดับปรัชญาของประเทศมาเลเซีย (เทียบเท่า 

ชั้นปี 1-4 บ้านเณรใหญ่แสงธรรมของเรา ส่วนบ้าน

เณรใหญ่ระดับเทววิทยาของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเทียบ

เท่าชั้นปี 5-7 บ้านเณรใหญ่แสงธรรมของเราอยู่ที่อัคร-

สังฆมณฑลคูชิง)

  อาจกล่าวได้ว่าบ้านเณรที่ปีนังเป็นบ้านเณร 

ที่สืบทอดมาจากบ้านเณรส�าหรับพระสงฆ์พื้นเมืองของ

ทวีปเอเชียท่ีคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

(M.E.P.) ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่อยุธยาในนามของ  

“บ้านเณรนักบุญยอแซฟ” หรือ “วิทยาลัยกลาง” (College 

General) ในปี ค.ศ. 1665 (เมื่อ 354 ปีมาแล้ว) ภาษา

ที่ใช้สอนในบ้านเณรสมัยนั้นคือภาษาละติน

  การตั้งบ้านเณรเป็นเป้าหมายหลักของคณะ

สงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ซ่ึงต้องการ 

ส่งเสริมให้เกิดมีพระสงฆ์พื้นเมืองขึ้น เพื่อให้ท�างาน 

แพร่ธรรมกับประชาชนในประเทศของตน อธิการองค์-

แรกของบ้านเณร คือ คุณพ่อหลุยส์ ลาโน ซึ่งต่อมา

จะได้รับศีลบวชเป็นพระสังฆราชองค์แรกของมิสซัง

สยาม (จะฉลองครบ 350 ปีของการก่อต้ังมิสซังสยาม 

ในปี 2019)

 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ 2 กรุง

ศรีอยุธยาถูกพม่าเผาท�าลาย คณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ในปี ค.ศ. 1765 จึงย้าย 

บ้านเณรไปอยู่ที่จันทบุรี และต่อมาย้ายไปอยู่ที่เมือง

ฮอนดัต (ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน) ในเดือนธันวาคม 

ค.ศ. 1765 

  ต่อมาเนื่องจากมีการเบียดเบียนศาสนา ในปี 

ค.ศ. 1769   คุณพ่อปีโญและคุณพ่อมอรวังจึงได้น�า

สามเณรจ�านวน 41 คนออกเดินทางทางเรือเพื่อย้ายไป

ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซียวันแรก 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 1

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

อยู่ที่เมืองปอนดิเชรี ได้เดินทางถึงมะละกาเมื่อวันที่ 11 

ธันวาคม ค.ศ. 1769 และพักอยู่ที่นั่นสองเดือนจึงได้

ออกเดินทางต่อไปยังเมืองปอนดิเชรี ประเทศอินเดีย

  บ้านเณรอยู่ท่ีปอนดิเชรี ประเทศอินเดีย ระหว่าง 

ปี ค.ศ. 1770-1782 เนื่องจากบ้านเณรที่ปอนดิเชรี 

มีระยะทางที่ห่างไกลท�าให้เณรจากประเทศต่างๆ  

ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาที่บ้านเณรนี้ได้ จ�านวน

สามเณรจึงลดลงเรื่อยๆ และได้ปิดตัวลงชั่วคราวระหว่าง 

ค.ศ. 1782-1807 (25 ปี)

 ที่สุดในปี ค.ศ. 1808 (210 ปีมาแล้ว) จึงได้ 

ตั้งบ้านเณร หรือ “วิทยาลัยกลาง” (College General)   

ที่ปีนัง บ้านเณรแห่งนี้มีสามเณรที่เข้ามาเรียนจาก 87 

สังฆมณฑล จากประเทศเมียนมา กัมพูชา จีน ฮ่องกง 

อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเก๊า เม็กซิโก 

สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม และมาเลเซีย 

  สถานที่ที่เป็นท่ีตั้งของบ้านเณรในสมัยก่อน 

ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อ Gurney Plaza และ 

Gurney Paragon อยู่ไม่ไกลจากวัดแม่พระปฏิสนธิ

นิรมล (วัดที่เราไปร่วมมิสซาตรีวารเตรียมฉลองวัด)  

 ส�าหรับบ้านเณรปีนังท่ีเราไปเยี่ยมแต่เดิมเป็น

บ้านพักตากอากาศส�าหรับเณรที่อยู่ไกลๆ ที่ไม่สามารถ 

กลับบ้านได้ในช่วงฤดูร้อน สถานที่แห่งนี้บุญราศ ี

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง พระสงฆ์และมรณสักขี

เคยไปพักในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนด้วย

 ครั้งนี้ ขอเกริ่นถึงที่มาของบ้านเณรปีนัง หรือ 

วิทยาลัยกลางกันก่อนนะครับ คร้ังหน้าเราจะเข้าบ้านเณร 

กัน ขอค�าภาวนาให้น้องเณรใหญ่ของเราด้วย ขณะนี้เรา

มีสามเณรใหญ่จาก 11 สังฆมณฑล จ�านวน 65 คน ขอ

ให้เขามั่นคงในกระแสเรียก และเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ 

ที่ดี ขอค�าภาวนาให้บ้านเณรแสงธรรมของเราด้วยนะ 

ครับ ในปี ค.ศ. 2022 (อีก 4 ปี) บ้านเณรของเราจะ

มีอายุครบ 50 ปี เมื่อถึงวันนั้นเราหวังว่าจะมีกระแส-

เรียกที่เข้มแข็งเหมือนเดิม จึงขอฝากเณรใหญ่ และ 

บ้านเณรใหญ่ไว้ในค�าภาวนาของพี่น้องทุกท่านด้วยครับ

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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เครือข่ายหน่วยงาน (ต่อจากหน้า 20)

(Catholic Asia-Pacific Coalition on HIV/AIDS : 

CAPCHA) จัดสัมมนาระดับเอเชียแปซิฟิก ประจ�าปี  

2018 ที่อาสนวิหาร  St.Mary’s  ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน Bo  

Aung  Kyaw เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ระหว่าง  

วันจันทร์ที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018  

ในหัวข้อ “Live in Peace with Everyone and 

be Holy...”                    

ในการสัมมนาคร้ังน้ี คณะอนุกรรมการคาทอลิก

เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ (CCHA : Catholic Committee 

on HIV/AIDS Thailand) ส่งสมาชิกเข้าร่วม 8 ท่าน 

จากหน่วยงานภายใต้เครือข่าย 7 หน่วยงาน ได้แก่  

1.  Fr.Truong Thong Le จากบ้านพระมารดา 

นิจจานุเคราะห์ หนองบัวล�าภู

2. บราเดอร์อธิคม บุญมณีประเสริฐ จาก 

บ้านซาร์นิลลี่เฮ้าส์  หนองคาย

3. นายเฉลิมรัฐ    ปรีชา  จากศูนย์เมอร์ซ่ีเซนเตอร์  

คลองเตย

4. คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ จากคามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

5. Fr. Gil  Casio จากมูลนิธิมารีส ระนอง 

(Marist Foundation Ranong) 

6. ซิสเตอร์เมอร์ซีเดส ปลาชิโน่ จากศูนย์ 

พุดหง นครศรีธรรมราช

7. คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ แผนกสุขภาพ

อนามัย

8. คุณพ่อยอห์น คอนตาริน

 

องค์กรเครือข่ายคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงาน

เอดส์ ระดับเอเชียแปซิฟิก เป็นองค์กรที่เกิดความคิด

ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงาน

เอดส์ ในแผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย  ย้อนกลับไปในปี 1992 คณะ 

นักบวชคามิลเลียน ได้ริเริ่มงานเมตตากิจงานหนึ่ง ซึ่ง

สังคมยังไม่เปิดรับผู้ป่วย  ผู้ติดเชื้อ  HIV/AIDS  โดยมี  

คุณพ่อยอห์น คอนตาริน เป็นผู้ริเริ่มเปิดบ้านส�าหรับ

ดูแลผู้ติดเชื้อ ที่ซอยเรวดี นนทบุรี เรียกว่า “ศูนย์

บรรเทาใจ” และร่วมมือกับแพทย์คาทอลิกหรือเวชบุคคล 

คือ นายแพทย์ธานี ศิริยง ในการจัดตั้งคณะอนุ- 

กรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ภายใต้แผนก

สุขภาพอนามัย รวบรวมหน่วยงานคาทอลิกที่ท�างาน

ด้าน HIV/AIDS ในประเทศไทย ภายหลังการเปิดศูนย์

บรรเทาใจในชุมชนดังกล่าว มีอุปสรรคในเรื่องความ

หวาดกลัว       ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องการติดเชื้อ 

HIV และป่วยเป็นโรค AIDS ศูนย์บรรเทาใจ จึงย้ายไป

เปิดที่ 1/1 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ในปี  

1995 บนพื้นที่ที่คณะคามิลเลียนได้รับบริจาคมา และ 

ด�าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของคณะอนุกรรม- 

การคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์  ที่ด�าเนินงานควบคู่

กันมา ภายใต้การน�าของคณะนักบวชคามิลเลียน และ

ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากองค์กรและคณะ

นักบวชที่ท�างานด้าน HIV/AIDS และมีการพัฒนามา

เรื่อยๆ จนได้มีความคิดริเริ่มในการขยายงานด้านการ

ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย HIV/AIDS ออกไปยังพระ

ศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยได้เชิญ

องค์กรคาทอลิกที่ท�างานด้านเอดส์ในประเทศต่างๆ มา

ร่วมงานสัมมนาระดับเอเชีย 

เริ่มจัด CAPCHA ครั้งแรกในปี 2004 ที ่

ประเทศไทย และในปี 2010 ยังด�าเนินการในประเทศไทย 

มีตัวแทนจากองค์กรคาทอลิกจากประเทศต่างๆ ใน

เอเชียเข้าร่วมมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่าย ช่วยให้มี 

การแบ่งปันงานในการอภิบาลดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย HIV/

AIDS ระหว่างกัน และติดตามสถานการณ์ของ HIV/

AIDS ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ   CAPCHA 5  

เป็นครั้งแรก ที่มีการผลักดันให้สลับกันจัด และเป็น

เจ้าภาพระหว่างประเทศเครือข่าย โดยไปจัดครั้งที่ 5  

ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ในปี 2014 ครั้งที่  

6 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2016 และ

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศ 

เมียนมา ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2018 โดย

ได้รับความร่วมมือจากพระศาสนจักรท้องถิ่นเมียนมา  

CBCM : (Catholic Bishop Conference of Myanmar 

และ MCHAN : Myanmar Catholic HIV/AIDS 

Network) เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้

การสัมมนาคร้ังน้ี ได้รับเกียรติจากพระสังฆราช 

Alexander Przone Cho  ประธานสภาพระสังฆราช

คาทอลิกเมียนมา CBCM  และ  ECHPC เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา  

 ในพิธีเปิดการสัมมนา มีบุคลากรจากองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับงาน HIV/AIDS  เข้าร่วม และกล่าวกับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนจาก 

National AIDS Program ของเมียนมา และคุณ 

Oussamer Tawil จาก UNAIDS Myanmar                                        

  สรุป การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 85 

ท่าน โดยเป็นผู้แทนจากประเทศเมียนมา ประเทศไทย 

ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศเกาหลี  ประเทศ 

ออสเตรเลีย ฯลฯ

 การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการจัดรูปแบบดังนี้ คือ 

 - มีการภาวนากลุ่มร่วมกัน และพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณทุกวัน

 - มีการออกเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

HIV/AIDS  ในเมืองเมียนมา โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา

ออกเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจของผู้ร่วมสัมมนา

 - มีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของ

สถานการณ์ของการติดเชื้อ HIV/AIDS  ทั้งในระดับ

ประเทศต่างๆ และในระดับภูมิภาค

 - มีเวทีเสวนาแนวทางค�าสอนของศาสนาต่างๆ  

ระหว่างศาสนาต่างๆ คือ ศาสนาพุทธ คาทอลิก โปร- 

เตสแตนท์ อิสลาม ฮินดู โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจโดยสรุป

ดังนี้ คือ

 ระดับท่ัวโลก  รายงานสถานการณ์ของภาคพ้ืน 

เอเชียแปซิฟิก โดย คุณ Eamonn Murphy ผู้อ�านวย-

การภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จาก UNAIDS ดังนี้ คือ  

- มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลก 77 ล้านคน

- มีผู้เสียชีวิตจาก AIDS และโรคที่เกี่ยวข้อง

กับ AIDS จ�านวน 35 ล้านคน จ�านวนผู้เสียชีวิตนี้ 

มีขนาดเท่ากับประชากรของประเทศแคนาดา 

 ระดับเอเชียแปซิฟิก

 - ผู้ติดเชื้อ HIV 12 ล้านคน ขนาดของ

จ�านวนผู้ติดเชื้อ คิดเป็น 2 เท่าของประชากรของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- ผู้เสียชีวิตจาก AIDS  และโรคที่เกี่ยวข้อง

จ�านวน 6 ล้านคน ขนาดจ�านวนผู้เสียชีวิตเท่ากับ

ประชากรของประเทศสิงคโปร์ 

 ยุทธศาสตร์เร่งด่วนท่ีจะยุติการแพร่ระบาด

ของโรคเอดส์ คือ 

ในปี 2020

90 - 90 - 90  หมายถึง 90% ของผู้ติดเชื้อ 

HIV ได้รับการตรวจไวรัส HIV และ 90% ของผู้ได้รับ 

การตรวจดังกล่าว สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส และ 

90% ของผู้รับยาต้านไวรัส มีจ�านวนไวรัสลดลง

90,000 หมายถึง ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 

ไม่เกินจ�านวน 90,000  ราย

การตีตราหรือการกีดกันใดๆ ต่อผู้ติดเชื้อจะ

ต้องหมดไป หรือ ZERO 

ในปี 2030

95 - 95 - 95  หมายถึง 95% ของผู้ติดเชื้อ 

HIV จะต้องได้รับการตรวจไวรัส HIV และ 95% ของ 

ผู้ได้รับการตรวจดังกล่าว สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส 

และ 95% ของผู้รับยาต้านไวรัสมีจ�านวนไวรัสลดลง

53,000 หมายถึง ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 

ไม่เกินจ�านวน 53,000  ราย

การตีตราหรือการกีดกันใดๆ ต่อผู้ติดเชื้อจะ

ต้องเป็นศูนย์ ZERO

เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2020 

คือ 

90% ของผู้ที่รู้ตัวว่าตนเองมีเชื้อและเข้าร่วม 

รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เราจะต้องช่วยกันท�างาน

เพ่ือให้/หาผู้มีเช้ือ HIV และรู้ว่าตนเองมีเช้ืออีกจ�านวน 
(อ่านต่อหน้า 13)
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ตอนที่ 228

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

10 ธันวาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยม 

“ศูนย์คาซา อามีคา ออนลุส” (“Casa Amica Onlus”) 

คนไข้เด็กและเยาวชนหลายคนรับการรักษาตัวที่นี่

ต้อนรับพระองค์

l ศูนย์น้ีให้การต้อนรับแก่คนป่วยและครอบครัวท่ีต้องการ 

ค้างคืนที่โรงพยาบาลเพื่อการดูแล  พระองค์ทรงทักทาย

เด็กและคุยกับพวกเขา  “จะกลับบ้านเมื่อไหร่ล่ะ?

 “พรุ่งนี้ค่ะ”   “พรุ่งนี้แล้ว ดีใจไหม?”

 “ดีใจค่ะ” เด็กหญิงอีกคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า  

“หนูอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วค่ะ หนูกำาลังจะไปฟอกไตที ่

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมเยาวชนเจ็บป่วยโอกาส 

“วันศุกร์ต้นเดือนแห่งเมตตาธรรม” เดือนธันวาคม

โรงพยาบาลเยแมลลิ”

 “พวกเขายังไม่มารับหรือ?”

 “ยังค่ะ ยังไม่มาเลย”

l พระสันตะปาปาทรงเซ็นชื่อที่ภาพถ่ายเพื่อพวกเขาจะ

ร�าลึกถึงพระองค์   จากนั้นพระองค์ไปยังอีกเขตหนึ่งของ 

กรุงโรม เพื่อทรงเยี่ยมเด็กชายอายุ 12 ขวบ แบบเซอร์-

ไพรส์ ณ ศูนย์บ�าบัดพักฟื้น “สะพานและต้นไม้”   พวกเขา 

อ่านรายงานถวายแด่พระสันตะปาปาผู้ทรงรับฟัง

เยาวชนและนายแพทย์อย่างตั้งใจ แพทย์ทูลพระองค์ว่า

 “มันเป็นประสบการณ์ที่ยากล�าบากแต่ก็มีด้าน

บวกอยู่ด้วย เหนืออื่นใดเป็นเรื่องการตัดสินใจและการ

แบ่งปันร่วมกัน”

lแม้พระองค์จะไม่ทรงต้องการแต่เม่ือพระสันตะปาปา 

เสด็จกลับส�านักวาติกันก็ห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เข้า

มาถ่ายภาพและแสดงความเคารพต่อพระองค์ ผู้คน 

ริมถนนต่างร้องว่า

 “ขอพระสันตะปาปาทรงพระ เจริญ” . . . 

“ขอบพระคุณพระสันตะปาปา” “ขอบพระคุณพระสัน- 

ตะปาปา”

14 ธันวาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เพลงมีชื่อว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่” (“Aquí Estoy 

(Here I Am),”) เป็นเพลงแนวเรกเก้ที่มูลนิธิรามอน

ปาเน (the Ramón Pané Foundation) ได้ออก 

เผยแพร่เพื่องานวันเยาวชนโลกที่ประเทศปานามา   

เป็นท่วงท�านองที่จะได้ยินได้ฟังกันที่สวนสาธารณะ 

คริสโตโนทัสในงานนั้น

 ริคาร์โด โกรนา ประธานมูลนิธิรามอนปาเน 

เล่าว่า  “เราได้จัดท�าบทเพลงที่เพิ่งจะเผยแพร่ออก

“ข้าพระองค์อยู่นี่” บทเพลงแนวเรกเก้ สำาหรับงานวันเยาวชนโลกที่ประเทศปานามา 2019

มาเมื่อวานนี้เองโดยมีนักร้องสองคนและท�าเป็นสอง

ภาษาเพราะเราต้องการเรียนรู้ภาษาจากที่อื่นด้วย จะร้อง

เป็นภาษาสเปนและอังกฤษอย่างมีชีวิตชีวาจังหวะสไตล์ 

เรกเก้และเพลงชื่อว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่” (Aquí Estoy)   

จัดท�าบทเพลงโดยนักแต่งเพลงอิวาน ดิอาซ และ 

คุณพ่อโรเบิร์ต กาเลีย ผู้น�าสองภาษาเข้ามารวมกันไว้ 

ในบทเพลงเร้าใจนี้

 ริคาร์โด โกรนา เสริมว่า “เพลงจะขับร้องโดย

นักร้องท่ีมีชื่อเสียงชาวออสเตรเลียคือคุณพ่อโรเบิร์ต  

กาเลียและจากประเทศโคลัมเบียคือ อิวาน ดิอาซ สิ่งนี้

น�าเราไปสู่ความจริงท่ีว่าค�าภาวนาสามารถแสดงออกได้

หลายหนทาง”

l ส�าหรับคุณพ่อโรเบิร์ต กาเลีย นี่เป็นครั้งที่สองแล้ว 

ที่ท่านได้เข้าร่วม ครั้งแรกในวันเยาวชนโลกปี ค.ศ. 2011 

ท่านเป็นผู้ขับร้องเพลงประจ�างานเยาวชนโลกที่จัด 

ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

คุณพ่อโรเบิร์ต กาเลีย

อิวาน ดิอาซ

ริคาร์โด โกรนา

นักบวชและสถานทูตต่างๆ 
ร่วมกันต่อต้าน

ขบวนการค้าทาสมนุษย์ 
8 ธันวาคม 2018 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ผู้คนราว 9,240,000 คน ในปัจจุบันที่เป็นดัง

ทาสยุคใหม่ ที่ปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบของการ

กดขี่แรงงาน กดขี่ทางเพศในวัฒนธรรมแต่งงาน 

และการค้ามนษุย์ ดังนัน้กลุม่สมาชกิทีม่อียู่ทัว่โลก 

จึงจัดให้วันที่ 2 ธันวาคม เป็นวันที่ทั่วโลกร�าลึก

ถึงการขจัดธุรกิจการค้าทาสให้หมดสิ้นไป    แกน

หลักในการต่อสู้กลุ่มหนึ่งคือ “ทาลิธาคุม” เป็น 

กลุ ่มเครือข ่ายกว ้างไกลทั่วโลกของบรรดา

นักบวชผู้ถวายตัวที่ต่อสู้กับธุรกิจการค้ามนุษย์

และเริ่มจากบรรดาซิสเตอร์ ปัจจุบันมีถึง 22 

เครือข่ายงานใน 76 ประเทศที่ก�าลังต่อสู้กับการ

ค้ามนุษย์
(อ่านต่อหน้า 17)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

สีของน�้า
“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” 

(ลูกา 3:22)

สขีองน�า้: ชายผวิด�าเขยีนให้แม่ผิวขาวของเขา  เป็นหนังสอืไดอารี่

ขายดีที่เขียนโดย เจมส์ แม็คไบรด์ ที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีพี่น้อง 

ชายหญิง 12 คน พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูมาโดยแม่ผิวขาวชาวยิวชื่อว่า รูธ  

ผู้ที่ไม่สนใจถึงเรื่องเชื้อชาติยิวของเธอ แต่เธอได้มอบความรักอย่างมากมาย

แก่ลูกทุกคนของเธอ

เจมส์ เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยที่เรดฮุก เมืองบรุกลิน เขารู้ตัว

เองว่าเขาเป็นคนผิวสี ซึ่งต่างจากแม่ของเขาที่เป็นคนผิวขาวอย่างสิ้นเชิง และ

สงสัยว่าตัวเองเป็นผิวขาวหรือคนผิวด�า จนวันหนึ่งเขาถามแม่เขาว่าเขาเป็น

คนผิวด�าหรือผิวขาว แม่ของเขาตอบว่า “ลูกเป็นคน ลูกจะต้องเรียนรู้ด้วย 

ตัวเองหรือลูกเองจะเป็นคนไม่มีตัวตน” เพราะส�าหรับรูธแล้ว การศึกษาไม่ใช่

เร่ืองของเช้ือชาติหรือวัฒนธรรม แต่เป็นการส�านึกรู้และความเข้าใจถึงตัวตน

ของตนเอง

แต่เจมส์ยังไม่พอใจกับค�าตอบ ดังนั้นเขาจึงถามแม่ของเขาผู้ท่ีเคร่ง

ศาสนามากว่า “พระเจ้าจะเป็นผิวดำาหรือผิวขาว”

เธอกล่าวกับลูกว่า “โอ้ลูกแม่... พระเจ้านั้นไม่ใช่คนดำา และก็ไม่ใช่ 

คนขาว พระองค์เป็นจิตวิญญาณ”

  “พระองค์ชอบคนผิวดำาหรือคนผิวขาวมากกว่ากัน” เขาถามแม่

  แม่ตอบ “พระองค์รักทุกคน พระองค์เป็นจิต”

เขาถามต่อว่า “จิตคืออะไร”

  แม่ตอบว่า “จิตก็คือจิต”

เขาถามอีกว่า  “แล้วจิตของพระเจ้าคือเป็นสีอะไร”

แต่ตอบเขาว่า “จติของพระองค์ไม่มสี ีพระเจ้าทรงเป็นเสมอืนสขีองนำา้ 

เพราะนำ้านั้นไม่มีสี”

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก ลูกขอขอบ- 

พระคุณพระองค์ ท่ีพระองค์ทรงสถติอยูใ่นลูกทกุคน ในความสขุและความทุกข์ 

ในเสยีงหวัเราะและในนำา้ตา ในทกุการเผชญิกบัปัญหาและความสำาเรจ็ทกุอย่าง 

ในความเศร้าโศกและความชื่นชมยินดีของลูกเสมอมา อาแมน

หนึ่งปีในมือ
 และแล้วการ “เคาท์ดาวน์” ก็ผ่านไป
 แต่ละวิธีการแต่ละสถานที่แต่ละบริบท
 อยู่รอวันแรกของปีใหม่กันใจจดใจจ่อ
 คนมองโลกในแง่ดีตื่นรอจนถึงเที่ยงคืน
 เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่เริ่มขึ้น
 ส่วนคนมองโลกในแง่ร้ายตื่นรอจนเที่ยงคืน
 เพื่อให้แน่ใจว่าปีเก่าผ่านไปแล้วจริง
 ยิ่งทีดูยิ่งอลังการยิ่งใหญ่ขึ้น
 กลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นปีใหม่ที่ต่างไป
 กลายเป็นจุดขายเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ
 กลายเป็นกระแสเริ่มต้นปีใหม่นอกบ้าน
 ท่ามกลางผู้คนมากหน้าหลายตา
 ทั้งๆ ที่น่าจะเป็นช่วงเวลาของครอบครัว
 พ่อแม่พี่น้องอยู่พร้อมหน้าประสานใจต้อนรับปีใหม่
 ส่งพรรับพรอวยชัยให้กัน
 เพราะพรที่ให้กันและกัน
 ไม่อยู่แค่ค�าพูดแค่ใจแค่ความรัก
 ขอให้มีความสุขตลอดปี
 ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 ขอให้คิดอะไรได้สมหวัง
 แต่เบื้องหลังพรแต่ละอย่างมีพันธะ
 ฉันอวยพรให้คุณมีความสุขตลอดปี
 ฉันจะทำาทุกอย่างเพื่อให้พรนี้เป็นจริง
 ในฐานะพ่อแม่ในฐานะพี่น้องในฐานะเพื่อน
 ฉันอวยพรให้คุณเจริญในหน้าที่การงาน
 ฉันจะทำาทุกอย่างเพื่อช่วยคุณให้พรนี้เป็นจริง
 ในฐานะพ่อแม่ในฐานะพี่น้องในฐานะเพื่อนร่วมงาน
 ฉันอวยพรให้คุณคิดอะไรได้สมหวัง
 ฉันจะทำาทุกอย่างที่ฉันทำาได้เพื่อให้ฝันของคุณเป็นจริง
 ในฐานะพ่อแม่ในฐานะพี่น้องในฐานะเพื่อน
 จะว่าไปแล้วพรก็แค่ลมปากแม้ฟังแล้วดูดีแค่ไหน
 แต่คนที่อวยพรไม่ร่วมแรงร่วมใจให้พรเป็นจริง
 หรือจะพูดอีกนัยหนึ่ง
 คนที่อวยพรเป็นพรแรก...นั่นเอง
 คนที่ให้พรนั่นแหละที่ท�าให้พรเป็นจริง
 คนที่ให้พรนั่นแหละที่ท�าให้พรเป็นรูปธรรม
 ในช่วงนี้มีโหรพากันออกมาท�านายทายทัก
 ทั้งเรื่องความเป็นไปของชาติบ้านเมือง
 ทั้งเรื่องการบ้านการเมือง
 ทั้งเรื่องเหตุร้ายภัยพิบัติ...
 ฟังดูแล้วน่าหดหู่มากกว่าน่าเป็นสุข
 เหมือนเป็นการก�าหนดทุกอย่างไว้แล้วทั้งปี
 ทั้งๆ ที่วันเวลาตลอดปีอยู่ในมือแต่ละคน
 อย่างที่พูดกัน “ฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะคน”
 แต่ก็ไม่วายที่หลายคนเชื่อหลายคนจริงจังกับค�าท�านาย
 แล้วก็ด�าเนินชีวิตไปภายใต้ค�าบอกค�าแนะของโหร
 จะออกแรงจะพยายามไปทำาไมให้มาก
 ไหนๆ ดาวบ้านดาวเมืองจะเป็นแบบนี้
 จะวางแผนวางแนวทางชีวิตไปทำาไม
 ในเมื่อทุกอย่างถูกลิขิตไว้เรียบร้อยแล้ว
 ทั้งๆ ที่แต่ละคนคือผู้ลิขิตชีวิตแต่ละวัน
 ทั้งๆ ที่แต่ละคนเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ของตน
 วันละหน้าวันละหน้า
 ตั้งแต่เริ่มวันแรกของปีใหม่นั่นแหละ
 สามร้อยหกสิบห้าหน้าว่างที่ต้องเขียน
 แต่ละหน้าให้มีสิ่งดีสิ่งงดงามบันทึก...ทีละหน้า
 พร้อมกับมั่นใจว่าปีใหม่จะน�าอะไรมาให้ฉันบ้าง
 ขึ้นอยู่กับว่าฉันน�าอะไรมาให้ปีใหม่บ้าง 
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พิธีบูชาขอบพระคุณค�่าคืนคริสต์มาส ค.ศ. 2018
“พระเจ้าทรงประทานชีวิตโอกาสคริสต์มาส”

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2018 การถวาย 

“บูชาขอบพระคุณยามค่�าคืน” ฉลองคริสต์มาส ณ มหา- 

วิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ 

ในรางหญ้าสอนให้เราแบ่งปันชีวิตของเราให้กับบรรดา 

พี่น้องชายหญิงของเราที่มีความเดือดร้อน”

 “ณ เบธเลเฮมเราพบว่าพระเจ้ามิได้เสด็จมา

เพื่อรับชีวิตเราไป  แต่เพื่อประทานชีวิตให้แก่เรา  ใน

บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบคุณค่ำาคืนคริสต์มาสวันที่ 24 

ธันวาคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า สถานที่

บังเกิดของพระเยซูคือจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์”

บ้านแห่งขนมปัง (เบธเลเฮม)

 พระองค์ทรงต้ังข้อสังเกตว่า เบธเลเฮมหมายถึง 

“บ้านแห่งขนมปัง” และมารีย์วางพระเยซูกุมารไว้ใน 

รางหญ้า  คล้ายๆ กับพระองค์ทรงต้องการบอกว่า “เรา

อยู่นี่ไง เราเป็นอาหารของเจ้า” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพระเยซู

คริสต์ทรงมอบพระองค์เองแก่เรา ทรงสอนเราให้เจริญ

ชีวิตในหนทางใหม่ “ไม่ใช่อยู่เพื่อแค่กินและสะสม แต่

เพื่อแบ่งปันและให้ผู้อื่น”  เราหล่อเลี้ยงตนในพระเยซู

ผู้ทรงเป็นปังทรงชีวิตและบังเกิดใหม่ในความรักโดย

การท�าลายวัฏจักรแห่งความโลภและการสร้างสม

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าในพระคัมภีร์ 

บาปก�าเนิดของมนุษย์คือการเอาผลไม้ต้องห้ามมากิน 

“มนุษย์จึงกลายเป็นคนที่เอาแต่จะกินจะดื่ม”  พระองค์ 

ตรั ส ว่ าแ ม้กระทั่ งทุกวันนี้ มีคนจำ านวนไม่น้อย ท่ี  

รับประทานแต่อาหารดีๆ ในขณะที่คนอื่นมากมาย 

ไม่มีแม้แต่อาหารเพียงเล็กน้อยที่จะกินเพ่ือประทังชีวิต  

เมื่อยืนอยู่ต่อหน้ารางหญ้า เราเข้าใจว่าอาหารแห่งชีวิต

ไม่ใช่ความม่ังค่ังวัตถุแต่เป็นความรัก ไม่ใช่ความถ่ีเหนียว

แต่เป็นความเมตตา ไม่ใช่การอวดตัวเองแต่เป็นความ

ซื่อเรียบง่าย”

การแบ่งปันกับผู้อื่น

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพระเยซู

ทราบดีว่าเราต้องรับประทานอาหารทุกวันจนตลอด

ชีวิต  “วันนี้ก็เช่นเดียวกันบนพระแท่นพระองค์ทรงเป็น

แผ่นปังที่บิออกเพื่อเรา  พระองค์ทรงเคาะที่ประตูเราเพื่อ 

ที่จะเข้ามารับประทานอาหารพร้อมกับเรา”  

 หากเราต้อนรับให้พระเจ้าผู้เสด็จเข้ามาในใจ

เรา อนุญาตให้พระองค์ประทับ สมเด็จพระสันตะปาปา

ตรัสว่า ประวัติศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลง  “เพราะเมื่อ

พระเยซูประทับอยู่ในดวงใจเรา ศูนย์กลางชีวิตก็จะไม่ใช่ 

“ตัวข้าพเจ้า” ที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวและความละโมบ

อีกต่อไป แต่จะเป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงบังเกิดและเจริญชีวิต

เพื่อเรา”

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าพระเยซูเจ้าทรง

เชื้อเชิญเราในวันคริสต์มาสให้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจาก

โต๊ะอาหารเพื่อไปรับใช้ผู้อื่น แบ่งปันข้าวปลาอาหารกับ

พวกเขาที่ไม่มีอาหารจะรับประทาน

จงอย่ากลัว

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสต่อไปอีก

ว่าเรายังเรียกเบธเลเฮมว่าเป็น “นครแห่งกษัตริย์ดาวิด” 

อีกด้วย  ก่อนที่ดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์  ดาวิดเป็น

คนเลี้ยงแกะท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้ดูแลและน�า

ประชากรของพระองค์ ในคืนวันคริสต์มาสพวกคนเลี้ยง

แกะให้การต้อนรับพระเยซูเสด็จมายังโลก  ทูตสวรรค์

องค์หนึ่งปรากฏมาและกล่าวกับพวกเขาว่า “จงอย่า

กลัว”  สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าเราได้ยินประโยคนี้ 

บ่อยๆ ในพระวรสาร เพราะพระเจ้าทราบว่าเรามีความ

กลัวเนื่องจากความบาปของเรา

 “เบธเลเฮมคือการแก้ไขความกลัวนี้  เพราะ

แม้มนุษย์จะปฏิเสธบ่อยๆ พระเจ้าก็ยังคงต้อนรับเรา  

พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ” 

พระเจ้าทรงท�าตนเป็นทารกน้อยๆ เพื่อที่จะไม่ท�าให้เรา

กลัว  

ก�าลังรอหรือก�าลังต้องการ?

 คนเลี้ยงแกะไม่ได้หลับเมื่อทูตสวรรค์ปรากฏ

ตนเพื่อแจ้งข่าวดี พวกเขาก�าลังเฝ้าคอยอยู่ สมเด็จ

พระสันตะปาปาตรัสว่าชีวิตของเราจะอยู่ที่การรอคอย

หรือ ณ ที่มีความต้องการ หากเรารอคอยพระคริสตเจ้า

ท่ามกลาง “ความทุกข์ยากแห่งปัญหาชีวิต เราจะได้รับ

ชีวิตของพระองค์”  แต่หากเราใช้ชีวิตในความต้องการ

ที่เห็นแก่ตัวของเรา “ซึ่งทุกสิ่งล้วนเป็นอำานาจและพึ่ง 

แค่ความสามารถของเราเอง ใจของเราก็จะถูกขวางกั้น 

มิให้เห็นแสงสว่างของพระเจ้า”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพวกคน

เลี้ยงแกะรีบวิ่งไปทันที ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพระเจ้า ยอม

ละทิ้งฝูงแกะโดยไม่มีผู้ใดดูแล  หลังจากที่ได้พบพระเยซู 

กุมารน้อยแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปประกาศการ

บังเกิดของพระองค์  “การเฝ้าคอย การรีบวิ่งไป การ

เส่ียงชีวิตเหล่านี้ล้วนเป็นการบอกเล่าถึงความสวยงาม

ถึงการกระทำาแห่งความรัก” 

รักพี่น้องชายหญิงของเรา

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวสรุปว่า  

ในวันคริสต์มาสเราทุกคนอยากไปที่เบธเลเฮม  “วันนี้ก็

เช่นเดียวกัน  ถนนเป็นทางชันขึ้นเนินเขา ความสูงแห่ง

การเห็นแก่ตัวของเราจำาต้องถูกควบคุม แล้วเท้าของเรา

ก็ต้องไม่พลาดหรือลื่นลงสู่โลกียวิสัยและบริโภคนิยม”

 เพราะฉะน้ันเราต้องมอบตนไว้กับพระคริสตเจ้า

พร้อมวอนขอพระองค์ “ข้าแต่นายชุมพาบาลที่ดี โปรด

รับข้าพเจ้าไว้บนบ่าของพระองค์ เมื่อได้รับความรัก

จากพระองค์ข้าพเจ้าจะสามารถรักพ่ีน้องชายหญิงของ

ข้าพเจ้าแล้วช่วยจูงมือพวกเขาเดินไปพร้อมๆ กัน”

(มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ - 

นำาบทสรุปบทเทศน์ของพระสันตะปาปา

มาร่วมกันไตร่ตรอง)
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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)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

พักผอนในพระเจา
 20 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001

ครบรอบ 18 ป

“โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดร
แกทานทั้งสองเทอญ”

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

พักผอนในพระเจา
 9 มกราคม ค.ศ. 2004

ครบรอบ 15 ป
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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)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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พักผอนในพระเจา
 20 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001
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“โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดร
แกทานทั้งสองเทอญ”

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

พักผอนในพระเจา
 9 มกราคม ค.ศ. 2004
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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

เ พื่ อ ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก . . . ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง . . . 

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

http://www.ponmaree.com / Line@ponmaree

02 291 3750-4

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

พักผอนในพระเจา 
10 มกราคม ค.ศ. 2013

ครบรอบ 6 ป 

พักผอนในพระเจา 
10 มกราคม ค.ศ. 2013

ครบรอบ 6 ป 

‘AveMar i a ’‘AveMar i a ’

มารีอา 
จิราพร 

นอยไกรไพร 
โชติโรจน

ประภา

มารีอา 
จิราพร 

นอยไกรไพร 
โชติโรจน

ประภา

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง 

¢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

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"

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

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มัทธิว โบวจั๊ว 
ฉัตรวัฒนาสกุล

มารีอา มุยเง็ก แซฉั่ว

มัทธิว โบวจั๊ว 
ฉัตรวัฒนาสกุล

มารีอา มุยเง็ก แซฉั่ว

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

à¨à¹ÇÕ¿ àÍÅÔÊ à¤Á»Š ¤.È. 1920-2012
ÂÍË�¹ Ë‹Ò¹ äÎ«Ñ¹ ¤.È. 1917-2000
à¨à¹ÇÕ¿ àÍÅÔÊ à¤Á»Š ¤.È. 1920-2012
ÂÍË�¹ Ë‹Ò¹ äÎ«Ñ¹ ¤.È. 1917-2000

Forever in our heartsForever in our hearts
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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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ความศักดิ์สิทธิ์ใหม่
โดย บาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล

ในนามของสถาบันแสงธรรม ขอส่งความสุข 

ความปรารถนาดีมายังทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันพระ 

คริสตสมภพ และปีใหม่ ค.ศ. 2019 ในขณะที่เราก�าลัง

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่อยู่นี้ ขอขยายความค�าว่า “ใหม่”  

เพิ่มเติมสักเล็กน้อย ทั้งน้ีเพื่อให้พวกเราทุกคนก้าวสู ่

ปีใหม่ไปด้วยกัน ด้วยหัวใจใหม่และมุมมองใหม่ของ

ชีวิตอย่างแท้จริง ปกติคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะชอบ

อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ เช่น อุปกรณ์ของใช้ใหม่ เครื่องเรือน

ใหม่ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ในพระคัมภีร์ก็มีกล่าวถึง “สิ่งใหม่” เอาไว้ เช่น “จงอย่า

จดจ�าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว อย่าคิดถึงเรื่องราวในอดีต

อีกต่อไป ดูเถิด เราก�าลังจะท�า “สิ่งใหม่” โดยแท้จริง  

เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้แล้ว ท่านไม่รูด้อกหรอื เราจะเบิกทาง 

ในถิ่นทุรกันดาร เราจะท�าให้เกิดแม่น�้าขึ้นในที่แห้งแล้ง”    

    จากข้อความในพันธสัญญาเดิมนี้  

พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ก�าลังท�าสิ่งที่ใหม่ เป็นสิ่งใหม่ที่ 

ดีงาม พระองค์ก�าลังสร้างหนทางใหม่เพื่อเราในถ่ิน

ทุรกันดาร พระองค์ทรงประทานธารน�้าที่ให้ชีวิตในช่วง

เวลาที่เราอยู่ในดินแดนที่แห้งแล้ง 

ในรอบปีท่ีผ ่านมาอาจมีบางท่านท่ีพบกับ

อุปสรรค และปัญหามากมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของสุขภาพ ครอบครัว เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ การ

อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ บางอย่าง

เราสามารถเร่ิมต้นใหม่ได้ทุกวัน แต่ก็คงมีหลายเร่ือง 

เช่นกันที่ไม่ว่าจะพยายามท�าอย่างไร เราก็ไม่อาจกลับไป

แก้ไขให้ดีดังเดิมได้ บางเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อ

การยอมรับ และเข้าใจได้โดยอาศัยสติปัญญาอันจ�ากัด

ของมนุษย์  แต่เรายังคงมีความเช่ือมั่นว่าพระเจ้าทรง

ประทับอยู่กับเรา ทรงเป็นดังกระจกที่สะท้อนแต่แง่มุมที่

งดงามของสิ่งสร้างของพระองค์อยู่เสมอ เป็นต้นมนุษย์

เพราะเราคอื “บตุรสุดท่ีรักของพระองค์” ดงันัน้ในปีใหม่

นี้ถ้าเราสามารถมองทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ทุกเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ด้วยสายพระเนตรของพระเจ้า 

ด้วยความหวงัและไว้ใจในพระองค์ พร้อมท้ังไม่ลืมปล่อย

ให้มีท่ีว่างไว้เพื่อให้พระองค์ท�างานในชีวิตของเราแล้ว 

ความรักและสันติสุขย่อมเพิ่มพูนขึ้นในหัวใจของเรา 

ในบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือบท 

ข้าแต่พระบิดา ที่เราคริสตชนภาวนาเป็นประจ�านั้น ค�า

ว่า “พระองค์สถิตในสวรรค์” บ่งบอกถึงพระเจ้าผู้ซึ่งอยู่ 

เหนือทุกสิ่ง (Transcendence) เราไม่สามารถรับรู้

ได้ด้วยความสามารถใด ๆ ทั้งสิ้นของมนุษย์ แต่ใน

เวลาเดียวกันเราขึ้นต้นภาวนานี้ด้วยค�าว่า “ข้าแต่พระ

บิดา” ซึ่งเป็นการประกาศว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดเรา

มากที่สุด (Immanence) โดยผ่านทางพระเยซูเจ้าพระ

บุตรผู้ทรงรับธรรมชาติบังเกิดเป็นมนุษย์และเสด็จมา

ประทับท่ามกลางเรา ทรงสอนให้เรียกพระเจ้าว่าพระ

บิดา พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อน�าข่าวที่น่าชื่นชมยินดี

แห่งความรอดมาให้ เป็นเรื่องใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

ตรัสถึงบทบัญญัติใหม่ เหล้าองุ่นใหม่ นักบุญเปาโล

กล่าวถึงคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปท�าให้กลับกลาย

เป็นสิ่งสร้างใหม่ จึงต้องด�าเนินชีวิตด้วยจิตใหม่ คือจิต

ของพระเจ้า ความเข้าใจที่สุดโต่งของศาสนิกต่อพระเจ้า

ทรงอยู่สูงเหนือสรรพสิ่งและไม่สนใจความเป็นไปของ

มนุษย์ เป็นความเข้าใจที่แตกต่างไปจากความเชื่อของ 

คริสตชน ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงประทับในสวรรค์และทรง

อยูกั่บเราอย่างใกล้ชิดท่ีสุดในเวลาเดยีวกัน ความศักดิส์ทิธิ์

ใหม่ของคริสตชนจึงมุ่งไปยังการแสวงหาและพบกับ

พระเจ้าในทุกที่ทุกเวลา เพราะพระองค์ไม่ได้ถูกจ�ากัด 

อยู่ในเวลาและสถานที่   ไม่แบ่ง 

แยกคริสตชนออกจากโลกของความเป็นจริง  และการ 

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

จากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ด้วยข้ออ้างในด้านความเชื่อทางศาสนา ความอดอยาก 

การค้ามนุษย์ การเผชิญหน้ากันเพื่อท�าสงครามเข่นฆ่า

กันด้วยอาวุธ และสงครามทางการค้า  ความตกต�่าทาง

ด้านศีลธรรม ท�าให้เราต้องหันมามองความศักดิ์สิทธิ ์

ในมุมมองใหม่ คือการแสวงหาและเสริมสร้างเอกภาพ 

สันติภาพ ความดีงามในตัวเพื่อนมนุษย์ทุกคน  ค�าสอน

ทางด้านจริยธรรมมีท่ีมาจากพระคมัภร์ี และธรรมประเพณี

(อ่านต่อหน้า 11)

(อสย 43:18-19) 

(เทียบ กจ 17:24-28) 
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งานชุมนุมลูกเสือ (ต่อจากหน้า 19)

จัดการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ซาเลเซียน ครั้งที่ 8  

ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ�าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   

ระหว่างวันที่  3-7  ธันวาคม 2018  โดยมีโรงเรียน 

ที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์-

ดอมินิก  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  กรุงเทพฯ 

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  จ.อุดรธานี โรงเรียน

สารสิทธิ์พิทยาลัย  จ.ราชบุรี  โรงเรียนแสงทองวิทยา   

จ.สงขลา  และโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์  ประกอบด้วยลูกเสือ  1,067  คน  เนตรนารี   

241  คน สมาชิกซาเลเซียน  คณะครู  อาสาสมัคร   

361  คน  รวมจ�านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งสิ้น  1,669   

คน 

 งานชุมนุมลูกเสือ  -  เนตรนารีซาเลเซียนครั้งนี้ 

จัดขึ้นเป็นครั้งที่  8  ซึ่งจัดต่อเนื่องประจ�าทุก  3  ปี  โดย

โรงเรียนในเครือซาเลเซียนสลับกันเป็นเจ้าภาพ  ส�าหรับ

ในครั้งนี้มีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก  เป็นเจ้าภาพ  ร่วมกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ  โดยมีคุณพ่อ

เกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว เป็นผู้บังคับการค่าย การชุมนุม 

คร้ังน้ีจัดข้ึนภายใต้ช่ือว่า  “เส้นทางแห่งรักและความภักดี   

ซาเลเซียนสดุดีพระภูบดินทร์  SCOUT JAMBOREE 

2018”  โดยมีค�าขวัญที่สอดคล้องกับค�าขวัญประจ�าปี   

2018  ของคุณพ่ออังเกล  เฟอร์นันเดซ  อาร์ติเม่   

อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียนที่ว่า “ก้าวไปพร้อมกันกับ 

ดอนบอสโก” (Let’s walk together with Don Bos-

co) -  ให้เราปลูกศิลปะการฟังและการเดินไปด้วยกันกับ

คุณพ่อบอสโก  

พิธีเปิดการชุมนุมจัดขึ้นในวันที่  4  ธันวาคม 

ค.ศ. 2018  โดยคุณพ่อเทพรัตน์  ปิติสันต์  เจ้าคณะ 

แขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี พร้อม

ด้วยคุณพ่อสมิต  แดงอ�าพันธ์  ประธานคณะกรรมการ

การศึกษาซาเลเซียน  คุณพ่ออธิการและสมาชิกซาเล-

เซียน ร่วมพิธีและอยู่ร่วมในงานชุมนุมด้วย

พิธีเปิดเร่ิมด้วยการภาวนาเปิดการชุมนุม  จากน้ัน 

มีพิธีการถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  ต่อด้วยการเดิน 

สวนสนามและทบทวนค�าปฏิญาณตนของลูกเสือ - เนตร- 

นารี  จากน้ันมีพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและถวายพระพร 

ชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร  ตามด้วยพิธีร�าลึกในพระมหากรุณา- 

ธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช  บรมนาถบพิตร  ตลอดจนการแสดงอันตระการตา 

ท่ีสื่อความหมายถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นของ

สถาบันในเครือซาเลเซียน 

ลูกเสือและเนตรนารีท่ีเข้าร่วมในการชุมนุมคร้ังนี้ 

ได้ท�ากิจกรรมและได้รับประสบการณ์ต่างๆ  มากมายที่

เป็นประโยชน์  อาทิ  กิจกรรมบุกเบิก  กิจกรรมผจญภัย 

และเดินทางไกล กิจกรรมนักอนุรักษ์ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ 

เต่าทะเล  ชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร  กิจกรรมธรรมชาติ

วิทยาท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  

กิจกรรมรอบกองไฟ  การชมนิทรรศการและกิจกรรม

ยามว่าง  และที่ส�าคัญที่สุดก็คือการได้เรียนรู้ชีวิตของ 

คุณพ่อบอสโกและรู้จักคุณค่าของพระวรสารผ่านทาง

กิจกรรมคุณธรรมซ่ึงรับผิดชอบโดยแผนกอภิบาล 

เยาวชนซาเลเซียน  โดยมีคุณพ่อยะรัตน์  ไชยรา  และ 

ทีมงานเป็นผู้น�ากิจกรรม

 ส�าหรับการชุมนุมรอบกองไฟและพิธีปิดงาน

ชุมนุมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ซาเลเซียนครั้งนี้จัดขึ้นใน

ตอนค่�าของวันที่  6  ธันวาคม ค.ศ. 2018  โดยตัวแทน

ลูกเสือและเนตรนารีของแต่ละโรงเรียนได้แสดงศิลปะ

วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามตระการตาสร้างความ

ประทับใจให้กับทุกคนที่ได้ชมในบรรยากาศแห่งความ

เป็นกันเอง  ส่วนในช่วงพิธีการปิดการชุมนุม  คุณพ่อ

เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงฯ ได้มอบของที่ระลึกให้

โรงเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ  รวมทั้งมอบโล่รางวัลของ

การประกวดต่างๆ  เช่น  การประกวดหน้าค่ายย่อย  การ

แข่งขันบุกเบิก  และได้ส่งมอบธงงานชุมนุมลูกเสือ  –

 เนตรนารี ซาเลเซียนให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปคือโรงเรียน

แสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะจัดในปี ค.ศ.

2021 การชุมนุมในครั้งนี้จบลงด้วยความประทับใจและ

บรรลุจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน

ท�าให้การจัดงานครั้งนี้ส�าเร็จไปด้วยดี
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เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

ของพระศาสนจักรย่อมไม่มีวันล้าสมัย แต่มีความจ�าเป็น

ต้องแสวงหาหนทางใหม่ๆ ในการประกาศข่าวดีกับ

มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้พระศาสนจักรยังคงมี

ชีวิตชีวาและดึงดูดใจส�าหรับชนรุ่นใหม่ มิฉะน้ันแล้ว

ศาสนาก็คงเป็นได้แต่เพียงวัตถุโบราณในสายตาของ

เยาวชน ดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็นว่า ถ้า

คริสตชนยึดติดอยู่กับกฎเกณฑ์มากจนเกินไป พระ

ศาสนจักรจะกลายเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ให้คนมาเยี่ยมชม

เท่านั้น 

การพิจารณาปรากฏการณ์โดยใช้แนวคิดทาง

เทววิทยา (Theologizing) ของพระศาสนจักรมีการ

พัฒนาไปมากแล้ว พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง และทรง

ด�ารงอยู่ใกล้ชิดกับสรรพสิ่งด้วย แต่ก็เป็นไปได้ที่คริสต-

ชนจ�านวนไม่น้อยท่ียังคงเชื่อในพระเจ้าท่ีไม่ข้องเกี่ยว

กับโลกนอกจากการพิพากษาตัดสิน  ถ้ายังคงไม่มีการ 

กลับใจเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ ย่อมไม่อาจท�าให้ 350 ปี

ของมสิซงัสยาม เปลีย่นแปลงไปสูส่ิง่ใหม่อันเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรไทยได้

เลย ปีใหม่นี้จึงขอให้พระเจ้าที่เราเชื่อผู้ทรงอ�านาจเหนือ

สรรพสิ่ง (Transcendence) และทรงอยู่กับเราอย่าง

ใกล้ชิด (Immanuel / Immanence) ประทานพรให้ 

คริสตชนชาวไทยเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ใหม่ที่ทรงน�า

มาให้นี้กันทุกคน

“ถ้าท่านสุภาพถ่อมตนแล้ว 
คงไม่มีอะไรมาท�าร้ายท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น

ค�าสรรเสริญหรือค�าดูหมิ่น เพราะท่านรู้ดีว่า 
ตัวท่านเองเป็นอย่างไร”

 (นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา)
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1.5 ล้านราย

จ�านวนผู้ด�ารงชีวิตพร้อมกับเชื้อ HIV และ 

รับยาต้านไวรัสแล้ว เชื้อ HIV ลดลงมีจ�านวน 2.3  

ล้านราย  ซึ่งเท่ากับ 45% ของผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัส

อยู่เท่านั้น ฉะนั้นถ้าเราต้องการไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ใน

ปี 2020 ว่า 90% ของผู้ติดเชื้อ แล้วเชื้อลดลง เราจะ

ต้องช่วยกันท�างานเพ่ือให้/หาผู้ติดเชื้อที่รับยาต้าน

ไวรัส แล้วเชื้อไวรัส HIV ไม่ลดลงอีกจ�านวน 1.4 

ล้านราย เช่น ผู้ทานยาไม่สม่�าเสมอ ฯลฯ เป็นต้น

ความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตอบสนองอย่าง

เฉพาะเจาะจง ท้ังในด้านพ้ืนท่ี ประเทศ และกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เราต้องเข้าไปด�าเนินการ ดังนี้คือ ในเอเชียแปซิฟิก 

จากจ�านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ของเอเชียแปซิฟิก 

จ�านวน 280,000 รายนั้น 96% ของจ�านวนผู้ติดเชื้อ

รายใหม่เหล่านี้ กระจายกันในประเทศต่างๆ 9 ประเทศ 

ดังนี้ คือ อินเดีย 31%, จีน 22%, อินโดนีเซีย 9%,  

ปากีสถาน 7%, ฟิลิปปินส์ 4%, เมียนมา 4%, เวียดนาม 

4%,  มาเลเซีย 3%, ไทย 2% และประเทศอื่นๆ อีก 4% 

โดยที่ 84% ของผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ดังกล่าวข้างต้น  

สามารถจ�าแนกกลุ่มบุคคลผู้ติดเชื้อรายใหม่ออกได้

ดังนี้ คือ ลูกค้าของผู้ให้บริการทางเพศและคู่ขา จ�านวน 

35%, ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จ�านวน 29%, ผู้เสพ

ยาเสพติดโดยการฉีด 14%, กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ 

4% และกลุ่มแปลงเพศ 2%

ส�าหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

ประเทศไทย

- ประมาณคร่าวๆ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย 

เครือข่ายหน่วยงาน (ต่อจากหน้า 4)
AIDS มีประมาณ 500,000 ราย

- มากกว่า 300,000 ราย สามารถเข้าถึงยา

ต้านไวรัส

- มีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่เข้าถึงยาต้านไวรัส จ�านวน

มากกว่า 100,000 ราย

- ยังมีผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอีกจ�านวนมาก และ

ไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ HIV หรือไม่?

- มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี 2017 จ�านวน 6,400 

ราย

- มีผู้เสียชีวิตจาก AIDS และโรคที่เกี่ยวข้อง 

จ�านวน 15,000 ราย ในปี 2017

- 72% ของผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่ได้รับยาต้านไวรัส

- 84% ของเด็กติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส

ส�าหรับประเภทของผู้ ติดเช้ือรายใหม่ในปี 

2015-2019  แยกประเภทดังนี้ คือ 

ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 50%, กลุ่มผู้ม ี

เพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (คู่ที่มิได้แต่งงาน 4%) คู่

ที่แต่งงานแล้ว 24%, ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยการฉีด 12%,  

ผู้มีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงขายบริการและลูกค้า 10%

- ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในเอเชีย

แปซิฟิก ที่มีการแพร่หลายของเชื้อ HIV ถึง 9% ของ

จ�านวนประชากรที่มีเชื้อ HIV

- ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคจะ

ลดลง แต่การแพร่ของการติดเชื้อก็ยังสูงในกลุ่มบุคคล 

ผู้ได้รับผลกระทบ

- ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่ท�า

โครงการป้องกันการแพร่เชื้อจากมารดาสู่ลูกได้ผลดี 

ด้วยอัตราการถ่ายทอดเชื้อต่�ากว่า 2%

- ประเทศไทยมีความหวังว่าจะเป็นประเทศ

แรกที่ประสบความส�าเร็จในนโยบายที่จะหยุดยั้ง AIDS 

ในปี 2030

นโยบายหลักในการยุติเอดส์ในปี 2030 ของ 

ประเทศไทย คือ

1. ลดผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ปัจจุบัน 7,000 

ราย เป็นน้อยกว่า 1,000 ราย

2. ลดอัตราการเสียชีวิตจาก HIV/AIDS ปัจจุบัน 

20,000 รายต่อปี ให้น้อยกว่า 4,000 รายต่อปี

3. ลดการตีตราและการกีดกัน (Reduce 

Stigmatization and Discrimonation)  เช่น ปัจจุบัน

ยังมีการสุ่มตรวจหา HIV ในการสมัครงาน และในการ

สอบเข้าสถาบันการศึกษา

นอกเหนือจากสถานการณ์ของ HIV/AIDS  

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในการสัมมนาดังกล่าว ยังได้มีการ 

รายงานสถานการณ์ HIV/AIDS ของประเทศต่างๆ ใน

เอเชีย  การเข้าเย่ียมหน่วยงานต่างๆ ในย่างกุ้ง ท่ีท�างาน 

ด้าน HIV/AIDS และงานอาสาสมัคร จิตอาสาบริการ 

สังคมในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถติดตาม 

รายงานท้ังหมดได้โดยผ่านทาง www.healthpastoral. 

com / Facebook  และ Newsletter  ของแผนก

สุขภาพอนามัย             

ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริม

งานเอดส์ แผนกสุขภาพอนามัย ขอขอบพระคุณ 

หน่วยงานต่างๆ สังฆมณฑล คณะนักบวช และผู้เห็น

ความส�าคัญของการด�าเนินงานป้องกัน ฯลฯ ที่ช่วย

รณรงค์เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของ 

ทุกปี และในโอกาสต่างๆ  ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี

ให้เหมือนพระทัยพระองค์
...............................................................นำ้าผึ้งหวาน

 “จงให้ความอ่อนโยนของท่านทั้งหลาย

ปรากฏแก่คนทั้งปวง” (ฟิลิปปี 4:5)

 ความรุนแรงจากการใช้อารมณ์มีให้เห็นบ่อย

มากในสังคมปัจจุบัน ข่าวสารบ้านเมืองต่างก็น�าเสนอ

เหตุการณ์ประเภทนี้ไม่หยุดหย่อน มนุษย์ใช้อารมณ์ใน

การตดัสนิความยตุธิรรม ชีช้ะตาชวิีตคนอืน่ด้วยอารมณ์

ของตนเอง ณ เวลานั้น บ้างก็กดดันกันจนกว่าฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งจะไม่มีที่ยืนในสังคมได้อีก

 เด็กหญิงวัยรุ ่นคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว

ข้าพเจ้าเข้าไปถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึน้ เธอบอกว่าเธอก�าลัง

มปัีญหากบัเพือ่นบางคน และเธอไม่อยากมาโรงเรยีนเลย

ในสภาพความรู้สึกเช่นนี้

 ข้าพเจ้าคิดว่าในเวลานั้นเธอคงไม่อยากจะพูด

อะไรมากมาย ถ้าเธอพร้อมเธอคงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเอง

ข้าพเจ้าลูบศีรษะเธอเบาๆ น�ากระดาษทิชชู่มาให้เธอเช็ด 

น�้าตา และกอดเธอไว้ บอกกับเธอว่าขอเติมพลังให้เธอ

เธอบอกกับข้าพเจ้าว่า เธอเป็นโรคซึมเศร้า และก�าลัง

รักษาอยู่ ข้าพเจ้าบอกเธอว่า ข้าพเจ้ารักเธอ และหาก

ใครบางคนจะท�าให้เธอผิดหวัง เธอก็จงมองหาคนที่รัก

เธอ เพราะเธอยังเป็นที่รักของใครอีกหลายคน หมด

พลังเมื่อไหร่ก็ให้เดินหาคนที่เขารักเรา ให้เขากอดเรา 

เติมพลังให้เรา

 ข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาการรักษาโรคซึมเศร้าด้วย

ตนเอง เพราะพบว่าเยาวชนหลายคนตกอยู่ในภาวะโรคนี้ 

อันอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อมทางสังคม

ในปัจจุบันที่ค่อนข้างจะกดดันชีวิตเหลือเกิน ซึ่งสังคม

ปัจจุบัน กลายเป็นสังคมที่ขาดความรัก ความอ่อนโยน 

เป็นสังคมแห่งการตัดสินผู้อ่ืนจากการอ่าน การมอง

ผ่านจากสื่อ การท�าลายล้างกันโดยใช้สื่อออนไลน์เป็น

ตัวกลาง และให้คนในสังคมตัดสินความยุติธรรมโดย

ไม่รู้เลยว่าในสภาพการณ์นั้น อะไรคือความจริง อะไรคือ

ความถูกต้อง หรืออะไรคือเหตุผลของผู้กระท�า แต่เขา 

ก็ถูกตัดสินไปเสียแล้ว ความอ่อนโยน ความเข้าใจ ความ 

เอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจในฐานะมนุษย์ด้วยกัน 

แทบจะไม่หลงเหลืออยู่ในสังคมเมืองอีกต่อไป

 นกับญุเปาโลพยายามเน้นย�า้ให้ครสิตชนมหีวัใจ

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน อย่าให้ความรุ่มร้อน

ในสังคมมาท�าลายความอ่อนโยนในใจของเรา ทั้งยังควร 

จะน�าความอ่อนโยนนี้ส่งต่อให้คนรอบข้างได้สัมผัส 

ถึงเพื่อพวกเขาจะได้เห็นพระคริสตเจ้าในตัวเราที่เป็นลูก

ของพระองค์

 “ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อย่าท้อแท้ องค์พระ 

ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า ทรงพระอานุภาพ

และทรงช่วยให้รอดพ้น พระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้า 

จะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรัก” (เศฟันยาห์ 3:16-17)

 ในวันท่ีเราคิดว่าเราท�าในสิ่งท่ีดีท่ีสุดเพ่ือคนอ่ืน

แล้ว แต่กลับไม่ได้รับการตอบแทนในทางที่ดีเลย ซ�้าร้าย 

กลบัถูกท�าร้ายอกีด้วย ผลของความอดทน ความอ่อนโยน 

ความรัก และการให้อภัย จะค่อยๆ เดินทางมาอย่าง

เงียบๆ เพื่อมาเป็นพลังให้เราในวันที่เราอ่อนล้า ทดท้อ

 พระองค์ทรงรู้ว่าวันเวลาใดท่ีเหมาะสมส�าหรับ

เรา และทรงให้ในวันที่ใช่ที่สุดส�าหรับเรา ในวันที่ความ

หวังดีของเรากลายเป็นผลร้ายต่อตัวเราเอง แต่เราก็ยัง

ยืนหยัดท่ีจะสร้างผลแห่งความดีนั้นต่อไป เพื่อให้คน

รอบข้างได้รู้ว่า เราเป็นลูกของพระองค์ เราเป็นลูกของ

ความดีงาม

 ข้าพเจ้าไม่เคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนท่ีดีพร้อม

มาตลอดชีวิต แต่เพราะความผิดพลาดที่มากมายใน

อดีตนี่แหละ ท่ีสอนข้าพเจ้าว่าอย่าผิดพลาดอีกต่อไป

ภาพความผิดพลาดในอดีตสอนให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความ

จริงที่ว่า ความดี ความถูกต้องที่แท้จริง ไม่ใช่มาจากการ

เข้าข้างตัวเองว่ามันถูกต้อง แม้แต่ความรักแบบมนุษย์

โลก ที่ท�าให้มนุษย์มักเข้าข้างตัวเองเสมอว่าเพราะความ

รักเราจึงท�าเช่นนั้น เพราะความรักเราจึงยอมท�าเช่นนี้

มนุษย์ใช้ความสวยงามของความรักมาท�าร้ายกันและ

กันแม้แต่ท�าร้ายตัวเอง และสุดท้ายก็โทษว่าความรักนั้น 

ท�าให้เกิดความทุกข์ พระคริสตเจ้าทรงมอบหัวใจรักให้ 

มนษุย์เพือ่ทีจ่ะรกัให้ได้อย่างทีพ่ระองค์ทรงรกั มอบหัวใจ 

แห่งความอ่อนโยนให้มนุษย์เพื่อท่ีจะได้มีใจที่อ่อนโยน

ต่อคนรอบข้าง อย่างที่พระองค์ทรงอ่อนโยนต่อผู้ทุกข์

ยาก
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 วัดนักบุญเปาโล 

บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  26 

มกราคม  2019 เวลา  

10.30 น. พระคาร์ดินัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

ฟรังซิสเซเวียร์ 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) 

 

 วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง ต. 

แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ฉลองและเสกวัด

หลังใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 

 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

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. 

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

V วัดนักบุญอันเดร วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  

2019 เวลา 10.00 น.

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. 

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ 

 วันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น. 
ทางช่อง TNN2   

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

จงชื่นชมยินดีเถิด 
(Gaudete et Exsultate) 

การเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
สมณลิขิตเตือนใจ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“ความดี ความงาม ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว 

ความศักด์ิสิทธ์ิไม่ได้สงวนไว้
ส�าหรับนักบุญ”

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

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



ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจำ�วันที่ 13-19 มกร�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

] 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

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา : 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 

เพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย 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

] ขอเชิญร่วมงานดรุณา - นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 

ครั้งที่ 14 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  

จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 

ติดต่อคุณครูวิบูลย์ โทร. 08-6543-1718, 08-

7161-7764 คุณประสาร โทร. 09-2991-9556  

ร้านกีกลการ โทร. 08-3039-5439 www.daruna 

running.com

] 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�าบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม 

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ที่บ้านโคก 

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์ และ

อธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน แห่งอารามแม่พระแห่ง

สายประค�าศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ (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.  เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ใน

โครงการประกาศข่าวดี จ�านวน 1 ต�าแหน่ง คุณสมบัติ 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย 

โรมันคาทอลิก (ถ้ามีความรู้เรื่องค�าสอนจะพิจารณาเป็น

พิเศษ) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ วุฒิ ม.6 หรือ 

ปวช. ขึ้นไป 2. เจ้าหน้าที่ท�างานบริการ ในโครงการ 

บ้านแห่งความหวัง จ�านวน 1 ต�าแหน่ง 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

ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดนนทบุรี 1.2 สวัสดิ- 

การประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% ของเงินเดือน 

นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2. บรรจุเป็นพนักงานประจ�า  

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 2.1 เงินเดือน (ตามวุฒิ 

การศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดนนท- 

บุรี  2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดย ลูกจ้างจ่าย 5% 

ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2.3 สวัสดิการ

เงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5%  ของเงินเดือน และ 

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 กฤษบ�ารุง 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

มูลนิธิฯ (วัดพระแม่มหาการุณย์) จ่ายสมทบให้อีก 5%  

2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพและการศึกษาบุตร 

ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี สวัสดิการอื่น ๆ  เจ้าหน้าที่ 

ท�างานชุมชน ในโครงการประกาศข่าวดี มีสวัสดิการ 

เพิ่ม คือ สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งดูแล 

เด็ก ในโครงการบ้านแห่งความหวัง มีสวัสดิการเพิ่ม 

คือ 1. ค่าท�างานล่วงเวลาเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท  

2. มีสวัสดิการอาหาร ให้ในเวลาท�างาน  3. มีสวัสดิการ 

ท่ีพักให้ (อยู่ในบ้านพักของเด็ก) สามารถติดต่อสอบถาม 

และสมัครงานได้ที่ฝ่ายส�านักงานวันจันทร์ - วันเสาร์  

ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทร.  0-2583-5924 หรือ 

ติดต่อคุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  โทร. 09-0112-

5657 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : stmartinfoun-

dation.th@gmail.com

] ส�าหรับคริสตชนที่อยู่บนบริเวณถนนลาดพร้าว 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



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ประจำาวันที่ 13-19 มกราคม 2019 หน้า 17

 ซิสเตอร์กาเบรียลา บอตตานี ผู้ประสานงาน

ระดับชาติกลุ่มทาลิธาคุม เล่าว่า

 “ส่วนใหญ่เราท�างานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการค้า

มนุษย์โดยจัดหลักสูตรการให้การศึกษา รณรงค์กระตุ้น

ให้ตระหนักถึง เรายังท�างานร่วมกับเหยื่อที่เราช่วยเหลือ 

ให้หลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ออกมาได้เพื่อจะไม่ถูก

หลอกกลับเข้าไปในวังวนนี้อีก เช่น มีการฝึกอาชีพ

หรือจัดหาโอกาสหรือทุนการศึกษาเพื่อเขาจะได้กลับไป

ศึกษาเล่าเรียนให้จบ”

l ขณะที่กลุ่มทาลิธาคุม เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2009 บรรดา

นักบวชก็ได้ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสมนุษย์มาเกือบจะ 

20 ปีแล้ว บราเดอร์และพระสงฆ์ท�างานร่วมกับต�ารวจ

เพ่ือท�าให้เหย่ือได้รับอิสรภาพและช่วยให้เขากลับมายืน

ได้ด้วยเท้าของตนเอง พวกเขาได้จัดอบรมให้ความรู ้

แก่นักบวชและฆราวาสที่จะสังเกตค้นหาคนเหล่านั้น 

ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และให้การช่วยเหลือ

 ซิสเตอร์แซลลี ฮอดจ์ดอน รองประธานสหพันธ์ 

มหาธิการิณีนานาชาติ (INTERNATIONAL UNION 

SUPERIORS GENERAL) เสริมว่า

 “เจ้าหน้าที่พนักงานจากโรงแรมต่างๆ จะได้รับ

การอบรมให้ส�ารวจดูแขกท่ีมาพักว่าเป็นพวกค้ามนุษย์

หรือไม่เมื่อมีการน�าคนเข้ามาพักในโรงแรมของเขาเพื่อ

แจ้งแก่ต�ารวจและหยุดเส้นทางน�าเหย่ือไปสู่ลูกค้า นี่ก็

นักบวชและสถานทูตต่างๆ (ต่อจากหน้า 5)

ซิสเตอร์กาเบรียลา บอตตานี 

เป็นทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งคือการส่งจดหมายไปยังคณะ 

กรรมการเพื่อของบประมาณในการหยุดยั้งการค้า 

มนุษย์ ในประเทศสหราชอาณาจักรมีโครงการมิใช่เพียง

แค่อบรมเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท�างานในพ้ืนท่ีแต่กับกองทัพ

เพื่อท�างานในต่างประเทศสืบหาว่าพวกผู้ก่อการร้าย 

ท่ีใช้การจับผู้หญิงเป็นตัวประกันว่าจะข่มขืนเพื่อขู่ให้

พวกผู ้ชายต้องเข้าร่วมมือท�างานกับกองโจรในการ

ก่อการปฏิวัติ”

l รัฐบาลก็มีส่วนร่วมมือด้วย หน่วยงานส่งเสริมพัฒนา

เพ่ือบรรลุ เป ้าหมายหยุดการค้ามนุษย ์ในองค์การ

สหประชาชาติ มีมากกว่า 80 ประเทศได้ลงนามเพื่อ

เรียกร้องให้มีการลงมือปฏิบัติ ร่วมกับประเทศสหราช

อาณาจักรและไนจีเรียอันเป็นสองในสี่ประเทศที่มีการ

แสวงหาประโยชน์จากเรื่องเพศเป็นล�าดับต้นๆ

 แซลลี่ แอ็กซ์วอร์ท เอกอัครราชทูตประเทศ 

สหราชอาณาจักรประจ�าสันตะส�านัก เล่าว่า

 “มีการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังในรัฐบาล 

แต ่ท�าร ่วมกับองค ์กรอื่นๆรวมทั้งศาสนจักรด ้วย 

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศอังกฤษและเวลส์

กระตือรือร้นอย่างมากในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์เพื่อ

เข้าถึงตัวเหยื่อที่ถูกกระท�าและช่วยเหลือพวกเขา แต่เรา

รู้ดีว่ายังมีมิติเกี่ยวโยงกันทั่วโลก เป็นปัญหาระดับโลก

และจะสามารถเอาชนะได้ก็ด้วยการร่วมมือกันระดับ

นานาชาติ”

 กอดวิน จอร์จ อูโม เอกอัครราชทูตประเทศ

ไนจีเรียประจ�าสันตะส�านัก เสริมว่า

 “ประเด็นการค้ามนุษย์และการค้าทาสยุคใหม่ 

เป็นเรื่องที่เราก�าลังพูดคุยกันอยู่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา

จากมุมมองท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องสานกันเป็นเครือข่าย 

กว้างไกล ประการแรกและเหนืออืน่ใดคณุต้องน�าทุกอย่าง

มาไว้ในกรอบที่เชื่อมโยงกัน วิเคราะห์ประเด็น ออกมา

เป็นวิธีแก้ไข จากนั้นจึงสามารถก�าหนดการปฏิบัติที ่

แท้จริงกับเรื่องเหล่านี้ได้” 

l รฐับาลประเทศเหล่านีร้วมท้ังผูน้�าพระศาสนจักรยืนยัน

ที่จะเพ่งจุดสนใจไปที่เรื่องการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือให้เขา

รอดชีวิตและด�าเนินการหาวิธีป้องกันการน�ามนุษย์ไป

เป็นทาสในตลาดโลก เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะรบสู้กับ

โศกนาฏกรรมที่มีมายาวนานในโลกปัจจุบัน

ซิสเตอร์ 

แซลลี 

ฮอดจ์

ดอน

แซลลี่ แอ็กซ์วอร์ท

ยุติความรุนแรง (ต่อจากหน้า 2)

กรุงเทพฯ l คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สังคม แผนกสตรี ร่วมกับสมาคมสตรีไทยคาทอลิก 
สวนสันติวนา ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ และคณะอุร์สุลิน  
จัดเสวนา “รักแม่ รักษ์โลก ครั้งที่ 4” หัวข้อ “ยุติความ
รุนแรงต่อสตรีและปฐพี ร่วมใจพิทักษ์ศักดิ์ศรีสตรีและ
แม่ธรณี” ที่สวนสันติวนา ดอนเมือง เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน โดย
มีพี่น้องโปรเตสแตนท์และพุทธเข้าร่วมงานด้วย

การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมเสวนา
ในการสร้าง “พื้นที่สีส้ม” ตามค�าเชิญชวนขององค์การ
สหประชาชาติที่ก�าหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน 
ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ซึ่ง
ประเทศไทยได้ประกาศให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือน
ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

การเสวนาแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย 
โดยมีซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ จิตตาธิการคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี เป็น
พิธีกร      

ในช่วงเช้า กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ฐาน โดยผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่มหมุนเวียนกันไปตามฐาน  

 ฐานที่ 1 คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, S.J.  
ผู้อ�านวยการชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ เป็นวิทยากรหัวข้อ 
“พระสมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” Laudato  
si’ เชื่อมโยงกับสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” 
(GAUDETE ET EXSULTATE) ของสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการเรียกไปสู่ความศักด์ิสิทธิ์
ในโลกปัจจุบัน

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน กล่าวตอนหนึ่งว่าใน
สมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” พระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงสอนโดยมีเรื่องของบุญลาภ 8 ประการ เป็น
หัวใจของเรื่อง และให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แบบบุญลาภ 
“ในยุคปัจจุบัน พระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ให้เราหาสิ่งที่ดีที่สุดของตนเอง” และ “ให้เราท�าความดี
ด้วยการมีเมตตาต่อผู้อื่นเท่าที่เราท�าได้ ให้เราถวายพระ
เกียรติมงคลแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเรา เมื่อท�าอย่างนี้
แล้ว วิถีชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะมุ่งหรือเจริญชีวิตไปสู่
ความศักดิ์สิทธิ์”

“บางคร้ังเราไม่สามารถท่ีจะช่วยอะไรทุกอย่าง
ได้ เรามีความวิตกกังวล มีสังคมแห่งการบริโภค ท�าให้
เราไม่พอเพียง เราต้องปลดปล่อยจากเร่ืองของลัทธิบริโภค
นิยมให้ได้ เพื่อที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์”

“ชีวิตคริสตชนต้องต่อสู้อยู่เสมอ ต้องอดทน
ต่อการประจญของปีศาจ เราต้องหลีกเลี่ยงการประจญ
ล่อลวงมากมายในชีวิต ให้เราสู้และอดทนต่อเรื่องนี้ และ
เราจะมีชัยชนะในชีวิตของเรา”

ฐานที่ 2 ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทน
ประจ�าประเทศไทย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN เป็นวิทยากรในหัวข้อ 
“สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก” โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเร่ืองการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน   

ฐานที่ 3 ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ จิตตาธิการ
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกสตรี 
เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ภาวนากับสิ่งสร้าง”  

ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมรวม โดยมีอาจารย์
นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เป็นวิทยากรในการเพนท์กระเป๋าผ้าโดยใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ หลังจากนั้นมีการสาธิตการท�ากระดาษคืนชีพ 
น้�ายาล้างจาน ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ โดยคุณครู
และนักเรียนจากโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 
ชลบุรี
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เรื่องต่อจากนี้ ผมเขียนช่วงข้ามปี

 มันเป็นวันเงียบ ๆ แต่ดูมีความหมาย ความหมายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ

ตัวมันเอง เพราะจริงๆ  แล้วมันก็เหมือนกับทุกวัน พระอาทิตย์ขึ้นลง มนุษย์ตื่น

ขึ้น เริ่มปฏิบัติภารกิจประจำาวัน อากาศหมุนเวียนไปตามความกดอากาศหรือ

อุณหภูมิประจำาวัน มีข่าวที่นู่นที่นี่เกิดขึ้น อาจมีบางอย่างที่แปลกไป เช่น วันนี้

คนส่วนใหญ่ไม่ทำางานแล้ว ถนนเส้นที่เคยติดโล่ง ผู้คนออกต่างจังหวัดมากขึ้น 

พวกเขากลับบ้าน เพื่อจะไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว ปีนี้ผมเลือก

อยู่ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางทีอาจไม่ควรใช้คำาว่าเลือก ควรใช้คำาว่าตัดสินใจ 

มากกว่า

 หลายวันมาแล้วที่สำานักงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯ และสภาพระสังฆราช

คาทอลิกฯ ปิดการทำางานประจำาปี แต่วันหลังจากวันปิดสำานักงานชีวิตพระสงฆ์

ก็กลับมาที่เรื่องงานอภิบาล ปีน้ีเป็นคริสต์มาสอีกปีหนึ่งท่ีผมมีความสุข ได้

ทบทวนและแบ่งปันความสุขนั้นในบทเทศน์ของวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 

วันนั้นผมเน้นเรื่องบทบาทในครอบครัวมีบทบาทรองรับ และเราจำาเป็นต้องรู้จัก

บทบาทของเรา และปฏิบัติมันด้วยความรับผิดชอบ

 ในคำ่าคืนวันพระคริสตสมภพ ผมสวมบทผู้ช่วยงานอภิบาลเต็มตัว 

เนื่องจากมิสซาคริสต์มาสของอาสนวิหารเริ่มเท่ียงคืน เราจึงแวะเวียนไปช่วย 

วัดข้างเคียงซึ่งวันปกติพระสงฆ์พอ แต่เทศกาลแบบนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษ ก่อน

งานที่อาสนวิหารฯ ผมจึงซิ่งไปช่วยฟังแก้บาปที่วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ 

ผมเริ่มนั่งประมาณ 19.00 น. กว่า นั่งไปเรื่อย มีคนมาแก้บาปไม่ขาดสาย และ

แน่นอนวันสำาคัญแบบนี้ย่อมมีคนที่ขาดการแก้บาปมาหลาย ๆ ปี ใช้เวลาช่วง

สำาคัญแบบน้ีในการกลับมา ผมลุกจากที่ฟังแก้บาปเมื่อจวนเจียนจะเข้าสู่การ 

รับศีลมหาสนิทแล้ว

 หลังจากนั้น ผมกลับมาที่อาสนวิหารฯ บรรยากาศรื่นเริงกำาลังได้ที่ ตาม

คิว 22.30 น. จะเริ่มฟังแก้บาปแล้ว พอมีเวลาสักชั่วโมง ผมเลือกที่จะขึ้นมา 

เก็บแรง บรรยากาศไม่เป็นใจ มีเสียงโทรศัพท์เรียกไปจับรางวัลบิงโก ผมรับ 

คำาเชิญโดยไม่อิดออด เมื่อเริ่มจับรางวัล ก็ไหลไปเรื่อย จนเข็มนาฬิกามาหยุดตรง

เวลา 22.30 น. ผมได้ไปต่อซะแล้ว ผมขึ้นไปล้างหน้าชำาระความง่วงสักหน่อย 

ก่อนจะเข้าไปฟังแก้บาปในวัดและข้ึนแท่นร่วมมสิซากบัพระคาร์ดนิลั และคณุพ่อ

อีกหลายท่าน จนมิสซาพระคริสตสมภพสิ้นสุดลงเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. 

ของวันใหม่

 ที่บ้านพระคุณเจ้าจัดอาหารไว้รองรับ แต่ผมดันเล่นตัวจะมาทานท่ี 

บ้านพักที่อัสสัมชัญ วันนี้ผิดคาดอีก ไม่มีอะไรถูกจัดไว้ ผมเดินกลับไปบ้านท่าน 

พร้อมกับการมาร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสของนักขับร้อง และบทสนทนาพร้อม

กับข้าวต้มร้อน ๆ กว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นคืนนั้นก็ต้องมีถึง 02.30 น. แต่รุ่งขึ้น

ผมก็ได้บทเทศน์ดี ๆ ที่จะไปแบ่งปันสำาหรับมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพท่ี

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย                

 ผมรู้สึกว่าที่ห้องแก้บาป

มีพระหรรษทานของพระ เราได้

พบผู้คนที่อาจจะห่างวัดไปนาน 

ถึงนานมาก เราได้พบเรื่องราว

ของคนที่ทุกข์ใจ ทั้งจากความผิด

ที่ทำาต่อคนในครอบครัว หรือคน

ที่เขารัก เราได้พบเรื่องราวที่อาจ

จะพูดต่อกันไม่ได้ ความรู้สึกท่ี

แสดงออกไม่ได้ ฯลฯ แต่เมื่อ 

พวกเขาคกุเข่าลงทีน่ี ่ มีคนทีร่บัฟัง

เขา ไม่ใช่พระคัมภีร์ที่น่าเคารพ 

แต่ไม่มีเสียงตอบโต้ใด ๆ โชคดีที่

เขาคุกเข่าลงต่อหน้าคนท่ีมีเลือด

เนือ้ มจีติวิญญาณ และก็ผดิพลาด
ไม่ต่างจากเขา แต่ด้วยความรักของพระ พระก็เลือกคนอ่อนแอ เพ่ือทำาให ้

คนอ่อนแอเช่นกันเข้มแข็ง แล้วมันเป็นหน้าที่ ที่ไม่มีใครทำาได้ถ้าไม่ใช่พระสงฆ์  

คุณพ่อ...

 ผมเช่ือว่าการรับรู้บทบาทหน้าทีใ่ห้เหมาะสม เป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นใจของทุกคน

ที่เป็นสมาชิกของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แม่พระที่รำาพึงหลาย ๆ เรื่องอยู่ในใจมา

ตลอด แต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่ในเรื่องราวของพระเยซูเจ้าไม่มีแม่พระ พระเยซูเจ้า

ยงัเคยหายไปจากสายตาแม่พระหลายวนั แต่จะมวีนัไหนบ้างทีแ่ม่พระไม่มพีระเยซู

อยู่ในสายตา โยเซฟ บุรุษผู้เงียบขรึม แต่กลับชอบธรรมที่สุด ไม่จำาเป็นต้องป่าว

ประกาศใดๆ เมื่อเริ่มคลางแคลงใจระหว่างกันกับแม่พระ ชายผู้มีสติที่สุด รัก

ที่สุด หนทางแห่งความยากลำาบากแค่ไหน เมื่อเป็นพระประสงค์ของพระ ผู้นำา

ครอบครัวคนนี้จะนำาไปให้ถึงให้จนได้ นี่คือของขวัญที่ผมเชื่อว่าพระเป็นเจ้าได้

ตอบแทนให้ในวันที่เรารับรู้ถึงบทบาทที่เราควรจะทำา เงียบงัน ไร้คำาตอบ อาจไม่มี

หน้ามีตาในสังคม อยู่เบื้องหลัง แต่ยิ่งใหญ่เสมอ เมื่อเราเปิดหัวใจ และกระทำามัน

ด้วยความตั้งใจเกินร้อย

 อีกไม่เกิน 6 ชั่วโมง จะมีเสียงแรกของความชื่นชมเมื่อนาฬิกาของโลก

ค่อย ๆ หมุนเคลื่อนไป ผ่านเลข 12 วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ คำาว่าใหม่ 

มาพร้อมกบัความรู้สกึดีๆ  ไม่ผดิ และไม่ควรปฏิเสธ แต่ทีส่ดุแล้ววนัใหม่อยูใ่กล้ตวั

ของเราเหลือเกิน มันแทบจะอยู่ในทุกเศษเสี้ยวของวินาที มันเหมือนเปิดโอกาส

ให้เราเร่ิมอีกคร้ังเมื่อเราพลั้งพลาด เดินต่อไปเพื่อทำาหน้าที่ของเราตามบทบาท

และพระกระแสเรียกที่ได้รับมาอย่างดี เพราะเมื่อยังมีพรุ่งนี้อยู่ เราก็รับรู้ได้ว่า ยัง

มีเวลาให้เราได้มอบความรักต่อกัน

บรรณาธิการบริหาร
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“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เดือนธันวาคม” วันพฤหัสบดีที่ 13 

ธันวาคม 2018 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ก่อนมิสซาคุณพ่อได้แบ่งปันประสบการณ์ 

โดยพาเยาวชนทั้งสี่ที่ผ่านงานเยาวชนโลก เยาวชนเอเชีย ค่ายต่างสังฆมณฑล 

ค่ายปัสกา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาบอกเล่าความประทับใจและสิ่งที่ได้

เรียนรู้จากค่ายต่างๆ เหล่านี้

“คณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนา เยี่ยมเยือน 5 องค์การ
คริสต์” วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ

การท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา 

โดยการน�าของคุณสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าพบ 5 

องค์การคริสต์ที่กรมการศาสนารับรอง

“ราษฎร์บ�ารุงศิลป์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 รักพ่อสุดหัวใจ”
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน น�าเดิน-วิ่ง

เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน ที่โรงเรียนราษฎร์บ�ารุงศิลป์ ครั้งที่ 5 โดยเชิญ 

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณพ่อ 

ทวีศักดิ์ กิจเจริญ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อแดเนียล มัสซา 

และเจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง รวมทั้งผู้น�าศาสนาอิสลาม ร่วมเปิดงาน และร่วม

กิจกรรม วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018

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

ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 

งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี ซาเลเซียน ครั้งที่ 8

“ก้าวไปพร้อมกันกับดอนบอสโก”
(อ่านต่อหน้า 11)
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
Rijksmuseum (ไรค์สมิวเซียม)

ตอนที่ 25 นั่งลง
ตรงพิพิธภัณฑ์

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครบรอบปีการถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญและฉลองศาสนนาม 

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เครือข่ายหน่วยงานคาทอลิกที่ทำางานกับผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ เอเชีย จัดสัมมนาแคปชา 7 
คณะกรรมการเครือข่ายคาทอลิก ซึ่งท�างานกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย HIV/

AIDS ระดับเอเชียแปซิฟิก (อ่านต่อหน้า 4)

 ค่อยเป็น และค่อยไป  

ผมก็น�าเสนอภาพและพูดถึง 

พิ พิ ธภัณฑ ์ ไรค ์ สมิ ว เซี ยม 

(Rijksmuseum) แห่งอมัสเตอร์- 

ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ มา

ถึงตอนที่ 25 (ซึ่งคาดว่าจะ

เป็นตอนสุดท้ายของที่แห่งนี้)

 เวลาที่เริ่มเขียนเรื่องชุด “ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ฯ” 

ผมไม่ได้ตั้งใจเสนอการถ่ายภาพที่สวยงาม ผมตั้งใจเสนอเรื่องที่เกิดข้ึนใน

พิพิธภัณฑ์ เบื้องหลังความคิด ความรู้สึกและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย บางทีก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม “ส�าหรับการเข้าใจสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ นักศึกษาชีวิตของสิ่งของ 

อย่างเจมส์ คลิฟเฟิร์ด (James Clifford) ในบทความชื่อ ‘On Collecting 

Art and Culture’ (ว่าด้วยการสะสมศิลปะและวัฒนธรรม พิมพ์ปี 1988) เคย

เสนอว่า สิ่งของต่างๆ อาจแบ่งออกไปเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) งานศิลปะ  

2) วัตถุทางวัฒนธรรม 3) สิ่งประดิษฐ์ 4) สินค้านักท่องเที่ยว แม้ว่าเขาจะ 

ไม่ได้พูดถึงพิพิธภัณฑ์โดยตรง แต่การเปลี่ยนคุณค่าของสิ่งของ ส่วนใหญ่ก็ถูก

จัดการโดยพิพิธภัณฑ์ในที่สุด หรืออย่างน้อยพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสถาบันที่ส�าคัญ 

ในการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งของ...”

 ยิ่งก้าวถล�าเข้าไป ผมยิ่งค้นพบมากกว่าของที่เก็บในพิพิธภัณฑ์

 (ฉบับหน้าพาไปพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่ง ไปตามหาภาพเขียนหรืองาน

ศิลปะที่เกี่ยวโยงกับศาสนากัน ไปถึงถิ่นประเทศที่ได้ชื่อว่าศูนย์กลางของคริสต-

ศาสนากันเลย)


