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สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญ 

ร่ วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์- 

โลมา สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ 

บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดร- 

ธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 

เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุ เคราะห์ 

อุดรธานี

คณะนักบวชคา มิล เลี ยน

แขวงประเทศไทย ขอเชิญ

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรเปาโล ศุภกร  ขันธ- 

รักษา สัตบุรุษอาสนวิหาร

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 

นครราชสีมา โดยพระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  วัน

เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019  

เวลา 10.00 น.  ที่อาสนวิหาร 

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 

นครราชสีมา

สังฆมณฑลอุดรฯ บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 17)

คณะคามิลเลียน บวชพระสงฆ์ใหม่

(อ่านต่อหน้า 17)

“ขอพรพระ ส่งท้ายปีเก่า 2018 ต้อนรับปีใหม่ 2019” คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณส่งท้ายปี 2018  

และฉลองปีใหม่ด้วยการตัดเค้ก พร้อมด้วยคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส อาสนวิหารอัสสัมชัญ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  

คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ก่อนพิธีมิสซามีตั้งศีล เฝ้าศีลมหาสนิท และภาวนาโอกาสสิ้นปี   

ในภาพภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม เป่าเทียน คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คุณวิบูลย์ศรี  

วิศวพรบุตร ผู้อ�านวยการ สภาภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ

“ร่วมส่งคุณพ่อโรแบรต์ โกสเต” พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อโรแบรต์  

โกสเต ธรรมทูตนักประวัติศาสตร์ คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ผู้มีคุณูปการส�าหรับพระศาสนจักรไทย พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ และพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ มาร่วมพิธีจ�านวนมาก วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 ทีี่อาสนวิหาร

แม่พระนิรมล อุบลราชธานี
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซียวันแรก 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 3

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

 สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน เราเข้าไปแสวงบุญ 

ในวัดน้อยพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วัดนี้เป็นวัดที ่

สามเณรใช้เพื่อสวดภาวนาและร่วมมิสซาประจ�าวัน  

คุณเคลเมนต์ นักประวัติศาสตร์ชาวมาเลเซีย และ

สามเณรใหญ่ 2 คนมาต้อนรับเรา เราได้ทราบจากน้องเณร

ว่า มีสามเณรไทยจากสังฆมณฑลอุบลราชธานี 2 คน  

มาศึกษาภาษาอังกฤษที่บ้านเณรแห่งนี้ เพื่อเตรียม 

เข้าเรียนท่ีบ้านเณรแสงธรรมของเรา (ปีหน้าเราจะมีการเรียน 

เป็ นภาษา อั งกฤษมากขึ้ นที่ วิ ทย าลั ย แสงธร รม

ตามนโยบายของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย) เราไม่ได้พบกับน้องเณรทั้งสองเนื่องจาก

พวกเขาเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเตรียมและ 

ร่วมงานบวชคุณพ่อทองแดง แก้วประกอบ พระสงฆ์ 

องค์ใหม่ล่าสุดของสังฆมณฑลอุบลราชธานี และ

ประเทศไทย

 น้องเณรได้แบ่งปันกับพวกเราว่าบ้านเณรแห่งน้ี

ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเณรแห่งมรณสักขี เพราะมีทั้งอาจารย์

และศิษย์เก่าได้เสียสละชีวิตของตนเป็นมรณสักขีเพื่อ

ยืนยันความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า และศิษย์เก่าที่เป็น

มรณสักขีท่านหนึ่งเป็นชาวไทย คือ บุญราศีคุณพ่อ 

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง

 วัดน้อยของบ้านเณรแห่งน้ีเป็นที่เก็บพระธาตุ

ของนักบุญเป็นจ�านวนมาก ทางฝั่งขวาของพระแท่น

กลางวัด (เมื่อหันหน้าเข้าหาพระแท่น) มีพระแท่นที่

เก็บรักษาพระธาตุของนักบุญและบุญราศีที่เป็นศิษย์เก่า

ของบ้าเณรแห่งน้ี คือ พระธาตุช้ันท่ี 1 ของนักบุญมรณสักขี 

ชาวเวียดนาม และพระธาตุชั้นที่ 1 ของบุญราศีนิโคลาส  

บุญเกิด กฤษบ�ารุง พระธาตุกระดูกของท่านได้รับ

การเก็บรักษาไว้ในโถเบญจรงค์อันงดงามที่ส่งมาจาก

ประเทศไทย โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 ทางฝ่ังซ้ายของพระแท่นกลางวัด สามเณรเรียก 

ว่าฝั่งอัครสาวก มีพระแท่นที่เก็บพระธาตุของบรรดา

อัครสาวก และนักบุญหลายองค์ เช่น พระธาตุของ

อัครสาวกท้ัง 12 องค์ คือ นักบุญเปโตร นักบุญมัทธีอัส  

นักบุญยากอบองค์เล็ก นักบุญยากอบองค์ใหญ่ นักบุญ 

ยอห์น นักบุญแอนดรูว์ นักบุญยูดา นักบุญโทมัส 

นักบุญบาร์โธโลมิว นักบุญซีมอน นักบุญฟิลิป และ 

นักบุญมัทธิว นอกจากน้ันยังมีพระธาตุของนักบุญเปาโล 

อัครสาวก พระธาตุของนักบุญลูกา พระธาตุของนักบุญ

มาระโก พระธาตุของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พระธาตุ 

ของนักบุญคลาราแห่งอัสซีซี พระธาตุของนักบุญแคทรีน 

ชาวเซียนนา พระธาตุของนักบุญวินเซนเดอปอล เส้นผม 

ของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พระธาตุของนักบุญ

อันตนแห่งปาดัว ฯลฯ (มีพระธาตุนักบุญมากจริงๆ ครับ) 

 เนื่องจากคุณพ่อผู้ดูแลบ้านเณรแห่งนี้ในระยะ

แรกเป็นพระสงฆ์จากคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่ง

กรงุปารสี (M.E.P.) ดงันัน้กระจกสท่ีีตดิอยู่ท่ีผนงัด้านบน 

ประตูทางเข้าวัดเป็นรูปแม่พระราชินีแห่งทูตสวรรค์ และ

รูป 14 ภาคที่อยู่ในวัดแห่งนี้ จึงผลิตและน�ามาจาก

ประเทศฝรั่งเศส

 จากนั้นเราได้สวดภาวนาขอพรพระเจ้าร่วมกัน 

โดยคุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบ�ารุง เป็นผู้น�าภาวนา และเรายัง

ได้ใช้เวลาพักใหญ่ในการภาวนาในวัด ภาวนาและแสดง 

ความเคารพต่อพระธาตุของบรรดานักบุญ และโดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงพระธาตุของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง 

คุณพ่อที่รักยิ่งของเรา

 พ่อขอแบ่งปันเพิ่มเติมถึงความเข้าใจเรื่อง

นักบุญและบุญราศี รวมทั้งเรื่องพระธาตุของพวกท่าน

ดังนี้ครับ 

 เราคริสตชนเช่ือว่านักบุญ หรือบุญราศี เป็นคนดี  

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่ีพระศาสนจักรโดยพระสันตะปาปา

ประกาศรับรองอย่างสง่าว่าพวกท่านได้อยู่กับพระเจ้า

ในสวรรค์แล้ว เพียงแต่พระศาสนจักรแสดงความเคารพ

ต่อบุญราศีโดยก�าหนดให้วันฉลองของท่านอยู่ในปฏิทิน 

พิธีกรรมในระดับท้องถิ่น ก็คือฉลองในประเทศของท่าน  

หรือประเทศที่ท่านเคยไปประกาศข่าวดี หรือรู้จักท่าน

เท่านั้น ส่วนผู้ที่เป็นนักบุญจะได้รับการเคารพและพระ

ศาสนจักรบันทึกวันฉลองของท่านไว้ในปฏิทินพิธีกรรม

ของพระศาสนจักรสากล คือ ฉลองกันทั่วโลกนั่นเอง

 คริสตชนเชื่อว่าคนที่เป็นนักบุญ หรือบุญราศ ี 

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ได้อยู่

เฉพาะทางจิตวิญญาณเท่านั้น ร่างกายของท่านก็ถือว่า

ศักดิ์สิทธิ์ด้วย ก็คือศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ทั้งครบ

นั่นเอง คริสตชนจึงมีธรรมเนียมภาวนาต่อพระธาตุของ

พวกท่าน เพื่อขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแก่เรา

อาศัยค�าเสนอวิงวอนของท่าน เรายังมีธรรมเนียมจูบ

หรือไหว้แสดงความเคารพต่อพระธาตุของท่าน เพื่อ

ให้เกียรติท่าน และยึดเอาแบบอย่างความดีของท่านไป

ปฏิบัติในชีวิตของเรา

 พระธาตุของนักบุญและบุญราศีแบ่งออกเป็น

สามชั้น ดังนี้

 พระธาตุชั้นที่ 1 คือ พระธาตุที่เป็นส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของร่างกายของท่าน เช่น เส้นผม กระดูกของ

ท่าน ฯลฯ

 พระธาตุชั้นที่ 2 คือ พระธาตุที่เคยเป็นสิ่งของ

เครื่องใช้ของท่าน เช่น เสื้อ หนังสือภาวนา ฯลฯ

 พระธาตุชั้นที่ 3 คือ พระธาตุจากสิ่งที่น�ามา

สัมผัสกับพระธาตุชั้นที่ 1

 ครั้งหน้าพบกับเรื่องบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบ�ารุง พร้อมกับเรื่องราวของอาสนวิหารพระจิตเจ้า 

อาสนวิหารแห่งสังฆมณฑลปีนังครับ

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า

ฝั่งขวาของพระแท่นกลางวัด

ฝ่ังซ้ายของพระแท่นกลางวัด
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อาลัยรักคุณพ่อโรแบรต์ (ต่อจากหน้า 1)

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑล

อุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อ

โรแบรต์ โกสเต ธรรมทูตนักประวัติศาสตร์ คณะ 

มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) พร้อมกับ

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และพระ

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑล

นครราชสีมา โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ

ร่วมพิธีจ�านวนมาก วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019  

ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี 

 คุณพ่อโรแบรต์ โกสเต เกิดเมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 / พ.ศ. 2471 ที่หมู่บ้านปาย-

ยาแรส (Pailharés)  จังหวัดอาร์เดช (Ardèche) อยู่

ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นบุตรชายในจ�านวน 

พี่น้องสองคนของนายหลุยส์ โกสเต (Louis COS-

TET) และนางออกุสติน โบแวเยอ (Augustin 

BOSVEIL)  มีพี่สาวหนึ่งคน ประกอบอาชีพกสิกรรม 

ปลูกข้าวสาลี และเลี้ยงสัตว์

ความเชื่อ

 คุณพ่อโรแบรต์ โกสเต รับศีลล้างบาปวันที่ 17 

พฤศจิกายน 1928/2471 โดยคุณพ่อ Fromentour

 เมื่อท่านอายุได้ 21 วัน ป่วยหนักด้วยไข้อีด�า 

อีแดง (Scartet Fever) มารดาจึงน�าส่งโรงพยาบาล แต่

แพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายได้เพราะอาการหนักมาก  

จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาต่อนักบุญเทเรซาแห่ง 

พระกุมารเยซู ซึ่งครอบครัวมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็น

พิเศษว่า ถ้าบุตรชายหายป่วยตนยินดีถวายชีวิตให้เขา

รับใช้พระเจ้า และค�าภาวนาก็เป็นจริง ท่านหายป่วย

อย่างปาฏิหาริย์ 

 เมื่ออายุได้สามขวบ เริ่มเรียนค�าสอน สวด

ภาวนาและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบิดามารดา

เป็นต้นแบบทางความเชื่อ จนได้รับศีลมหาสนิท และ 

รับศีลก�าลัง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 1938/2481 ที่ 

วัดนักบุญเฟลิเซียน ความเชื่อที่ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ได้ 

ส่งผลต่อกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์ในเวลาต่อมา

การศึกษาอบรม 

 ค.ศ. 1935/พ.ศ. 2478 (7 ขวบ) เข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนประชาบาล ประจ�า

หมู่บ้านปายยาแรส (Pailharés) 

 ค.ศ. 1938/พ.ศ. 2481 (10 ขวบ) เพราะ

ครอบครัวย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งใหม่ จึงได้เข้าศึกษา

ต่อที่โรงเรียน Saint Fe’licien ของคณะบราเดอร์ จึง

มีโอกาสได้เรียนค�าสอนทุกวันและเข้าโบสถ์ทุกวัน

อาทิตย์ เข้าชมรม “พลศีล” ปฏิบัติกิจเมตตา เป็นอีก

จุดเริ่มต้นกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์

 ค.ศ. 1940/2483 (12 ปี) เข้าบ้านเณร Saint 

Charles เมือง Annonay จังหวัดอาร์เดช ทางตอน

เหนือของสังฆมณฑล Viviers โดยการสนับสนุนของ

คณะบราเดอร์ เป็นเวลา 6 ปี ท่านมีใจมุ่งมั่นที่จะบวช

เป็นพระสงฆ์ จึงฝึกปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและ

ตารางเวลาอย่างเคร่งครัด การแบ่งปันประสบการณ์ของ

พระสงฆ์มิชชันนารีที่ท�างานธรรมทูตในต่างแดน ท�าให้

ท่านสนใจงานแพร่ธรรมกับบุคคลห่างไกลท่ียังไม่รู้จัก

พระเยซูเจ้า คุณพ่อ De Chalander ซึ่งเป็นคุณพ่อ

วิญญาณรักษ์ ได้ให้ค�าแนะน�าชีวิตฝ่ายจิต เป็นต้นว่า 

แรงจูงใจต่องานธรรมทูตในเขตเอเชีย เรียนปรัชญาและ

พระคัมภีร์ จนจบตามหลักสูตร

 ค.ศ. 1950/พ.ศ. 2493 (21 ปี) เข้ารับราชการ

ทหารที่เมือง Tubingen ประเทศเยอรมนี ได้ฝึกและ

ท�างานประจ�ากองรถถัง แผนกสื่อสาร

 ค.ศ. 1951/พ.ศ. 2494 (22 ปี) ได้สมัครเข้า

บ้านเณรของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เป็น

เวลาสี่ปีโดยเพ่ิมเตมิวชิาเทววทิยา พระคมัภร์ี พิธกีรรม 

กฎหมายและประวัติศาสตร์พระศาสนจักร จนส�าเร็จตาม

หลักสูตรพื้นฐาน

 ค.ศ. 1952/พ.ศ. 2495 วันที่ 19 ธันวาคม  

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

 ค.ศ. 1954/พ.ศ. 2497 วันที่ 13 มิถุนายน  

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในคณะ M.E.P. 

พันธกิจและงานอภิบาลในต่างแดน 

 หลังการบวชเป็นพระสงฆ์ ได้รับมอบหมาย 

จากคณุพ่ออธกิารเจ้าคณะให้เป็นมชิชนันาร ีทีส่งัฆมณฑล

อุบลราชธานี ประเทศไทย ท่านมีความกังวลใจ เพราะ

ยังไม่ได้เรียนภาษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของ

คนไทย แต่ยินดีนบนอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1954/พ.ศ. 2497 

ออกเดินทางจากท่าเรือมาร์เซย์ ฝรั่งเศส ถึงสิงคโปร์  

โดยทางเรือเดินทะเล แล้วนัง่เคร่ืองบินมุง่หน้าสู่กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย (ใช้เวลา 2 อาทิตย์บนเรือ และเครื่องบิน 3 

ชั่วโมง)

 วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1954/พ.ศ. 2497  

เดนิทางถงึประเทศไทย เข้าพักทีโ่บสถ์อสัสมัชญั กรงุเทพฯ 

โดยการต้อนรับของคุณพ่อ Ollier พร้อมแนะน�าการ

ปรับตัวในแผ่นดินไทย โดยเร่ิมเรียนภาษาไทยกับคณุพ่อ

ลาร์เก เป็นเวลา 1 เดือน เรียนกับนายทรงศักดิ์ วิ- 

พุรานุพงษ์ ครูภาษาไทย ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ 

บ้านหัวไผ่ จังหวัดชลบุรี ร่วมงานกับคุณพ่อสนิทและ 

คุณพ่อบุญชู เป็นเวลาสิบเดือน (มกราคมถึงตุลาคม) 

 ค.ศ. 1955/พ.ศ. 2498 เดือนพฤศจิกายน 

ได้รับหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล 

บ้านบุ่งไหม และวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า การท�างาน

อภิบาลที่นี่ บางช่วงเวลา ท่านได้กลับไปเรียนภาษาไทย 

เพิ่มเติม กระทั่งสอบผ่านตามระเบียบกระทรวงศึกษา- 

ธิการ

 ค.ศ. 1956/พ.ศ. 2499 ได้รับมอบหมาย

เป็นครูสอนที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ (โรงเรียนวรธรรม

พิทยาคาร) ในฐานะผู้ให้การอบรม ครูสอนภาษาละติน 

และภาษาฝรั่งเศส (เมษายน ค.ศ. 1956/พ.ศ. 2499 - 

มีนาคม ค.ศ. 1970/พ.ศ. 2450) เป็นเวลากว่า 15 ปี

 ในระหว่างทีค่ณุพ่ออยูป่ระจ�าทีบ้่านเณรฟาตมิา 

นอกจากท่านเป็นเหรัญญิก จัดหาของใช้สอยต่างๆ ให้

ลูกเณรแล้ว คุณพ่อยังได้ทุ่มเทโดยใช้เงินทุนส่วนตัว

จัดให้มีห้องสมุดขนาดย่อมๆ ด้วยหนังสือประเทือง

ปัญญาและวรรณกรรมแห่งโลกร้อยแก้ว ร้อยกรองของ

เมืองไทยยุคนั้น เช่น ระย้า เลือดสีน�้าเงิน ไผ่แดง ผู้ชนะ

สิบทิศ ประวัติบุคคลส�าคัญของโลก และผลงานของ 

ป.อินทรปาลิต ฯลฯ 

 นอกจากหน้าที่ที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ท่าน

ยังด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี ท่าน

เป็นหนึ่งในบุคคลส�าคัญของการริเร่ิมก่อตั้งบ้านเณรเล็ก

คริสตประจักษ์ อุบลฯ

 ค.ศ. 1968/พ.ศ. 2511 ด�ารงต�าแหน่งเป็น

อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ เป็นเวลา 2 ปี

 ค.ศ. 1971/พ.ศ. 2514 (มกราคม 1971 -

มีนาคม 1979) เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมล 

อุบลราชธานี และก่อตั้งโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ เพื่อ

ช่วยเหลือคนยากจน

 ค.ศ. 1979/พ.ศ. 2522 (สิงหาคม 1979 - 

เมษายน 1984) เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนอง

ทามน้อยและผู้อ�านวยการศูนย์ค�าสอน สังฆมณฑล 

 ค.ศ. 1984/พ.ศ. 2527 (พฤษภาคม 1984-

1989) เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาค�า และเป็น

ผู้อ�านวยการศูนย์ค�าสอน ระดับสังฆมณฑล

 ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532 (กันยายน 1990-

2011) จติตาธกิารคณะภคนิรัีกกางเขนแห่งอบุลราชธานี 

ให้ค�าแนะน�าชีวิตฝ่ายจิต อภิบาลศีลศักดิ์สิทธิ์ งาน

อบรม งานแปลเอกสาร

 คณุพ่อเป็นบคุคลทีม่บีทบาทส�าคญัมากส�าหรบั

ลูกๆ รักกางเขน ไทย ลาว และกัมพูชา เพราะพ่อได้

ค้นคว้าเกี่ยวกับจิตตารมณ์ของพระสังฆราชลัมแบรต์ 

เดอ ลา ม็อตต์ ผู้สถาปนาสถาบันรักกางเขน ท�าให้

ลูกๆ รักกางเขนรู้รากเหง้าและที่มาของตนเองรู้ละเอียด

ลึกซึ้ง คุณพ่อได้เขียนและแปลหนังสือจากจดหมาย

และเอกสารของผู้สถาปนาสถาบันรักกางเขน ซึ่งเป็น

มรดกอันล�้าค่าแห่งจิตวิญญาณของลูกรักกางเขน

 ค.ศ. 2012/พ.ศ. 2555 (อายุ 84 ปี) พักเกษียณ 

ที่ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี อุทิศชีวิต

ในการอ่าน ศึกษาค้นคว้า แปลหนังสือ และงานพิมพ์

หนังสือส�าหรับการอบรม และเอกสารประวัติศาสตร์

พระศาสนจักร ฯลฯ คุณพ่อให้ทุนสนับสนุนตัวแทน 

สมาชิกรักกางเขนจากประเทศไทย (จันทบุรี อุบล- 

ราชธานี และท่าแร่) ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องรักกางเขนที่

เวียดนาม การเยี่ยมอย่างเป็นทางการนี้ นับเป็นครั้งแรก

ในรอบ 332 ปี (1670-2002) ที่พี่น้องรักกางเขนไทย 

เวียดนาม ได้พบกัน ซึ่งเป็นความฝันของคุณพ่อที่เป็น

จริง

 ค.ศ. 2018/พ.ศ. 2561 โอกาสเปิดปีเตรียม

ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ท่านเป็นผู้ผลักดันให้จัดงาน

ระลึกถึงวันมรณกรรม 100 ปีของพระสังฆราชกอง- 

สตัง ยัง บัปติสต์ โปรดม และคุณพ่อฟรังซิส มารีย์ 

ซาเวียร์ เกโก สองธรรมทูตผู้บุกเบิกดินแดนอีสาน

 ตลอดการท�างานอภิบาลตามวัด ท่านดูแล

เอาใจใส่สัตบุรุษในพิธีกรรม และงานสอนค�าสอน เขียน

คู่มือสอนค�าสอน ภารกิจตามวัดจึงมีผู้สนใจและสมัคร

เป็นคริสตชน โปรดศีลล้างบาปเป็นจ�านวน 1,008 คน

 ระหว่างพักเกษียณ คุณพ่ออยู่ในความดูแล

ของแพทย์ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ 

(อ่านต่อหน้า 14)
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ตอนที่ 230

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 14)

4 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l น่ีคือเด็กพิการทางการได้ยิน ซ่ึงอุปสรรคความบกพร่อง

นี้ไม่สามารถขวางกั้นพวกเขาจากการร้องเพลงได้  

พวกเขามารวมตัวกันเป็นคณะนักร้องเด็กหูหนวก

ชาวเลบานอนกลุ่มแรก บางคนในกลุ่มเด็กน้อยอย่าง

เช่น อาลี อัซฮาร์ ก็เป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียด้วย เขาไม่เคย 

มีโอกาสได้สวมใส่เครื่องช่วยฟังจนกระทั่งมาเรียน 

ที่โรงเรียนแห่งนี้ อาลีบอกว่า  “วันนี้เราขับร้องเพลง  

‘ไซเลนท์ไนท์’ ‘จิงเกิ้ลเบล’ และ‘ จอยทูเดอะเวิลด์’  ครับ” 

l พวกเขามีอายุระหว่าง 4 ขวบ จนถึง 16 ปี ที่เรียน 

คณะนักร้องเดก็หหูนวกรอ้งเพลง
“ไซเลนท์ไนท์”

5 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นี่เป็นบ้านเกิดของมารีย์ ชาวมักดาลา ตั้งอยู่ที่แคว้น

กาลิลี ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนเป็นเวลา 3 ปี

สุดท้ายแห่งพระชนมชีพและทรงกระท�าเคร่ืองหมาย

อัศจรรย์มากมาย

ร้องเพลง  ต้องขอบคุณวิธีเยียวยา และค�าชี้แนะจากครู

ของพวกเขา ซึ่งท�าการซ้อมนาน 6 เดือนเพื่อแสดงออก

มาอย่างที่เราไม่อาจจินตนาการออกมาได้   ปัสกัล ไคฮ์- 

ลัลลา ครูโรงเรียนสอนผู้พิการทางการได้ยิน ผู้สอนเล่าว่า

 “ดิฉันภูมิใจในตัวพวกเขาอย่างมาก พวกเขา

ขับร้องตามโน้ตที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เหมือนกับการ

ขอให้คนตาบอดพูดถึงสีในสิ่งท่ีเขาไม่เคยรับรู้รับเห็น 

มาก่อน”

l ปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ขอบคุณโรงเรียนสอน 

คนพิการทางการได้ยินส�าหรับเด็กท่ีต้ังข้ึนโดยศาสนาจารย์ 

นิกายแองกลีกันเมื่อปี ค.ศ. 1957 ศูนย์นี้ตั้งอยู่นอก

กรุงเบรุต เป็นที่อาศัยของเด็กชาวเลบานอน 20 ชีวิต 

และผู้อพยพเด็กชาวซีเรีย 25 คน

ปัสกัล ไคฮ์ลัลลา

วัดแห่งมักดาลา อุทิศแด่มารีย์ ชาวมักดาลาและสตรีในพระคัมภีร์

ที่นี่ คุณพ่อโจเซ เฟลิกซ์ ออร์เตกา รองผู้อ�านวยการ 

สถาบันสันตะส�านักโนเตอร์ดามแห่งเยรูซาเล็ม เล่าว่า  

“ความส�าคัญของสตรีสามารถพบเห็นได้ในค�าเทศน์

สอนของพระเยซูเจ้า เราต้องการจะอุทิศห้องหนึ่งของ

หัวใจให้กับบรรดาสตรี มีกลุ่มสตรีที่เรารู้จักติดตามพระ

เยซูเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอน  ห้องหนึ่ง

ของดวงใจจึงอุทิศให้สตรีเหล่านี้ ข้างในศูนย์มีเสาหิน 

สีขาวมิได้ระบุว่าอุทิศแก่ใครเพราะเราต้องการให้สตรี 

ทุกคนที่เข้ามาที่นี่ได้รู้สึกรับรู้ว่าเราขออุทิศให้กับเธอ 

มันเป็นหินจากเสาที่ขุดพบจากซากศาลาธรรมเดิม 

อันเป็นพื้นใต้ดินของวัดหลังนี้   แท่นเสาหินส�าคัญมาก 

อันหนึ่งอุทิศแด่มารีย์ ชาวมักดาลา เธอเป็นหนึ่งในผู้ 

ติดตามพระเยซูเจ้าคล้ายพวกอัครสาวก เป็นคนแรกที่ 

ประกาศการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า  และ 

วัดน้อยหลังน้ีก็อุทิศให้กับเธอด้วย ซ่ึงภาพโมเสกบนผนัง 

l ศูนย์มักดาเลนาแห่งนี้ คณะกองทัพแห่งพระคริสต-

เจ้าได้ก่อสร้างให้เป็นวัดพิเศษที่ถวายเป็นเกียรติแด่

บรรดาสตรีผู้ด�าเนินตามรอยพระบาทของพระผู้ช่วย 

ให้รอดพ้นอาศัยสถานที่แห่งนี้ ณ ที่ตั้งตรงนี้ เชื่อกันว่า

เป็นศาลาธรรมที่พระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงเคยประทับ

ส่วนของ

เสาหิน

ที่เหลืออยู่

จากที่ขุดพบ

ณ ศาลาธรรม

เมืองมักดาลา
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

รอยยิ้มจากลูกสาวของฉัน
“ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้

เป็นความจริงแล้ว” (ลูกา 4:21)

เมโดว์และสามีของเธอได้รับรูธมารับเลี้ยงเมื่ออายุได้ 2 ขวบ รูธเป็น

เด็กพิการทางสมอง เมื่อทุกคนในครอบครัวใหม่ต่างตกหลุมรักกับเด็กหญิง

ตัวน้อยนี้ รวมทั้งบรรดาลูก 3 คนของพวกเขาก็ยินดีต้อนรับน้องบุญธรรม 

คนนีด้้วย จนเวลาผ่านล่วงเลยไป หลงัจากทีห่นนู้อยรธูได้เริม่เข้าเรียนทีโ่รงเรยีน

เพียง 6 เดือน เธอก็จากครอบครัวอันแสนอบอุ่นนี้ไปด้วยการหลับลึกและ 

เสียชีวิตด้วยอาการสงบ

“นักจิตวิทยามักกล่าวว่าไม่มีความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ใดๆ มากกว่า

การสูญเสยีลกูไป”  เมโดว์ได้เขยีนบนัทึกว่า “แต่แม้ในความมดืมดิกย็งัมปีระกาย

ไฟส่องสว่างเกิดขึ้น เหมือนกับชีวิตที่สดใสของรูธ สิ่งนี้ท�าให้ฉันคิดถึงรอยยิ้ม

ของเธอ มีหลายคนได้พบเจอรูธและสัมผัสกับความน่ารักของเธอ”

มีคุณครูชั้น ป.1 ของรูธได้บอกแม่ของรูธเกี่ยวกับฌอนเด็กผู้ชาย 

คนหนึ่งในชั้นเรียนว่า วันหนึ่งเมื่อกลับมาจากโรงเรียนเขาประกาศกับคน 

ในครอบครัวว่าเขามีแฟนแล้ว

“จริงหรือนี่” แม่ของฌอนถาม “พวกลูกเล่นอะไรกัน”

“เราไม่ได้เล่นอะไรเลยครับ” ฌอนกล่าว

“แล้วลูกพูดคุยเรื่องอะไรกัน” เธอถาม

“เราไม่ได้พูดกันครับ” ฌอนกล่าว

แม่ของฌอนคดิว่าเขาแค่มเีพือ่นในจนิตนาการ “ทีจ่รงิแล้วลกูท�าอะไร

กันอยู่ล่ะ” ในที่สุดเธอก็ถาม

“เมื่อผมเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นเฉยๆ รูธก็ยิ้มให้ผม และก็หัวเราะ”

คุณครูกล่าว “ดิฉันไม่คิดว่าฌอนมองว่ารูธเป็นเด็กพิการ เขาเห็น 

รอยยิ้มของเธอ และมันท�าให้เขารู้สึกดีที่เขาจะรักเธอ”

แม่ของรูธคิดในใจว่า “ฉันรู้สึกประทับใจกับพลังแห่งรอยยิ้มที่จะ

เอาชนะความแตกต่างกันได้ แต่เมื่อฉันกลับมาช่วยในชั้นเรียนของรูธ ฌอน

เขาก็หายไปเพราะครอบครัวของเขาย้ายที่อยู่ใหม่ ฉันไม่รู้จักนามสกุลของเขา 

แต่ฉันก็มั่นใจว่าเขายังคงจดจ�าอยู่เสมอถึงรอยยิ้มที่งดงามจากลูกสาวของฉัน”

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงประทานรอยยิ้มอันงดงามมาให้พวกลูก

แต่ละคน ไม่ใช่เพื่อความงดงามบนใบหน้าของลูก แต่เพื่อพวกลูกสามารถ 

แบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้อื่น ขอทรงโปรดให้พวกลูกได้แบ่งปันรอยยิ้มของ

พระองค์นี้ แสดงความรักแก่เพื่อนพี่น้องทุกคนที่ได้พบเจอด้วยเทอญ อาแมน 

สัญญาแห่งรัก
มีคนพูดไว้น่าคิด

 “ถ้าไม่มีลูก บ้านฉันคงสะอาดสะอ้าน
 กระเป๋าตังค์ฉันเต็มแน่น
 แต่หัวใจของฉันคงว่างเปล่า”
 ก็จริงอย่างที่พูด
 ลูกแต่ละคนคือของขวัญ
 เป็นความเต็มเปี่ยมแห่งความรัก
 ความรักของพ่อความรักของแม่
 ไม่เพียงในความรู้สึกไม่เพียงในอารมณ์
 แต่กลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเชื้อไขเป็นตัวเป็นตน
 ก่อนนี้ความรักของสามีต่อภรรยา
 หยุดอยู่แค่ตัวภรรยาในรักเดียวใจเดียว
 ทุ่มเทให้หมดกายหมดใจ
 ความรักของภรรยาต่อสามี
 หยุดอยู่แค่ตัวสามีในรักเดียวใจเดียว
 เติมเต็มให้หมดกายหมดใจ
 ฉันรักคุณ คุณรักฉัน เรารักกัน
 กระทั่งความรักบรรลุความเต็มเปี่ยม
 ในชีวิตของลูกน้อยที่ถือก�าเนิดมา
 ผูกพันความรักของพ่อของแม่แน่นแฟ้นหนึ่งเดียว
 ในตัวลูกจึงมีความรักของพ่อมีความรักของแม่
 ที่หลอมเข้าด้วยกันทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งใจลูก
 ความรักที่พ่อมีต่อแม่ความรักที่แม่มีต่อพ่อ
 จึงมีมิติกว้างขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้น
 ที่เคยพ่อรักแม่ไม่คิดถึงตนเอง
 กลายเป็นพ่อรักแม่และรักตัวพ่อเองในตัวลูก
 ที่เคยแม่รักพ่อแทบไม่ได้รักตนเอง
 กลายเป็นแม่รักพ่อและรักตัวแม่เองในตัวลูก
 เป็นความรักตนเองอย่างเดียวที่ไม่เห็นแก่ตัว
 สัมผัสส่วนไหนกระทบจิตใจลูกอย่างไร
 ก็เป็นการสัมผัสเป็นการกระทบพ่อกระทบแม่
 ที่เคยสัญญาจะซื่อต่อสัตย์ต่อคุณ

ทั้งในยามสุขและยามยากทั้งในยามไข้และสบายดี
 ย่อมรวมถึงความซื่อสัตย์ต่อคุณในตัวลูกของเรา
 ทั้งยามสุขทั้งยามยากทั้งยามไข้และสบายดี
 ที่เคยยืนยันจะรักและให้เกียรติคุณชั่วชีวิต
 ย่อมหมายถึงชั่วชีวิตคุณ ชั่วชีวิตฉัน ชั่วชีวิตลูก
 สัญญาแห่งรัก...รักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ
 ไม่ว่าจะตัวตนไม่ว่าจะกาลเวลาไม่ว่าจะสถานการณ์ใด
 เพราะนี่คือรักแท้รักจริงรักนิรันดร
 ที่ให้ความมั่นใจในความรู้สึก
 ไม่กลัวว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงไป
 ทั้งยามดีทั้งยามอ่อนแอทั้งยามเปราะบาง
 ที่ให้อิสระเต็มร้อยทั้งกายและใจ
 ไม่กลัวการเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เป็นอย่างที่รู้สึก
 ทั้งในแง่ดีทั้งในแง่เสีย
 ไม่กังวลว่าจะต้องจ่ายจะต้องซื้อความรัก
 ต้องตามใจต้องเอาอกเอาใจเพื่อได้มา
 ความรักแท้ซื้อขายไม่ได้...มีแต่ให้เปล่า
 หากลูกรับรู้ถึงความรักอย่างไม่มีเงื่อนเช่นนี้
 ถือว่าเป็นของขวัญล้�าค่ากว่าหมดที่พ่อแม่สามารถให้ลูกได้
 เพราะนี่คือฐานแห่งความมั่นใจในคุณค่าแห่งตน
 ที่ท�าให้ลูกสามารถเป็นได้ทุกอย่างท�าได้ทุกสิ่ง
 กระทั่งหัวใจพ่อแม่เต็มตื้น...ไม่รู้สึกว่างเปล่า
 พ่อแม่เองก็ได้ท�าสิ่งที่สัญญาไว้ในงานแต่ง
 ค�าสัญญาที่เป็นทั้งพันธะเป็นทั้งชีวิต...ของพ่อแม่ลูก 
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บทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา    
 “เพื่อบรรดาเยาวชน  โดย

เฉพาะเยาวชนในทวีปลาตินอเมริกา  

จะได้ด� า เนินชีวิตตามแบบอย่าง 

ของพระแม่มารีย์  เพื่อพวกเขาจะได้

ตอบรับกระแสเรียกท่ีพระเป็นเจ้ามอบ

ให้พวกเขาน�าความช่ืนชมยินดีแห่ง

พระวรสารไปสู่ชาวโลกทั้งมวล”  

 เมื่อวันที่  3  มกราคม ค.ศ. 

2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงภาวนาผ่านเครือข่ายท่ีส่งข่าวสาร

ไปยังทุกประเทศทั่วโลก  พระองค์

ทรงวิงวอนเพื่อบรรดาเยาวชนจะได้เลียนแบบอย่างของ

พระแม่มารีย์   

คุณพ่อจาคอบ บ๊อดดิกเคอร์ พระสงฆ์สังกัด

คณะเยสุอิต  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการเครือข่าย 

บทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อ

สื่อสารไปยังทั่วโลก  คุณพ่อกล่าวโดยสรุปว่า  

“โอกาสเริ่มต้นเทศกาลปีใหม่ในแต่ละปี ซึ่งใน

ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า  “door” หรือ “ประตู”  เราก�าลังยืน 

อยู่บนธรณีประตูอีกปีหน่ึง  ในฐานะสมาชิกพระศาสนจักร 

เราก�าลังสมโภชการเร่ิมต้นปีพิธีกรรมใหม่ ด้วยวันอาทิตย์

แรกในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  เทศกาล

ที่เราต่างเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาบังเกิดขององค์

พระบุตร  เดือนธันวาคมเป็นเดือนท่ีเราเฉลิมฉลองส่ิงใหม่ๆ  

ได้แก่  การบังเกิดมาของพระกุมารเยซู  ขณะที่ชาวโลก

รอคอยวันขึ้นปีใหม่  แต่เราเฝ้าคอยพระแม่มารีย์  ที่

บรรดาคริสตชนได้ร่วมสมโภชพระแม่มารีย์ พระชนนี

พระเจ้าในวันที่ 1 เดือนมกราคม  ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่

พระแม่มารีย์ได้รับยกย่องว่าเป็น “ประตูแห่ง 

สวรรค์ และดวงดาราแห่งท้องทะเล”  (Door of Heaven 

and Stars of the Sea)  ผ่านทางพระแม่มารีย์องค์

พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์และเสด็จมา

บังเกิดเป็นมนุษย์   ขณะที่ชาวโลกแซ่ซ้องสรรเสริญยินดี 

ว่า  “ขอให้ประสบความสุขในเทศกาลปีใหม่”    แต่บรรดา 

คริสตชนโห่ร้องอวยชัยด้วยบทภาวนา “วันทามารีย์”   

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้  ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ เราเตรียม 

รับการเสด็จมาบังเกิดของพระกุมารเยซู  บรรดาทูตสวรรค์

เปล่งเสียงกึกก้องว่า  “ในเมืองกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ 

ประสูติเพื่อท่านแล้ว  พระองค์คือ พระคริสต์  องค์พระ 

ผู้เป็นเจ้า  ท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้   

ท่านจะพบกุมารคนหน่ึง มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า”  

(ลก 2:11-21)  โอกาสนี้เราต่างมองไปเบื้องหน้า   ด�าเนิน 

ชีวิตความเชื่อในโลกที่ต่อต้านความชื่นชมยินดีแห่ง

พระวรสารมากขึ้นเรื่อยๆ  พวกเขาต่างกล่าวว่า ไม่ม ี

ที่ประทับส�าหรับองค์พระบุตรของพระเป็นเจ้า  เราทุกคน 

ทูลวิงวอนพระแม่มารีย์ให้อัญเชิญพระกุมารมาประทับ

ในตัวเรา  ดังนี้เราจะด�าเนินตามพระแม่ผู้ทรงต้อนรับ       

พระกุมารเจ้ามาในโลก  และพระแม่ทรงสวมกอดพระ 

คริสตเจ้าในทุกแห่งที่พระแม่ทรงด�าเนินไป  ในปีนี้พ่อ 

ขอเชิญชวนทุกท่านให้ท� าดั งที่พระแม่ ได้ท� า เป็น 

แบบอย่างแก่เรา

โอกาสวันพระคริสตสมภพ  พระอัยกาซาวีอา- 

โตสลาฟ   (Sviatoslav Shevchuk) ผู้น�าพระศาสนจักร 
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เพื่อคุณความดีของพระศาสนจักรศัก ด์ิสิทธิ์ของ 

พระเป็นเจ้า”  

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “พระเยซูเจ้าคือ 

เจ้าชายแห่งสันติภาพที่แท้จริง  แต่ไม่ใช่ในความหมาย

ของพละก�าลัง มนุษย์ด�าเนินชีวิตในสันติภาพ และ 

เป็นผู้น�าสันติภาพสู่ผู้อ่ืนได้ ด้วยการท่ีเขายอมรับเจ้าชาย 

แห่งสันติภาพ  ภายในจิตใจ ในจิตวิญญาณ และในสังคม

โลก เท่านั้น”    

พระองค์ตรัสเสริมว่า “การบังเกิดมาของพระ

เยซูเจ้า เป็นการแสดงออกถึงพระอ�านาจสูงสุดของพระเจ้า  

พระพลังและพระอ�านาจของพระองค์ มิได้หมายถึงการ

ถ่อมพระองค์ผ่านความอยุติธรรมและความรุนแรง  แต่

เป็นการรับใช้เพ่ือนพ่ีน้องอาศัยความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว

เพื่อบรรลุสู่สันติภาพอย่างแท้จริง”

พระอัยกาซาวีอาโตสลาฟ ทรงระลึกถึง “เหตุการณ์ 

ท่ีพระคริสตเจ้าทรงเป็นสาเหตุน�าความรุนแรงต้ังแต่

พระองค์ทรงบังเกิดมา เป็นเหตุให้กษัตริย์เฮโรดได้รับ 

การยกย่องว่าเป็นบุคคลที่น่าจดจ�าในประวัติศาสตร์  

ซึ่งแท้จริงกษัตริ ย์เฮโรดทรงขลาดที่หวั่นว่าจะทรง 

เสียพระราชอ�านาจ  และทรงรู้สึกโชคร้ายที่ต้องมาเผชิญ 

กับเหตุการณ์การแสดงองค์ของพระเจ้าผ่านทาง 

พระกุมารน้อยที่ไม่น่าเป็นประโยชน์แต่อย่างใด  เพื่อที่ 

จะรักษาพระราชอ�านาจและความมั่งคั่งของพระองค์

ไว้  จึงทรงใช้ความรุนแรงด้วยการสั่งให้ประหารชีวิตเด็ก

ทารกทุกคนที่เกิดในเบธเลเฮมในขณะนั้น   ซึ่งล้วนเป็น

ลูกหลานของประชากรของพระองค์นั่นเอง”

อย่างไรก็ตาม  สันติภาพของพระเจ้าทรงมีชัยชนะ 

เหนือทุกส่ิง เพราะ  “กุญแจของความส�าเร็จและสันติภาพ

เที่ยงแท้  มักจะอยู่ในความอ่อนแอของมนุษย์ที่บดบังไว้ 

โดยพระราชอ�านาจของพระเจ้า”   ขณะที่  “กลยุทธ์ในการ 

จู่โจม และการใช้ความรุนแรงเปรียบเสมือนการยืนยันถึง 

อ�านาจของบุคคลคนหนึ่งซึ่งได้รับเลือกโดยผู้ที่ไม่มี

อ�านาจและไม่เข้มแข็งพอ  อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเกล้ีย- 

กล่อมหรือจูงใจให้ผู้อื่นท�าตามความคิดของตนได้”

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย

 ทวีปลาตินอเมริกา คือกลุ่มประเทศในทวีป

อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ที่พูดภาษากลุ่มโรมานซ์ 

เป็นหลัก ได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล 

ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน
(อ่านต่อหน้า 17)
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ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

พระเจ้า

ประทาน

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียงพอ

มัทธิว มานิต ประภาพร
มรณะเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1984

ดวยความอาลัยรักโอกาสครบ 35 ป 
การจากไปของปา

โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแกปาดวยเทอญ

จาก จิตรา ประภาพร และครอบครัว

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

9-11กพ. เวียดนาม-ดาลัต
4-8 เม.ย. อากีตะ-ฟูจิ-โตเกียว
21-29 เม.ย. สวิส-ลูเซิน-เซอรแม็ต-Glacier Express-
                มิลาน-หอเอนปซา-ฟลอเรนซ-โรม
20-29 พ.ค. ปารีส-ลูรด-ฟาติมา-โรม

9-11 ก.พ. เวียดนาม-ดาลัต

4-8 เม.ย. อากีตะ-ฟูจิ-โตเกียว

21-29 เม.ย. สวิส-ลูเซิน-เซอรแม็ต-Glacier
Express-มิลาน-หอเอนปซา-ฟลอเรนซ-โรม

20-29 พ.ค. ปารีส-ลูรด-ฟาติมา-โรม
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หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์
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นอยไกรไพร 
โชติโรจน

ประภา

มารีอา 
จิราพร 

นอยไกรไพร 
โชติโรจน

ประภา

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง 

 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"

¿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
¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ
27 Á¡ÃÒ¤Á ¤.È. 2010
âÍ¡ÒÊ¤Ãº 9 »‚ áË‹§¡ÒÃ¨Ò¡ä»

“·Ø¡ÊÔè§·ÕèÁÒ¨Ò¡´Ô¹ ¨ÐµŒÍ§¡ÅÑºä»ÂÑ§´Ô¹ áÅÐ·Ø¡ÊÔè§ 
·ÕèÁÒ¨Ò¡àº×éÍ§º¹ ¡çµŒÍ§¡ÅÑºä»àº×éÍ§º¹” (ºÊÃ 32)

Í Ñ¹¹Ò ¹§ÅÑ¡É³ � Ê Ù§ÊÇ‹Ò§ÍÑ¹¹Ò ¹§ÅÑ¡É³� Ê Ù§ÊÇ‹Ò§

¢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

 ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอา สุปรียา พนายางกูร

 ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอา สุปรียา พนายางกูร

พักผอนในพระเจา 9 กุมภาพันธ  2013 
โอกาสครบรอบ 6 ปี แหงการจากไป

“ทุกสิ่งทีมาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน 
และ ท ุกสิ่งทีมาจากเบืองบนจะตองกลับไปเบืองบน” (บสร 32)

พักผอนในพระเจา 9 กุมภาพันธ  2013 
โอกาสครบรอบ 6 ปี แหงการจากไป

“ทุกสิ่งทีมาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน 
และ ท ุกสิ่งทีมาจากเบืองบนจะตองกลับไปเบืองบน” (บสร 32)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เรยีนา ปราณี 
กิตติคุณ (อากรนิธิ์)

พักผอนในพระเจา
22 มกราคม ค.ศ. 2006

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

ขอคำภาวนา เพื่อระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร ฉลอง ทองทั่ว
พักผอนในพระเจา 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

ครบ 1 ป
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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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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
 สามเณราลัยแสงธรรม นอกจากจะเป็นสถาบัน

ที่บ่มเพาะสามเณรให้เติบโตกลายเป็นพระสงฆ์แล้ว 

โดยมีการจัดให้สามเณรฝึกการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตกลุ่ม 

ที่มีความสัมพันธ์กัน ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีพื้นฐาน

ทางครอบครัว วัฒนธรรม แตกต่างกันออกไป แต ่

กระบวนการอบรมจะท�าให้สามเณรทุกคนมี ชี วิต 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้แล้วสามเณราลัยฯ 

ยังจัดให้สามเณรแต่ละคนเลือกกิจกรรม หรือชมรมที่

ตนเองชื่นชอบหรือตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่ง

ในฉบับนี้ขอเสนอ “ชมรมประชาสัมพันธ์”

 ชมรมประชาสั มพันธ์ ของสาม เณราลั ย 

แสงธรรมถือว่าเป็นชมรมที่มีจ�านวนคนน้อยที่สุดเลย 

ก็ว่าได้ เพราะเป็นชมรมท่ีเป็นเสมือนส่ือกลางของสามเณร

ทุกคนในสามเณราลัยฯ ในการติดต่อประสานงาน หรือ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้สามเณร หรือบุคคล

ภายนอกได้รับรู้ถึงความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนในสามเณราลัย 

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบทความนี้ ท่ีลงอยู่ทุกสัปดาห์ใน

อุดมสาร รวมไปถึงการจัดประมวลรูปภาพในกิจกรรม

ต่างๆ ในสามเณราลัยฯ ให้ทุกคนได้เห็นหรือติดตาม 

และยังมีการจัดบอร์ดแนะน�าสมาชิกสามเณรท่ีอาศัย

อยู่ในแต่ละอาคาร นอกจากนี้ยังมีการรับ-ส่งจดหมาย

หรือพัสดุต่างๆ ให้ถึงมือสามเณรแต่ละคน รวมไปถึง

ทันเทคโนโลยีสามเณราลัยยังมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ท่ีใช้

ส�าหรับการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน

สามเณราลัยฯ รวมถึงเฟซบุ๊กที่ใช้เป็นสื่อกลางในการ

ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสามเณ-

ราลัยฯ ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

 จบไปแล้วส�าหรับชมรมแรก ฉบับหน้าจะมีการ 

น�าเสนอชมรมอะไรให้พี่น้องผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกันอีก 

โปรดติดตามใหม่ในฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 Facebook :  บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

การประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ จาก

ทางคณะผู้ ให้การ

อบรมก็ดี หรือจาก

ชมรมอ่ืนๆ ก็ดี ท้ังน้ี 

เพื่ อก า รสื่ อ ส า รที่

ต้องเข้าใจกันอย่าง

ชัดเจน เพราะถ้าหาก

สื่ อ ส า ร ไม่ ชั ด เจน 

ผู้ รับสารอาจจะไม่

เข้าใจ หรือเข้าใจผิด

ไปจากความจริงได้ 

และเพื่อให้ก้าวตาม



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 ประจำาวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019 หน้า 11หน้า 11

โคเออร์ เวชบุคคล (ต่อจากหน้า 19)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 ประจำาวันที่ 27 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2019 หน้า 11

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132
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หรือโคเออร์ โดยคุณสายัณต์ ธรรมอยู่ ผู้จัดการ         

โคเออร์ ส�านักงานกาญจนบุรี และจิตอาสาเวชบุคคล  

จิตอาสา CAMILLIAN DISASTER INTERNATIONAL 

SERVICE (CADIS) ร่วมมือกันออกหน่วยแพทย์

พยาบาลเคล่ือนท่ี ตรวจสุขภาพ ให้แก่พ่ีน้องกลุ่มหมู่บ้าน 

ปกาเกอะญอ ฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่

ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้�าประปา และไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง  

หมู่บ้านท่ีออกหน่วยคร้ังน้ีช่ือหมู่บ้าน “มอท่า” มีประชากร 

300 กว่าคน และมีประชากรจากหมู่บ้านใกล้เคียง 

มารับการรักษาด้วย ประชากรเด็ก 125 คน ระหว่าง 

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2018  การออกหน่วยแพทย์ 

พยาบาล จิตอาสาครั้งนี้ ได้รับการประสานจากทาง 

ผู้จัดการโคเออร์ ส�านักงานกาญจนบุรี (คุณสายันต์ 

ธรรมอยู่) ซึ่งปกติจะท�างานกับผู้ลี้ภัยตามแคมป์ผู้ลี้ภัย  

ที่เรียงรายกันตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา  

และหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน เช่น 

การส่งเสริมอาชีพ การศึกษาของเด็กๆ ในวัยเรียน ด้าน

สุขภาพอนามัย การท�างานในพื้นที่ดังกล่าวปกติจะม ี

การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น 

ทหาร ต�ารวจตชด. จังหวัด พมจ. รวมไปถึงองค์กร

เอกชนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน และเป็น

ไปตามนโยบายของภาครัฐ และอยู่บนพื้นฐานของการ

เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน 

  ปกติการออกหน่วยในถ่ินทุรกันดารในลักษณะ

เช่นนี้ จิตอาสา แพทย์ พยาบาล ฯลฯ จะต้องเตรียม

เครื่องนอนส่วนตัวกันมาเอง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านใน 

พื้นที่ห่างไกล สมาชิกจะต้องจัดการดูแลเรื่องส่วนตัว 

และปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้าน และรับประทาน

อาหารร่วมกันกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาทานกัน ดังนั้น จิต-

อาสาจึงต้องมีการเตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนออกหน่วย 

เพื่อไม่เป็นภาระแก่สมาชิกอื่นๆ และสามารถช่วยงาน 

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้าน  ชาวบ้านเองก็จะ

ได้รับการแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอควร เนื่องจาก

หลายครอบครัวจะต้องเดินทางจากหมู่บ้านที่ห่างไกล

มาท่ีต้ังหน่วยให้บริการ ในการออกหน่วยคร้ังน้ี ซิสเตอร์ 

เซซิเลีย เพชรพนมพร จากโคเออร์ราชบุรี ได้เตรียม

เสื้อผ้าและขนมส�าหรับแจกเด็กๆ และชาวบ้านจ�านวน

มาก 

  ในยามดึกของการออกหน่วยในคร้ังนี้ได้มี 

ชาวบ้านและเยาวชนจาก 2 หมู่บ้าน เดินเท้าและนั่งเรือ 

มาตามล�าน้�าเป็นเวลาหลายช่ัวโมง เพ่ือมาร้องเพลงอวยพร 

คริสต์มาสและปีใหม่ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา  

  ส�าหรับทีมจิตอาสาเวชบุคคล และจิตอาสา 

CADIS จะเปิดให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่

ประชาชนทั่วไป และโดยเฉพาะ Asylum Seekers 

ที่ห้องค�าสอน ในบริเวณวัดพระกุมารเยซู กม.8 ทุก 

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ระหว่างเวลา 07.00-  

12.00 น. โดยร่วมมือกับวินเซนเดอปอล วัดพระกุมาร

เยซู กม.8 นอกจากนี้ยังได้จัดส่งแพทย์ออกไปตาม

ชุมชนที่มี Asylum Seekers พักอาศัย เพื่อตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น ในที่พักของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย งาน 

ดูแลสุขภาพของบรรดา Asylum Seekers ดังกล่าว 

เป็นความร่วมมือของคณะกรรมการเฉพาะภายใต้ 

คาริตัส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการอภิบาล/ดูแล 

Asylum Seekers  ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ แจก

อาหาร  ศูนย์การเรียน และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

ในการส่ง Asylum Seekers  กลับภูมิล�าเนา ฯลฯ  

  คณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก และ CADIS 

ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร และปัจเจกบุคคล ที่

สนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ และ

งบประมาณในการจัดให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการบริการ

ด้านสุขภาพ และส�าหรับท่านที่อยากจะมีส่วนร่วมในงาน 

จิตอาสาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่แผนกสุขภาพ 

อนามัย Email : chc@cbct.net / www.health 

pastoral.com หรือโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1309 

โทร./โทรสาร 0-2681-5857 มือถือ 08-7334 - 

5487  หรือสนับสนุนได้ที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

สุขภาพอนามัย ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-00814-9 หรือ ชมรม

เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย 

สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013-1-356437 โดย

เมื่อท่านโอนเงินเสร็จ ช่วยส่งหลักฐานการโอน เพื่อทาง

แผนกสุขภาพอนามัย จะได้ส่งหลักฐานการรับเงินให้แก่

ท่านต่อไป   
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งานศพของผู้ยากจนคนหนึ่ง

นี่คือจุดประสงค์ของคุณพ่อผู้ประสงค์จะมอบ

ร่างของตนให้เป็นค�าสอนแห่งชีวิต ไม่ใช่เพียงวาจา หรือ

ค�าเขียนใดๆ แต่เป็นชีวิตทุกลมหายใจ แม้กระทั่งเหลือ

แต่ร่าง ก็ยังเป็นค�าสอนแห่งชีวิต ... ความตั้งใจที่ท่าน

อยากมอบการจากไปครั้งนี้ให้เป็นบทเรียนแห่งชีวิต  

ไม่ยึดติด ให้เรียบง่าย ธรรมดาที่สุด ... 

ผมจ�าเช้าตรู่วันที่ 1 มกราคม 2019 (วันปี

ใหม่) คุณพ่อลาบอลีเดินมาบอกเรื่องการจากไปของ

คุณพ่อโกสเต .. ผมเดินเคียงข้างคุณพ่อลาบอลี เพื่อ

ขึ้นไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหาร ....  ท่านเล่าเรื่องที่น่าฟัง

ในความสุภาพ ความน่ารัก ความทรงจ�า เกี่ยวกับ 

คุณพ่อโกสเต ... บางคนอาจจะไม่รู้ว่าท่านเคยได้รับ

เอกสารแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระสังฆราช แต่ได้ปฏิเสธ 

จดหมายปฏิเสธมาช้ากว่าจดหมายแต่งตั้ง... จึงได้ชื่อ

ว่าพระสังฆราชที่ไม่มีบัลลังก์ แม้ไม่ได้เป็นพระสังฆราช 

แต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับต�าแหน่ง ก็เป็น

ความน่าชื่นใจแล้ว 

2 

 เรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อโกสเต มีดังนี้

o เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 

1928 ที่ประเทศฝรั่งเศส  

o บวชวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1954   

ที่ประเทศฝรั่งเศส

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (https://kamsornwayindiary.blogspot.com)

มอบแด่ ... คุณพ่อโรแบรต์ โกสเต 
สงฆ์นักประวัติศาสตร์ผู้น่ารัก

o เดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 13 

พฤศจิกายน   ค.ศ. 1954

o คุณพ่อช่วยงานอยู่ ท่ีสั งฆมณฑล

อุบลราชธานี

o หน้ า ท่ี ท้ า ย สุ ด พั ก ท่ี ศู น ย์ อ บ รม 

รักกางเขนสังฆมณฑลอุบลราชธานี 

o ท่านเรียนภาษาไทยกับคุณพ่อลาร์เก 

เป็นเวลา 1 เดือน

o ไปประจ�าที่วัดหัวไผ่ ร่วมงานกับ

คุณพ่อสนิทและคุณพ่อบุญชู แล้ว

เรียนภาษาไทยต่อจนถึงเดือนตุลาคม 

1955

o เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุ่งไหมและ

บัวท่า สังฆมณฑลอุบลราชธานี

o ประจ�าที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ ตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม 1956-1970

o เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกที่อุบลฯ ตั้งแต่

เดือนมกราคม 1971 - เดือน

สิงหาคม 1979  

o เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกหนองทาม-

น้อย และเป็นผู้อ�านวยการศูนย์ค�าสอน

ของสังฆมณฑลอุบลราชธานี

o เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บ้านนา-

ค�า

o เป็นพ่อวิญญาณรักษ์อารามรักกางเขน 

อุบลฯ จนถึงปี ค.ศ. 2019

 คติพจน์       “มองเห็นพ่ออย่างไร...คติพจน์

ของพ่อ ก็เป็นอย่างนั้น”

3

แม้ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับคุณพ่อโกสเต แต่

ผมก็เป็นหนี้บุญคุณท่าน ถ้าไม่เขียนอะไรขอบคุณท่าน

ผมคงไม่สบายใจ จ�าได้เคยนัดหมายมาเซอร์ท่านหนึ่ง 

ที่แปลหนังสือเก่งๆ ชวนกันไปเยี่ยมคุณพ่อโกสเต จน

แล้วจนเล่าก็ไม่ได้ไปสักที เคยโทรหาท่าน ปรึกษาเร่ืองราว

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กับท่าน คิดจะไปเยี่ยมสักครั้ง

ก็ไม่ได้ไป ... ที่ว่าเป็นหนี้บุญคุณท่าน เพราะงานเขียน

ของผมส่วนใหญ่ และส่วนมาก ต้องอ้างอิงจากสิ่งที่ท่าน

ได้เขียนไว้ โดยเฉพาะหนังสือประวัติศาสตร์เล่มใหญ่

มากๆ 700 กว่าหน้าที่ละเอียด เป็นกลาง และชี้ปัญหา

ของยุค ให้เราได้พิจารณาต่อไปว่า เราควรจะด�าเนินชีวิต

ต่อไปข้างหน้าอย่างไร จะเรียกว่างานเขียนของท่านเป็น

ขุมทรัพย์ของพระศาสนจักรไทยก็ว่าได้ ... 

4

ผมไปอุบลฯ ครั้งล่าสุดก็งานศพเพื่อน (คุณพ่อ

ยุรนันท์) ... เรื่องราวแห่งความสูญเสีย แม้เป็นความจริง

ที่ต้องยอมรับ แต่ใช่ว่าจะรับได้โดยง่าย ความไม่เข้าใจ

เกิดขึ้น ... วันที่ท่านจากเราไป เป็นวันสมโภชพระนาง

มารีย์พระชนนีพระเจ้า .. ถ้อยค�าแห่งพระวาจาที่ว่า  

“... เกบ็ความคดิไวใ้นใจ”  จงึเปน็ดัง่รหสัธรรมความจรงิ  

... เราจะเติบโตได้เพราะเรากล้ายอมรับความจริง เรา 

เข้มแข็งได้ ก็เพราะเราเผชิญชีวิตด้วยความเชื่อ ... 

ปล.

หลังมิสซา คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหาร ให้พวก

เราพระสงฆ์ผู้ร่วมพิธีได้ปกมือเหนือศีรษะเพื่ออวยพร

สัตบุรุษ ท้ายสุดพวกเราสงฆ์หนุ่มสามคนเดินไปให ้

คุณพ่อลาบอลี            ปกศีรษะ... ผมรู้สึกว่าเราเป็นหนี ้

มิชชันนารี .... แม้กระทั่งคุณพ่อโกสเต ที่จากเราไป 

ในวันที่ 1 มกราคม ... เราต่างเป็นหนี้บุญคุณพวกท่าน 

ท่ีเขาล�าบากเพ่ือสร้างพระศาสนจักรของเรา                   แม้ความตาย 

จะพรากไม่ให้พบปะกัน แต่ความทรงจ�าจะยังท�าให้เรา

สื่อสัมพันธ์กันเสมอ ... และแม้พวกท่านไม่ได้หวังให้เรา

ตอบแทนท่านด้วยอะไรเลย ไม่ว่าจะค�าสรรเสริญเยินยอ 

ทรัพย์สินเงินทอง หรือสิ่งใดก็ตาม ... แต่การรักษา 

สืบทอดความเชื่อ และส่งต่อไปยังลูกหลาน ก็เป็นการ

ตอบแทนคุณท่านที่งดงามที่สุดแล้ว 

หลับให้สบายนะครับคุณพ่อโกสเต ... ผมจะ

คิดถึงเสมอ และคงจะบ่อยมากเพราะต้องอ่านสิ่งที ่

คุณพ่อเขียนไว้ 
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ธนบุรี บ่อยครั้ง ด้วยโรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่อม 

ลูกหมาก โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเลือดจาง 

และโรคไขมันในเลือดสูง

 ช่วงปัสกา 2018 คณุพ่อเข้ารบัการรกัษาในห้อง 

I.C.U. ด้วยภาวะน�้าท่วมปอด และหัวใจเต้นช้า เป็น

เวลากว่าสองเดือน กระทั่งอาการดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์ 

และกลับมาท่ีบ้านพักอีกครั้ง มีโอกาสฉลองอายุครบ 

90 ปีกับคณะสงฆ์ คณะซิสเตอร์ ด้วยความชื่นชมยินดี 

ท�างานแปลเอกสารด้วยความกระตือรือร้น

 วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 เวลา 00.10 น.  

ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ คุณพ่อมีอาการเหนื่อย และบอกกับ

ซิสเตอร์ละไม ประผะลา ผู้ดูแล ว่า “ซิสเตอร์ พ่อจะ

ตายแล้วนะ” ผู้ดูแลจึงได้รีบน�าส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ กระทั่งเวลา 01.30 น. ท่านได้มอบวิญญาณ

คืนแด่พระเป็นเจ้าด้วยอาการสงบ อายุ 90 ปี 1 เดือน 

15 วัน

ผลงานด้านการประพันธ์/การแปล/การเรียบเรียง

 1. ชีวิตจิตพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ 

ลา ม็อตต์ (ภาค 1)

 2. ชีวประวัติพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา 

ม็อตต์

 3. แนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของพระสังฆราช 

เปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์

 4. การเข้าสู่จิตตารมณ์ของสถาบันภคินีรักไม้

กางเขน

 5. เกรด็ประวัตศิาสตร์...ทีม่า..จิตตารมณ์สถาบัน 

ภคินีรักกางเขน

 6. หัวใจธรรมทูต แรงบันดาลใจจากพระวรสาร

 7. 2000 ปีแห่งการประกาศพระวรสาร

 8. ประวัติศาสตร์การเผยแพร่คริสตศาสนาใน

สยามและลาว

 9. การศึกษาพระคัมภีร์เบื้องต้น ภาคพันธ-

สัญญาเดิม ภาคที่ 1

 10. การศึกษาพระคัมภีร์เบื้องต้น ภาคพันธ-

สัญญาเดิม ภาคที่ 2

 11. การศึกษาพระคัมภีร์เบื้องต้น ภาคพันธ-

สัญญาเดิม ภาคที่ 3

 12. ค�าสอนคริสตชน : ส�าหรับผู้สนใจอยากรู้

ค�าสอนของคริสตศาสนา

 13. บทเทศน์เข้าเงียบประจ�าเดือน 

 14. ไม้กางเขน มีปรีชาญาณ : ข้อคิดส�าหรับ

นักบวชและฆราวาส

 15. พระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา 

ม็อตต์ (ถอดความ)

 16. ความเข้าใจระหว่างชาวคริสต์กับชาวพุทธ 

เชิญมาศึกษาธรรมะของกันและกัน

 17. พระเยซูเจ้าในประวัติศาสตร์ (สนับสนุน

การแปล และการจัดพิมพ์)

 คติพจน์  “มองเห็นพ่ออย่างไร...คติพจน์ของ

พ่อ ก็เป็นอย่างนั้น”

 คติพจน์ในการท�างาน “การเป็นตัวอย่างที่ดี 

มีค่ากว่าค�าสอน” โดยการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและ

สม�่าเสมอ โดยยึดหลัก ดังนี้

 1) หลักค�าสอนตามคุณค่าพระวรสาร เช่น บท

เทศน์บนภูเขาเรื่อง ความสุขที่แท้จริง

 2) หลักค�าสอนและแบบอย่างของนักบุญเทเร-

ซา แห่งพระกุมารเยซู ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความสุภาพ

ถ่อมตน และชีวิตสัมพันธ์กับพระเจ้า

 3) แบบอย่างของคุณพ่อ Edmond Pezet 

ชาวฝรัง่เศสและผูช่้วยมสิซงั ในเรือ่งการเป็นผูน้�าทีเ่ฉลยีว

ฉลาด รอบคอบ สมณะเรียบง่ายและเมตตา

วาทะโอกาสสุวรรณสมโภช (50 ปี)

 ตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผมได้บวชเป็นพระสงฆ์  

พระเยซเูจ้าได้ทรงส่งผมมาในประเทศไทย ผมได้กระท�า

พันธกิจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ผมนั้นอย่างดีแล้ว

หรือ? นี่เป็นปัญหาของผม ฉะนั้น ผมไม่เต็มใจที่จะ 

ฉลอง 50 ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์ ผมอยากเปลี่ยน 

เป็นการสมัมนาหรอืการประชมุสภาอภบิาลสงัฆมณฑลฯ 

เป็นกรณีพิเศษ ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ต่อกันระหว่าง

พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส” ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์และมีความหมายมากกว่า 

 อย่างไรก็ดี ในโอกาสนี้ เราก็จะร่วมฉลอง 

พระสงฆ์ที่บวชใหม่ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นพระพร

จากพระเป็นเจ้า ที่ได้โปรดประทานให้กับสังฆมณฑล

อุบลฯ ของเรา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก�าลังจะ

ก้าวสู่อนาคต ที่พระองค์ทรงดูแลบ�ารุงรักษาและไม่เคย 

ทอดทิ้ง

 รายงานข่าวโดย คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว

 ถ่ายภาพโดย คุณกุญชร

อาลัยรักคุณพ่อโรแบรต์ (ต่อจากหน้า 4)

เล่าเรื่องการพบกับพระคริสตเจ้าครั้งแรกของท่าน  

เล่าถึงการตัดสินใจของมารีย์ มักดาลา ในการติดตาม 

พระเยซูเจ้าอันท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

l อีกด้านหนึ่งของวัดน้อยเป็นภาพระลึกถึงการกลับฟื้น 

จากความตายของลูกสาวของไยรัส พระวรสารเล่าว่า 

พระเยซูเจ้าบอกพ่อแม่ของหนูน้อยว่าเด็กเพียงแต่ 

หลับไป พร้อมกับตรัสว่า “ทาลิธาคุม” พระคริสตเจ้า 

ก็ทรงปลุกชีวิตหนูน้อยกลับคืนมาจากความตาย

l วัดน้อยหลังนี้เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ท�าให้ผู้มา

เยือนรู้สึกเหมือนเป็นคริสตชนในศตวรรษที่ 1 ตัววัด

หันหน้าไปหาทะเลสาบกาลิลี พระแท่นก็สร้างเป็นรูปเรือ 

จ�าลองที่พระเยซูเจ้าทรงเคยใช้ให้จับปลา  คุณพ่อโจเซ 

เล่ารายละเอียดอีกสิ่งหนึ่งว่า “ผู้แสวงบุญทุกคนที่มา 

ล้วนประทับใจกับพระแท่นแห่งน้ี พ่อไม่รู้ว่าจะมีพระแท่น 

รูปเรือในที่อื่นอีกหรือไม่ อาจจะเป็นที่นี่แห่งเดียวและก็

ช่วยพวกเขาให้เข้าใจ ศิลปะช่วยเราให้เข้าใจในความเชื่อ 

วัดแห่งมักดาลา (ต่อจากหน้า 5) ที่นี่ใครก็สามารถเข้าใจได้ว่าพระเยซูเจ้ายังทรงประทับ

ในเรือเทศนาสั่งสอนพวกเรา ดังที่ประทับเทศน์สอน 

ในเรือของนักบุญเปโตร ศิลปะสามารถถ่ายผ่านความ

เชื่อแก่ผู้แสวงบุญได้อย่างง่ายดาย”

l ณ ที่ตั้งแห่งนี้พร้อมกับพระแท่นนี้ พระศาสนจักร 

ไม่อาจได้รับค�าสั่งใดนอกจาก “ดุกอินอัลตุม” “จงแล่น

เรือ ออกไปที่ลึก” นั่นเป็นค�าเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าต่อ

บรรดาศิษย์ให้เหวี่ยงแหลงอวนโดยปราศจากความกลัว

ดั่งน�้าทิพย์แห่งชีวิต
.........................................................น้ำาผึ้งหวาน

 “ทรงใช้น้ำาชำาระเราให้สะอาด” (ทิตัส 3:5)

 ร่างกายของมนุษย์มีน้�าเป็นองค์ประกอบเกือบ

ร้อยละ 70 ของร่างกาย และการค้นพบน้�าที่ใดสักแห่ง 

ก็หมายถึงการค้นพบส่ิงมีชีวิตด้วยเช่นกัน เพราะทุกชีวิต

ล้วนต้องการน้�าในการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์  พืช  

สัตว์ แบคทีเรีย หรือไวรัส ส�าหรับมนุษย์นอกจาก

ร่างกายจะประกอบไปด้วยน้�าในการหล่อเลี้ยงชีวิตแล้ว

น้�ายังเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตอยู่อีกด้วย ทั้งใน

การช�าระล้างร่างกาย เสื้อผ้า  หล่อเลี้ยงชีวิต

 มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตโดยขาดน้�าได้ไม่เกิน 

1 สัปดาห์ ในขณะที่สามารถขาดอาหารได้นานกว่านั้น

น้�าจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการมีชีวิตอยู่ 

 ส�าหรับคริสตชน  น้�าเป็นตัวแทนของการเกิดใหม่

ในพระเจ้า ผ่านการช�าระล้างความแปดเปื้อนสกปรกของ 

วิญญาณโดยการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า โดยทางศีลล้าง- 

บาป ซึ่งจะน�าคริสตชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพระอาณา- 

จักรสวรรค์ “เราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระ

จิตเจ้า” (ทิตัส 3:5)

 ข้าพเจ้าเคยอ่านการทดลองเกี่ยวกับผลึกน้�า 

ในสถานที่ต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น ผลึกน้�า 

ที่อยู่ในวัดที่มีคนสวดมนต์ จะมีลักษณะสวยงาม เรียงตัว 

กันเป็นระเบียบ กับผลึกน้�าท่ีอยู่ตามชุมชนท่ีเต็มไปด้วย

เสียงด่าทอ ก็จะมีลักษณะแตกตัว ไม่สวยงาม มีการ

วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทดลองชิ้นนี้ แต่ไม่ว่ามันจะ 

เป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม ส่ิงท่ีบ่งบอก หรือเป็นสัญญาณ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมโลก พบว่า มนุษย์เรามี

แนวโน้มที่จะมองลบมากกว่ามองบวกเพิ่มขึ้น มีความ

รู้สึกต่อต้าน มั่นใจในตนเอง ขาดความสุภาพนบนอบ

มากขึ้น มีความแก่งแย่งชิงดี   ดิ้นรนแข่งขัน   ใช้ชีวิต

ทะเยอทะยานมากขึ้น หากแต่การมองบวกผ่านการพูด

ในส่ิงท่ีดี สร้างเสริมก�าลังใจให้กันเก้ือกูลกัน   เดินให้ช้าลง  

เพื่อจะมองดูคนข้างทางที่ก�าลังหกล้มบ้าง ก็คงจะเป็น

ส่ิงท่ีดีส�าหรับมนุษย์ในยุคเทคโนโลยีล้�าสมัยน้ี บางทีข้าพเจ้า

ก็รู้สึกตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าเช่นกันว่า ท�าไมข้าพเจ้า 

ต้องด้ินรน กระเสือกกระสนขนาดน้ีด้วย และเม่ือข้าพเจ้า 

พบว่าตัวเองก�าลังก้าวกระโดดมากเกินไป ข้าพเจ้าก็จะ 

พยายามรีบหยุดตัวเองให้ช้าลง ข้าพเจ้ารู้ตัวอย่างไรว่า 

ตัวเองก�าลังก้าวกระโดด เพราะข้าพเจ้าเห็นเพื่อนก�าลัง 

ทกุขแ์ลว้ขา้พเจา้ไมม่เีวลาหรอืพลงัทีจ่ะปลอบโยน เพราะ 

ข้าพเจ้าเห็นคนก�าลังหกล้ม หรือถูกเหยียบย่�า ข้าพเจ้า 

กลับยืนดูอย่างเปล่าดายเพราะข้าพเจ้าเห็นความ 

อยุติธรรมอยู่เบื้องหน้า
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 วัดนักบุญเปาโล 

บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  26 

มกราคม เวลา 10.30 น.  

พระค า ร ์ ดิ นั ลฟ รั ง ซิ ส 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม เวลา 18.00 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที ่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 

10.30 น. 

 วดัพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วนัอาทติย์ที ่ 10 กมุภาพนัธ์ เวลา 10.30 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน

 วดัแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทติย์ที ่ 10 กุมภาพนัธ์ 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  

กรุงเทพมหานคร  ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภา- 

พันธ์ เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อ

คุณสง่า โทร. 08-9678-3050) 

 

 วัดนักบุญยอห์น บอสโก จ.ราชบุรี ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน  

(เตรียมจิตใจ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม เวลา  

19.00 น. คุณพ่อชิตนนท์ แสงประดับ เป็นประธาน /  

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม คุณพ่อชิตพล แซ่โล้ว เป็น

ประธาน / วันเสาร์ที่ 26 มกราคม คุณพ่อเกรียงศักดิ์ 

ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธาน)

 วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง ต. 

แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ฉลองและ 

เสกวัดหลังใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้�า ระยอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม  เวลา 10.30 น. 

 วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 

 วัดนักบุญเทเรซา บ้านห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย ฉลอง 25 ปีวัด วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน (สอบถามคุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสง-

ธรรม โทร. 08-4919-8388)

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 26 มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

 วดันกับญุฟรงัซิสเดอซาลส์ วงัน�า้เขยีว ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ จ. 

สงขลา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา  

10.00 น. 

 วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า 

จ.พังงา ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24  กุมภาพันธ์ เวลา  

10.00 น.

 วัดพระราชินีแห่งสันติภาพ พัทลุง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ�้าสิงห์ จ.ชุมพร ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จ.ชุมพร ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระสันติภาพ บ้านหนองดินด�า อ. 

กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 

มกราคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน

 วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว ต.กก- 

สะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 2 

กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ. 

ขอนแก่น  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดพระมหาไถ่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง ต. 

เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 

2 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.30 น. คุณพ่อ

ไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นประธาน

V วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2019 เวลา 09.00 น. 

V วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร วัน

จันทร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17.30 น. 

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจ�าหน่าย)

V วัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร จ.ปทุมธานี 

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.30 น. 

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจ�าหน่าย)

V วัดนักบุญอันเดร วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  

2019 เวลา 10.00 น.

V วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 พิธี

มิสซาในสุสาน เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ  - ทางวัดเตรียมดอกไม้/เทียนไว้บริการ

ส�าหรับพี่น้องเพื่อมอบให้ผู้ล่วงลับ

 - เสกสุสานวัดน้อยบ้านปลายนาหลังจาก

เสร็จมิสซาที่สุสานแล้ว

 - ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า โทร. 08-

1726-1042 คุณรังสรรค์ 

V วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019  เวลา 

16.30 น. พิธีมิสซาที่สุสาน  (ทางวัดมีดอกไม้และ

เทียนจ�าหน่าย)  

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลจันทบุรี

2 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม ต. 

เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

9 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วดันกับญุยอแซฟ บ้านถ่ิน ต.บ้านธาต ุอ.เพญ็ 

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง จ. 

บุรีรัมย์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่  23  กุมภาพันธ์  เวลา 

10.30 น.  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี ฉลองวัด วันเสาร์ 

ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  เป็นประธาน (ติดต่อสอบถาม 

คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว โทร. 08-7573-7415)

(อ่านต่อหน้า 17)
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] 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

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ  วันที่  

9 กุมภาพันธ์ / 9 มีนาคม 2019 เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี  

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-

1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789  

] ภคินีคณะคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม

พัชรสมโภช (60 ปี แห่งการปฏิญาณตน) เซอร์มารีย์ 

เซลิน แห่งนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู, ocd 

(ลูซีอา สมศรี ศรีอ่อน) โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ 

จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น.

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

ค.ศ. 2019 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ / วันพุธ

ที่ 13 มีนาคม / วันอังคารที่ 23 เมษายน / วันพุธ

ที่ 15 พฤษภาคม / วันพุธที่ 19 มิถุนายน จัดที่

โรงแรม Grand Lord ศรีนครินทร์ / วันจันทร์ที่ 15  

กรกฎาคม / วันพุธที่ 14 สิงหาคม / วันพุธที่ 11 

กันยายน / วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วันพฤหัสบดี

ที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู”  เดือนละ 2 คร้ัง  ท่ีห้องประชุมอาราม 

พระหฤทัยฯ คลองเตย  วันพฤหัสบดีที่ 3  และอาทิตย์ 

ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-15.00 น.  (พิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา 09.00 น.)

 พฤหัสบดี :  22-24 ก.พ. 2019 เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน  

 อาทิตย์    :  22-24 ก.พ. 2019 เข้าเงียบ 

ที่หัวหิน

 วันอาทิตย์ท่ีสามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ 

จิตภาวนา เวลา 15.00-17.00 น. ขอเชิญผู้สนใจ  

เข้าฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา : คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-

2826, 09-8258-7649 

] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันเสาร์ที่  

2 มีนาคม 2019  เวลา 19.00 น.

] 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- 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร สดใส จันทร์- 

โลมา สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง 

อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

k คณะนักบวชคามิลเลียนแขวง

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ 

สังฆานุกรเปาโล ศุภกร  ขันธรักษา สัตบุรุษ 

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา 

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  วัน

เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019  เวลา 10.00 น.  ที่

อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา

 
การประกันสังคม โดยลูกจ้างจ่าย 5% ของเงินเดือน 

นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2. บรรจุเป็นพนักงานประจ�า  

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 2.1 เงินเดือน (ตามวุฒิ 

การศึกษา) โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัด

นนทบุรี  2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดยลูกจ้างจ่าย  

5% ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 2.3 

สวัสดิการเงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5%  ของ 

เงินเดือน และมูลนิธิฯ (วัดพระแม่มหาการุณย์) จ่าย 

สมทบให้อีก 5% 2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพ 

และการศึกษาบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี 

สวัสดิการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ท�างานชุมชน ในโครงการ 

ประกาศข่าวดี มีสวัสดิการเพิ่ม คือ สวัสดิการค่า 

เช่าบ้าน เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งดูแลเด็ก ในโครงการ 

บ้านแห่งความหวัง มีสวัสดิการเพิ่ม คือ 1. ค่าท�างาน 

ล่วงเวลาเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท 2. มีสวัสดิการ 

อาหาร ให้ในเวลาท�างาน  3. มีสวัสดิการที่พักให้ (อยู่ใน 

บ้ านพักของเด็ก)สามารถติดต่อสอบถามและ 

สมัครงานได้ที่ฝ่ายส�านักงานวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่ 

เวลา 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

] ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิกอุดมสาร และอุดม-

ศานต์ สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2681-5401 

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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สังฆมณฑลอุดรฯ (ต่อจากหน้า 2)

 สังฆานุกรเปโตร สดใส  จันทร์โลมา เกิด 

วันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 1989 / พ.ศ. 2532 ที่ 

บ้านโพนสูงสวัสดี รับศีลล้างบาปที่วัดพระวิสุทธิวงศ ์

โพนสูง เป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บิดา

ชื่อเปโตร ก้าน จันทร์โลมา มารดาชื่อมารีอา นิลภา 

จันทร์โลมา มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2 

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

โพนสูง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอน- 

บอสโกวิทยา อุดรธานี

 ระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขา

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดพระวิสุทธิวงศ์ 

โพนสูง สังฆมณฑลอุดรธานี

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

 บ้านเณรเล็ก สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี 

 บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สามเณ- 

ราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันอังคารที่ 2 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม  ที่สามเณ- 

ราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 15 สิงหาคม 

ค.ศ. 2016 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

 คติพจน์ จงท�าทุกสิ่งด้วยความรักเถิด (1คร 

16:14) 

คณะคามิลเลียน (ต่อจากหน้า 2)

 สังฆานุกรเปาโล ศุภกร  ขันธรักษา เกิดวัน

พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1990 / พ.ศ. 2533  ที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ บิดาชื่อบรูโนแห่งโคโลญ ณรงค์  

ขันธรักษา มารดาชื่อเทเรซาแห่งอาวีลา ส�าเนียง  

ขันธรักษา มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน  เป็นบุตรคนที่ 2  

มีพี่ชาย 1 คน และน้องสาว 1 คน คือ ส.ท. สุรภัทร  

ขันธรักษา และ น.ส. ศุภสิริ ขันธรักษา รับศีลล้างบาป 

วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 โดยคุณพ่อเปโตร  

อาทร พัฒนภิรมย์ รับศีลมหาสนิทวันที่ 3 มิถุนายน  

ค.ศ. 2001 รับศีลก�าลังวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2006 

เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ เมืองลูร์ด 

จ.นครราชสีมา

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารีย์วิทยา จ. 

นครราชสีมา (ปีการศึกษา 2539-2544)

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรง เรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ จ.นครปฐม (ปีการศึกษา 2545)

 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา (ปีการศึกษา 

2546-2548)

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ศรีราชา จ.ชลบุรี (ปีการศึกษา 2549-2550)

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

(ปีการศึกษา 2553-2556)

 Dharmaram Vidya Kshetram – Pontifical  

Athenaeum of Philosophy, Theology and Canon 

Law, Bengaluru, Karnataka, India

 คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา (ปี 

การศึกษา 2558-2560)

กระแสเรียก

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ เกรียงไกร 

ยิ่งยง

 เข้าบ้านเณรวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2006 ที่

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี

 โปสตุลันต์วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ที่

ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เข้านวกภาพวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 

ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

 ปฏิญาณตนครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 

2010 ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

 ฝึกงานอภิบาล ค.ศ. 2014-2015 ท่ีคามิลเลียน  

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

 ปฏิญาณตนตลอดชีพวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 

2016 ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

 รับแต่งต้ังเป็นผู้ อ่านพระคัมภีร์และผู้ ช่วย

พิธีกรรมวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ที่ 

Snehadaan Ministry Centre โดยคุณพ่อ Baby 

Illickal (อธิการเจ้าคณะฯ แขวงอินเดีย)

 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรวันที่ 26 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2018 ท่ีวัดน้อยนักบุญคลารา บ้านผู้สูงอายุราชสีมา  

จ.นครราชสีมา

 คติพจน์  “เพ่ือเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้า

ให้ทวียิ่งขึ้น” (Ad Majorem Dei Gloriam)

เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส 

เม็กซิโก นิการากัว ปานามา ปารากวัย เปรู อุรุกวัย  

และเวเนซุเอลา

กลุ่มภาษาโรมานซ์ เป็นสาขาหนึ่งของตระกูล

ภาษาอินโด-ยูโรเปียน และเป็นกลุ่มภาษาที่กลายพันธุ์

มาจากภาษาละติน ประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศส ภาษา

อิตาลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาโรมาเนีย และ 

ภาษากาตาลา เป็นต้น มีผู้พูดภาษาในกลุ่มนี้ทั่วโลก

มากกว่า 700 ล้านคน

สาส์นของพระอัยกา (ต่อจากหน้า 7)

“จงเข้มแข็งและหนักแน่น ดังนั้น 
จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด 

เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน พระยาห์เวห์ 
พระเจ้าของท่านจะสถิตกับท่าน”

(ยชว 1:9)

“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด” 
(ฟีลิปปี 4:4)

เสกสุสาน (ต่อจากหน้า 15)

สังฆมณฑลราชบุรี
V วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน วันศุกร์ที่ 8  

มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. ที่วัดน้อย 

ในสุสาน 

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 เวลา 

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

0-3470-3298)

สังฆมณฑลนครสวรรค์
V วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี วัน

เสาร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. 

V วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น.
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	 ผมสงสัยตัวเองเหมือนกัน	ว่าที่สุดแล้วเราชอบดนตรีชิ้นไหน	แต่ถ้าว่าไปแล้ว	ชิ้นที่มีประโยชน์ในเชิง

เข้าสังคม	 และทำาให้เกิดพลังมวลหมู่	 ร้องเล่น	 เต้นร่วมกันนี่น่าจะเป็นกีตาร์	 ส่วนเปียโนหรือคีย์บอร์ดนี่เป็น

เครื่องดนตรีในตำาแหน่งที่เวลาร่วมวงตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเณรเล็ก	บ้านเณรกลาง	บ้านเณรใหญ่ตามลำาดับ	แต่ถ้า

พูดถึงเสียง	 ผมกลับชอบเสน่ห์ของแซกโซโฟน	 เครื่องดนตรีที่ว่ามาทั้งหมด	 ผมเคยจับมัน	 เล่นมันได้	 ใช้มัน

เพื่องานอภิบาล	 สร้างสรรค์บทเพลงจากมัน	 บางทีก็ใช้เครื่องดนตรีเหล่านี้ในการรวมใจคน	 ช่วงต้นปีมานี่ผม

มีอันจะต้องข้องแวะกับเรื่องดนตรีอีกครั้ง	 ครั้งนี้ดูเหมือนมาแนวแบบวงฮิตๆ	 ในอดีต	 คือการกลับมารวมวง 

อีกครั้ง	 เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้คน	 โดยข้อเสนอของคณะกรรมการจัดงานครบรอบวันเกิด	 90	 ปีของ 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่จัดโดยบ้านเณรใหญ่แสงธรรม	หรือวิทยาลัยแสงธรรม	ในกิจกรรมหนึ่ง

ที่บรรดาศิษย์เก่าจะมีส่วนร่วมคือ	การแสดงดนตรี

	 การแสดงดนตรี	 ฟังดูอาจจะวุ่นวายเกินไปสำาหรับบรรยากาศเร่งรีบ	 ขาดความละเอียดอ่อนของยุค

ปัจจุบัน	เพราะเราสามารถเปิดเพลงในแบบคาราโอเกะก็ร้องกันไป	สนุกสนานกันได้	การเล่นดนตรีแบบครบวง	

เรื่องจะยุ่งทันทีตั้งแต่คิด	หนึ่งยุ่งคือคน	สองยุ่งคือเพลงและฝีมือ	แต่ผมเชื่อว่าคุณค่ามันผิดกัน

	 เมื่อเราได้การเทียบเชิญว่า	 สนใจไหม	 กลับมารวมวงกันเล่นดนตรีอีกครั้ง	 เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศ

เดิม	ๆ	ในยุคที่เรายังเป็นเณรกัน	ผมถามเพื่อนที่เคยเป็นหัวหน้าวงสมัยที่รวมตัวกันเล่นที่บ้านเณรกลางโคราช	

เพื่อนเสนอให้เล่นแบบโฟล์คซองง่ายดี	ผมนึกถึงเพื่อนอีกหลายคนที่เคยร่วมวงกัน	มือกลอง	มือเบส	มือกีตาร์	

นักร้องนำา	 ที่สุดก็ต่อรองกันไปมา	 จนคนที่เคยเล่นวงด้วยกันมีความฮึกเหิม	 คึกคัก	 และอยากเอาจริงเอาจัง 

กับสิ่งนี้	ผมชอบวาทะเด็ดของเพื่อน	ก่อนที่เราจะนัดซ้อมกันครั้งแรก	เพื่อนผมบอกว่า	“เพราะดนตรี	ทำาให้เรา

กลับมาเจอกัน	เพราะดนตรีทำาให้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง”

	 ผมว่าบางครั้งชีวิตก็พาเราเลยจุดที่จะคิดแบบเด็ก	ๆ 	มาแล้ว	เมื่อผมย้อนกับไปในเรื่องราวของวันวาน 

อีกครั้ง	 สิ่งที่ผมพบมากไปกว่าการเล่นดนตรีคือ	 ท่วงทำานองและเนื้อหาของบทเพลงในอดีต	 เมื่อโลกยัง 

ไม่หมุนเร็วแบบปัจจุบัน	 เราจึงมีเพลงเนื้อหาค่อย	 ๆ	 บอกเล่าเรื่องราว	 ฟังรู้เรื่อง	 สัมผัสได้อรรถรส	 ดนตรี 

ไม่โฉ่งฉ่าง	 รู้หน้าที่และคอยอุ้มเนื้อหา	 ที่บอกเล่าเรื่องราวนั้น	ๆ	ผ่านทางท่วงทำานองที่ติดหูบ้าง	 ยากง่ายบ้าง	

ตามแต่การดีไซน์ของคนแต่ง	การเล่นดนตรีทำาให้เราพบว่า	บ้านเณรสอนเราให้ทำาอะไรเพื่อคนอื่นจริง	ๆ

	 ในวันฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์	   ผมพบแง่มุมที่พระวรสาร	 หรือเรื่องราวในวันนั้นบอกเรา	 ท่าน 

ผู้อ่านก็ทราบดีว่า	 เหตุการณ์ในวันพระคริสตเจ้าแสดงองค์	 บ่งบอกถึงการเป็นพระของทุกชาติทุกภาษา	 ผม

สังเกตว่าในวันนั้น	ในบทพระวรสาร	คำา 	ๆ	เดียวกัน	แต่คนบางคนพูดด้วยน้ำาเสียงต่างกัน	คำาที่ผมพูดถึงคือ	

“นมัสการ”

	 เมื่อปราชญ์ทั้ง	 3	 เดินทางตามดาวมาเพื่อเสาะหาพระผู้ไถ่ที่จะมาประสูติ	 พวกเขาบอกกับทุกคนว่า	

“เราจะมานมัสการพระองค์”	 ในขณะที่เรื่องราวเข้าไปถึงในวังของเฮโรด	 เฮโรดจึงบอกปราชญ์ทั้ง	 3	 องค์ว่า	

“ถ้าพบแล้ว	 กลับมาบอกเรา	 เราจะได้ไปนมัสการพระองค์”	 คำาเดียวกัน	 พูดด้วยน้ำาเสียงที่ต่างกัน	 ความรู้สึก	

เหตุผลและอารมณ์เบื้องหลังที่ต่างกันราวฟ้ากับดิน	 คนเราต้องใช้เวลาสักแค่ไหน	ที่จะเข้าใจชีวิต

	 ข่าวการจากไปของสังฆานุกรที่กำาลังจะบวชเป็นพระสงฆ์ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์	 ซ้ำาเข้าไปอีกด้วยการ 

เป็นความหวังของพระสงฆ์คนแรก	ๆ	ที่ถูกสร้างและบ่มเพาะโดยคณะธรรมทูตไทยเอง	หรือจะให้เศร้าไป

กว่านั้นด้วยการจากไปแบบเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว	 ของผู้เป็นพ่อ	 ความทุกข์ถมทับทวี	 ความหวังแตกละเอียด 

ไม่เป็นท่า	ถ้าไม่เข้าใจชีวิต	ไม่มีพระ	ไม่มีเป้าหมายปลายทางและความเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดร	เราเตลิดไปได้ไกล

กว่านั้นอีก	เมื่อทุกเรื่องสอดเป็นเนื้อเดียวกัน	เราจึงเข้าใจว่า	เราใช้ทุกอย่างเพื่อจะรักเพื่อนมนุษย์	รับใช้พระเจ้า	

และพร้อมทุกเมื่อที่จะเดินกลับไปหาพระองค์	 เมื่อไหร่ก็ตามที่จบเวลาบนโลกใบนี้	 แต่กำาลังจะเริ่มเวลานิรันดร์

ในเมืองสวรรค์บ้านแท้

	 บางเย็นหลังจากเลิกงาน	 ผมกดนิ้วลงบนลิ่มคีย์บอร์ด	 ไม่มีความคิดที่จะต้องเล่นให้เลิศเลอ	 ผม

เพียงแต่ซ้อมมือไว้	 เพื่อจะรวมกับเพื่อนๆ	ได้อย่างไม่หลงทิศ	ไปคนละทาง	มากไปกว่านั้นคือ	สุขที่ได้พบเจอ 

โดยมีดนตรีเป็นแกนกลาง	 สุขที่ได้ส่งมอบบทเพลงที่จะทำาให้คนร้องมันร่วมกัน	 ทบทวนอดีตกับวันดี	 ๆ	 ที่

งดงามกันอีกครั้ง	 ถ้อยคำาเดียวกันเมื่อเวลาเพาะบ่มเรา	 กับเป็นคำาที่เอื้อนเอ่ยมาอย่างเข้าใจชีวิต	 บนความ 

โศกเศร้าไม่ใช่เราไม่สะท้านทรวงหรือโหยหา	 เลือดเนื้อและความรู้สึกทำาหน้าที่ปกติ	 แต่ความเชื่อศรัทธา 

กับปักหลักแน่น	 แม่นยำา	 และเป็นหางเสือพาเราผ่านทุกๆ	 วันไปได้อย่างมีความสุข	 ในความรักของพระ	 ใน

ความสัมพันธ์ของมิตรภาพร่วมทาง

บรรณาธิการบริหาร

แล้วดนตรีก็พาเราไป



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 ประจำาวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019 หน้า 19

อาสนวิหารอัสสัมชัญ น�าโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เยี่ยมเยียน

เพื่อนบ้านโอกาสขึ้นปีใหม่ 2019 โดยเยี่ยมวัดสวนพลู วัดม่วงแค และมัสยิด 

ฮารูณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019

สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกับมูลนธิสินัตภิาพ 

และวัฒนธรรม และมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย จัดพิธีลงนาม “สัญญา 

ที่พรรคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชน” วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2018 ที่

โรงแรมเซน็ทรา บายเซน็ทารา ศนูย์ราชการและคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ 

กรุงเทพฯ

โคเออร์ เวชบุคคล และ CADIS ร่วมมือออกหน่วยแพทย์

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (อ่านต่อหน้า 11)

คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า และอวยพร

ปีใหม่ 2019 หลังพิธีมิสซามีค�านับคุณพ่อ ซิสเตอร์ และถวายช่อดอกไม้ 

แด่แม่พระ วันอังคารที่่ 1 มกราคม 2019 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 2 ความหวังหน้าโบสถ์

“อาลัยรักธรรมทูตซาเลเซียน” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม  2018 

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ 

คุณพ่อเปโตร ดาเนียเล, ซดบ ที่วัดนักบุญโยเซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อยอห์น บอสโก  

เทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย สมาชิก

ซาเลเซียน พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน บรรดาพระสงฆ์ นักบวช 

สัตบุรุษและศิษย์เก่ามาร่วมไว้อาลัยเป็นจ�านวนมาก อนึ่ง พระเจ้าได้ทรงเรียก

คุณพ่อกลับไปยังบ้านของพระบิดาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2018 อายุ 

91 ปี รวม 74 ปีแห่งการเป็นนักบวชซาเลเซียน และ 64 ปีแห่งชีวิตสงฆ์และ 

ธรรมทูตซาเลเซียนในประเทศไทย

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ คุณพ่อจ�าเนียร กิจเจริญ คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ และคุณพ่อบัญชา 

ศรีประมงค์ โดยมีพระสงฆ์และสัตบุรุษมาร่วมพิธีจ�านวนมาก วันพฤหัสบดีที่ 

27 ธันวาคม 2018 

            ผมถอดใจจากจ�านวนฝูงชนที่มาต่อแถวที่จะเข้า
พิพิธภัณฑ์ จึงตัดสินใจว่า ไหนๆ ก็พลาดแล้ว เมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์อีกมหาศาล 
แม้ว่าท่ีนี่จะดูมีช่ือเสียงและน่าสนใจ แถมท�าการบ้านมาพอสมควร ถ้าพระ
โปรดมันต้องเป็นไปได้สิ
 หลังจากนั้นผมเข้าออกพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ วัดวาอาราม สถานที่ที่เดิน 
ผ่านล้วนแล้วแต่กวักมือทักทาย งานศิลปะมีอยู่ท่ัวเมือง คงได้เก็บเร่ืองราว 
มาฝากผู้อ่าน และผมหยุดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีป้ายติดเป็นภาษาอิตาเลียน 
แต่เดามั่วๆ ว่า ที่นี่จ�าหน่ายบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่ ไม่ประหลาดใจก็ต้อง
แปลกใจกันละครับ ผมไม่ต้องต่อคิวกับใคร เพียงแต่ว่า ดูให้ดีว่าไม่ได้ซื้อตั๋วผี  
วันเวลา สถานท่ี ตรงตามต้องการใช่ไหม โชคดีที่ผมมีเวลาอยู่ที่นี่สองวัน  
พรุ่งนี้คือเวลาของพิพิธภัณฑ์ ยังมีเวลาท�าการบ้านต่อไป ผมถือตั๋วไว้ในมือ
อย่างงง ๆ แต่ก็ขอบคุณพระที่เปิดทางให้ได้ท�าตามความตั้งใจ คอลัมน์นี้จึงไป
ต่อได้ อย่างนั้นท�าการบ้านกันอีกหน่อย
 “ศิลปกรรมในอุฟฟิซี่ส่วนใหญ่เป็นสมบัติส่วนตัวที่ราชส�านักเมดิชี่
สะสมไว้เนิ่นนาน ซึ่งแอนน่า มาเรียโลโดวิกา ทายาทของตระกูลได้มอบงาน
ล�้าค่าจ�านวนหนึ่งให้สาธารณะได้มีโอกาสชื่นชม
 พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่ถูกมือดีวางระเบิดเมื่อปี 1993 งานชิ้นเยี่ยมของโลก
เสยีหายไปมาก ต้องใช้เวลาปิดซ่อมถงึ 3 ปี และเริม่เปิดให้ชมอกีครัง้ในหน้าร้อน 
ปี 1996
 แกลเลอร่ีอยูช้ั่นบนของพพิธิภัณฑ์ ภายในจัดแสดงภาพเขยีนและประติ- 
มากรรมไว้อย่างเป็นระบบ แบ่งให้เป็นห้องแสดง 45 ห้อง เรียงล�าดับเพื่อง่าย 
ต่อการชมงาน ตามพัฒนาการของศลิปะแต่ละยคุสมยั งานชิน้ส�าคญัๆ นกัท่อง- 
เที่ยวแห่มาดูกันคือ
            ห้องหมายเลข 1 แสดงรูปประติมากรรมสมัยกรีกและโรมัน และวัตถุ
โบราณต่างๆ
 ห้องหมายเลข 2-6 แสดงภาพศิลปะแบบโกธิค (Gothic) เช่น งาน
ของ Giotto (ค.ศ. 1266-1337)
 ห้องหมายเลข 7-14 แสดงภาพศิลปะแบบเรอเนสซองส์ในช่วงต้น 
เช่น งานของ Filippo Brunelleschi (ค.ศ. 1337-1446) สถาปนิกผู้ออกแบบ
ยอดโดมมหาวิหารแห่งเมือง และเป็นศิลปินผู้บุกเบิกการเขียนภาพเปอร์สเป็ค-
ทีฟ สายตาคนเราจะเห็นวัตถุเล็กลงไปตามระยะที่ไกลออกไป ท�าให้มีความลึก
เหมือนจริงมากขึ้น และงานของ Uccello (ค.ศ. 1397-1475) ศิลปินที่เก่งใน
เรื่อง เส้น สี รูปทรง พื้นที่ว่าง ความตื้นลึก ฯลฯ (ที่นี่มีด้วยกันทั้งหมด 45 ห้อง)




