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ONE มีชัย 90 ปี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช ู 
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019  ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซียวันแรก 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 4

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

	 เข้าพบพระสังฆราชเซบัสเตียน ฟรังซิส  (Se- 

bastian	Francis)	ณ	อาสนวิหารพระจิตเจ้า

	 เราออกจากบ้านเณรปีนังมุ่งตรงไปสู่อาสนวิหาร 

พระจิตเจ้า	 เพื่อเข้าพบพระสังฆราชเซบัสเตียน	 ฟรังซิส	

สมณประมุขแห่งสังฆมณฑลปีนัง	 พระคุณเจ้าเป็นพระ

สังฆราชองค์ที่  5	 ของสังฆมณฑลปีนัง	 ท่านได้รับการ

แต่งตั้งเป็นพระสังฆราชเมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	

2012	 และได้รับศีลบวชเป็นพระสังฆราชเมื่อวันที่	 20	

สิงหาคม	ค.ศ.	2012	ที่วัดนักบุญอันนา	(เซนต์แอนน์)	

ปีนัง	 พระคุณเจ้ายังเป็นประธานสภาพระสังฆราชแห่ง

มาเลเซีย	สิงคโปร์	และบรูไนด้วย

 	 พระคุณเจ้าเซบัสเตียน	 ฟรังซิส	 ต้อนรับพวกเรา 

111	 ชีวิต	 ด้วยรอยยิ้มและอัธยาศัยไมตรีอันงดงามยิ่ง	

พระคุณเจ้าแนะนำาให้เรารู้จักกับคุณพ่อ Wladyslaw 

Zuziak	พระสงฆ์ชาวโปแลนด์	และอาจารย์มหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญที่เรารู้จักกันดีในนามของ	 ABAC	 ที่มาเยี่ยม

คำานับพระคุณเจ้า

	 พระคุณเจ้านำาเราไปที่ถ้ำาแม่พระ	 และขอให้เรา 

สวดภาวนาวอนขอพระเจ้าผ่านทางแม่พระเป็นภาษา

ไทย	พ่อได้นำาพ่ีน้องร่วมใจกันภาวนา	และขับร้องบทเพลง

ใครรักเราเท่าแม่	 เพลงสรรเสริญแม่พระทำานองไทยๆ	

ที่ประพันธ์โดยคุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก อุปสังฆราช 

สังฆมณฑลราชบุรี	 (ท่านใช้นามปากกาว่า	 “ส.	 ดำาเนิน-

สดวก”)	 จากนั้นเราจึงเข้าไปในอาสนวิหารพระจิตเจ้า 

 	 พระคุณเจ้าได้ขอให้คุณพ่อ	Wladyslaw	Zuziak	

ได้กล่าวบางสิ่งบางอย่างกับเรา	 คุณพ่อเริ่มต้นด้วยการ 

แนะนำาตนเองว่า	 ท่านเป็นพระสงฆ์โปแลนด์	 เป็นชาว

เมืองคราคูฟเมืองเดียวกับนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปา	 และที่เมืองคราคูฟมีสักการสถาน

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า	 ท่านกล่าวโดยสรุปว่าท่าน 

ประทับใจความเป็นมิตร	 และน้ำาใจไมตรีของคนไทย	 

ท่านเตือนพวกเราให้ระวังลัทธิหรือแนวคิดที่เรียกว่า	 

secularism	 ซึ่งกำาลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก	 โดยเฉพาะ

ในประเทศที่เคยมีความเชื่อคริสตชนที่เข้มแข็ง	 เช่น	

โปแลนด์	 สเปน	 อิตาลี	 ฝรั่งเศส	 ฯลฯ	 ความหมายของ

แนวคิดนี้โดยสรุปก็คือ	 การปฏิเสธความเชื่อทางศาสนา	

และถือว่าศาสนาเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของ

มนุษย์	 คุณพ่อขอให้พวกเราทุกคนดำาเนินชีวิตเป็น

ประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์	และพึ่งพา

พระเมตตาของพระเยซูเจ้าเสมอ

	 จากนั้นพระสังฆราชเซบัสเตียน	 ฟรังซิส	 ได้

กล่าวต้อนรับพวกเรา	 ท่านกล่าวถึงสายสัมพันธ์ระหว่าง

พระศาสนจักรมาเลเซีย	 โดยเฉพาะสังฆมณฑลปีนังและ 

พระศาสนจักรในประเทศไทย	 (ปีนังเคยอยู่ในการอภิบาล 

ดูแลของพระสังฆราชแห่งมิสซังสยาม	ก่อนท่ีจะมีการแยก

มิสซังสยามตะวันออก	 คือ	 ประเทศไทย	 บางส่วนของ

ลาวและเขมรในปัจจุบัน	 โดยมีพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ 

เป็นสมณประมุข	 และมิสซังสยามตะวันตก	 คือ	 ปีนัง	

มะริด	ทวาย	มะละกา	และสิงคโปร์	โดยมีพระสังฆราช 

กูร์เวอร์ซี	เป็นสมณประมุข	ตามสมณสาส์นของพระสัน- 

ตะปาปาลงวันที่	10	กันยายน	ค.ศ.	1841	เมื่อ	177	ปี

มาแล้ว	ตรงกับปลายสมัยรัชกาลที่	3)

 	 พระคุณเจ้าเล่าให้พวกเราฟังว่าท่านเป็นศิษย์เก่า

ของบ้านเณรปีนังรุ่นเดียวกับพระคุณเจ้าปัญญา กฤษ-

เจริญ พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี	 พระคุณเจ้าเคย

พาพระสงฆ์สังฆมณฑลปีนังไปเยี่ยมสังฆมณฑลราชบุรี	

และได้มีโอกาสไปแสดงความเคารพต่อพระธาตุของ 

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง	 ที่สักการสถาน

ของบุญราศีนิโคลาสที่สามพรานด้วย

	 โดยส่วนตัวพระคุณเจ้ามีความศรัทธาต่อ 

บุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด	 กฤษบำารุง	 ซึ่งเป็นศิษย์เก่า

สถาบันเดียวกันกับท่านอย่างมาก	 และที่อาสนวิหาร

พระจิตเจ้า	 ยังได้บรรจุพระธาตุของบุญราศีนิโคลาส	 

บุญเกิด	กฤษบำารุง	ไว้ที่พระแท่นด้วย

 	 พระคุณเจ้ายังกล่าวถึงวัดนักบุญอันนา	 หรือท่ี

พวกเรารู้จักกันในนามของวัดเซนต์แอนน์ว่าเป็นสักการ-

สถานท่ีมีผู้ไปแสวงบุญเป็นจำานวนมาก	 ท้ังคริสตชน	และ 

คนต่างศาสนาในประเทศมาเลเซีย	 นอกจากน้ันยังมีผู้มา 

แสวงบุญที่วัดเซนต์แอนน์จากหลายประเทศบริเวณนี้	

เช่น	ประเทศไทย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	ฯลฯ	

พระคุณเจ้าเล่าให้พวกเราฟังว่า	 พระคุณเจ้ากำาลังดำาเนิน

เรื่องขอสันตะสำานักให้ยกฐานะวัดเซนต์แอนน์เป็น 

มหาวิหารด้วย

	 ที่สุด	 พระคุณเจ้าได้อวยพรพวกเรา	 และกรุณา

แจกของที่ระลึกที่พระคุณเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับ 

พวกเราทีละคน	 สร้างความประทับใจแก่พวกเราอย่าง 

มากในการต้อนรับที่อบอุ่นของพระคุณเจ้า	ทำาให้เราเห็น

ชัดเจนในภาคปฏิบัติว่าพระศาสนจักรแห่งสังฆมณฑล

ปีนัง	 เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับพระศาสนจักรในประเทศ 

ไทยอย่างแท้จริง

 	 จากนั้นเป็นเวลาส่วนตัวที่เราจะภาวนา	 และ

เก็บภาพสวยๆ	ในอาสนวิหารพระจิตเจ้า	(ขอเล่าประวัติ

ความเป็นมาสั้นๆ	 ของอาสนวิหารนี้ให้ทราบในโอกาส

หน้า)	สำาหรับประวัติของบุญราศีนิโคลาส	บุญเกิด	กฤษ- 

บำารุง	 เนื่องจากเนื้อหาในตอนที่	 4	 นี้ค่อนข้างยาวแล้ว	

ตอนถัดไปเป็นเรื่องประวัติของท่านบุญราศีนะครับ

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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สมณกระทรวง (ต่อจากหน้า 20)

ท้ังหมด 50 คน ระหว่างวันท่ี  15-18 มกราคม 2019 

ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชื่นชม 

“การยืนยันร่วมกันในความรับผิดชอบสำาหรับ 

ความเป็นเอกภาพ และความเที่ยงแท้แห่งความเชื่อ

คาทอลิก”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนับสนุน

บรรดาพระสังฆราชแห่งภาคพื้นเอเชียพร้อมกับผู้นำา

สมณกระทรวงพระสัจธรรม	 “การแสวงหายุทธวิธีเพื่อ

การเป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสารท่ามกลางการ

ท้าทายร่วมสมัยของโลก”

	 วันที่	 15	 มกราคม	 ค.ศ.	 2019	 สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสาส์นไปยังที่ประชุมระหว่าง

คณะผู้แทนของสมณกระทรวงพระสัจธรรม	 นำาโดย

พระคาร์ดินัลหลุยส์ เอฟ. ลาดาเรีย, เอส เจ	 (Luis	

F.	 Ladaria,	 SJ)	 สมณมนตรี	 และพระอัครสังฆราช 

โจเซฟ ออกัสติน เดอ โนญ่า โอ.พี.	 (J.	Augustine	

De	Noia,	O.P.)	 เลขาธิการสมทบของสมณกระทรวงฯ	

พร้อมกับประธานคณะกรรมาธิการทางด้านเทววิทยา

ของสภาพระสังฆราชภาคพื้นเอเชีย	 ซึ่งประชุมที่บ้านผู้-

หว่าน	ระหว่างวันที่	15-18	มกราคม	ค.ศ.	2019

	 ในสาส์นดังกล่าวสมเด็จพระสันตะปาปา

ตระหนักดีว่า	“บรรดาพระสังฆราชมารวมตัวกันในทวีป

ที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งเอเชีย	 ซึ่งมีความหลากหลาย 

ในมิติของศาสนา	ภาษา	และวัฒนธรรม	เพื่อจุดประสงค์ 

ที่จะยืนยันถึงความรับผิดชอบร่วมกันสำาหรับความเป็น

เอกภาพและความจริงถ่องแท้แห่งความเชื่อคาทอลิก	

และเพื่อแสวงหายุทธวิธีใหม่ในการเป็นประจักษ์พยาน

ต่อพระวรสารท่ามกลางการท้าทายแห่งโลกร่วมสมัย

ของเรา”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนว่าใน

สมณลิขิตเตือนใจ	 “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร	

(Evangelii Gaudium) พระองค์ทรงเชื้อเชิญพระ

ศาสนจักรทั้งมวลให้ก้าวไปข้างหน้า”

	 “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ทราบว่าสมณกระทรวง

พระสัจธรรมเล็งเห็นความสำาคัญของสภาพระสังฆราช

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาธิการเพื่อความเชื่อ	 จึง

ได้มีสาส์นถึงนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรในเอเชีย

ให้ช่วยกันส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

และการแลกเปลี่ยนกันฉันพี่น้อง”

	 ก่อนอวยพรผู้เข้าร่วมประชุมนี้	 	ผู้แทนนักบุญ 

เปโตรขออธิษฐานให้	 “การประชุมน้ีเป็นโอกาสท่ีอภิปราย

ถึงความกังวลบางประการที่เกี่ยวกับพระวรสารของ

พระเยซูคริสตเจ้าซึ่งมีความหมายพิเศษและเหมาะสม

สำาหรับทวีปเอเชีย”

	 โดยพระบัญชาของสมเด็จพระสันตะปาปา

นักบุญเปาโล	 ที่	 6	 ในเอกสารคำาแนะนำาลงวันที่	 23	

กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1967		สมณกระทรวงพระสัจธรรมได้

ขอร้องให้สภาพระสังฆราชต่างๆ	 ตั้งคณะกรรมาธิการ

เพื่อความเอกภาพภายใต้สังกัดของสภาในฐานะ 

ที่ปรึกษาสำาหรับสภาพระสังฆราชในประเด็นที่เก่ียวกับ

ความเชื่อและศีลธรรม	 	 ในบางสถานการณ์ที่ประเด็นนี้ 

เป็นเรื่องยุ่งยาก	 พันธกิจอภิบาลที่มีความสำาคัญยิ่งนี้ให้

เป็นหน้าที่ของอีกคณะกรรมาธิการอีกฝ่าย	หรือให้กับ 

พระสังฆราชท่านหนึ่งท่ีคอยติดตามปัญหาเกี่ยวกับ

ความเชื่อด้วยความเอาใจใส่

ในการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือ 

ระหว่างสมณกระทรวงพระสัจธรรม	 และคณะกรรมา- 

ธิการเพื่อความเชื่อของสภาพระสังฆราช	 ในปี	 ค.ศ.	

1982	 พระคาร์ดินัลโจเซฟ รัตซิงเกอร์ ทรงตัดสิน

พระทัยว่าประธานของคณะกรรมาธิการเหล่านั้นควร 

ท่ีจะมีการประชุมกันเป็นระยะๆ	ในระดับทวีป	 คุณสมบัติ

แรกๆ	 ประการหนึ่งของการประชุมดังกล่าวตั้งอยู่บน

หลักความจริงท่ีว่าผู้ใหญ่ของสมณกระทรวงต้องเดินทาง 

ไปประชุมตามทวีปต่างๆ	 เพื่อเน้นถึงความสำาคัญของ 

สิทธิของท้องถิ่นและภูมิภาครวมถึงความรับผิดชอบ

ของพวกเขาในการจัดการกับประเด็นท่ีเก่ียวกับความเช่ือ		

การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกในลาตินอเมริกา	 ที่

กรุงโบโกต้า	(1984)			การประชุมครั้งต่อๆ	มาเกิดขึ้น 

ที่คินชาซาในแอฟริกา	(1987)		ที่กรุงเวียนนา	ยุโรป	

(1989)	ที่ฮ่องกง	เอเชีย	(1993)	ที่กัวดาลายาร่า	ลาติน 

อเมริกา	 (1996)	 และที่ซานฟรานซิสโก	 อเมริกาเหนือ	

(1999)		ในช่วงหลังๆ	น้ีการประชุมเกิดท่ีดาร์	เอส	ซาลาม 

แอฟริกา	(2009)	และที่เอสเตอร์กอม	บูดาเปสต์	ยุโรป	

(2015)

บัดนี้อาศัยความร่วมมือกับสหพันธ์สภา 

พระสังฆราชแห่งเอเชีย	 (FABC)	 การประชุมครั้งใหม่ 

ในทำานองเดียวกันได้มีการ เตรียมสำ าหรับ เอเชีย		

เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของ

สมณกระทรวงพระสัจธรรมในอันที่จะส่งเสริมสภา 

พระสังฆราชท้องถิ่นให้มีความรับผิดชอบส่งเสริมและ

ปกป้องข้อความเชื่อโดยพิจารณาถึงการท้าทายพิเศษ 

ที่ทวีปเอเชียกำาลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้	 	 ผู้แทนบรรดาพระ 

สังฆราชไทยที่เข้าร่วมประชุม	 คือ	 พระคุณเจ้ายอแซฟ 

ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ		ในการประชุมคร้ังน้ีมีบรรดาพระคาร์ดินัล

จากทวีปเอเชียเข้าร่วม	6	ท่าน	บรรดาพระอัครสังฆราช	

พระสังฆราช	 บาทหลวง	 ผู้เชี่ยวชาญทางเทววิทยาภาค

พื้นเอเชีย	ประมาณ	50	ท่าน

ต่อไปนี้เป็นสาส์นท่ีสำานักข่าววาติกันส่งให้ 

ผู้เข้าร่วมประชุม

สวัสดีทุกท่านในภราดรภาพ

 ในโอกาสการประชุมของประธานสภาพระ

สังฆราชแห่งคณะกรรมาธิการเพื่อความเชื่อของ	 FABC	

ที่กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	15-18	มกราคม	ค.ศ.	2019	

โดยการมีส่วนร่วมของสมณกระทรวงพระสัจธรรม	

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทุกคน

	 ท่านพากันมารวมตัวกันจากทวีปที่กว้างใหญ่

ไพศาลซึ่งมีความหลากหลายในมิติของศาสนา	 ภาษา	

และวัฒนธรรม	เพื่อยืนยันถึงความรับผิดชอบร่วมกันใน

ความเป็นเอกภาพและความจริงเที่ยงแท้แห่งความเชื่อ

คาทอลิกและเพื่อหาหนทางให้และกลยุทธ์เพื่อที่จะเป็น

ประจักษ์พยานต่อพระวรสารท่ามกลางการท้าทายของ

โลกร่วมสมัยของเรา		ในสมณลิขิตเตือนใจ	“ความชื่นชม

ยินดีแห่งพระวรสาร”	(Evangelii Gaudium) ข้าพเจ้า

เชื้อเชิญโลกทั้งมวลให้	“ก้าวออกไปข้างหน้า”		ข้าพเจ้า

มีความปีติยินดีที่สมณกระทรวงพระสัจธรรมสนับสนุน

งานสำาคัญของสภาพระสังฆราชอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสำาหรับคณะกรรมาธิการเพื่อความเชื่อ	 เพราะ

พวกเขาช่วยสนับสนุนความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ

และเป็นแบบฉันพ่ีน้องท่ามกลางผู้อภิบาลพระศาสนจักร

ในเอเชีย

	 ขออธิษฐานให้การประชุมน้ีเป็นโอกาสท่ีจะพูด

ถึงเร่ืองท่ีเก่ียวกับพระวรสารท่ีมีความสำาคัญและเหมาะสม

กับเอเชีย		ข้าพเจ้าขออวยพรผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคน

	 จากนครรัฐวาติกัน	 	 วันที่	 10	มกราคม	ค.ศ.	

2019

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

(มงซินญอร์	ดร.วิษณุ	ธัญญอนันต์	-	

เก็บข่าวเรื่องนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน สำ�นักว�ติกันออกคู่มือแนวท�ง

กำ�จัดก�รค้�มนุษย์ให้หมดสิ้นไป
โรมรีพอร์ทดอทคอม (17 มกราคม 2019)

l สำานักวาติกันได้ออกคู่มือแนะแนวพร้อมข้อเสนอเพื่อ 

กำาจัดการค้ามนุษย์	 เป็นการต่อสู้กับขบวนการค้าประเวณี		

ทาสแรงงาน	 การค้ามนุษย์ต่อชีวิตของผู้อพยพย้ายถิ่น 

และการค้าขายช้ินส่วนอวัยวะมนุษย์			คนหน่ึงผู้ร่วมเขียน 

คู่มือนี้อธิบายถึงปัจจัยแรกที่จะสร้างความตระหนักรู้ 

เก่ียวกับการแพร่ระบาดของปัญหา	 คือ	 	 คุณพ่อไมเคิ้ล	 

แซร์นีย์,		เอสเจ	จากหน่วยงานผู้อพยพและผู้ลีภั้ยสำานกั 

วาติกัน	เล่าว่า

	 “เม่ือใดก็ตามที่คุณตระหนักว่าสิ่งที่คุณกำาลัง

คิดถึงน้ันเป็นปัญหาของต่างประเทศที่เกิดห่างไกลจาก

บ้านคุณออกไป	 คุณก็จะไม่เข้าใจเร่ืองเหล่าน้ีเลย	 แต่เม่ือใด

ที่คุณตระหนักว่ามันกำาลังเกิดขึ้นที่นี่	 นั่นแหละคุณถึง

จะเปลี่ยนทัศนคติของคุณได้”

l ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติ	 มีผู้สูญหาย

ไปอย่างน้อย	 2.4	 ล้านคน	 ในจำานวนนี้ราว	 80%	 ถูก

บังคับให้เป็นโสเภณี			17%		ถูกบังคับให้ใช้แรงงาน	และ 

จำานวนมากต้องทำางานบนเรือประมงหรือในไร่นา			

เอกสารของสำานักวาติกันเสนอให้เราเผชิญหน้ากับราก

ของปัญหา	เช่น	ลัทธิปัจเจกนิยมและบริโภคนิยม	ดังนั้น

สิ่งสำาคัญมิใช่เพียงแค่ต่อสู้กับผู้ก่อการค้ามนุษย์แต่ต้อง

ต่อสู้กับลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าจากพวกน้ันด้วย				มาตรการอ่ืน 

ก็ต้องอำ านวยความสะดวกต่อการร้อง เรียนของ

สาธารณะเพื่อร่วมมือกันระหว่างสถาบันต่างๆ	หรือสร้าง 

เงื่อนไขทางสังคมเพื่อจะไม่ต้องมีใครถูกบีบคั้นให้ละทิ้ง

บ้านเกิดของตน

	 คุณพ่อฟาบิโอ	 บัคกิโอ	 เล่าต่อว่า	 “เนื้อหา

หนังสือนี้มีประโยชน์มากสำาหรับผู้ดูแลสังฆมณฑล	แต่ก็

ยังเหมาะสำาหรับทุกคนที่ต้องการรับรู้	เพื่อเข้าใจเรื่องราว

เหล่าน้ี	และประยุกต์ให้เข้ากับแนวคิดของพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส”

	 คุณพ่อไมเคิ้ล	แซร์นีย์,	 	 เอสเจ	จากหน่วยงาน 

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสำานักวาติกัน	 อีกท่านหนึ่งเสริมว่า	 

“เหมาะท่ีจะอ่านเป็นดังข้อเสนอแนะเพ่ือวางนโยบาย...”	

“มันขึ้นกับพลเมืองที่จะเข้าใจชัดแจ้งต่อประเทศว่า 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีกำาลังเกิดข้ึนในเขตแดนเราเอง	 ในประเทศ

ของเรา		และเป็นเอกลักษณ์แรกที่แสดงว่าเรารับผิดชอบ 

ต่อสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของทุกบุคคล 

ในแผ่นดินของเรา	 ดังนั้นพ่อคิดว่ารัฐหรือประเทศนั้น 

จำาต้องหาข้อสรุปในเรื่องเหล่านี้”

l หน่วยงานของสำานักวาติกันได้ตีพิมพ์หนังสือสรุปรวม 

การช่วยเหลือของพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อกรณี 

การค้ามนุษย์ออกมาด้วยเช่นกัน	เนื้อหายังทำาเป็นข้อมูล 

อยู่ในเว็บไซต์วาติกัน	 เพ่ือดึงออกมาใช้ได้เป็นภาษาต่างๆ

ถึง	5	ภาษา

20 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l สำานักวาติกันได้รับรองเครื่องหมายอัศจรรย์ประการ 

ที่สองในขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งบุญราศีพระ

คาร์ดินัล	จอห์น	เฮนรี่	นิวแมน	เป็นนักบุญ	นี่แปลว่ายัง

มีอีกเพียงสองขั้นตอนเท่านั้นที่ท่านจะได้รับนามนักบุญ 

ของพระศาสนจักร		ขั้นตอนคณะกรรมการพระสังฆราช 

ที่จะต้องรับรองท่านเป็นนักบุญก่อน	 และหลังจากนี้ 

โดยทั่วไปพระสันตะปาปาก็จะทรงประกาศท่านเป็น 

นักบุญทันที	 ซิสเตอร์คัธลีน	 ดิแอทซ์	 เอฟเอสโอ	 (ผู้ 

เช่ียวชาญทางพระศาสนจักรกรณีพระคาร์ดินัลนิวแมน) 

เล่าว่า			“เราได้ยินมาเมื่อไม่นานนี้ว่าเครื่องหมายอัศจรรย์ 

ทีส่องของบญุราศนีิวแมนได้รับการรับรองแล้ว	เกิดขึ้น 

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา	โดยสำานักวาติกัน 

เครื่องหม�ยอัศจรรย์ที่นำ�ไปสู่ก�รแต่งตั้ง

และยังได้รับการรับรองจากสังฆมณฑลชิคาโกด้วย 

ซ่ึงต้องมาพิจารณาเพราะอัศจรรย์เกิดข้ึนในเมือง 

ชิคาโก	 เป็นกรณีการหายป่วยอย่างอัศจรรย์ของนักศึกษา

สาวในวิทยาลัย	ผู้รับผลคุกคามชีวิตจากกรณีตั้งครรภ	์ 

เธอได้รับการรักษาและหายรอดตายอย่างฉับพลัน”

l ตามที่ซิสเตอร์เล่า	ความจริงของเครื่องหมายอัศจรรย์

ท่ีเกิดขึ้นส่งเร่ืองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาว่าความ

เชื่อยังคงมีอยู่ในประเทศ	 ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อ 

ถดถอยที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรเมื่อเร็วๆ	 นี้	 ยิ่งกว่า 

นั้นซิสเตอร์กล่าวว่าอัศจรรย์ยังเกร่ินบอกบางสิ่งกับเรา 

ซิสเตอร์	 เล่าว่า	 “ดิฉันพบสองสิ่งที่มีผลต่อใจอย่างย่ิง	 

ประการแรกสุด	 พระคาร์ดินัลนิวแมนมีปฏิกิริยาต่อ 

เครื่องหมายแห่งกาลเวลาเสมอ	 เรารู้ว่าเราดำาเนินชีวิต 

อยู่ ใ น วัฒนธ ร รมแห่ ง

ความตายที่ซึมซาบเข้า 

ไปในทุกสิ่งอันเป็นเหตุ

ที่ ท่ านทำ า เครื่ อ งหมาย

อัศจรรย์เพื่อชีวิต	ไม่เพียง 

แต่ชีวิตของวัยรุ่นสตรีคน

น้ันแต่สำาหรับลูกในท้อง

ของเธอ	 	 	 นี่เป็นเรื่องที่

สำาคัญอย่างมาก”

l ในขณะที่ยังมีชีวิตบนโลก	 พระคาร์ดินัลนิวแมน 

มีความเห็นอกเห็นใจเป็นพิเศษต่อผู้ทุกข์ยากลำาบาก 

ซึ่งยังคงติดตามท่านไปแม้หลังความตายของท่านแล้ว

	 ซิสเตอร์คัธลีน	 เสริมว่า	 “พระคาร์ดินัลนิวแมน 

จะได้รับแต่งต้ังเป็นนักบุญ	 เร่ืองน้ีดิฉันม่ันใจมาก	 มีความ 

หวังอย่างที่สุดว่าท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญใน 

ปีหน้า	ดิฉันหวังว่าจะเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้	แต่ไม่ว่าเม่ือใด 

ท่านก็อยู่บนสวรรค์สวดภาวนาเพื่อพวกเราอยู่แล้ว”

l ขณะที่ขั้นตอนเวลาแน่นอนกระบวนการพิจารณาเป็น

นักบุญของสำานักวาติกันจะมีความหลากหลาย	ไม่มีใคร

บอกได้ว่าเมื่อไหร่	 แต่หลายคนก็มีความหวังและสวด

ภาวนาต่อบุญราศีพระคาร์ดินัลนิวแมนอย่างต่อเนื่อง

เรื่อยมา

บุญร�ศีพระค�ร์ดินัลจอห์น เฮนรี่  นิวแมน เป็นนักบุญ
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ความทรงจ�าแห่งห้องครัว
พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า	“ในวันนี้	ข้อความจาก

พระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว”	(ลูกา	4:21)

	 ในค่ายกักกันชาวยิว	ณ	ประเทศเยอรมนี	 ชาวยิวหลายล้านคนต้อง

สูญเสียชีวิตที่นั่น	 หลายคนรอคอยความตายที่กำาลังคืบคลานเข้ามาใกล้อย่าง

ไม่รู้ชะตากรรมตัวเอง

แต่กระนั้นก็ดี	 ยังมีกลุ่มแม่บ้านชาวยิวท่ีจะคอยมาจับกลุ่มสนทนา

พูดคุยถึงเรื่องราวของตนเอง	 ชีวิตแม่บ้าน	 การดูแลลูก	 แต่เรื่องที่จะเป็น

ประเด็นมากที่สุดคือ	 เรื่องทำาอาหาร	 พวกเขาจะบอกสูตรเคล็ดลับเด็ดๆ	 ที่

ทำาให้อาหารแต่ละจานของเขานั้นอร่อยและคนที่รับประทานอย่างมีความสุข	

พวกเขายังติชมถึงวิธีการปรุงอาหารของบางคนและแนะนำาว่าควรทำาอย่างไร

ให้อาหารจานนั้นมีรสชาติอร่อย	 แต่ทั้งหมดนี้ก็เพียงแค่บทสนทนากันในกลุ่ม

ของพวกกลุม่แม่บ้านเท่านัน้	 เพราะทกุวนัพวกเราได้รับเพยีงขนมปังก้อนแขง็ๆ	

กับซุปรสชาติจืดชืด

สาวน้อยมาเรียมักจะอยู่ร่วมในวงสนทนาของกลุ่มแม่บ้าน	 ทุกครั้ง

เธอจะจดรายละเอียดของวิธีการทำาอาหารแต่ละอย่างของพวกเขา	 จนเธอ

สามารถจดบันทึกได้มากกว่า	 70	 เมนู	 แม้ว่าอาหารเหล่านั้นอาจจะไม่เคย 

ได้มาทำาอย่างเป็นจริงเป็นจังก็ตาม	 แต่นั่นก็เป็นความสุขเล็กๆ	 ของบรรดา 

กลุม่แม่บ้านท่ีได้พูดคยุกัน	 และมคีวามหวังว่าสกัวันหนึง่เขาจะกลบัไปทำาอาหาร

ให้คนในครอบครัวได้ทานอีกครั้ง

ความจริงอันแสนโหดร้าย	 ทั้งกลุ่มแม่บ้านและมาเรียผู้จดบันทึกได้

ถูกสังหารหมู่จากการฆ่าล้างชนชาติของนาซี	 เหลือเพียงสมุดบันทึกวิธีการ 

ทำาอาหารที่ยังคงเก็บไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์โฮโลคอสต์	 ท่ีรอคอยว่าวันหนึ่ง 

จะมีใครได้ปรุงอาหารอันแสนอร่อยจากบันทึกเล่มนั้น	

มากกว่ารายการทำาอาหารชนิดต่างๆ	 นั้น	 มันคือสัญลักษณ์แห่ง 

ความหวัง

 ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โปรดทรงช่วยให้ลูกมีความหวังอันแน่วแน่ ที่

จะก้าวเดินอย่างมั่นใจบนโลกใบนี้และท่ามกลางความยากล�าบากในชีวิต ให้

ความหวังน�าทางลูกไปสู่หนทางความสุขและสันติด้วยเทอญ อาแมน

น่าจะเป็นตัวกำาหนด
	 คึกคักกันทั่วหน้า
	 พอปลดล็อคการเมืองเท่านั้นแหละ
	 พรรคการเมืองเริ่มมีชีวิตชีวา
	 ทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่ทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่
	 เหมือนย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิฉันใดฉันนั้น
	 ต้นไม้ดอกหญ้าผลิใบผลิดอกเริงร่า
	 หลังจากหลับมาตลอดฤดูหนาว
 จะต่างก็ตรงที่ความสดใหม่
	 ธรรมชาติเริ่มต้นด้วยชีวิตใหม่

ช่อใหม่ใบใหม่ดอกใหม่ผลใหม่
ในขณะที่บางพรรคการเมืองแค่ต่อชีวิตเก่า
ชื่อพรรคใหม่แต่นโยบายเก่า
ชื่อพรรคเก่าแต่นโยบายไม่ต่างจากเดิม
ลูกพรรคใหม่แต่ทัศนคติไม่ต่างจากลูกพรรคเก่า
จะต่างก็ตรงที่ครรลอง
ธรรมชาติงอกเงยผลิใบออกผลในความสงบเงียบ
เหมือนแต่ละอย่างแต่ละชนิดเกรงใจสภาพแวดล้อม
ด้วยรู้ว่าเสียงอึกทึกมีแต่ทำาลายบรรยากาศ
ในขณะที่พรรคการเมืองร้องแรกแหกกระเชอ
ยังไม่ทันปัดฝุ่นยังไม่ทันเป็นรูปเป็นร่าง
ก็เริ่มอื้ออึงทั้งกันเองภายในทั้งเรียกความสนใจผู้คน
แล้วนั้นก็เต็มหลอดออกหาเสียงหางบหาพวกพ้อง
บ้านเมืองกำาลังเจอมลพิษทางอากาศยังไม่พอ
ยังต้องทนกับมลพิษทางเสียงทางภาพทั่วบ้านทั่วเมือง
จะต่างก็ตรงที่ความตั้งใจ
ธรรมชาติมีแต่ให้กับให้...เกิดมาเพื่อให้
ทั้งใบทั้งดอกทั้งผลทั้งร่มเงาทั้งสีทั้งกลิ่น
ในขณะที่บางพรรคการเมืองทำาเหมือนให้กับให้
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
เพื่อความผาสุกของประชาชน
แต่จริงๆ	แล้วกำาลังคิดอะไรอยู่ก็รู้แก่ใจกันทั้งนั้น
ไม่เช่นนั้นจะเอาเป็นเอาตายเพื่อตั้งรัฐบาลทำาไม
จะต่างก็ตรงที่คุณค่า
ธรรมชาติเปี่ยมด้วยคุณค่าในตัวมันเอง
แต่ละชนิดแต่ละพันธุ์แต่ละอย่าง
จึงไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเกทับ
จึงไม่มีการให้ร้ายเพื่อให้เด่นให้รู้สึกมีกึ๋น
ในขณะที่บางพรรคการเมืองเพื่อเด่นพรรคอื่นต้องดับ
แทนที่จะเสนอจุดขายจุดดีจุดเด่น
เข้ามาบริหารประเทศแล้วจะทำาอะไร
กลับเอาแต่สาดโคลนกันไปสาดโคลนกันมา
เข้าท�านองคนที่เห็นในคุณค่าตนเองต่�า
เลยต้องเที่ยวจับผิดหาจุดอ่อนจุดด้อยของคนอื่น
มาโพนทะนาซุบซิบนินทากล่าวหาว่าร้าย
เพื่อไม่ให้ต้องเจ็บปวดกับคุณค่าเล็กน้อยที่มี
เข้าท�านองคนที่จะเป็นคนดีได้
ต้องอาศัยคนไม่ดีมาใช้เปรียบเทียบ	
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ที่จะใช้คะแนนเสียงเป็นตัวเลือกเป็นตัวกำาหนดนักการเมือง
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตย
น่าเสียดายที่หลายคนเอาแต่ปลงด้วยความหน่ายเหนื่อย
“แค่เสียงเดียวจะทำาอะไรได้...”
ก็ยิ่งน่าเสียดายมากไปกว่านั้น
เมื่อคนเป็นแสนเป็นล้านพูดทำานองเดียวกัน
“หนึ่งเสียง”	จำานวนแสนจำานวนล้าน
เลยหมดอำานาจต่อรองไปโดยปริยาย	



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 6 ประจำาวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2019 หน้า 7

(อ่านต่อหน้า 13)

คณะกรรมการจัดงาน 90 ปี พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย  

กิจบุญชู และนักธุรกิจคาทอลิก นำาโดยคุณสมพงศ์ 

ดาวพิเศษ ประธานจัดงาน พร้อมด้วยคุณพอล แมรี่  

สุวิช สุวรุจิพร คุณชาติศิริ โสภณพนิช ดร.วิรัชนี  

พรหมสุนทร โดยมีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วม 

สนับสนุนการจัดงาน พร้อมท้ังโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  

และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดงาน ONE  

มีชัย 90 ปี พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู ในการน้ี 

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูต 

นครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุข

แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระสังฆราชลอเรนซ์ 

เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณแห่งจันทบุรี  

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราช 

กิตติคุณแห่งเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระสงฆ์อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวช 

ในประเทศไทย สภาภิบาลวัด บรรดาฆราวาส สัตบุรุษ 

ตัวแทนจากวัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

และญาติของพระคุณเจ้าเข้าร่วมงาน วันเสาร์ที่ 19 

มกราคม 2019  ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	มีชัย	กิจบุญชู	เป็นประธาน 

วจนพิธีกรรมเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าไปพร้อมกับ

พระคาร์ดินัลมีชัย	 ที่ท่านได้ทำาคุณงามความดีให้กับ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยอย่างมากมาย

และในวันนี้พระคุณเจ้าเดินทางชีวิตมาถึงในวันที่อายุ

ครบ	90	ปี	ถือได้ว่าหนึ่งเดียว	นั่นจึงเป็นชื่องานในวันนี้	

“ONE	มีชัย”	และ	“วันของพระคาร์ดินัลมีชัย”

จากนั้นมีการแสดงรำาอวยพรจากนักเรียน

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	 แผนกหญิง	 การบรรลงดนตรี

โดยวงดุริยางค์ราชนาวี	 ซึ่งสนับสนุนโดยดร.สมศักดิ์  

และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	 ชมวิดีทัศน ์

“พระคาร์ดินัล	 ผู้สร้างประวัติศาสตร์”	 และสัมภาษณ์

ความประทับใจของบุคคลใกล้ชิดพระคาร์ดินัล	

พระอัครสังฆราชพอล	 ชาง	 อิน-นัม	 เอกอัคร- 

สมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย	กล่าวอวยพร

ในนามของพระศาสนจักรสากล	 พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 กล่าวอวยพรในนาม

พระศาสนจักรท้องถิ่น	 แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	  

และคุณสมพงศ์	 ดาวพิเศษ	 กล่าวแสดงความยินดี	 ใน

ฐานะประธานจัดงานครั้งนี้

ONE มีชัย 90 ปี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

พระอัครสังฆราชพอล	 ชาง	 อิน-นัม	 กล่าวว่า	

“ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ในเช้าวันนี้ได้มาร่วม

ฉลองบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า	 ซึ่งข้าพเจ้าใคร่ขอเรียก

ท่านว่าเป็นพระสังฆราชของบรรดาสัตบุรุษท้ังหลาย	

ท่านคือ	พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	มีชัย	กิจบุญชู	ที่วันนี้ครบ

รอบวันเกิดปีที่	90

พระคุณเจ้าท่ีรัก	 ในโอกาสแห่งความช่ืนชมยินดี

นี้	 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงสำาหรับการ

ฉลองวันเกิดปีที่	90	และปีที่	60	ของการเป็นสงฆ์ของ

พระคุณเจ้า	 และในเดือนหน้า	 วันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 ยัง

เป็นวันครบรอบปีที่	 36	 ของการเป็นพระคาร์ดินัลของ

พระคุณเจ้าอีกด้วย	 นับเป็นโอกาสสำาคัญที่ควรแก่การ

เฉลิมฉลองอย่างยิ่ง

จึ ง เป็นการสมควรแล้ว ท่ีวันนี้พวกเรามา 

ร่วมจิตใจขอบคุณพระเจ้าด้วยวจนพิธีกรรม	 เป็นการ

แสดงออกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งถึงความรัก	 ความเคารพ 

อย่างสูง	 ความชื่นชอบ	 และความกตัญญูรู้คุณของ 

พวกเราท่ีมีต่อพระคุณเจ้าสำาหรับทุกสิ่งทุกอย่างท่ี

พระคุณเจ้าได้มอบถวายแด่พระเจ้า	 สำาหรับความรัก 

ตลอดมาที่พระคุณเจ้าได้แบ่งปันให้กับพวกเราจาก 

หัวใจของพระคุณเจ้า	 เป็นการรับใช้พระคริสตเจ้าผ่าน

ทางประชากรของพระองค์	 พระคุณเจ้าเป็นทั้งผู้บริหาร

และผู้อภิบาลที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	 พระคุณเจ้ายังเป็น

ที่รู้จักไม่เพียงแต่ในฐานะนักก่อสร้างผู้ยิ่งใหญ่	 มีทั้งการ

สร้างวัด	 โรงเรียน	 บ้านเณร	 ฯลฯ	 แต่ที่สำาคัญที่สุดก็คือ	

พระคุณเจ้ายังเป็นนักสร้างคน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่

พระสงฆ์	 พระคุณเจ้าส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์

และนักบวช	 การให้ความช่วยเหลือด้านกำาลังใจและ

การเงิน	 การให้คำาแนะนำาดุจบิดา	 และการเทศน์สอนที่

หนุนใจ	 รวมทั้งอารมณ์ขันของพระคุณเจ้า	 ล้วนฝังลึก

อยู่ในหัวใจของทุกผู้คน	 ข้าพเจ้าไม่แปลกใจเลยที่คน

จำานวนมากยังเดินทางมาที่บ้านอับราฮัม	เพื่อเยี่ยมเยียน

พระคุณเจ้าและขอคำาปรึกษาชี้แนะจากพระคุณเจ้า	 และ

กลับไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม

จากประสบการณ์ของข้าพเจ้านับตั้งแต่ท่ีได้

พบกับพระคุณเจ้าเป็นครั้งแรก	ข้าพเจ้าชื่นชอบถึงความ

เปิดเผย	 มิตรไมตรี	 ปรีชาญาณ	 ตลอดจนการทุ่มเท

และจริงจังของพระคุณเจ้าในการทำางานของพระ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	 งานเมตตาธรรม	 ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า	

ข้าพเจ้ากำาลังอยู่กับคนของพระเจ้า	สงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์	ดุจ

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์

	 ข้ าพเจ้ าใคร่ถือโอกาสนี้ แสดงความขอบ 

พระคุณอย่างจริงใจต่อพระคุณเจ้าสำาหรับความรัก

และความเอาใจใส่ทุกอย่างท่ีพระคุณเจ้ามีต่อสถาน

เอกอัครสมณทูตวาติกัน	พระคุณเจ้าช่วยเหลือสถานทูต 

ในสิ่งต่างๆ	 ด้วยการสนับสนุนด้านจิตใจและการเงิน

สำาหรับงานก่อสร้าง	 งานซ่อมแซม	 และงานปรับปรุง

ต่างๆ	 ที่จำาเป็น	 นอกนั้น	 พระคุณเจ้ายังได้ส่งมะม่วงที่

แสนอร่อยจากสวนที่บ้านผู้หว่านมาให้อยู่เนืองๆ	 	 การ

แสดงออกซึ่งความระลึกถึงดังกล่าวของพระคุณเจ้า

สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความเคารพต่อองค์

สมเด็จพระสันตะปาปา

	 ข้าพเจ้าใคร่ขอให้คำาม่ันว่า	จะระลึกถึงพระคุณเจ้า 

เป็นพิเศษในพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่องานพันธกิจของ

พระคุณเจ้า	ในการตามรอยพระบาทของพระอาจารย์เจ้า

ผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี

	 ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ	 องค์ความรัก

ความเมตตา	 โปรดหลั่งพระพรอย่างอุดมแด่พระคุณเจ้า	

พระพรแห่งความชื่นชมยินดี	ความสุข	สุขภาพที่ดี	และ 

โปรดให้พระคุณเจ้าได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก 

พระแม่มารีย์เสมอไป	สุขสันต์วันเกิดครับพระคุณเจ้า”

 ปิดท้ายด้วยการให้โอวาทของพระคาร์ดินัล	 

ไมเกิ้ล	มีชัย	กิจบุญชู	เป่าเทียนและตัดเค้ก	
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ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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

GREENISTA
¡ÃÕ ¹ ¹Ô Ê µŒ Ò T E R M I T E  B U S T E R

¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡  Á´  áÁÅ§ÊÒº Â Ø§  áÁÅ§ÇÑ¹  Ë¹ Ù   àª × éÍÃÒ     äÃ½Ø†¹

ÃÑ¡É �¤ Ø³ ÃÑ¡É �º ŒÒ¹ Ã Ñ¡É �»ÅÇ¡ ÃÑ¡É �âÅ¡

ºÃÔÉÑ·   ¡ÃÕ¹¹ÔÊµŒ Ò   (»ÃÐ à·Èä·Â)  ¨Ó¡Ñ´   
â·Ã. 089-969-7456
L i n e :  @ g r e e n i s t a t h a i l a n d
â·Ã. 089-969-7456
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ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2   

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และ อุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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บุ ค ค ล ใ ด
มี จิ ต ใจ
บ ริ สุ ท ธิ์

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

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...และอุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

เ  ข  า  จ ะ  ไ  ด้  เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ้ า

( ม ธ 5 : 7 )

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

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

ยอแซฟ 
สุดใจ เชื้อประมง

พักผ่อนในพระเจา
2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006

ครบ 13 ปี

เอลิซาเบธ 
ยุพิน เชื ้อประมง

พักผ่อนในพระเจา
25 เมษายน ค.ศ. 1993

ครบ 26 ป

 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"

 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

พักผอนในพระเจา
16 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005

 ครบ 14 ป

พักผอนในพระเจา
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

 ครบ 4 ป

คุณพอยอหน 
ชาญชัย ไชยเฉลิมวงศ

คุณแมอันนา 
ยุวภา ไชยเฉลิมวงศ

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

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

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
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บุ ค ค ล ใ ด
มี จิ ต ใจ
บ ริ สุ ท ธิ์

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

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...และอุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

เ  ข  า  จ ะ  ไ  ด้ เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ้ า

( ม ธ 5 : 7 )

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

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

ยอแซฟ 
สุดใจ เชื้อประมง

พักผ่อนในพระเจา
2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006

ครบ 13 ปี

เอลิซาเบธ 
ยุพิน เชื ้อประมง

พักผ่อนในพระเจา
25 เมษายน ค.ศ. 1993

ครบ 26 ป

 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"

 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

พักผอนในพระเจา
16 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005

 ครบ 14 ป

พักผอนในพระเจา
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

 ครบ 4 ป

คุณพอยอหน 
ชาญชัย ไชยเฉลิมวงศ

คุณแมอันนา 
ยุวภา ไชยเฉลิมวงศ

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

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

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
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกับทาน ทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

 บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ โดยลงขอความ

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

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

การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึง ญาติพี่นองผูลวงลับ
กับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?
...เรายังคิดถึงกัน
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สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เพื่องานเยาวชนโลก ครั้งที่ 34
ประเทศปานามา  เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 

	 เยาวชนที่รัก	 	วันเยาวชนโลกกำาลังมาถึงแล้ว	 

ที่ประเทศปานามา	วันที่	 21-27	มกราคม	2019	หัวข้อ

คือ	 การตอบรับของพระนางมารีย์ต่อการเรียกของพระเจ้า 

“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า	 ขอให้เป็นไปกับ

ข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”	 (ลก	1:38)

กล้าตอบรับด้วยใจกว้าง

	 คำาพูดของแม่พระ	 ตอบรับด้วยใจกว้าง	 และ	

กล้าหาญ	 เป็นการตอบรับ	 ของคนหนึ่งที่เข้าใจเคล็ดลับ

ของกระแสเรียกออกจากตนเอง	 ไปรับใช้	 ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ชีวิตของเราจะพบความหมายในการรับใช้พระเจ้า	 และ

ช่วยเหลือผู้อื่น

พลังของเยาวชน

	 มีเยาวชนมากมาย	ทั้งผู้มีความเชื่อ	และยังไม่มี

ความเชื่อ	 เมื่อพวกเขามาถึงขั้นสุดท้ายของการศึกษา	 

พวกเขารู้สึกต้องการทำาอะไรบางอย่าง	 สำาหรับผู้กำาลัง

ทนทุกข์	นี่เป็นจุดแข็งของเยาวชน	   เป็นพลังที่ทุกคน 

มีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้	 มีการปฏิวัติที่

สามารถคว่ำาพลังแข็งแกร่งท่ีทำางานในโลกของเราคือ	

“การปฏิวัติ”	แห่งการรับใช้

ด้วยทัศนคติแห่งการฟัง .. เหมือนพระนางมารีย์

	 เพ่ือรับใช้ผู้อ่ืน	 มิได้หมายความว่าพร้อมปฏิบัติ

เท่าน้ัน	 ยังหมายถึง	 การสนทนากับพระเจ้า	 ด้วยทัศนคติ

แห่งการฟัง	 เหมือนพระนางมารีย์ด้วย	 แม่พระได้ฟัง 

ส่ิงท่ีทูตสวรรค์บอกเธอ	 และเธอได้ตอบ	 เป็นการสัมพันธ์

กับพระเจ้า	 ในความเงียบแห่งหัวใจ	 ท่ีเราค้นพบเอกลักษณ์

ของตน	และพบกระแสเรียกท่ีพระเจ้าทรงเรียกเราแสดงออก 

ด้วยวิธีต่างๆ	 ..ในการแต่งงาน	   ในชีวิตนักบวชในชีวิต 

พระสงฆ์	 แต่ไม่ใช่ในการเห็นแก่ตัว…ไม่มีกระแสเรียก 

ให้เป็นคนเห็นแก่ตัว  ท้ังหมดน้ีเป็นวิธีติดตามพระเยซูเจ้า	

สิ่งสำาคัญ	คือ	การค้นพบสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเรา	 

และกล้าพอ	ที่จะตอบรับ

ก้าวแรกสู่ความสุข

	 พระนางมารีย์	 เป็นสตรีที่มีความสุขคนหนึ่ง

เพราะว่าพระนางตอบรับพระเจ้า	อย่างใจกว้าง	และเปิด

หัวใจสู่แผนการของพระเจ้า	สำาหรับพระนาง	เมื่อพระเจ้า

มีข้อเสนอให้เรา	   เหมือนที่พระองค์ได้มีสำาหรับพระนาง

มารีย์	 พระองค์มิได้ตั้งใจดับความฝันของเรา	 แต่จุด

ชนวนความปรารถนา	ทำาให้ชีวิตของเราบังเกิดผล	   ให้

เกิดรอยยิ้ม	 และความสุขใจ	การตอบรับพระเจ้า	ต้องทำา

ก้าวแรก	สู่ความสุข	และทำาให้อีกหลายคนมีความสุข

พระองค์ประสงค์อะไรจากข้าพเจ้า  พระเจ้าข้า

	 เยาวชนที่รัก	   จงกล้า	คิดถึงทบทวนถึงชีวิต

ของเธอ	 และพูดกับพระเจ้าว่า	 “พระองค์ประสงค์อะไร

จากข้าพเจ้า”	 ยอมให้พระเจ้าตอบเธอ...แล้วเธอจะเห็น

พระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ	 ให้เปี่ยมไปด้วย

ความปีติยินดี

ขอให้เดินทางอย่างมีความสุขสู่ปานามา

	 วันเยาวชนโลกที่กำาลังมาถึง	 พ่อขอเชิญลูก 

ให้เตรียมตัวร่วมงาน  ด้วยการติดตามข่าวและมีส่วนร่วม

ในความริเริ่มที่กำาลังเกิดขึ้น	 กิจกรรมต่างๆ	 จะช่วยลูก

ให้บรรลุจุดหมายนี้	 ขอพระนางมารีย์สถิตกับลูก	 ในการ

จาริกแสวงบุญครั้งนี้	 ขอแบบอย่างของพระนาง	   ช่วย

ให้ลูกกล้า	 ตอบรับ	 ด้วยใจกว้าง	 ขอให้เดินทางอย่าง 

มีความสุขสู่ปานามา	 และโปรดอย่าลืม	 สวดให้พ่อด้วย	

แล้วพบกันนะ

 พระสังฆราช	วีระ	 อาภรณ์รัตน์	 แปล

 10 มกราคม ค.ศ. 2019
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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

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ACC Business Prep School
(เตรียมพรอมเพื่อการเปนนักธุรกิจรุนใหม)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เปดรับสมัครนักเรียนปการศึกษา 2562

แผนการเรียน A (ภาษาอังกฤษ)

แผนการเรียน B (ภาษาไทย) หลักสูตรใหมเริ่มปการศึกษา 2562 

มีสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร การตลาด

แผนการเรียน C (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนธุรกิจ) 

ทุนการศึกษา  (ตามเงื่อนไขของโรงเรียน)

 -  ทุนนักเรียนคาทอลิก 

 -  ทุนนักกีฬาหมากลอม

 -  ทุน ACC Business Prep School

 -  ทุนโครงการนักธุรกิจรุนเยาว* (*หมดเขตรับสิทธิ์ 28 กุมภาพันธ 2562)

ดาวนโหลดใบสมัคร
หรือกรอกใบสมัครออนไลนไดที่ 
WWW.ACC.AC.TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 2 - 675 -5075 -82  
ตอ  102,103 และ 215

เปดรับ 

สมัครแลวเปดรับ 

สมัครแลว
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โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ACC Business Prep School
(เตรียมพรอมเพื่อการเปนนักธุรกิจรุนใหม)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เปดรับสมัครนักเรียนปการศึกษา 2562

แผนการเรียน A (ภาษาอังกฤษ)

แผนการเรียน B (ภาษาไทย) หลักสูตรใหมเริ่มปการศึกษา 2562 

มีสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร การตลาด

แผนการเรียน C (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนธุรกิจ) 

ทุนการศึกษา  (ตามเงื่อนไขของโรงเรียน)

 -  ทุนนักเรียนคาทอลิก 

 -  ทุนนักกีฬาหมากลอม

 -  ทุน ACC Business Prep School

 -  ทุนโครงการนักธุรกิจรุนเยาว* (*หมดเขตรับสิทธิ์ 28 กุมภาพันธ 2562)

ดาวนโหลดใบสมัคร
หรือกรอกใบสมัครออนไลนไดที่ 
WWW.ACC.AC.TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 2 - 675 -5075 -82  
ตอ  102,103 และ 215

เปดรับ 

สมัครแลวเปดรับ 

สมัครแลว

+Vol 6 Jan.19.indd   11 16/1/2562 BE   13:09

รักผู้ที่รักเขาเหมือนกัน	 ถ้าท่านทั้งหลายทำาดีแก่ผู้ที่ทำา

ดีแก่ท่าน	 จะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน	 เพราะว่า

คนบาปก็กระทำาเหมือนกัน”(ลก	6:32-33)	“ถ้าท่านรัก

เฉพาะผู้ที่รักท่าน	 ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

ได้อย่างไร	 คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย	 ถ้าท่านทำาดี

เฉพาะต่อผู้ที่ทำาดีต่อท่าน	 ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของ

พระเจ้าได้อย่างไร	คนบาปก็ยังทำาเช่นน้ันด้วย”			เรียบเรียง

จาก http://www.kamsonbkk.com/en/bible/bible-

vocabulary/4231-love-mercy

	 น้อง	ๆ	เยาวชนที่รักครับ	ความรักนั้นสวยงาม

เสมอครับ	 ขอให้ความรักของพระเจ้า	 นำาทางความรัก

ของน้อง	ๆ	ทุกคนนะครับ	เป็น “ความรักน้ัน อดทนนาน 

กระท�าคุณให้ ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่

หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว 

ไม่ช่างจดจ�าความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติ

ผิด ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น เชื่อในส่วนดี  

มีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง” 	 สุขสันต์วัน

แห่งความรักนะครับ	 แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชน

ฉบับหน้า	สวัสดีครับ 

เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)

	 -	 ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า	 โทร.	 08-1726-

1042	คุณรังสรรค์ 

V วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร วันอาทิตย์ที่	 10	 มีนาคม	 2019	 	 เวลา	

16.30	น.	พิธีมิสซาที่สุสาน		(ทางวัดมีดอกไม้และเทียน

จ�าหน่าย)  

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.

เสกสุสาน (ต่อจากหน้า 15)

ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน 
หากไม่มีการกระท�า 

ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว
(ยากอบ 2:17)

“พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” 

(ลูกา 23:34)
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(อ่านต่อหน้า 14)

ONE มีชัย (ต่อจากหน้า 7)

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส โรงเรียน 

อัสสัมชัญ
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุข

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

	 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	 มีชัย	 กิจบุญชู	 	 กล่าว

ให้โอวาท	 	 “ขอขอบคุณพระเจ้าพร้อมกับพี่น้อง	 ขอ

ขอบคุณเป็นพิเศษ	คุณสมพงศ์	และคณะกรรมการ	ที่จัด

งานในวันนี้	

	 คุณสมพงศ์ได้บอกกับเราว่า	 ให้ชื่องานนี้ว่า	

“วันมีชัย”	 ก็ที่ยืนอยู่นี้	 “มีชัย”	 มีคนเดียว	 แต่อยากจะ

บอกที่ประชุมนี้ว่า	“มีชัย”	มีแต่มีชัยเดียวเท่านั้น	นั่นคือ	 

“องค์พระเป็นเจ้า”	 ซึ่งเราต้องรัก	 ศรัทธาและยกย่อง 

องค์พระเป็นเจ้าของเราเป็น	“มีชัย”	แต่เพียงผู้เดียว	

ขอมอบข้อความท่ีเราไปเจอในหนังสือเล่มหน่ึง	

ท่ีว่า	 ใครขยันเดินก็ถึงก่อน	 ใครเดินบ้างหยุดบ้างก็ถึงช้า

ใครที่ไม่เดินก็ไปไม่ถึง	 ใครใจร้อนก็เร่งรีบ	 ใครมีจิตใจ

รวนเรก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง	 ขอขอบคุณ

อีกครั้งหนึ่ง	 และขอบอกกับพี่น้องว่า	 ขอบใจ	 ขอบใจ	

กิจการที่ท่านได้ทำาในวันนี้	 จะจารึกไว้ในหัวใจ	 ด้วยคำา

ขอบคุณและคำาภาวนา”	

ความประทับใจของบุคคลต่างๆ	 ที่ได้สัมผัส	

รู้จัก	 และร่วมงานกับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	 มีชัย	 กิจบุญ- 

ชู		ที่ท่านดำาเนินชีวิตแห่งความรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์

มาตลอดระยะเวลา	90	ปี

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม	 ที่ปรึกษาอาวุโส	 

โรงเรียนอัสสัมชัญ	 กล่าวว่า	 “เป็นโอกาสดีที่บราเดอร์ 

มีโอกาสได้ร่วมฉลองอายุครบ	 90	 ปี	 ของพระคาร์ดินัล	

มีชัย	 กิจบุญชู	 ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่ง	 และเท่าที่

บราเดอร์มีชีวิตอยู่และคบค้าสมาคมกับพระคาร์ดินัล

นั้น	 ตั้งแต่ท่านเป็นพระสงฆ์	 เป็นพระสังฆราช	 และ

เป็นพระคาร์ดินัล	 สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือ	 ท่าน 

เป็นกันเอง	 ไม่ถือตัว	 และสนุกสนานเวลาท่ีมีโอกาส 

ได้คุย	 ในช่วงท่ีบราเดอร์ได้เป็นอธิการเจ้าคณะของคณะ

เซนต์คาเบรียล	 9	 ปี	 ได้มีโอกาสพบท่านสม่ำาเสมอ	 ได้

รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	 ท่านสนุกสนาน	 ไม่ถือตัว	

อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก	 และสิ่งที่สำาคัญท่านสนใจ

สุขภาพของบราเดอร์ด้วย	 เพราะว่าท่านทราบว่าบราเดอร์ 

ไม่ค่อยสบายเท่าไร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาซ้ายบวม	ท่าน

ก็ถามเสมอว่า	ขาเป็นอย่างไร?	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	ท่าน

สนใจสุขภาพของบุคคลที่ท่านคบค้าสมาคม

ในโอกาสที่ท่านฉลอง	90	ปี	ขอพระเป็นเจ้าได้

โปรดอวยพระพรแด่ท่าน	 ให้มีสุขภาพแข็งแรง	 และเป็น

ที่พึ่งของคณะนักบวช	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะ

สงฆ์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ตลอดไป”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	ได้รู้จักกับพระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล	 มีชัย	 กิจบุญชู	 มาเป็นเวลานาน	 ตั้งแต่ยังเป็น

เด็กอยู่	ชื่นชมในบุคลิก	อัจฉริยภาพของพระคุณเจ้าเป็น

อย่างมาก	 	 โดยเฉพาะเวลาที่มาเป็นพระสังฆราช	และ

มีโอกาสมาใกล้ชิดมากขึ้น	 มาร่วมงานด้วยกันมากขึ้น	 

ยิ่งได้ เห็นสิ่ งที่ชัดเจนมากในตัวของพระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล	 มีชัย	 คือ	 พระพรแห่งปรีชาญาณ	 เรียกว่า 

พระคุณเจ้ามีปรีชาญาณของพระเป็นเจ้าประทับอยู่ 

กับพระคุณเจ้าเลยทีเดียว	พระคุณเจ้ามีความรู้ในหลายส่ิง 

หลายอย่าง	 และความรู้รอบตัวก็มาก	 ทั้งในเรื่องราว

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร	 เรื่องของพืชผล	 

และที่สำาคัญก็คือ	 มีความจำาที่ยอดเยี่ยม	 พระคุณเจ้า 

สามารถจำาแม้กระทั่ งบรรพบุรุษของคนนั้นคนนี้	 

อยู่ท่ีไหน?	ท่านจำาได้หมด	น่ีเป็นความประทับใจอย่างมาก

ที่ตัวของ	“ผู้พูด”	มีต่อพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล	มีชัย	

อีกลักษณะหนึ่งท่ีเป็นลักษณะท่ีประทับใจมาก

คือ	พระคุณเจ้าเป็นคนที่มีเมตตา	มีความเพียรอดทนสูง

มาก	 อาจจะมีสิ่งต่างๆ	 ที่เข้ามาในเชิงลบกับพระคุณเจ้า	

พระคุณเจ้าก็จะไม่พูด	 มีความอดทนอย่างที่สุด	 แล้วใน

ที่สุดสิ่งต่างๆ	 ก็เป็นไปตามที่พระคุณเจ้าได้คิดได้พูดไว้

ทุกอย่าง

อีกประการหนึ่งที่ชื่นชมในตัวพระคุณเจ้า	 

คือ	 ความรักต่อพระศาสนจักร	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พระศาสนจักรในประเทศไทย	 แสดงให้เห็นถึงความรัก 

ที่พระคุณเจ้านั้นมีในการทำางาน	 ในการทุ่มเท	 ไม่ว่าใน

เร่ืองการติดต่อกับทางราชการ	 ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 

พระคุณเจ้าจะมีวิธีการที่จะนำาพระศาสนจักรในประเทศ 

ไทย	 ในช่วงที่เรียกว่าพระคุณเจ้าเป็นประมุขสูงสุดของ 

พระศาสนจักรไทยนั้น	ท่านได้ทำาอย่างดี

ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า	 

ในโอกาสครบ	 90	 ปี	 ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพร 

อันอุดมสมบูรณ์แด่พระคุณเจ้า	และขอขอบคุณพระคุณ-

เจ้า	 เป็นอย่างมาก	 ที่ได้ทุ่มเททำางานเพื่อพระศาสนจักร

ไทย	ขอพระเจ้าอวยพรพระคุณเจ้าครับ”

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่	 “พวกเราคริสตชน	 

พระสงฆ์	 นักบวช	 ทั้งประเทศไทย	 และเป็นพิเศษ 

ในสังฆมณฑลเชียงใหม่	 รู้สึกดีใจ	 รู้สึกว่าพวกเราได้รับ

พระพรที่รู้จักพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้ารู้จักพวกเรา	 ใน

โอกาสที่พระคุณเจ้าฉลองครบ	 90	 ปีชีวิตแห่งพระพร	

รู้สึกขอบคุณพระเป็นเจ้าและขอบคุณพระคุณเจ้า 

ที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรา	 พระคุณเจ้าเป็นคน

ที่สุขุม	 เป็นคนที่มีคติพจน์ในการดำาเนินชีวิตว่า	 Per	

Crucem	 Ad	 Lucem	 –	 ผ่านทางกางเขน	 สู่แสงสว่าง	

ทำาให้ผมเองได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำาเนินชีวิต	 ตั้งแต่อยู่ที่

บ้านเณรเล็ก	พระคุณเจ้าเป็นอธิการ	เวลาที่เป็นพระสงฆ์	

เวลาท่ีพระคุณเจ้าได้สนใจเร่ืองงานอภิบาล	 และช่วยเหลือ

งานที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม	 (ระดับชาติ)	 เสมอ

มา	จนศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม	ได้เติบโตขึ้น	เพราะ

คำาแนะนำา	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้าง	รวมทั้งเรื่องการ 

ส่งเสริมบุคลากร

90	 ปีชีวิตแห่งพระพรนี้	 ขอพระเป็นเจ้าได้

โปรดอวยพระพรใหก้บัพระคณุเจา้มสีขุภาพทีด่ตีลอดไป

ขอพระเป็นเจ้าโปรดให้พระคุณเจ้ามีปรีชาญาณ	

มีความสุข	และอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พวกเรา	

ขอขอบคุณพระคุณเจ้าอีกอย่างหนึ่ง	 ที่พระ- 

คุณเจ้าได้เมตตา	 ได้ไปเป็นประธานพิธีสถาปนาสังฆ- 

มณฑลเชียงราย	 และได้กรุณาเป็นประธานพิธีบวชพระ 

สังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ที่พระคุณเจ้า 

ทำาให้รู้สึกได้ว่า	 ในประวัติศาสตร์	350	ปี	มีพระคุณเจ้า 

เป็นพระคาร์ดินัลองค์แรก	 และเราก็มีสังฆมณฑลเชียงราย	

เป็นสังฆมณฑลใหม่	

ผมยังคิดถึงคุณณรงค์ด้วย	 ที่ได้ช่วยเหลือ	

พระคุณเจ้า	ขอบคุณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	และอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	“พวกเรารักพระคุณเจ้าครับ”	และ 

คนที่อยู่รอบข้าง	 ตัวผมเองไม่สามารถมาแสดงความ

เคารพรักต่อพระคุณเจ้าในโอกาสพิเศษตรงวัน	แต่อย่างไร

ก็ดี	พวกเรารักพระคุณเจ้าครับ		

ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพรพระคุณเจ้า	และ 

ขอให้รู้ว่าพวกเราทุกคนรักพระคุณเจ้า	 ตัวผมเอง	 รวม

ทั้งสังฆมณฑลเชียงใหม่และสังฆมณฑลเชียงรายด้วย

ครับ”

ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธาน 

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย	 “ถ้าจะถามว่า	

บุคคลใดที่เป็นพี่น้องคาทอลิกที่ผมเคารพนับถือมาก

ที่สุด	 และมีความสัมพันธ์สนิทสนมใกล้ชิดที่สบายใจ

ที่สุด	ต้องเอ่ยว่า	ท่านพระคาร์ดินัลมีชัย	กิจบุญชู		ท่าน

เป็นบุคคลที่ผมยอมรับว่า	 ผมเคารพท่านด้วยทั้งหมด

ทั้งความคิด	จิตใจ	และจิตวิญญาณ	

ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของคริสตชนที่ รัก

พระเจ้า	ท่านเป็นแบบอย่างของพระสังฆราช	(มุขนายก)	

ที่เป็นบุคคลที่ได้รับความนับถือจากบุคคลทั้งที่เป็น

ศาสนิกในฝ่ายของคริสตชน	หรือแม้แต่คนทั่วๆ	ไป

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุข

สังฆมณฑลเชียงใหม่
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ตลอดเวลาที่รู้จักกันมานานนับเป็นสิบๆ	 ปีนั้น	

ผมได้พบว่า	 ท่านเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ขัน	 เป็นบุคคล 

ที่มีน้ำาใจ	ถ่อมใจ	มีความรู้	 แต่ท่านไม่อวดตัว	ท่านเป็น

คนที่เข้ากับคนง่าย	หัวเราะง่าย	

ผมยอมรับว่า	 ผมได้รับการเอ็นดูจากท่าน	 ใน

ฐานะที่เป็นผู้น้อยคนหนึ่ง	 ที่ได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่

คนหนึ่ง	และท่านให้เกียรติมาก	

ผมเขียนหนังสือ	 ท่านก็จะรับหนังสือท่ีผมเขียน

ไปทีละเล่มทีละเล่ม	หลายเล่มติดต่อกัน	จนเรียกว่า	เป็น	 

แฟนคลับกัน	แล้วท่านยังคงรับหนังสือน้ีไปอ่านอยู่เร่ือยๆ	

แม้แต่วันนี้	หลังจากที่ได้กล่าวแสดงความยินดี	

ในโอกาสครบ	 90	 ปีของท่าน	 ผมก็ยังมีหนังสือที่มอบ

ให้กับท่านเป็นของขวัญอีก	 ที่ท่านนิยมที่จะขอเอาไป

อ่านดู	

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์	 ได้ทรง

บันดาลให้พระคาร์ดินัลมีชัย	 กิจบุญชู	 มีอายุยาวนาน 

มีสุขภาพแข็งแรง	 ความทรงจำาที่เยี่ยมยอดของท่านยังมี

อยู่	เรี่ยวแรงกำาลังที่มีอยู่	ดังที่พระคัมภีร์บอกว่า	ให้ท่าน

มีกำาลังเรี่ยวแรงเหมือนดังนกอินทรี	 ที่ผงาดขึ้นอีกครั้ง

หนึ่ง	และก็สามารถบินขึ้นสูงอีก	 เป็นพร	เป็นแบบอย่าง	

เป็นผู้นำาของเราต่อๆ	ไป

ขอให้สิ่งท่ีท่านทำามาทั้งหมดนั้นจะเกิดผล 

ทวีคูณ	 แม้ว่าอีกหลายสิบปีข้างหน้า	 เมล็ดที่ท่านหว่าน

ไว้ในความรัก	 ความเมตตา	 ความดีงามต่างๆ	 จะเกิด

ผลต่อไปอีกนานแสนนาน	

และผมขอเป็นตัวแทนของบรรดาคริสเตียน	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มของคริสตจักรโปรเตสแตนท์

ในประเทศไทย	ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบ	90	ปี	

แห่งวันเกิดของบุคคลที่เป็นที่รักของเรา	 พระคาร์ดินัล	

มีชัย	 กิจบุญชู	 ขอให้ท่านเจริญอายุอีกยาวนาน	 เป็นพร

อีกนานแสนนานแก่ประเทศชาติของเราต่อๆ	 ไป	 ขอ

อำานวยพระพรครับ”

คุณวินัย เรือนงาม พนักงานขับรถพระคาร์ดินัล	

“ผมเริ่มขับรถให้พระคาร์ดินัล	ตั้งแต่เดือนเมษายน	ค.ศ.	

1976	จนกระทั่งปัจจุบัน	พระคุณเจ้าเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อ

ถือตัว	 เช่นว่า	 “เธอเป็นคนขับรถนะ”	 หรือเป็นอะไร

ต่างๆ	 อย่างเวลาเดินทางไปไหนหรือไปทานข้าว	 ท่าน 

ก็เรียก	 “วินัยลงมากินข้าวกัน”	 ท่านจะเรียกอย่างน้ีตลอด 

และระหว่างการเดินทางไปนั้น	 ท่านก็คุยโน่นคุยนี่	 คุย

เรื่องอะไรต่างๆ	ไปเรื่อยๆ	

ตอนอยู่ที่สำานักมิสซัง	 บางทีท่านต้องไปธุระ	

ไปดูงานอะไรต่างๆ	 ท่านก็จะถามว่า	 “วินัยว่างไหม?”	

ซึ่งความจริงท่านไม่ต้องถามก็ได้	 เราต้องว่างตลอดอยู่

แล้ว	ท่านจะเป็นอย่างนี้ประจำา	คอยถามเสมอ

สำาหรับความรู้สึกที่ได้มาขับรถให้พระคุณเจ้า	

เราอยู่กับท่าน	 ถึงแม้ว่าเราจะทำาอะไรผิดพลาดไป	 ท่าน

ก็ไม่เคยว่าเลย	ไม่เคยอะไรเลย	เรียกว่า	ดีตลอด	เคยพา

ท่านไปแล้วหลงทาง	 ทำาให้ไปไม่ทันมิสซาฉลองวัดนั้น	 

ก็เคยมีครั้งหรือสองครั้ง	 เพราะวันนั้นรถติดมาก	 เท่าที่

จำาได้น่าจะเป็นวัดดอนบอสโก	

ส่วนเรื่องความประทับใจที่สุด	 ที่ได้ขับรถพา 

พระคุณเจ้าไปไหนมาไหนเป็นเวลา	43	ปี	มีอยู่ครั้งหนึ่ง

ขับพาพระคุณเจ้าไป	 แล้วลงมาจากทางด่วน	 รถเกิดเสีย	

ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสห- 

คริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

ท่านก็ลงมาเข็นรถเองเลย	 เสร็จท่านก็กลับไปก่อน	 แล้ว

ผมก็ติดต่อหาคนมาซ่อม	แล้วก็ค่อยกลับไปทีหลัง

บุคลิกพิเศษของพระคุณเจ้าท่ีผมสัมผัสได้นั้น	

คือส่วนมากเวลาไปตามวัดที่มีสัตบุรุษน้อยๆ	 นั้น	 ท่าน

ก็จะไปคุยกับพวกชาวบ้านและใช้เวลานานๆ	 ท่านจะ 

ถามสารทุกข์สุกดิบของชาวบ้าน	 โดยเฉพาะวัดที่ม ี

ชาวบ้านหรือสัตบุรุษน้อยๆ		ผมสังเกตว่าส่วนมากเวลา

ที่ท่านไปวัดเล็กๆ	ท่านก็จะไปอยู่ที่นั่นนาน	คุยกันนาน

ตอนที่ท่านได้รับตำาแหน่งเป็นพระคาร์ดินัล	

ท่านถามผมว่า	 อยากไปเที่ยวเมืองนอกไหม?	 แล้วท่าน

ก็บอกว่า	 ถ้าอยากไป	 เดี๋ยวพ่อจะออกค่าเครื่องบินให้	

จะออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลย	ผมจึงได้ไปกรุงโรมหนหนึ่ง	

ถ้าไม่มีท่านผมก็คงไม่ได้ไปหรอก	คงไม่มีโอกาสที่จะได้

ไปเมืองนอกหรอกครับ”

คุณณรงค์  ด่านแสน ผู้ดูแลใกล้ชิด	“ผมพบ

กับพระคุณเจ้าตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 จึง

ตามท่านมา	 มาดูแลท่านหลายปีแล้ว	 น่าจะเกิน	 10	 ปี

แล้ว	

หน้าที่ของผมก็คือ	 ตอนเช้าก็พาท่านไปดูรอบ

บริเวณ	 เราก็ขับรถกอล์ฟพาท่านไป	 ขับไปรอบๆ	 ไปดู

ตรงสถานที่ที่มีการก่อสร้าง	

ส่วนเรื่องที่ประทับใจก็คือ	 ท่านให้ความสนใจ

กับทุกท่านที่มาใกล้ชิดท่าน	 ท่านจะถามไถ่	 เช่น	 อยู่

ที่ไหน	 วัดอะไร	พ่อแม่อยู่ที่ไหน	ท่านจะถามหมด	 และ

ความจำาของท่านนั้นท่านก็จำาแม่นมาก

และอีกเร่ืองหน่ึงคือ	 ท่านบอกว่า	 ให้เราทบทวน

ความจำา	 อย่างเช่นว่า	 เราทำาอะไรในแต่ละวัน	 พอตอน

เย็น	 ให้ไปนึกไปคิดว่า	 วันนี้เราไปทำาอะไรมา	 เป็นการ 

ทบทวนและให้เราจำา	 เราจะได้เป็นคนที่ความจำาดี	 และ

จำาแม่น

ปกติเวลานั่งรถกอล์ฟไปด้วยกันนั้น	 ท่านก็จะ 

นั่ง	 แล้วผมก็ขับไปรอบๆ	 บริเวณยอแซฟ	 ไปดูงาน

ก่อสร้าง	 ดูแกะ	 ดูสัตว์	 แล้วก็พาท่านไปทางด้านใน 

ซึ่งก็ไปดูเตาถ่าน	 ไปดูสวนกล้วย	 พาท่านไปเปลี่ยน

บรรยากาศ	 ไม่อยากให้ท่านอยู่แต่ในห้อง	 เดี๋ยวท่านจะ

เบื่อ	

เวลานั่งรถกอล์ฟไปด้วยกัน	 ท่านก็จะพูดคุย 

ปกติ	 เวลาเจอกับพนักงาน	 ท่านก็จะถามว่า	 คนนี้เป็น

ใคร	 เป็นพนักงานของบ้านผู้หว่าน	 หรือเป็นพนักงาน

ของยอแซฟ	 ท่านก็จะถาม	 บางทีท่านก็จะลงจากรถ	 ลง

ไปเดินบ้างนิดหน่อย	ลงเดนิเป็นบางช่วง

ส่วนเรื่องอาหารที่ท่านชอบนั้น	 ส่วนมากท่าน

จะทานอาหารที่นิ่มๆ	 เพราะฟันไม่ค่อยดีแล้ว	 เวลาที่

ดูแลท่านก็ไม่มีความยากลำาบากอะไร	 เพราะว่าท่านก ็

เป็นคนที่สบายๆ	ไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกอะไร	 เพียงแต่เราต้อง

ตามงานที่เราทำาทุกวันให้ทันเท่านั้นเอง”

คุณวินัย เรือนงาม พนักงานขับรถพระคาร์ดินัล 

คุณณรงค์  ด่านแสน ผู้ดูแลใกล้ชิด
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 วัดแม่พระประจักษ์

เมืองลูร์ด หวัตะเข้ กรุง- 

เทพมหานคร ฉลองวัด 

วันเสาร์ที	่9	กุมภาพนัธ์	เวลา	

10.30	น.	

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

 วดัพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ฉลองวัด 

วนัอาทติย์ที	่ 10	 กุมภาพนัธ์	 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) 

 

 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

 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 17	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 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)

 วดันกับญุฟรงัซิสเดอซาลส์ วงันำา้เขยีว	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 ถำ้าสิงห์ จ.ชุมพร	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	9	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จ.ชุมพร ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	23	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	

 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 

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

 วดันกับุญยอแซฟ บ้านถิน่ 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)

สังฆมณฑลสุร�ษฎร์ธ�นี

สังฆมณฑลอุดรธ�นี

สังฆมณฑลร�ชบุรี

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 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันจันทร์ที่	4	กุมภาพันธ์	2019	เวลา	08.00	น.  

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจ�าหน่าย)

V วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร 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

สำาหรับพี่น้องเพื่อมอบให้ผู้ล่วงลับ

	 -	 เสกสุสานวัดน้อยบ้านปลายนาหลังจาก

เสร็จมิสซาที่สุสานแล้ว

สังฆมณฑลเชียงร�ย

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครร�ชสีม�

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อัครสังฆมณฑลท่�แร่-หนองแสง

 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นำ้าบุ้น  ต.หนอง-

สนม  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 

2	กุมภาพันธ์	เวลา		10.00	น.		

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล ปากทวย  ต.เวิน-

พระบาท  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

2	กุมภาพันธ์	เวลา		10.00	น.		

 วัดนักบุญปีโอที่ 10 พังขว้างเหนือ (ห้วย-

ทราย)  ต.พังขว้าง  อ.เมือง  จ.สกลนคร	ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	2019		เวลา		10.00	น.		

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย  ต.กุสุมาลย์  อ.กุสุ- 

มาลย์  จ.สกลนคร	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 9	 กุมภาพันธ์	

เวลา		10.00	น.		

 วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 

จันทร์เพ็ญ  ต.จันทร์เพ็ญ  อ.เต่างอย  จ.สกลนคร

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	9	กุมภาพันธ์	เวลา		10.00	น.		

 วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง  อ. 

พรรณานคิม จ.สกลนคร	ฉลองวดัวนัเสาร์ท่ี	9	กุมภาพันธ์	

เวลา		10.00	น.		

 วัดพระคริสตราชา นาจาร  ต.หนองสนม  

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	9	กุม- 

ภาพันธ์	2019	เวลา		10.00	น.	

 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์  ต.นา-

โพธิ์  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่	

14	กุมภาพันธ์	เวลา		10.00	น.		

(อ่านต่อหน้า 11)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 6 ประจำ�วันที่ 3-9 กุมภ�พันธ์ 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

] 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	 หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลัง

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)	 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี 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

	 วันอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนหลังเข้าเงียบ 

จิตภาวนา	 เวลา	 15.00-17.00	 น.	 ขอเชิญผู้สนใจ	 

เข้าฝึกคอร์สโยคะภาวนาเพ่ือรักษาสุขภาพ	โดยซิสเตอร์ 

สุทธิรักษ์ บรรทร	ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ

	 ผู้นำาเข้าเงียบจิตภาวนา	 :	 คุณพ่อชีวิน สุว- 

ดินทร์กูร  คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร  คุณแม่เชลียง  

เวชยันต์ ซิสเตอร์กัลยา  ตรีโสภา และทีมงาน 

 สอบถาม	โทร.	08-1904-2138,	08-1685-

2826,	09-8258-7649	

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	วันอาทิตย์ที่	24	กุมภาพันธ์	2019 คุณพ่อ 

สหพล ตั้งถาวร 	/	วันอาทิตย์ที่	24	มีนาคม	คุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เวลา	 13.00	 น.	 ที่ชั้น	 2	 

ตึกวันทามารี	 วัดเซนต์หลุยส์	 ติดต่อคุณจอน	 โทร.	

08-1490-9371

] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	 สามเสน	 วันเสาร์ที่	 

2	มีนาคม	2019		เวลา	19.00	น.

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	สำาหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์	เวลา	09.30-11.30	น.	ที่ห้องประชุมชั้น	3	

อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อ

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

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

และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา	 โทร.	 08-9815-1953	

หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100	

] ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

วัดหลังนี้พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	 พระสงฆ์	 

คริสตชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 และสภาอภิบาลวัด 

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมก่อสร้าง	 สามารถโอนเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	 สาขาป่าติ้ว	 ชื่อบัญชีกองทุน 

สร้างวัดคริสตชนอำาเภอป่าติ้ว	 เลขบัญชี	 646-0-207 

56-3	 สอบถามคุณพ่อเสกสรร สมศรี เจ้าอาวาส โทร.	

08-1265-9424

]ขอเชิญร่วมทำาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาราม 

นักพรตชาย คณะซิสแตร์เซียน (ซีโต) ที่บ้านโคก 

สะอาด ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร พระ

อัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร  สันติสุขนิรันดร์ และ

อธิการคณะนักพรตซิสแตร์เซียน	 แห่งอารามแม่พระแห่ง

สายประคำาศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสมาชิกคณะ	 (มาจาก 

เวียดนาม)	 	 ขอเชิญร่วมก่อสร้างอารามตามจิตศรัทธา 

(งบประมาณ	 6	 	 ล้านบาท)	 สามารถโอนเงินเข้าบัญชี	 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสกลนคร ช่ือบัญชี	 มิสซัง 

โรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง	 เลขที่บัญชี	120-2-

87666-4	สอบถาม	โทร.	0-4271-1272

] ประกาศรับสมัครงาน	1.  เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน	 ใน

โครงการประกาศข่าวดี	จำานวน	1	ตำาแหน่ง	คุณสมบัติ	

เพศชาย/หญิง	อายุ	20-40		ปี	นับถือศาสนาคริสต์	นิกาย 

โรมันคาทอลิก	 (ถ้ามีความรู้เรื่องคำาสอนจะพิจารณาเป็น

พิเศษ)	สามารถขับรถยนต์ได้	มีใบขับขี่	 วุฒิ	ม.6	หรือ	

ปวช.	 ขึ้นไป	 2.	 เจ้าหน้าที่ทำางานบริการ	 ในโครงการ 

บ้านแห่งความหวัง	จำานวน	1	ตำาแหน่ง	คุณสมบัติ	เพศ 

ชาย/หญิง	 อายุ	 20-40	 	 ปี	 สามารถขับรถยนต์ได้	 มี

ใบขับขี่แล้วเท่านั้น	 มีใจรักงานบริการ	 เสียสละ	 กล้า

แสดงออก	 วุฒิ	 ม.6	 หรือ	 ปวช.	 ขึ้นไป	 มูลนิธิฯ	 มีค่า

ตอบแทนและสวัสดิการ	ดังนี้	 1.	ทดลองงาน	 เป็นเวลา	

120	 วัน	 (4	 เดือน)	 ระหว่างทดลองงาน	 จะได้รับค่า

ตอบแทน	ดังนี้	1.1	เงินเดือน	(ตามวุฒิการศึกษา)		โดย

ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาในจังหวัดนนทบุรี	 1.2	 สวัสดิ- 

การประกันสังคม	 โดยลูกจ้างจ่าย	 5%	 ของเงินเดือน	

นายจ้างจ่ายสมทบให้	5%	2.	บรรจุเป็นพนักงานประจำา		

จะได้รับค่าตอบแทน	 ดังนี้	 2.1	 เงินเดือน	 (ตามวุฒิ 

การศึกษา)	 โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำาในจังหวัด

นนทบุรี	 	 2.2	 สวัสดิการประกันสังคม	 โดยลูกจ้างจ่าย	 

5%	 ของเงินเดือน	 นายจ้างจ่ายสมทบให้	 5%	 2.3 

สวัสดิการเงินสะสม	โดยลูกจ้างสะสม	5%		ของเงินเดือน 

และมูลนิธิฯ	 (วัดพระแม่มหาการุณย์)	 จ่ายสมทบให้อีก 

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

 
5%	 2.4	 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพและการศึกษา 

บุตร	 ตั้งแต่แรกเกิด	 ถึงอายุ	 18	 ปีสวัสดิการอื่น	 ๆ 

เจ้าหน้าที่ทำางานชุมชน	 ในโครงการประกาศข่าวดี	 มี 

สวัสดิการเพิ่ม	 คือ	 สวัสดิการค่าเช่าบ้าน	 เจ้าหน้าที่ 

ตำาแหน่งดูแลเด็ก	 ในโครงการบ้านแห่งความหวัง	 มี 

สวัสดิการเพิ่ม	 คือ	 1.	 ค่าทำางานล่วงเวลาเหมาจ่าย	 

เดือนละ	 1,500	 บาท	 2.	 มีสวัสดิการอาหาร	 ให้ 

ในเวลาทำางาน		3.	มีสวัสดิการที่พักให้	(อยู่ในบ้านพัก 

ของเด็ก)	 สามารถติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่ 

ฝ่ายสำานักงานวันจันทร์-วันเสาร์	 ตั้งแต่เวลา	 08.00-

17.00	น.	 โทร.	 	 0-2583-5924	หรือติดต่อคุณพ่อ

เปาโล  ซาลาโมเน่  โทร.	 09-0112-5657	หรือส่ง

ใบสมัครได้ที่	 E-mail	 :	 stmartinfoundation.th@

gmail.com

] สำาหรับคริสตชนที่อยู่บนบริเวณถนนลาดพร้าว	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	

 อุดมสาร รายสัปดาห์ ค่าบำารุง	400	บาท

ต่อปี	อุดมศานต์ รายเดือน	ค่าบำารุง	400	บาท	ต่อ

ปี	

] ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	ซื้อหนังสือ	

สื่อคาทอลิก	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1801	
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพ่ือน	ๆ	เยาวชนท่ีรัก	เดือนกุมภาพันธ์	

เป็นอีกเดือนที่เราคิดถึงความรักเป็นพิเศษ	 พี่อยากจะ 

นำาความหมายของความรักมาแบ่งปันบางส่วนครับ	

ความรัก	(Love,	Mercy)	ความรักเป็นคุณธรรมอันดับแรก 

และเป็นคุณธรรมท่ียิ่ ง ใหญ่ที่ สุดในคุณธรรมทาง

เทววิทยา	 คือ	 ความเชื่อ	 ความไว้ใจและความรัก	 ซึ่ง

มีคุณลักษณะหลายประการดังที่นักบุญเปาโลอธิบาย

ไว้	 (เทียบ	 1คร	 13:13)	 และโดยปกติเรามักใช้คำาว่า	

“เมตตาธรรม”	(เมตตาจิต-charity)	บ่งบอกถึงความรัก	 

หมายถึง	 นิสัยอันมีคุณธรรมเหมือนพระเจ้า	 ด้วยการ 

ซึมทราบความดีจากพระองค์	 โน้มนำาเจตนาของมนุษย์

ให้ยึดมั่นอยู่กับพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของพระองค์เหนือ

สิ่งใด	และให้รักมนุษย์เพื่อเห็นแก่พระเจ้า

	 ความรักเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์	

เพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความรัก	ทรงสร้างมนุษย์

ด้วยความรัก	ทรงเรียกมนุษย์ไปสู่ความรัก  	ความรัก 

มีประเภทต่างๆ

	 ความรักในการสมรส    ในศาสนาคริสต์มีการ

รับรองความรักนี้อย่างเป็นทางการโดยคู่สมรสเข้าพิธี 

ศีลสมรส 	อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนิทสัมพันธ์และความดี 

ของคู่สมรส  	 เพื่อให้กำาเนิดบุตรและการให้การศึกษา

อบรมแก่บุตร 	ตามแผนการดั้งเดิมของพระเจ้านั้น	ความ 

สัมพันธ์ในชีวิตสมรสแยกออกจากกันไม่ได้	 (มก	10:9)	

(ประมวลคำาสอนพระศาสนจักร	ข้อ	337	และ	330)

	 ความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพ่ือนมนุษย์	

พระคริสตเจ้าได้ประกาศพระบัญญัติแห่งความรัก 

ต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์	 และให้รักผู้อื่นเหมือน

กับที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา	 เป็นความจริงภายในของ

มนุษย์ด้วย	นั่นคือ	พระหรรษทานของพระจิตเจ้าที่ทำาให้

เราสามารถรักแบบนั้นได้	 เป็น	 “บัญญัติแห่งอิสรภาพ”	

(ยก	1:25)	เพราะนำาไปสู่การกระทำาแบบธรรมชาติภายใต้ 

แรงผลักดันของความรัก	 (ประมวลคำาสอนพระศาสน- 

จักรคาทอลิก	ข้อ	420)

	 ความรักเป็นมาตรการชี้วัดความเป็นมนุษย์

ที่แท้จริง	ด้วยการแบ่งเบาความทุกข์ทรมานของกันและ 

กัน	 รับเอาความทุกข์ของผู้อื่นเข้ามาภายในจิตใจ	 “มี

ความเห็นอกเห็นใจ”	(com	-	passion)	ต่อกัน	“เอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา”  	ความรักต้องขยายออกไปสู่ผู้อื่น	ยอมรับ

สมาชิกท่ีต้องทนทุกข์	 ช่วยค้ำาจุนพวกเขาในยามทุกข์ยาก	

(“รอดพ้นด้วยความหวัง”	 –	 สมเด็จพระสันตะปาปา

กิตติคุณเบเนดิกต์	ที่	16) 

	 การทนทุกข์ร่วมกับผู้อื่นและเพื่อผู้อื่น	 เพื่อ

เห็นแก่ความจริงและความยุติธรรม	 การทนทุกข์ด้วย

ความรัก	 และเพื่อที่จะกลายเป็นบุคคลผู้รักอย่างแท้จริง	

ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำาคัญของความเป็น

มนุษย์  	 …	 ความเชื่อของคริสตชนแสดงให้เราเห็นว่า	

ความจริง	 ความยุติธรรมและความรักคือความเป็นจริง	 

เราเห็นว่า	 พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความจริงและองค์

แห่งความรักทรงปรารถนาท่ีจะทนทุกข์เพ่ือเราและ 

ทนทุกข์ร่วมกับเราด้วย…การปลอบใจ	 (Consolatio)	

มีอยู่ในความทุกข์ทรมาน	 เป็นการปลอบใจที่มาจาก

ความรักเมตตาของพระเจ้า	(“รอดพ้นด้วยความหวัง”	–	 

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์	ที่	16)

	 “นักบุญออกัสตินกล่าวถึงจุดประสงค์ของ	

“ชีวิตที่เป็นสุขแท้”  	 (blessed	 life)	ว่า	“ความรักที่มา

จากใจบริสุทธิ์มาจากมโนธรรมที่ถูกต้อง	 และมาจาก

ความเชื่อแท้จริง”	 (1ทธ	1:5)	ชีวิตแท้จริงนี้บรรลุถึงได้ 

ภายใน	 “พวกเรา”	 นี้เท่านั้น    	 บ่งบอกล่วงหน้าว่า	 เรา

หลบหนีจากที่คุมขังแห่งความเป็น	 “ตนเอง”	 ของเรา	 

เพราะการที่ตัวตนสากลเปิดรับความรัก	คือ	องค์พระเจ้า

นี้เองทรงทำาให้เรามองเห็นบ่อเกิดความยินดีของเรา	

(สดด	 144:15)	 (“รอดพ้นด้วยความหวัง”	 โดยสมเด็จ

พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์	ที่	16)

 	 คำาว่า	อากาเป (AGAPE)  	 เป็นความรักที่เรา

พบในพระคัมภีร์และที่คริสตชนหมายถึง    เป็นความรัก

ของพระเจ้าท่ีเสียสละ	 ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตร

องค์เดียว	 (พระคริสตเจ้า)	 ให้สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาป    	

เป็นความรักที่แสดงออกโดยอาศัยพระจิตเจ้า	 ความรัก 

แบบนี้เราจะเห็นได้จากชีวิตของพระเยซูเจ้าคริสตเจ้า 	

พระองค์ทรงสละพระชนมชีพของพระองค์เอง	 จนยอม

สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อคนบาป  	โดยปกติแล้ว	ความ 

รักแบบนี้จะไม่มีอยู่ในมนุษย์ตามธรรมชาติ 	แต่เป็นพลัง

และอำานาจของพระเจ้า  	พลังนี้ได้สวมทับเรา	เมื่อเราได้ 

เชิญพระองค์และยอมให้พระองค์สถิตอยู่กับเรา  	 อากาเป

จะเป็นพลังท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเราให้เป็น 

คนใหม่   

 เราจำาเป็นต้องดำาเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า 

ถ้าเราดำาเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า	 เราจะได้รับความรัก	 ซ่ึง 

เป็นผลของพระจิตเจ้า    และเมื่อเราดำาเนินชีวิตตาม 

พระจิตเจ้า เราจะรักคนอื่นได้ ความรักเป็นผลของ

พระจิตเจ้า  	 ไม่ใช่ความตั้งใจของเราเอง    	 ไม่ใช่อารมณ์

ความรู้สึกของเรา  	เพราะฉะน้ัน	เราไม่จำาเป็นต้องพยายาม

ที่จะไม่เกลียดชังและรัก  แต่ถ้าเราดำาเนินชีวิตตามพระ

จิตเจ้าแล้วจะรักได้ตาธรรมชาติ  	ความรู้สึกและจิตใจ

ของเราที่มีต่อคนอื่นนั้นสูญหายไป	 และพระประสงค์

ของพระเยซูเจ้าเข้ามาแทน  	 พระจิตเจ้าจะทรงเปลี่ยน

จิตใจภายในของเราให้เป็นพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า	

พระจิตทรงกระทำาให้เราเกิดผลแห่งความรัก	 เราจึงรัก

คนที่เราไม่ชอบได้ตามธรรมชาติเลย

          “...พระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ทรงหล่ัง

ความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” (โรม	 5:5	 ข)	 

ไม่ใช่เป็นความรักของเราที่มีต่อพระเจ้า	แต่เป็นความรัก 

ท่ีพระเจ้าประทานให้แก่เรา	พระเจ้าทรงรักคนบาปมากมาย	

จนได้ประทานพระเยซูเจ้า 	น่ีแหละเป็นความรักของพระเจ้า 

ที่ทรงมีต่อเรา การที่เราเข้าใจและซาบซึ้งในความรักของ

พระเจ้าที่ทรงมีต่อเราว่า	 	 “พระเจ้าทรงรักเรา  	พระองค์

ทรงสำาแดงความรักของพระองค์แก่เราในลักษณะนี้”	 

นี่แหละเป็นพระคุณและพระพรพื้นฐาน  	หัวใจของเราจะ 

เต็มเป่ียมด้วยความรักของพระเจ้า 	แล้วจิตใจจะปรารถนา

ที่จะรัก	เรารู้ว่า	ความรักนั้นดี	และควรรักใคร	ปัญหาของ

เรา	 คือ	 ไม่ได้เกิดจิตใจที่จะรัก	 ทำาอย่างไรจึงเกิดจิตใจ

ที่จะรักได้  	 คงไม่มีทาง	 นอกจากเข้าใจความรักที่มา 

จากพระเจ้าเท่านั้น ผลของพระจิตเจ้า (กท 5:22-23) 

คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี  ความสงบ ความอดทน 

ความเมตตา ความดี ความใจดี ความอ่อนโยน ความ

ซื่อสัตย์ ความถ่อมตน การรู้จักควบคุมตนเอง ความ

บริสุทธิ์	 ผลแรกก็คือความรัก	 เพราะความรักเป็นราก

ของผลอื่นๆ 	เมื่อเราสังเกตดูผลอื่น	ๆ 	ที่เหลืออยู่	ก็ตรง

กับลักษณะของความรักแท้ที่นักบุญเปาโลได้บรรยายไว้ 

ใน	1โครินธ์	13:4-7 	“ความรักนั้น อดทนนาน กระท�าคุณ 

ให้ ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย  

ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ�า

ความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด ทนได้

ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น เชื่อในส่วนดี มีความ

หวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง”

 เมื่อเราเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้า เรา

สามารถที่จะรักศัตรูได้ พระคัมภีร์บอกให้เรารักภรรยา	

รักสามี	 รักบิดามารดา	 รักลูกและรักเพื่อนบ้าน	 ยิ่งกว่า

นั้น	 ให้เรารักศัตรูด้วย	 พระเยซูเจ้าเทศนาบนภูเขาว่า	

“จงรักศัตรู	 จงทำาดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน	 จงอธิษฐาน

ภาวนาให้ผู้ที่ทำาร้ายท่าน 	จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน	

จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน”	 (ลก	 6:27-28)    	

พระเยซูเจ้าตรัสอีกว่า	“แม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่าน	

จะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน  	ถึงแม้คนบาปก็ยัง 
(อ่านต่อหน้า 11)
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ครั้งแรก

คือ

นิรันดร์
 ผมเพิ่งกลับจากการรวมรุ่นเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันเพื่อเตรียมตัว 

เป็นพระสงฆ์คาทอลิก หรือบาทหลวง จุดเช่ือมของทุกคนคือการมาถึงบ้านเณรกลาง 

หรือชื่อทางการว่าบ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ โคราช ชีวิตที่นั้นเพียงปีเดียว เราสนิท

กันเร็วมาก เราก้าวเข้าสู่ 7 ปีสุดท้ายที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม และศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม ชีวิตของแต่ละคนช่วงนี้เราเริ่มเจอเพื่อนใหม ่

อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักบวช ในชั้นปีต้น และเมื่อเรากำาลังจะจบปริญญาใบแรก

ของคณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญา กระแสเรียกหรือการไปต่อของบางคนเริ่ม 

สั่นไหว มีการเพิ่มปีพักหลังจบปีที่ 4 ของบางสังฆมณฑล มีความไม่พร้อมที่จะ

เดินสู่เส้นทางสายนี้ บางคนเริ่มเดินจากไป จนวันที่จบปี 7 มีคนไม่มากที่เดินไป

ต่ออย่างไม่หยุดพักระหว่างทางตลอด  7 ปี แต่ก็มีบางคนหยุดและมาเดินใหม่ 

บางคนหยุดและเปลี่ยนเส้นทางเดิน โดยส่วนตัวผมไม่เคยคิดจะถือเขาถือเราเลย 

ความเป็นเพื่อนไม่มีวันหมดอายุ แต่ความเป็นคนและหน้าที่การงานในมือ เรา

ต้องเคารพและให้เกียรติกัน คนที่เจ๋งหรือภาษาวัยรุ่นเรียกว่าคูลไม่จำาเป็นต้อง

เสียงดัง หรือหยาบคายก็ได้ ชีวิตเป็นเรื่องน่าอภิรมย์ ถ้ามีมิตรภาพที่ดีจริงใจ ผม

ชอบทัศนคติการใช้ชีวิตของเพื่อนคนหน่ึงในคืนท่ีการคุยเลยจังหวะออกรสไป

แล้ว คงเหลือแต่ชีวิตจริงและเวลาที่งวดจวนจะต้องจากกัน เพื่อนคนนั้นพูดขึ้น

มาว่า “ผมไม่เคยสนใจ และคิดที่จะเปรียบเทียบว่า   ใครเก่งที่สุด ใครรวยที่สุด 

ใครจน หรือใครที่ประสบความสำาเร็จที่สุด ในช่วงวัยแบบนี้ คำาถามที่สำาคัญก็

คือ ใครที่มีความสุขที่สุด แล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนผม หรือทำาให้ผมคิดเหมือนใคร 

เพราะผมเชื่อว่า ทุกวันนี้ผมมีความสุขแล้ว” ให้เกิน 5 ดาว แต่คำาถามก็คือ และ

คนที่ฟังละ คุณมีความสุขในชีวิตหรือยัง ท่านผู้อ่านละครับ ชีวิตคุณเดินทางมา

ถึงไหนแล้ว เห็นหลักชัยอยู่ลิบ ๆ หรือยัง หรือยิ่งเดินยิ่งไกลออกไป ไกลห่างไป

จากเป้าหมายที่แจ้งจริงของชีวิต

 เม่ือเร็ว ๆ น้ีผมมีโอกาสได้โปรดศีลมหาสนิทคร้ังแรกให้กับเด็กกลุ่มหน่ึง 

ไม่เยอะหรอกครับ พวกเขามีกันแค่  5 คน เด็กเหล่านั้นทำาให้ผมนึกถึงครั้งแรก

ของอีกหลาย ๆ คนและตัวผมเอง ผมรู้สึกว่าธรรมชาติของคร้ังแรกมันดูน่าต่ืนเต้น 

น่าค้นหา และเราตั้งใจทำาทุกอย่างให้เต็มที่ในจังหวะครั้งแรกนั้น เราจดจำามัน จะ

โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ความรู้สึกของครั้งแรกหอมหวาน ไม่เคยลืมเลือน ผมเชื่อ

ว่าการได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกก็ไม่ต่างกัน

 ในวันที่เราจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เรายังจำาความรู้สึกวันนั้นได้ไหม 

เราเตรียมตัวอย่างดี แก้บาปอย่างตั้งใจ พ่อแม่ให้ความสำาคัญกับวันนี้ของเรา เรา

แทบจะนอนไม่ค่อยจะหลับ ในจังหวะที่เราประคองศีลอยู่ในมือหลังจากพระสงฆ์

ได้ส่งศีลให้ เราอยากมารับพระองค์บ่อย ๆ เรายังแก้บาปอย่างสม่ำาเสมอ ทุก ๆ 

ครั้งของการมาร่วมพิธีมิสซา เหมือนมีชีวิตชีวา เรารักษาเวลา ยอมทุกเงื่อนไข

เพื่อจะได้รับศีล แต่เมื่อเวลาค่อยๆ   ก้าวผ่านไป เราเริ่มรู้สึกว่า ไม่พร้อม ไม่ได้ 

แก้บาป มาช้า ไม่ได้เข้าวัดนานแล้ว ความรู้สึกในวันนั้นถูกแทนที่ด้วยความสนใจ 

อื่นๆ การเรียนพิเศษ เพื่อน การไปพบปะสังสรรค์ เรื่องการรับศีลค่อย ๆ เป็น

เรื่องรอง การขาดหายครั้งสองครั้ง เป็นเพียงเหตุผลเล็ก ๆ ที่สุดเมื่อโตไปกว่านั้น 

เราต้องเดินทาง ต้องเรียน หาวัดไม่เจอ ไม่ได้แก้บาปนานแล้วจะรับศีลได้อย่างไร 

กลัวคุณพ่อ ฯลฯ เราทำาวันแรกของเราหล่นหายไป ทั้งจะโดยรู้หรือไม่รู้ตัว เรา

ก็ละทิ้งพระกายพระเยซูเจ้า การประทับอยู่ของพระองค์ และการอัญเชิญเข้ามา

ใกล้ๆ ในดวงใจของเราผ่านทางเครื่องหมายแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

 ครั้งแรกของแต่ละคนจึงจดและจำาไม่เหมือนกัน แต่ครั้งแรกมักเป็นช่วง 

เวลาท่ีดี และน่าจดจำาท่ีสุด การมาโรงเรียนคร้ังแรก ลูกคนแรก วัดแรกท่ีเราเข้า 

การมาทำางานวันแรก การบอกรักกันวันแรกๆ ผมเชื่อว่าเพียงแค่เราถนอม 

วันแรก ๆ และเก็บไว้เพื่อต่อเติมวันต่อ ๆ ไปหรือปลุกความรู้สึกนั้นให้ตื่นขึ้น 

ในทุก ๆ วันเพื่อออกไปใช้ชีวิตให้เหมาะสมที่สุด

 อาสนวิหารอัสสัมชัญกำาลังเดินทางเข้าสู่ปีที่  100 ผมรู้จักอาสนวิหาร 

วันแรก ๆ น่าจะช่วงเข้าบ้านเณร ตื่นเต้นสิครับ วัดอะไรใหญ่โต สวยงาม ผม

เริ่มคุ้นเคยกับอาสนวิหารหลังนี้มากขึ้นตามลำาดับ จนใครจะคิดได้ว่า เมื่อสัก 10 

กว่าไปที่แล้ว ผมเริ่มมาช่วยงานอภิบาลที่นี่ ได้เป็นประธานประกอบพิธีมิสซา   

ได้ทำากิจกรรมมากมายที่นี่ วัดที่เราเคยมองว่าใหญ่โต ตื่นเต้นเมื่อแรกรู้จักกับ

เป็นเรื่องมิสซาประจำาวัน บทเทศน์ประจำาวัน ผู้คนประจำา  ๆ ที่อยู่กับเรา ความ

เก่าแก่เริ่มทำาหน้าที่ของมัน ความซ้ำาซากเริ่มตอกย้ำาไปสู่ความเป็นปกติ และ 

เบื่อหน่าย มีอะไรที่จะเติมเต็มให้โลกในทุกๆ วันของชีวิตคนเหมือนวันแรก  

คำาตอบไม่ได้อยู่ในสายลม แต่คำาตอบคือลมพัดโชยนั้นที่พัดมา วูบไหว และก็

จากเราไป เป็นเราเองต่างหากที่ต้องเก็บรักษาความรู้สึกครั้งแรกไว้ให้นานเท่าที่

จะสามารถ

 รถพาเพื่อน ๆ ในรุ่น 17 มาพบกัน และรถแต่ละคันก็หันหัวกลับไปยัง

บ้านที่ตนเองจากมา ผมถามตัวเองว่าจบไวไปไหม เหมือนเราเพิ่งเจอกัน ช่วง

เวลาแห่งความสุขมักผ่านเราไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันหลายๆ สิ่งก็รอให้

ทุกคนกลับไปขับเคลื่อนในโลกและการงานอาชีพของพวกเขา ผมนึกถึงปีแรก

ที่เราเจอกัน มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนไป แม้ว่าเส้นผมบนศีรษะของใครบางคน

จะน้อยลง สภาพร่างกายจะอ่อนเพลียง่ายกว่าเดิม มันเป็นเรื่องของการสานต่อ 

ครั้งแรกให้ดำาเนินไป โดยมีความรักประคับประคอง โดยมีการเสียสละของใคร

บางคนโอบล้อม ผมว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเริ่มทบทวน ครั้งแรกของแต่ละคนย่อม

มีลักษณะไม่ต่างกัน มีความสุข มีความสำาเร็จ และมีความทรงจำา ถ้ามีเวลาลอง

นั่งรำาพึงยาวๆ เลย บางทิ่สิ่งดี ๆ ไม่ได้ไม่เคยเกิดขั้น หรือกำาลังจะไปให้ถึง มัน

เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ครั้งแรกของการใช้ชีวิต

 บรรณาธิการบริหาร
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“ค�านับพระคาร์ดินัลมีชัยโอกาสวันเกิด 90 ปี”	 วันที่	 16	

มกราคม	 2019	 พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 นำาเจ้าหน้าที่

สำานักงานโคเออร์	 อาสาโคเออร์รีไซเคิล	 วัดนักบุญเปโตร	 เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

อภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่น	คำานับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสอายุ	

90	ปี	ที่บ้านอับราฮัม	สามพราน

“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา”  วันอาทิตย์ที่	 13	 มกราคม	 2019	 

ที่วัดแม่พระฟาติมา	ดินแดง คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ พระสงฆ์ใหม่	 

คณะธรรมทูตไทย	 เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา 

และถวายมิสซาแรก	 พร้อมกับร่วมระลึกถึงสังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรา-

นุสนธิ์	 สัตบุุรุษวัดแม่พระฟาติมา	 ดินแดง	 ซึ่งตามกำาหนดการบราเดอร์จะมา

ถวายมิสซาแรกให้แก่สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา	แต่เสียชีวิตก่อน

“อุทิศแด่ดวงวิญญาณบราเดอร์ชัยธวัช” วันเสาร์ที่	 

11	 มกราคม	 2019	คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน	 อธิการเจ้าคณะ

ธรรมทูตไทย	 เป็นประธานพิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ดวง 

วิญญาณของสังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ ผู้ล่วงลับ	 

สัตบุุรุษวัดแม่พระฟาติมา	ดินแดง	สมาชิกคณะธรรมทูตไทย	สังกัด

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ที่วัดนักบุญเปโตร	สามพราน

	 สงัฆานุกรยอแซฟ	 ชัยธวัช	 ธีรานุสนธิ์	 ถึงแก่กรรมวันที่	 7	

มกราคม	 2019	 ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว	 จากอุบัติเหตุ	 ในระหว่าง

การเข้าเงียบประจำาปี	
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 3 
พาพระกุมารเยซู 

ยังพระวิหาร 1

สมณกระทรวงพระสัจธรรม 

และเอฟเอบีซี
จัดประชุมเทววิทยา
สมณกระทรวงพระสั จธรรม 

(CDF - Congregation for the 

Doctrine of Faith) และส�านัก

เลขาธิการของสหพันธ์แห่งสภา 

พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) 

จัดประชุมบรรดาประธานของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา 

ของ  FABC ประมาณ 17 ประเทศ 

และผูแ้ทนของ CDF จากกรุงโรม 

(อ่านต่อหน้า 4)

คณุพ่ออภสิทิธิ ์ กฤษราลัมณ์ อดตีอธกิารเจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสการสาบานตนรับต�าแหน่งอธิการ 

เจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทยอย่างเป็นทางการของคุณพ่อพิชาญ  

ใจเสรี อธิการเจ้าคณะฯ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 เวลา 17.30 น.  

ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี พร้อมทั้งฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ของคณะด้วย

 ตระการตา เป็นความ

รู ้ สึกแรกของการได ้ เข ้ามายัง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รูปปั้น รูปพระ

มากมาย หลากหลายวิธีของการ

สรรค์สร้างงานศิลปะ สิ่งที่ผมพบ 

เสมอ ๆ ตามพิพิธภัณฑ์ของฝั่ง 

ยุโรป คือ ความเคยคุ้นของภาพ 

บางภาพท่ีติดอยู่บนผนัง หรือจัดแสดงอยู่ ที่นี่ก็เช่นกัน ขอเร่ิมด้วยภาพนี้  

ถ้าใช้ชื่อตามชื่อภาพ น่าจะได้ความว่า “การเผยแสดงพระเยซูที่วิหาร”

 ความสวยงามของภาพเราคงไม่ต้องพดูถงึ แต่สิง่หนึง่ท่ีเราไม่ควรแสวงหา 

จากภาพจนไม่สนใจประเด็นอื่น ๆ เลยคือ ความเสมือนจริง เหตุการณ ์

ในพระคัมภีร์กับภาพนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนท่ีแม่พระและนักบุญโยเซฟ 

น�าพระเยซูเจ้ามาที่พระวิหารเพื่อปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิว ในภาพมี 

จุดน่าสังเกตและอาจคิดต่อไปอีกได้ว่า ตรงกับพระคัมภีร์ไหม สถานที่ล่ะ 

มีลักษณะแบบนี้ไหม เครื่องแต่งกายละตรงนั้นตรงนี้ ใส่ถูกไหม ลักษณะผ้าที่ใช้ 

ความสงสัยเหล่านี้เปิดสู่จินตนาการของผู้ชม แต่ที่สุดก็น่าตอบโจทย์จินตนาการ

ของผู้สร้างงานด้วยเช่นกัน

 ภาพนี้เป็นผลงานของ Ambrogio Lorenzetti ศิลปินแห่งเซียนนา 

ในช่วงปี 1319-1348 ภาพนี้ถูกวาดเพื่อใช้ในอาสนวิหารนักบุญ Crescenzio 

ที่เซียนนา เป็นภาพที่เผยแสดงทั้งตัวของพระนางมารีอาเองท่ีหลังจากการ 

ให้ก�าเนิดพระเยซูเจ้า 40 วัน และการเผยแสดงขององค์พระเยซูเจ้าต่อผู้เฒ่า 

สิเมโอน และอันนา

 ถ้ามีโอกาสผมจะพาไปชมภาพแบบใกล้อีกครั้ง ในฉบับหน้า ศิลปิน 

มักมีความคิดไม่เหมือนคนทั่วไปแน่นอน...


