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“ฉลองวัดนักบุญเปาโล แก้งคร้อ” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์  เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้ง-

คร้อ วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 

“ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก” พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ 

แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก และ

พิธีโปรดศีลก�าลัง วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก 

กรุงเทพฯ

“วันครอบครัวซาเลเซียน 2019” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2019  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณวันครอบครัวซาเลเซียน 2019 ที่โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี  

โดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงฯ พร้อมด้วยอธิการิณี 

เจ้าคณะต่างๆ ในครอบครัวซาเลเซียน และตวัแทนสมาชกิในครอบครวัซาเลเซียน 

จ�านวน 350 คน ที่มาร่วมฉลองในโอกาสดังกล่าวนี้

“โรงเรียนนานาชาติคาทอลิกแห่งใหม่” 
 คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS มีนบุรี) จัดงาน

เปิดตัวโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS ราชพฤกษ์) อย่างเป็นทางการ  

โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย 

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ และเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ

คณุพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อ�านวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2019 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะเร่ิมเปิดท�า 

การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล Pre-k 2 ถึงเกรด 5  

(อายุ 2 ถึง 10 ปี) ในเดือนสิงหาคม 2019 นี้เป็นต้นไป 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซียวันแรก 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 6

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

อาสนวิหารพระจิตเจ้า

 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน ปีนังได้รับการ

สถาปนาเป็นสังฆมณฑลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 

1955 พร้อมกับสังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร์ซึ่งได้รับการ

ยกฐานะเป็นอัครสังฆมณฑล ค.ศ. 1972 พระสังฆราช

องค์แรกของสังฆมณฑลปีนังคือพระคุณเจ้าฟรังซิส 

ชาน และอาสนวิหารหลังแรกคือ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

(ปัจจุบันคือวัดที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ของสังฆมณฑล

ที่เราไปเยี่ยมชมในวันที่สองของการแสวงบุญครับ)  

อาสนวิหารพระจิตเจ้าถือเป็นอาสนวิหารหลังที่สองและ

หลังปัจจุบันของสังฆมณฑลปีนัง

 นอกจากจะเป็นอาสนวิหารหลังแรกแล้ว 

วัดอัสสัมชัญยังเป็นวัดหลังแรกของสังฆมณฑลปีนัง

ด้วยครับ (วัดอัสสัมชัญเป็นวัดคาทอลิกที่เก่าแก่ล�าดับ 

3 ของประเทศมาเลเซีย) วัดนี้สร้างในปี ค.ศ. 1786 โดย 

พระสังฆราชอาร์โนด์ อังตวน การ์โนลต์ (พระสังฆราช 

แห่งมิสซังสยาม ระหว่างปี ค.ศ. 1786-1811) และท่าน

ได้อภิบาลดูแลสัตบุรุษที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786-

1792

 ส�าหรับวัดพระจิตเจ้า (อาสนวิหารหลังปัจจุบัน) 

ชุมชนคริสตชนที่วัดแห่งนี้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1958    มี

คริสตชนในเขตอภิบาลนี้ประมาณ 1,000 คน เริ่มแรก

พระสงฆ์ถวายมิสซาที่โรงอาหาร (วัดน้อยชั่วคราว) ของ

อารามซิสเตอร์ที่ Green Lane หลังจากระดมทุนเป็น

เวลา 10 ปีจึงเริ่มก่อสร้างวัด ปี ค.ศ. 1962 พระสังฆราช 

ฟรังซิส ชาน ได้อนุมัติให้วัดนี้มีชื่อว่า “วัดพระจิตเจ้า”  

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1968 ได้มีพิธีโปรดศีล 

ล้างบาปสมาชิกใหม่คนแรกของวัดแห่งนี้และเร่ิม 

เปิดบัญชีล้างบาปเล่มแรก วัดสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1969 

และได้รับการเสกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 

ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระจิตเจ้า โดยพระสังฆราช 

Gregory Yong

 ในปี ค.ศ. 2001 วัดนี้ได้ปิดบูรณะเพื่อเตรียม 

เป็นอาสนวิหาร พระสังฆราช Antony Selvanayagam 

ได้เขียนจดหมายขออนุญาตลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 

2002 ถึงพระคาร์ดินัลเซเป้ สมณมนตรีสมณกระทรวง

ประกาศพระวรสารในสมัยนั้น และได้จดหมายอนุญาต

ลงวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2002 จากนั้นพระสมณทูต 

แห่งมาเลเซียได้ออกกฤษฎีกายกฐานะวัดพระจิตเจ้า

เป็นอาสนวิหารในเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 จากนั้น

จึงมีพิธีถวายวัดเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2003 โดย

พระสังฆราช Antony Selvanayagam

 เรามีเวลาสั้นๆ ที่จะภาวนาในอาสนวิหารแห่ง

นี้ พ่อชอบภาพเหตุการณ์ที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา เป็น

ภาพที่สวยมีสีสันงดงามหลังพระแท่น ทราบจากหนังสือ

ประวัติศาสตร์ท่ีพ่ออ่านว่าภาพนี้เป็นภาพโมเสคศิลปะ

แบบไบเซนไทน์ซึ่งสั่งมาจากประเทศอิตาลี ในแง่ของ 

ความหมายภาพนี้บอกกับพ่อว่าถ้าชีวิตของเรามี 

พระจิตเจ้าน�าทาง ชีวิตของเราก็จะสวยสดงดงามเหมือน

ภาพนี้เช่นกัน

 แน่นอนจุดท่ีสองที่พ่อภาวนาคือพระแท่นท่ี

บรรจุพระธาตุของคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษ-

บ�ารุง บุญราศีชาวไทยอันเป็นที่รักของพวกเรา พ่อ

จ�าได้ว่าตอนท่ีพ่อเป็นจิตตาภิบาลท่ีสักการสถาน 

บุญราศีนิโคลาส มีคุณพ่อจากประเทศสิงคโปร์ช่ือคุณพ่อ

เปาโล ได้พาสัตบุรุษประมาณเกือบ 30 คนมาแสวงบุญ 

ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส ท่านบอกกับพ่อว่าท่าน 

พาสัตบุรุษไปแสวงบุญมาแล้วหลายๆ แห่ง เช่น ที่ 

กรุงโรม เมืองลูร์ด แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ แต่เมื่อท่าน

ทราบจากเว็ปไซต์ของสักการสถานคุณพ่อนิโคลาสว่า 

มีสักการสถานของบุญราศีซ่ึงเป็นชาวไทย เป็นเพ่ือนบ้าน 

ที่ใกล้ชิดของท่าน ท่านจึงพาสัตบุรุษมาแสวงบุญที่นี่  

เพราะประเทศสิงคโปร์ยังไม่มีคริสตชนคนใดได้รับการ

สถาปนาเป็นบุญราศี อย่างน้อยคนไทยเพื่อนบ้านของ

ท่านเป็นบุญราศีท่านก็ดีใจ และอยากให้สัตบุรุษของท่าน 

ได้แบบอย่างชีวิตของคนท่ีเป็นพ่ีเป็นน้อง เป็นเพ่ือนบ้าน

ที่ไม่ห่างไกลจากประเทศของท่าน พ่อฟังแล้วก็รู้สึกว่า

เราคนไทยโชคดีมากๆ ที่มีสักการสถานบุญราศีทั้งที่

สามพรานและที่สองคอน เราต้องภาวนาวอนขอพระเจ้า

ผ่านทางพวกท่านมากๆ เพื่อให้เกิดอัศจรรย์ที่พิสูจน์ได้ 

พระศาสนจักรจะได้สถาปนาพวกท่านเป็นนักบุญ และ

ท่ีส�าคัญเราต้องมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินชีวิตตามแบบอย่าง 

อันดีงามของพวกท่าน

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า

 ที่สุด ความศรัทธาที่สัตบุรุษที่นี่มีก็คล้ายคลึง

กับพวกเรา เมื่อหันหน้าเข้าหาพระแท่น ทางขวามือ

จะเป็นท่ีตั้งพระรูปพระเมตตาของพระเยซูเจ้าให้เรา 

ได้สวดภาวนา ส่วนทางซ้ายมือก็เป็นที่ตั้งของพระรูป

พระมารดานิจจานุเคราะห์ เดินไปรอบๆ วัดยังพบภาพ

กระจกสีมากมายให้เราภาวนา เช่น ภาพพระหฤทัยของ

พระเยซูเจ้า ภาพแม่พระนิจจานุเคราะห์ ภาพพระเยซูเจ้า

ทรงจ�าแลงพระกายที่ภูเขาทาบอร์ ภาพพระเยซูเจ้าทรง

รับพิธีล้าง ฯลฯ

 ที่ประตูวัดเราพบกระจกสีตีกรอบด้านข้างและ

ด้านบนประตู เป็นภาพทูตสวรรค์ยืนอยู่สองข้างและถือ

ป้ายถ้อยค�าจากบทสดุดีที่ 46 ข้อ 10 ซึ่งเป็นค�าเตือนใจ 

อย่างดีก่อนที่ เราจะเข้ามายังอาสนวิหารอันเป็นที่

ประทับของพระเจ้าว่า “Be Still And Know I Am 

God” (จงท�าใจให้สงบและน้อมรับว่าเราคือพระเจ้า)
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อธิษฐานภาวนา (ต่อจากหน้า 20)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  สภา 

คริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศ 

ไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย และ 

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศ 

ไทย   จัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน  

หัวข้อ “จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด” (เทียบ 

ฉธบ 16:18-20) โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสน-

สัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นประธานพิธี 

ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  ประธานสภาคริสตจักร

ในประเทศไทย ประธานผู้เทศน์  และจุดเทียนปัสกา

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ 

มหชวโรจน์  และคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เจ้าอาวาส

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ตีฆ้อง เข้าสู่พิธีเปิด 

โอกาสนี้คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการ

ศาสนา เข้าร่วมพิธีด้วย วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 

2019 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

คุณพ่อเสนอ ด�าเนินสดวก เลขาธิการคณะ 

กรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร

สัมพันธ์ กล่าวบทน�าเข้าสู่พิธีการอธิษฐาน ดังนี้  “จง

รักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด” (เทียบ ฉธบ 16:18-

20) คือหัวใจในการอธิษฐานภาวนาร่วมกันในปีนี้ โดย

ทั้งองค์กรโปรเตสแตนท์ และคาทอลิก ไม่ได้มองแค่

ภาวนาเพื่อความเป็นเอกภาพส�าหรับคริสตชนเท่านั้น 

แต่เป็นการมองกว้างออกไป โดยคิดถึงสังคมและผู้ตกทุกข์  

ได้ยากมากข้ึน นับเป็นปีท่ีสองท่ีพวกเราคริสตชนมีแนวคิด

อย่างนี้ เอกภาพในความหลากหลาย หรือปัญจศิลา 

(Bhineka Tunggal Ika) เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาว

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการด�าเนินชีวิตใน 

ความเอื้ออาทรและความร่วมมือกัน โดยการแบ่งปันกัน 

ในทุกมิติแห่งชีวิต ในการงาน ความทุกข์ และการ

เฉลิมฉลอง ตลอดจนถือว่าชาวอินโดนีเซียทุกคนเป็น 

พี่น้องกัน ถือเป็นแนวคิดที่ช่วยสร้างเอกภาพได้อย่าง

ยอดเยี่ยม (ปีนี้พวกเขาเป็นผู้ร่างเอกสารการภาวนาเพื่อ 

เอกภาพประจ�าปี 2019) 

 ส่วนหัวข้อ “จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่ง- 

ครัด” (เทียบ  ฉธบ 16:18-20) มีความหมาย 3 ประการ 

1. คริสตจักรทุกคริสตจักร ถูกเรียกให้เป็นการลิ้มรส 

ในพระอาณาจักรของพระเจ้าล่วงหน้าแล้ว 2. ทว่าใน

ความแตกแยกท�าให้เรายังเอื้อมไปไม่ถึง เราล้มเหลว

ในการเป็นเครื่องหมายแห่งความรักต่อประชากรของ

พระเจ้า 3. ความอยุติธรรมดังกล่าวยังไปหล่อเลี้ยงการ

แตกแยกในพระศาสนจักรเพิ่มขึ้นด้วย

 ความอยุติธรรมและคอรัปชั่นปรากฏให้เห็นใน

ทุกรูปแบบ ท�าให้เกิด

 1. ท�าลายล้างธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 (ยรม 10:16) พระนามพระองค์คือ พระ

ยาห์เวห์ จอมจักรวาล

 แต่ทุกวันนี้เราก�าลังเผชิญอยู่กับวิกฤติระบบ

นิเวศอย่างแสนสาหัสทั่วโลก ซึ่งคุกคามธรรมชาติโลก 

ถูกท�าลาย ผู้คนจ�านวนมากมีความโลภ ต่างพากันเอารัด 

เอาเปรียบสิ่งสร้างอย่างไร้ขอบเขต หน้ากากของการ

พัฒนา

 ป่าถูกโค่น มลพิษท�าลายดิน อากาศ แม่น้�า

ล�าธาร และทะเล ท�าให้ไม่สามารถท�าการเกษตรได้ 

น้�าด่ืมกลายเป็นของหายากท�าให้สัตว์ล้มตายไปเป็น

จ�านวนมาก

 2. คนจน คนอ่อนแอ ไม่ได้รับความยุติธรรม

และไม่มีใครปกปป้อง

 (อมส 5:24) จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลง

เหนือนน้�า

 คริสตชนบางครั้ง เป็นคนศรัทธามากในการ

อธิษฐานภาวนาและในพิธีนมัสการ แต่ไม่ค่อยสนใจคน

ยากจนหรือคนที่อยู่ตามชายขอบสังคม

 บางครั้งเราอธิษฐานภาวนาในโบสถ์ ในขณะ

เดียวกัน เราก็รังแกเพ่ือนมนุษย์หรือ และเอารัดเอาเปรียบ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 3. ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนขยายกว้าง

ขึ้น

 (สดด 145:8) พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรง

พระเมตตากรุณาต่อทุกคน

 ความรักของพระเจ้านั้นอยู่เลยขอบเขตแห่ง 

ชนเผ่า วัฒนธรรม เชื้อชาติ แม้ศาสนา

 เรื่องเชื้อสายของพระเยซู ในพระวรสารของ

อัครสาวกมัทธิวสะท้อนให้เห็นถึงทัศนวิสัยอันกว้างไกล

นี้

 การต่างคนต่างอยู่นี้อาจท�าให้คริสตจักร 

บางแห่งถือว่าตนเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความจริงฝ่ายเดียว ซึ่ง

เท่ากับเป็นการสร้างบาดแผลให้กับความเป็นเอกภาพ

ของคริสตจักร

 ขอให้การอธิษฐานเพื่อเอกภาพของพวกเรา 

คริสตชนในปีน้ี ได้เป็นไปเพ่ือต่อเติมความรักท่ีมีต่อโลก 

ซึ่งเราคริสตชนคือเคร่ืองมือความรักขององค์พระผู้ 

เป็นเจ้า ท่ีจะมอบให้กับโลกด้วยความเป็นน้�าหน่ึงใจเดียว 

กัน “จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด” (เทียบ 

ฉธบ 16:18-20)

พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กล่าวต้อนรับ 

“จุดประสงค์ของการภาวนาอธิษฐานร่วมกันนี้ เรามีมา 

มากกว่า 40 ครั้งแล้ว และกว่า 40 ปีแล้วที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทยของเรา เป็นกิจกรรมแรกๆ ท่ีท�าให้คริสต-

ชนมารวมกัน น่ีคือพระประสงค์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า  

ที่พระองค์อธิษฐานให้ศิษย์ของพระองค์นั้นเป็นน้�าหนึ่ง

ใจเดียวกัน แต่ด้วยความอ่อนแอ ด้วยความเห็นแก่ตัว

และอื่นๆ ท�าให้ความเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกันนั้นไม่เกิด

ขึ้นจริง 

วันนี้ เรานมัสการร่วมกันด้วยความนอบน้อม

ถ่อมตนต่อพระประสงค์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า เพื่อ

ให้จิตใจของเรานั้นอ่อนน้อมยิ่งข้ึนต่อพระประสงค์ของ

พระองค์ ให้เราจะได้สลายอัตตาของเรา ความหยิ่งยโส

ของเรา และให้เรานอบน้อมถ่อมตนต่อพระประสงค์

ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า เราจะยอมละลายตัวเราเอง 

ลงไป เพื่อกลุ่มคริสตชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 

ไทยของเรา จะได้รวมกันและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และ

ภารกิจในวันนี้ ที่เราจะอธิษฐานภาวนา มีอยู่ 2 ประการ

คือ เพื่อความยุติธรรม และความเมตตา นี่คือสรุป 

พระคัมภีร์ของเราทั้งหมด ความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน

ของพระธรรมเดิม และความรัก ความเมตตา ก็คือ 

พ้ืนฐานท้ังหมดของพระธรรมใหม่ โดยความเป็นเอกภาพ

ร่วมกัน คริสตชนทุกคน ทุกท่าน ทุกกลุ่ม ท�างานไป

พร้อมๆ กัน ก็จะเกิดพลังที่จะฟื้นฟูสังคมให้ดีขึ้นได้  

ในอดีตเราท�าไหม? เราก็ท�า แต่ต่างคนต่างท�า ไม่มา 

ร่วมกันท�า จึงไม่มีพลังและอ่อนแอ และเสียประโยชน์

วันน้ีเรามาอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ต่อหน้า

พระแท่นบูชาของพระองค์ เราถวายทรัพย์ เราถวาย 

ตัวเราเอง เพ่ือว่าในปีน้ีเราสามารถท่ีจะสร้างความยุติธรรม

ให้เกิดขึ้น ยุติธรรมต่อตัวเรา ยุติธรรมต่อทุกคนใน

ครอบครัวและยุติธรรมต่อสังคม และให้เรามีใจกว้าง 

เมตตาต่อผู้ที่ด้อยโอกาส เมตตาต่อผู้ที่ขัดสน เมตตา

ต่อผู้ที่ยากไร้ ให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรม 

ในชีวิตของเราในปีนี้”

 ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  ประธานผู้เทศน์

แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า “ระยะเวลา 10-20 ปี ที่

ผ่านไป ประเทศต่างๆ สังคม ตลอดจนการด�าเนินชีวิต

ของคนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศ

พัฒนาใหม่ ความเจริญด้านวัตถุดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีทุกคน 

ใฝ่หา บางประเทศทุกครั้งที่ผมไป ได้เห็นการเปลี่ยน- 

แปลงอย่างมาก ไม่ว่าเมืองไหน ตึกสูงระฟ้าเพิ่มขึ้น

อย่างไม่น่าเชื่อ แล้วหลายๆ แห่งก็เป็นเช่นนี้ เป็นสูตร

เดียวกันหมด ผมไม่ทราบว่า เขาท�าได้อย่างไร 

แต่พี่น้องทราบไหมว่า ความเจริญของวัตถ ุ 

ไม่ได้ท�าให้จิตใจของคนเจริญขึ้นตาม ทุกคนต่างมุ่งหวัง

ใฝ่หาด้านวัตถุ เพียงเพ่ืออยากจะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ 

หรือหน้าตาของเขาดูดีขึ้น แต่การได้มาโดยวิธีการที่

ไม่ถูกต้อง บางครั้งก็ท�าให้ความทุกข์ตามมา สิ่งนี้ก็

เหมือนไฟลามทุ่ง รวมถึงประเทศต่างๆ ในเอเชียด้วย 

คนปัจจุบัน จริยธรรม คุณธรรมต่างๆ ถดถอยลดลงไป 

ความสัตย์ซื่อก็ลดลง แต่เราทั้งหลายเป็นคริสตชน เป็น

บุตรของพระเจ้า เราจะต้องยืนหยัดในความถูกต้อง ใน

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถึงแม้ฟ้าดินจะสลายไป พระวาจา

ของพระเจ้าจะคงอยู่นิรันดร์” 

(อ่านต่อหน้า 13)

คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก กล่าวบทนำาเข้าสู่พิธีการ

อธิษฐาน

ขบวนแห่ กางเขน เทียน พระคัมภีร์ ผู้นำาทั้ง 5 องค์กร 

ผู้นำาในพิธี 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 8 ประจำาวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2019 หน้า 5

ตอนที่ 233

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

28 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาเสด็จถึงประเทศปานามาเมื่อวันพุธ

ที่ 23 มกราคม และสด็จกลับในวันอาทิตย์ที่ 27 

มกราคม พระองค์เสด็จถึงกรุงโรมวันจันทร์ที่ 28

l พระภารกิจต่อเนื่องแน่นขนัดตามก�าหนดเวลารวม 5  

วันอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งต่อจิตใจ นอกจาก

ภาพประทับใจของพระสันตะปาปาฟรังซิส
ในประเทศปานามา

พระองค์แล้วยังมี เยาวชนแสวงบุญมาร่วมงานวัน

เยาวชนโลก 600,000 คนเป็นงานวันเยาวชนครั้งแรก

ท่ีจัดในประเทศแถบอเมริกากลาง ระหว่างการเสด็จเยือน 

พระสันตะปาปาทรงพบปะกับเยาวชนที่ถูกกุมขัง เด็ก

ก�าพร้า เยาวชนป่วยไข้และพิการ พระองค์ยังทรงมี

โอกาสพบปะกับนักเรียนประถมในโครงการการศึกษา

แก่เด็กด้อยโอกาสของสันตะ-

ส�านัก (Scholas project)

l ภาพประทับใจเหล่านี้เตือนเรา

ให้ระลึกถึงช่วงเวลาอันน่าจดจ�า 

ท่ีเกิดข้ึนของการเดินทางออก

นอกกรุงโรมครั้งที่ 26 ของ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ความสุขแท้ในวันเสาร์ตอนเช้า
“ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข 

เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน”

(ลูกา 6:20)

เช้าวันเสาร์ การเตือนจากการต้ังนาฬิกาปลุกของเธอดับลงเวลา 

08.00 น. มือของเธอกดพลาดปุ่มผิดหลายครั้งก่อนที่มันจะดับลงในที่สุด 

เธออยากจะหลบัเพ่ิมอีกช่ัวโมงหรอืสองช่ัวโมง แต่เธอและเพือ่นในกลุม่งานอยู่

กันจนกระท่ังตีสองของเมื่อเช้าเพื่อจะเตรียมตัวน�าเสนอผลงานในวันจันทร์ 

ที่จะถึงนี้ แต่ทว่าเธอเป็น “พี่สาวคนโต” และเธอกับ “น้องสาวตัวน้อย” ของ

เธอวางแผนที่จะพบกันเพื่อทานอาหารเช้าด้วยกันกับน้องสาววัยเก้าขวบ 

แม้ว่าเธอสามารถส่งอีเมลไปเพื่อเลื่อนนัดได้ แต่เธอไม่ต้องการให้น้องเสียใจ 

ดังนั้นเธอจึงลากตัวเองออกจากเตียงแล้วออกไปพบ “น้องสาว” ของเธอที่

ร้านกาแฟใจกลางเมือง รอยยิ้มของน้องสาวตัวน้อยเมื่อเธอเห็น “พี่สาว” ของ

เธอ บอกได้ว่าเธอเปี่ยมไปด้วย “ความสุข”

เป็นเช้าวันเสาร์เดียวกัน เขาไม่ใช่คนตื่นเช้า  โดยเฉพาะในวันหยุด 

สุดสัปดาห์ เพราะเขาท�างานที่ร้านอาหารเมื่อคืนก่อนและกว่าจะได้นอนเป็น

เวลาตีสามแล้ว เขาต้ังใจจะนอนให้เต็มอิ่มแล้วค่อยต่ืนมาท�ารายงานปรัชญา

ทางการเมืองที่จะต้องส่งในวันจันทร์หน้านี้ แต่หลังจากโทรศัพท์ของเขาดังขึ้น

ถึง 9 ครั้ง เมื่อเขาพยายามที่จะข่มตานอนต่อ แต่เขาจ�าหมายเลขโทรศัพท์ของ

ร้านอาหารบนหน้าจอได้ เขารีบรับโทรศัพท์ ปรากฏว่าทางร้านอยากให้เข้าไป

ท�างานในวันเสาร์นี้ด้วยเพราะมีพนักงานลาป่วยกะทันหัน เขาเป็นห่วงร้าน  

แม้ร้านอาหารนี้เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นคู่สามีภรรยา แต่ก็เป็นเสมือน

พ่อแม่คนที่สองของเขา เขาออกไปท�างานทั้งวัน ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่ยาวนาน

เพื่อท�ารายงานให้เสร็จ แต่เขาเข้าใจความหมายของความรับผิดชอบ เขาได้

เรียนรู้ว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัวนั้นหมายความว่าอย่างไร นี่ไม่ใช่เหตุผล

ส�าหรับ “ความซวย” ของเขา แต่เขาถือว่าเป็น “ความสุข” ของเขาส�าหรับ 

ผู้อื่น

 ขอพระองค์ทรงประทานปรีชาญาณและความคิดอ่านให้ลูกสามารถ

เข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเป็น “พระพร” เป็น “ความสุขใจ” 

ที่ลูกสามารถได้รับกำาลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตได้ด้วยเทอญ อาแมน

จริงแท้แค่ไหน
 พระสังฆราชสององค์พบกันที่ประชุม
 ต่างองค์ต่างมีที่มาต่างองค์ต่างบริบท
 หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 องค์หนึ่งก็ถามด้วยความทึ่ง
 “ในประเทศของท่านคริสตชนดำาเนินชีวิตได้อย่างไร
 ทั้งที่มีการเบียดเบียนเช่นนี้?”
 พระสังฆราชที่ถูกถามคิดอยู่พักใหญ่
 ก่อนจะถามกลับด้วยความทึ่งมากยิ่งกว่า
 “ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
 คริสตชนในประเทศของท่านดำาเนินชีวิตคริสตชนได้อย่างไร
 โดยไม่ถูกเบียดเบียน”
 ในขณะที่พระสังฆราชองค์แรกเข้าใจว่า
 การที่คริสตชนถูกเบียดเบียนเป็นเรื่องผิดปกติ
 เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดส�าหรับยุคนี้
 แล้วมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์
 ก็เข้าใจว่าการเบียดเบียนคริสตชนที่ผ่านมา
 เป็นเรื่องผิดปกติทั้งนั้น
 ในขณะที่พระสังฆราชอีกองค์หนึ่งเข้าใจว่า
 การที่คริสตชนถูกเบียดเบียนเป็นเรื่องปกติ
 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
 “เขาท�ากับเราอย่างไร เขาก็จะท�ากับท่านอย่างนั้น”
 เพราะนั่นเป็นธรรมชาติแห่งข่าวดี
 คนมีข่าวดีมักถูกเบียดเบียนจากข่าวร้าย
 เพราะนั่นเป็นธรรมชาติแห่งความดี
 คนดีมักถูกเบียดเบียนจากความชั่ว
 เพราะนั่นคือธรรมชาติแห่งความรัก
 คนที่รักมักถูกเบียดเบียนจากความเห็นแก่ตัว
 เพราะนั่นคือธรรมชาติแห่งความชอบธรรม
 คนชอบธรรมมักถูกเบียดเบียนจากความอธรรม
 เพราะนั่นคือธรรมชาติแห่งความกล้า
 คนกล้ามักจะถูกเบียดเบียนจากความขลาด
 โดยที่การเบียดเบียนมีหลากหลายรูปแบบ
 เริ่มจากการเบียดเบียนจากตนเอง
 ตั้งใจด�าเนินชีวิตตามข่าวดีของพระเยซูเจ้า
 แต่อีกใจก็อยากจะปล่อยไปตามกระแส
 กลายเป็นความขัดแย้งภายใน
 ลงเอยเป็นการต่อสู้ชิงรุกชิงคืบ
 แค่ด�าเนินชีวิตตามข่าวดีของพระเยซูเจ้า
 ก็ถูกเบียดเบียนจากข่าวร้ายจากตัณหาจากความใฝ่ต่�า
 แล้วนั้นการเบียดเบียนจากคนรอบข้าง
 จะเป็นคนดีตามค�าสอนของพระเจ้าได้
 ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องท้อแท้ต้องล�าบาก
 ค�าพูดค�าจาสายตาที่มองท่าทีที่แสดงออกของคนรอบข้าง 
 ดีจริงหรือเปล่า...จะดีไปได้กี่น้�า...ดีเอาหน้ามั้ง
 ที่สุดการเบียดเบียนจากกระแสสังคม
 จะเป็นศิษย์ที่ดีที่สัตย์ซื่อของพระเยซูเจ้า
 ก็ต้องสวนกระแสอย่างต่อเนื่อง
 ข้อมูลจากสื่อข้อคิดเห็นของคนใกล้คนไกลตัว
 ท�าตัวแบบนี้...หลุดโลกไปหรือเปล่า
 แนวคิดแบบนี้...มองโลกสวยไปไหม
 บางแห่งคริสตชนถูกเบียดเบียนด้วยความรุนแรง
 ที่เหลือเป็นการเบียดเบียนนุ่มนวลแยบยลแต่เข้าถึงแก่น
 หากด�าเนินชีวิตไปวันๆ ไม่โดนไม่รู้สึกล�าบากใจไม่ทุกข์ไม่ร้อน
 คงต้องถามตัวเองแล้วว่า “ฉันปล่อยตัวไปตามกระแสหรือเปล่า?”
 คงต้องถามลึกกว่านั้นว่า “ฉันเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าจริงแท้แค่ไหน?”
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เมื่อวันที่  23  มกราคม ค.ศ. 2019    โอกาสที่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส     เสด็จเยือนปานามา 

เพื่อร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก ครั้งที่  34 พระองค์ทรง

ย้�าเตือนแก่บรรดาคริสตชนที่มาเฝ้าพระองค์ให้ระลึกว่า 

“พระเป็นเจ้าทรงช่วยให้เด็กเล็กๆ ซึ่งเป็นลูกของ

พระองค์  ให้สามารถทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้”  

พระอัครสังฆราช Jose Domingo Ulloa 

Mendieta แห่งเมืองปานามา กล่าวว่า “วันนี้  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนปานามาเป็นครั้งแรก 

โอกาสร่วมพิธีชุมนุมเยาวชนโลก ครั้งที่  34  ในประเทศ 

อเมริกากลาง  ระหว่างวันที่  22-27  มกราคม  ค.ศ.  

2019  ดังที่พระองค์ทรงประกาศล่วงหน้าเมื่อวันที่  31  

กรกฎาคม  ค.ศ. 2016  ที่เมืองคราคูฟ  สถานที่ชุมนุม

เยาวชนครั้งล่าสุด  สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงร่วม

ในเหตุการณ์ส�าคัญๆ หลายเหตุการณ์ รวมถึงการเสด็จ

เยี่ยมผู้ถูกคุมขังในเรือนจ�ากลาง  เพื่อโปรดศีลอภัยบาป 

และเสด็จเยี่ยมประทานก�าลังใจแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์  

ในบทสัมภาษณ์ พระอัครสังฆราชชาวปานามา

ได้ชี้ถึงความพิเศษของการจัดงานชุมนุมเยาวชน 

ในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีจัดข้ึนตรงกับวันสมโภชพระแม่

มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  องค์อุปถัมภ์ของทวีปอเมริกากลาง  

ซึ่งพระแม่มารีย์ประทานความเชื่อแก่ชาวปานามา”  

ก่อนการประชุม พระอัครสังฆราชได้สนทนาแก่ผู้มา

ร่วมพิธีถึงข้อท้าทายต่างๆ ในสังคมโลก โดยเฉพาะ 

ในประเด็นของชนพื้นถิ่นที่พบเห็นอยู่ทั่วโลก รวมถึง

สถานการณ์ของเยาวชนในปานามาและบริเวณโดยรอบ

วันเยาวชนโลก ครั้งที่  34  การจัดงานชุมนุม

เยาวชนโลกที่จัดขึ้นหมุนเวียนกันตามประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก   และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศปานามา  สิ่งใด 

คือคุณลักษณะโดดเด่นของปานามา ที่ท�าให้ได้รับเลือก

ให้เป็นสถานที่จัดงานชุมนุมเยาวชนโลกในครั้งนี้?  

“เหตุผลประการแรก คือ พระสังฆราชทุกองค์

ของสังฆมณฑลในอเมริกากลางต่างได้รับการสนับสนุน

ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานจัดงาน

ชุมนุมเยาวชนโลก  ค.ศ. 2019   นั่นหมายความว่า  

เป็นครั้งแรกที่ เหตุการณ์เลือกต้ังเกิดขึ้นพร้อมกัน 

ในสองประเทศ ได้แก่ ปานามา และคอสตาริกา  ยังมี

ความเป็นไปได้ที่นิคารากัวจะเข้าร่วมรับเลือกด้วย แต่

เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศท�าให้เป็นอุปสรรค

นอกนั้นยังเป็นวันที่มีกิจกรรมหลายอย่างเกิด

บทสัมภาษณ์พระอัครสังฆราช Ulloa แห่งนครปานามา 

ขึ้นในวันเดียวกัน เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงประสงค์ให้โอกาสบรรดาเยาวชนจ�านวนมาก

ซึ่งไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยเหตุผลของความ

ยากจน

วันดังกล่าวยังมีความส�าคัญเพราะเป็นวัน

สมโภชพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของบรรดาคริสตชน 

ซึ่งพระแม่ทรงน�าความเชื่อมาเผยแผ่แก่ชนพื้นถิ่น 

ในทวีป

ก่อนวันชุมนุม เยาวชนโลกมี เหตุการณ์

ประวัติศาสตร์หนึ่งเกิดขึ้น เป็นการพบปะกันระหว่าง

เยาวชนพื้นเมืองแอฟริกันที่เดินทางมาจากทั่วโลก  เพื่อ

ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์กับบรรดาเยาวชนแอฟริกัน

พ้ืนถ่ินซึ่งได้รับโอกาสบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตของการถูก

เบียดเบียน  และการถูกสังหารอันเป็นผลจากความ

เกลียดชัง  

นอกนั้นยังมีการจัดอบรมครูค�าสอน 12  คน  

เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

อธิบายเกี่ยวกับวัยเยาว์ของพระแม่มารีย์ ผู้ซึ่งตอบรับ 

พระประสงค์ของพระเป็นเจ้า  และเนื้อหาทางนิเวศวิทยา

ตามค�าอธิบายในสมณสาส์นฉบับที่สองของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ซ่ึงออกเม่ือวันท่ี  24  พฤษภาคม 

ค.ศ. 2015  เกี่ยวกับการที่มนุษย์จ�าเป็นต้องร่วมดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในฐานะเป็นบ้านของตน

นอกนั้นยังเป็นวันท่ีชุมชนแห่งความเชื่อท่ี

หลายหลากได้มาชุมนุมกันเพื่อสนับสนุนและต้อนรับ 

ผู้แสวงบุญด้วยท่าทีของความสามัคคีและเป็นน้�าหนึ่ง 

ใจเดียวกันอย่างแท้จริง

และเป็นวันท่ีบรรดาเยาวชนเป็นประธาน 

จัดงานตามล�าพัง  ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับประสบการณ์

ในทักษะการเป็นผู้น�ามืออาชีพ

สิ่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่แก่พระ

ศาสนจักรอย่างแท้จริง

พระอัครสังฆราช Ulloa เสริมว่า  “แม้ปานามา

จะเป็นประเทศเล็กจึงเป็นการท้าทายท่ีจะเป็นเจ้าภาพ

จัดงานชุมนุมเยาวชนโลก  ส่ิงส�าคัญท่ีช่วยให้การจัดงาน 

เป็นไปได้ด้วยดี  ด้วยการพัฒนาในหลายด้าน  ไม่ว่าจะ 

เป็นการปรับปรุงคลองปานานา  การเป็นเจ้าภาพจัด 

แข่งขันกีฬาต่างๆ  และยังเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตบอล

โลกในปี ค.ศ. 2018

พระเป็นเจ้าทรงอยู่ เหนือสติปัญญามนุษย์ 

พระองค์ทรงประทานงานท่ีย่ิงใหญ่แก่ลูกๆ ของพระองค์  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้แทนขององค์พระคริสต์ 

ทรงปรารถนาท่ีจะเห็นโลกพัฒนา และน่ีเป็นตัวอย่างหน่ึง  

หลังงานชุมนุมเยาวชนโลกที่ปานามา ก็จะไม่มีประเทศ

ใดกล่าวว่าตนไม่อาจจัดงานใหญ่ได้  พ่อขอให้ลูกระลึก

ไว้เสมอว่า พระเป็นเจ้ามิได้ทรงเลือกสรรผู้มีความสามารถ  

แต่ทรงเลือกผู้ด้อยความสามารถให้ปฏิบัติพันธกิจของ

พระองค์    เพราะเราต่างได้รับพละก�าลังจากพระเป็นเจ้า 

เป็นพละก�าลังที่กระตุ้นเราให้ท�างานที่ยิ่งใหญ่มากมาย”

 “เราหวังว่าจะมีเยาวชนเดินทางมาร่วมงาน

ประมาณ 150,000 ถึง 200,000  คน รวมถึงผู้แสวงบุญ

จากห้าทวีปที่จะเดินทางมาร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก 

ค.ศ. 2019 จาก 150 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง

อาสาสมัครอีก 25,000  คน

 พระศาสนจักรในปานามาเป็นพระศาสนจักร

ที่เพิ่งก่อตั้งราว 506  ปี ในเวลาต่อมาได้ยกระดับเป็น

สังฆมณฑลแรกของทวีปอเมริกา มีชื่อว่า Santa Maria 

La Antigua ใน ค.ศ. 1513  เป็นพระศาสนจักรที่

ฆราวาสมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางโดยไม่ลังเลใจที่จะ 

มุ่งพัฒนาพระศาสนจักรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 เป็นพระศาสนจักรท่ีอุทิศตนอย่างลึกซึ้งต่อ

พระแม่มารีย์  โดยมีองค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์

รวมจิตใจของคริสตชนทั้งประเทศ

 ข้อท้าทายส�าคัญคือ การเปิดกว้างให้คริสตชน 

มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ

บรรดาเยาวชน โดยให้พวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจเอง เป็น 

การส่งเสริมพัฒนาการเยาวชนให้เป็นผู้น�า  เป็นเยาวชน

ที่เป็นชนพื้นเมือง มีหลายหลากวัฒนธรรม

 สถานะของเยาวชนไม่ใช่เร่ืองง่าย  เพราะพวกเขา 

ต้องเผชิญกับข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่  โดยเฉพาะความยาก

ล�าบากในโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  การงาน 

และที่อยู่อาศัยที่จะช่วยพวกเขาให้สามารถสร้างครอบ-

ครัวคริสตชนที่มีคุณภาพได้  อย่างไรก็ตาม  พ่อขอเน้น 

ว่าเยาวชนเหล่านั้นไม่เคยสิ้นหวัง  พวกเขาดิ้นรนต่อสู้

เพื่อความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับความเชื่อศรัทธาใน

ศาสนา  ด�าเนินชีวิตคริสตชนด้วยการเป็นประจักษ์พยาน

ในองค์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง ทุกวันนี้ขณะที่การ

ชุมนุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชเพื่อเยาวชนก�าลังส้ินสุด

ลง  เราได้รับหน้าที่รับผิดชอบให้ใส่ใจดูแลพวกเขา  แต่
(อ่านต่อหน้า 13)
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(Í§  ´Ç Ò¹ )
à ¨ÃÔÞ¾§È�

พักผอนในพระเจา
 20 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001

ครบรอบ 18 ป

“โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดร
แกทานทั้งสองเทอญ”

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

พักผอนในพระเจา
 9 มกราคม ค.ศ. 2004

ครบรอบ 15 ป

มัทธิว มานิต ประภาพร
มรณะเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1984

ดวยความอาลัยรักโอกาสครบ 35 ป 
การจากไปของปา

โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแกปาดวยเทอญ

จาก จิตรา ประภาพร และครอบครัว
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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

เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

เ  ข  า  จ ะ  ไ  ด ้  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

ÍÑ¹¹Ò ÊØÃÕÃÑµ¹� ¡ÔµÔÈÑ¡´Ôì¡ØÅ      

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

ÍÑ¹¹Ò ÊØÃÕÃÑµ¹� ¡ÔµÔÈÑ¡´Ôì¡ØÅ      

¶ŒÒàÃÒÃÇÁà»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡Ñº¾ÃÐÍ§¤�ã¹¡ÒÃÊÔé¹¾ÃÐª¹Á�
àÃÒ¡ç¨ÐÃ‹ÇÁà»š¹Ë¹Öè§ã¹¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹¾ÃÐª¹Á�ªÕ¾´ŒÇÂàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

(ÃÁ 6:5)

¤ÃºÃÍº 19 »‚ ÇÑ¹·Õè 20 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

มารีอา สมใจ จันทรสุขสันต

พักผอนในพระเจา 18 กุมภาพันธ 1995
     ยี่สิบสี่ป ครบรอบ แมลวงลับ แตคลายกับ แมยังอยู เคียงคูขวัญ 
ทั้งมิสซา ภาวนา สงถึงกัน   สายสัมพันธ มิเคยจาง หางจากใจ

ครอบครัวจันทรสุขสันต

 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

พักผอนในพระเจา 
26 กุมภาพันธ ค.ศ. 2000 

ครบ 19 ป

ยอแซฟ จิรดิศ 
วันชูเพลา

ยอแซฟ จิรดิศ 
วันชูเพลา

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

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

พักผอนในพระเจา

20 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001
ครบรอบ 18 ป

ผูที่วางใจในพระเจา จะไมไดรับความอับอาย
(บสร 23)

เทเรซา ดาว แซเตียว

à»ÒâÅ «ÙÅÔ» á«‹ÍÖé§ ÍÒ¡Ò·Ò ÊØ¨Ô¹µ� 
âªµÔÇÕÂÃÑµ¹�  

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ
21 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�� 1978 

¤ÃºÃÍº 41 »‚

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ
5 àÁÉÒÂ¹ ¤.È. 2001 

¤ÃºÃÍº 18 »‚

´ŒÇÂ¤ÇÒÁÍÒÅÑÂÃÑ¡áÅÐ¤Ô´¶Ö§ ·Ø¡ÇÑ¹·Ø¡àÇÅÒ
¨Ò¡ ÁÒÃÕÍÒ ÇÕ¹Ò ÁÒÃÕÍÒ ¸ÑÞÞ¾Ñ·¸�à»âµÃ ¸¹ÇÑ²¹� âªµÔÇÕÂÃÑµ¹� áÅÐËÅÒ¹æ ·Ø¡¤¹
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะ
นักบวชหญิงนานาชาติ บรรดาสตรี  และบุรุษที่กล้ารายงานการละเมิดนี้ต่อ 

บรรดาผู้บังคับบัญชา  เราของประณามบรรดาผู้สนับสนุน

วัฒนธรรมแห่งความเงียบ  และปกปิด  บ่อยครั้ง “การ

ปกป้อง”  ชื่อเสียงของสถาบันแบบผิดๆ  หรือ  การ

อ้างชื่อ  “เป็นส่วนของวัฒนธรรมหนึ่ง”  เราสนับสนุน

ความโปร่งใสให้รายงานการละเมิดอาชญากรรม  ในฐานะ 

พลเมือง  ไม่ว่าเกิดขึ้น ในคณะนักบวช  ที่เขตวัด   

หรือระดับสังฆมณฑล  หรือสถานที่สาธารณะแห่งใด  เรา 

ขอให้นักบวชหญิงผู้ทนทุกข์เพราะการถูกละเมิด  ให ้

รายงานเรื่องการละเมิดนี้ต่อ ผู้น�าคณะของเธอ   รายงาน 

พระศาสนจักร  และรายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  

ตามสมควร   ถ้าหากสหพันธ์ฯ (UISG) ได้รับรายงาน

เกี่ยวกับการละเมิด  เราจะรับฟัง ติดตาม  และช่วยเหลือ

บุคคลนั้นให้มีความกล้าท่ีจะน�าความข้องใจนี้ส่งไปยัง

หน่วยงานต่างๆ ที่สมควร   เราขออุทิศตัวท�างานให ้

ความร่วมมือกับพระศาสนจักร  และเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

บ้านเมือง   เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้ถูกละเมิดให้ได้รับ 

การรักษาอดีต  โดยอาศัยแนวทางการเป็นเพ่ือน  แสวงหา

ความยุติธรรม  และพยายามป้องกันการละเมิด  โดย

อาศัย  การร่วมมือให้การอบรม  และจัดโปรแกรมการ

อบรมเด็กๆ  สตรี และบุรุษ  เราปรารถนาถักทอให้เกิด

ความเป็นปึกแผ่นในสถานการณ์เหล่านี้ ที่ลดศักดิ์ศรี

มนุษย์  และมีส่วนช่วยเหลือให้เกิด สิ่งสร้างใหม่ทั่วโลก

8 ธันวาคม  2018                                                                           

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

ประกาศต่อต้านการละเมิดทุกชนิด   
         สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชหญิงนานาชาติ 

(The Union  of  International  Superiors  General  -  

UISG) ประกอบด้วยบรรดาเจ้าคณะนักบวชหญิง  2,000  

คนทั่วโลก  เป็นผู้แทนของบรรดานักบวชหญิงมากกว่า  

500,000 คน  รู้สึกเสียใจอย่างลึกซ้ึง  และมีความขุ่นเคือง 

ใจต่อการละเมิดชนิดต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในพระศาสน- 

จักรและสังคมปัจจุบัน   การละเมิดทุกรูปแบบ   ทางเพศ   

ทางค�าพูด  ทางอารมณ์  หรือการใช้อ�านาจที่ไม่เหมาะสม 

ใดๆ  ภายในมิตรภาพ  ลดทอนศักดิ์ศรี  และการพัฒนา

ด้านสุขภาพของบุคคลที่เป็นเหยื่อ  เราขอยืนเคียงข้าง 
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ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น
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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)

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.                         02 - 675 -5075 -82  
                                    ตอ   102 , 103  และ  2 15           

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

เปดรับ

สมัครแล
ว

เปดรับ

สมัครแล
ว

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com
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พระเจา
ประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแกทาน
ไดอยางอุดม 

เพื่อใหทานมีทุกอยาง

เพียงพอ
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 วันที่ห้า วันเสาร์ที่ 26 มกราคม กลุ่มเยาวชน

ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า จาริกไปที่ Saint John Paul 

II – B2 เพ่ือร่วมต่ืนเฝ้าศีลมหาสนิท และสวดสายประค�า 

และรับฟังบทเทศน์สอนจากพระสันตะปาปา พวกเรา

เยาวชนพักที่นี่ตลอดคืน

 วันสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม บรรดา

เยาวชนตื่นเฝ้าแสงอรุณ แสงแรกแห่งวันใหม่ด้วยกัน  

เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)
จากนั้นมีมิสซาปิดงานวันเยาวชนโลกโดยพระสัน- 

ตะปาปา และจบด้วยการประกาศเจ้าภาพของงานวัน

เยาวชนโลกครั้งต่อไป ปี 2022 ที่ประเทศโปรตุเกส 

#Lisbon2022 หลังจากจบงาน บรรดาเยาวชนต่าง 

เดินทางกลับท่ีพักของตน บางคนก็เดินทางกลับประเทศ

ของตน

 ส่วนกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมประเมินผลพร้อมกัน  

ก่อนเดินทางกลับ เราอ�าลาครอบครัวอุปถัมภ์ และ 

เดินทางกลับในวันอังคารที่ 29 มกราคม และเตรียม

ตัวเดินทางไปฝรั่งเศส รอต่อเครื่องอีก 3 ชั่วโมง และ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวัน

พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา 09.15 น. 

 น้อง ๆ เยาวชนที่รักครับ การเดินทางร่วม

งานวันเยาวชนโลก แม้จะใช้เวลานาน เดินทางไกล 

ข้ามทวีป แต่เราทุกคนก็เดินทางไปด้วยความยินดี 

เพื่อร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับพระศาสนจักรระดับสากล 

ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้รับข้อคิด ข้อ

ตั้งใจ และแรงบันดาลใจที่ดีเพื่อกลับมาท�าหน้าที่ของ

ตน กลับมาช่วยเหลืองานอภิบาลเด็กและเยาวชน 

และกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ นี้กับเพื่อน ๆ 

เยาวชนต่อไป แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า 

สวัสดีครับ 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 8 ประจำ�วันที่ 17-23 กุมภ�พันธ์ 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 8 ประจำาวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2019หน้า 12
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ความส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ การรับฟังว่าพวกเขา

ต้องการอะไร

 “ใน ค.ศ. 1983  สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2  เสด็จเยือนปานามา    การเสด็จเยือน

ปานานา  พ่อ (พระอัครสังฆราช Ulloa)  ได้มีโอกาส 

เป็นประธานร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับพระสันตะ- 

ปาปา  เป็นประสบการณ์ในฐานันดรศักดิ์สงฆ์ที่พิเศษ

อย่างย่ิง ท่ีได้อยู่ใกล้ชิดบนพระแท่นกับท่านนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา ค�าสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

พระองค์คือ ครอบครัว คือหน่วยของสังคมที่ส�าคัญ

ที่สุด”

 “ส�าหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  พ่อ

หวังว่าจะได้ฟังพระด�ารัสของพระองค์ในเร่ืองความหวัง  

เพ่ือช่วยให้บรรดาคริสตชนจะก้าวเดินไปในหนทางแห่ง

ความหวังอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในทวีป  และ

ในโลกที่เราต้องการที่จะขจัดการฉ้อโกง  ความยากจน

ความเฉยเมยต่อเพื่อนพี่น้อง ขบวนการค้ามนุษย์  สิ่ง

ต่างๆ ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่เยาวชนจะลงมือท�า

ด้วยตนเองในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ท่ีส�าคัญเช่นนี้   

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นเรื่องบทบาท

ของเยาวชนเป็นพิเศษ  อีกเร่ืองหน่ึงท่ีละเอียดอ่อนมาก 

คือเรื่องนิเวศวิทยา   ที่ซึ่งโลกเป็นศูนย์กลางการด�ารงอยู่ 

ของมนุษย์ที่จ�าเป็นต้องท�าสิ่งดีๆ เพื่อส่วนรวม  ประเด็น 

ผู้ ลี้ ภั ย เป็น ข้อท้ าทายส� าหรับพระศาสนจักรและ

ประชากรของพระศาสนจักรที่เราคาดหวังจะพูดถึง

 และเราหวังอย่างย่ิงว่าหลังสิ้นสุดสมัชชาพระ

สังฆราชเพื่อเยาวชนในครั้งนี้  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสจะทรงให้ค�าแนะน�าในเร่ืองดังกล่าวในสมณสาส์น

หลังการประชุมสมัชชาพระสังฆราช

 พระอัครสังฆราช Ulloa  เสริมว่า “แนวคิด

ของการน�าประเด็นของเยาวชนพื้นถิ่นเข้าสู่งานชุมนุม

เยาวชนโลก  โดยใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆ ก่อนงานชุมนุม

เยาวชน มาจากข้อตั้งใจที่จะเข้าถึงปัญหาทุกปัญหา 

โดยไม่เว้นผู้ใด เรายังตระหนักว่าในทวีปอเมริกา  หาก

เราจะยกประเด็นความยากจน เรื่องผิวสี และการฆ่า 

ล้างเผ่าพันธ์ุ  มาพูดคุย  เรื่องชนเผ่าอินเดียนและชน 

ผิวสี เป็นเรื่องที่ไม่อาจก้าวข้ามไปโดยไม่พิจารณาได้

 การบริหารจัดการในเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้  

จ�าเป็นต้องจัดชุมนุมกลุ่มเยาวชนเชื้อสายแอฟริกัน ร่วม

กับผู้น�าเยาวชนที่น�าเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อท้าทาย

ที่พวกเขาเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรม

พื้นถิ่นและสายพันธ์ุของมนุษยชาติ  เยาวชนเชื้อสาย 

อินเดียนท่ีร่วมงานชุมนุมเยาวชนได้ส่งข้อเสนอแนะ 

แนวทางท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์พื้นถิ่นของตนไว้ได้อย่างไร”

 “จุดเด่นของงานชุมนุมเยาวชนโลก ค.ศ. 2019  

ที่ปานามา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันของเยาวชน 

ผู้จัดงานและเยาวชนที่มาร่วมงาน  เราประสงค์ที่จะสร้าง 

ทักษะความเป็นผู้น�าจึงยินดีให้ผู้เก่ียวข้องเป็นผู้ตัดสินใจ 

บนบรรทัดฐานของเอกสารค�าสอนด้านสังคมของพระ

ศาสนจักรเป็นแนวทาง

 บรรดาเยาวชนสามารถน�าเสนอแนวทางการ

เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความจริงของสังคมปัจจุบัน  

พวกเขายังสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยแนวความคิด 

ที่สร้างสรรค์ร่วมกัน”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประสงค์ 

ที่จะอุทิศวันดังกล่าวแด่พระแม่มารีย์  รวมถึงบทบาท

ของสตรีในสังคมของเรา  และเป็นพิเศษแด่สตรีในทวีป

และในสตรีพระศาสนจักร   ขอพระมารีย์ประทานพละ-

ก�าลังแก่เราเพื่อที่จะตอบรับเสียงเรียกของพระเป็นเจ้า 

และตอบรับข้อเรียกร้องของพระศาสนจักร

 คราคูฟ  อดีตเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์ 

ก่อนจะเปล่ียนมาใช้กรุงวอร์ซอร์แทน สถานท่ีสำาคัญอ่ืนๆ 

ได้แก่ ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี  ได้แก่ตลาดหรือจัตุรัส

กลางเมือง  โบสถ์เซนต์เมรี สร้างด้วยสถาปัตยกรรม

แบบกอธิค ปราสาทวาเวล  ศิลปะแบบเรอเนสซองส์  

อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ค่าย 

กักกันนักโทษเอาชวิทซ์ ท่ีนาซีเยอรมันยึดจากโปแลนด์  

ใน ค.ศ. 1939 และมหาวิหารวาเวล สถานที่ประกอบ

พิธีราชาภิเษกของกษัตริย์โปแลนด์ทุกพระองค์ และ

ยังเป็นสถานท่ีฝังพระศพของกษัตริย์ ขุนนาง ผู้นำาศาสนา 

และวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง

บทสัมภาษณ์ (ต่อจากหน้า 7)

นี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายพึงตระหนัก ไม่ว่าท่าน

จะร่�ารวย มีชื่อเสียง อ�านาจ ทรัพย์สมบัติมากมาย

อย่างไร แต่วันหนึ่งเมื่อเราจากไป เราก็น�าอะไรไปไม่ได้ 

และทุกสิ่งในโลกที่เราคิดว่าเป็นของเราน้ันก็ไม่มีความ

ผูกพันใดๆ กับเราอีกต่อไป

 ในฐานะคริสตชน ตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้  

จะต้องใช้อ�านาจเพ่ือ 1. ผดุงความยุติธรรม 2. ช่วยเหลือ

ผู้ที่ถูกข่มเหง หัวข้อของงานในวันนี้ คือ “จงรักษา

ความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด” ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก 

เพราะว่าที่ใดมีความยุติธรรมที่น่ันย่อมมีสันติภาพและ

ความสงบสุข แต่ตัวแปรที่จะท�าให้เกิดความยุติธรรม

ได้ก็คือ มนุษย์นั่นเอง แต่ปัญหามีอยู่ว่า มาตรฐาน

ความยุติธรรมของมนุษย์ท่ีเป็นคนบาปนั้นไม่สมบูรณ์ 

เนื่องจากพวกเขาได้กระท�าบาปและพรากจากพระสิริ

ของพระเจ้า

แต่กระนั้น พระเจ้าก็ปรารถนาให้มนุษย์ด�าเนิน

ชีวิตและปกครองดูแลกันและกันด้วยความยุติธรรม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความยุติธรรมน้ีต้องเร่ิมต้นท่ีประชากร

ของพระเจ้า

ในอดีต พระเจ้าทรงเลือกและเรียกอิสราเอล

ออกมาเพ่ือเป็นชนชาติของพระองค์ และพระองค์ประทาน

ธรรมบัญญัติแก่พวกเขา เน้ือความในกฎหมายและธรรม- 

บัญญัติน้ีได้สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าผู้ประทาน

กฎเกณฑ์นั้น

ความยุติธรรมเป็นหน่ึงในพระลักษณะของ

พระเจ้า สดุดี 67:4 ได้บันทึกว่า “เพราะพระองค์ทรง

อธิษฐานภาวนา (ต่อจากหน้า 4)

พิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรม และทรง 

น�าชาวประเทศท้ังหลายในโลก” และส่ิงส�าคัญท่ีสุด พระองค์ 

ปรารถนาให้ประชากรของพระองค์น้ันสะท้อนพระลักษณะ

ของพระองค์ในด้านความยุติธรรมให้เด่นชัดด้วย โดย

ในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่  16:18-20 พระเจ้าได้ก�าชับ

โมเสสและประชากรอิสราเอล ดังนี้ว่า

“ท่านจงแต่งตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตาม

เมืองของท่าน ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทาน

แก่ท่าน ตามเผ่าต่างๆ ของท่าน ให้พวกเขาพิพากษา

ประชาชนตามความยุติธรรม ห้ามท�าให้เสียความ

ยุติธรรม ห้ามล�าเอียง ห้ามรับสินบน เพราะว่าสินบน

ท�าให้ตาของคนมีปัญญาบอดไป และกลับคดีของคน

ชอบธรรมเสีย ท่านจงติดตามความยุติธรรมคือ ความ

ยุติธรรมเท่าน้ัน เพ่ือท่านจะมีชีวิตและได้ยึดครองแผ่นดิน 

ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน”

แท้จริงแล้วบทบัญญัติในเร่ืองความยุติธรรม 

ยังมีอีกหลายตอนในพระคัมภีร์ ฉะนั้น ความยุติธรรม 

จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็นมนุษย์ด�ารงไว้

ในทุกๆ มิติของสังคมและทุกมิติชีวิตของมนุษย์ และ

ในฐานะคริสตชน ซึ่งเราทั้งหลายคือตัวแทนของพระเจ้า

ในโลกนี้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “รักษาความยุติธรรม

อย่างเคร่งครัด” ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ถ้าเราทั้งหลายจะรักษาความยุติธรรม

อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามน้�าพระทัยของพระเจ้า 

จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจที่พระเจ้าให้เรานั้น เพื่อกระท�าใน 

2 สิ่ง ดังต่อไปนี้ 1. จงใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อผดุงความ

ยุติธรรม 2. จงใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูก

ข่มเหง

จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด คือ หัวใจ 

ของพระเจ้า และเป็นหน้าที่ของบรรดาคริสตชนทุกคน

เราท้ังหลายคือ คนท่ีพระเจ้าส่งออกไปสู่ทุกภาค

ส่วนของสังคม เพื่อส�าแดงความรัก พระเมตตาและ

ความยุติธรรมของพระเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์ เหมือนที่ 

อิสราเอลได้ท�าให้โลกนี้รับรู้ว่า มีพระเจ้าเที่ยงแท้อยู่

ในอิสราเอล และพระบัญญัติของพระองค์นั้นถูกต้อง  

เที่ยงธรรม ยุติธรรม เต็มไปด้วยพระเมตตาคุณของ

พระองค์

ฉะนั้น จงด�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมของพระเจ้า

อย่างเคร่งครัด จงเป็นคนงานที่ไว้วางใจได้ เป็นคนที่

น่าเคารพนับถือ เชื่อถือได้ เป็นคนที่ได้รับการยอมรับ

ทั้งต่อหน้ามนุษย์ทั้งปวงและต่อพระพักตร์ของพระเจ้า 

เพื่อที่จะให้คนทั้งหลายที่เห็นความดีของเรา แล้วเขาจะ 

สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ 

(มัทธิว 5:16)”

ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  ประธานผู้เทศน์แบ่งปัน

พระวาจาของพระเจ้า
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 วั ด ธ ร ร ม า ส น  ์

นักบุญเปโตร บางเชือก- 

หนัง กรุงเทพมหานคร  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 

กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อคุณสง่า โทร. 08-9678-

3050) 

 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน 

 กลุ่มคริสตชนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา  

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ วัดมารีย์สมภพ  

บ้านแพน วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด วัดนักบุญ 

เทเรซา หน้าโคก วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขา

คาร์แมล สองพี่น้อง วัดนักบุญลูกา อู่ทอง วัด 

นักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล วัดนักบุญ

คลารา เดิมบางนางบวช วัดนักบุญมีคาแอล อ่างทอง 

เชิญร่วมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และสมโภชนักบุญ 

ยอแซฟ ที่วัดอยุธยา (ส�านักมิสซังแห่งแรกของมิสซัง

สยาม) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสงฆ์

มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส เป็นประธานพิธี 

 วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม เวลา 10.00 น.  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 16 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

23 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่  ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 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)

 วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า 

จ.พังงา ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24  กุมภาพันธ์ เวลา  

10.00 น.

 วัดพระราชินีแห่งสันติภาพ พัทลุง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ�้าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน 

(สอบถามโทร. วัด 0-7765-0137, คุณนัยนา 08-

9487-6122)

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ จ.ชุมพร ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ภูเก็ต ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม เวลา 11.00 น.

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล ปัตตานี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เวลา 10.00 น.

 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

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ต.งิ้ว อ.ห้วย- 

แถลง จ.นครราชสีมา  ฉลองวัดวันเสาร์ที่  2  มีนาคม  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม ต.สระทอง อ. 

หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ฉลองวัดวันเสาร์ที่  9  มีนาคม  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน ต.บ้านหัน อ. 

สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่  16  มีนาคม  

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ  หนองไม้งาม ต.ห้วยบง

ใต้ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30  มีนาคม  

2019  เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วดัพระมารดานจิจานเุคราะห์ เขก็น้อย เพชร- 

บูรณ์ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  

เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น.  

พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย์ วสิฐินนทชยั  เป็นประธาน 

(ติดต่อสอบถาม คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว โทร. 08-

7573-7415)

 วัดนักบุญยอแซฟ พิจิตร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

16 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

  

 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์  ต.นา-

โพธิ์  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 

14 กุมภาพันธ์ เวลา  10.00 น. 

 วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว  ต.หนองแวง   

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 

กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน  ต.เชียงเครือ  

อ.เมือง  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 

เวลา  10.00 น.  

 วัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง ต.วังตามัว  

อ.เมือง  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 

เวลา  10.00 น.  

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ  ต. 

เชียงเครือ  อ.เมือง  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

16 กุมภาพันธ์ เวลา  10.00 น.  

 วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย  

ต.ช้างมิ่ง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เวลา  10.00 น. 

 วัดพระเมตตาแห่งพระเยซูเจ้า โนนค้อ  ต. 

ช้างมิ่ง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 16 มีนาคม เวลา  10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก   ต. 

สามัคคีพัฒนา  อ.อากาศอ�านวย  จ.สกลนคร ฉลอง

วัดวันอังคารที่ 19 มีนาคม เวลา  10.00 น.  

 วัดนักบุญยอแซฟ ค�าเกิ้ม  ต.อาจสามารถ  

อ.เมือง  จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 

เวลา  10.00 น.  

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ต.ค�าตา- 

กล้า  อ.ค�าตากล้า  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 

เมษายน เวลา  10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด  ต.จันทร์เพ็ญ   

อ.เต่างอย  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27  เมษายน 

เวลา  10.00 น. 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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] 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

 ผู้น�าเข้าเงียบจิตภาวนา : 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.

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ  วันที่  

9 มีนาคม 2019 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา 

ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย 

และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 

คุณเปรม โทร. 08-4700-8789  

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อ

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

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.                         02 - 675 -5075 -82  
                                    ตอ   102 , 103  และ  2 15           

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

เปดรับ

สมัครแล
ว

เปดรับ

สมัครแล
ว

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com
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พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2   

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

“จงเข้มแข็งและหนักแน่น 
ดังนั้น จงกล้าหาญและอย่ากลัวสิ่งใด 
เพราะไม่ว่าท่านจะไปไหน พระยาห์เวห์ 

พระเจ้าของท่านจะสถิตกับท่าน” (ยชว 1:9)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก เสียงเยาวชน

ฉบับนี้ขอน�าเพื่อน ๆ  เดินทางไปร่วมงานวันเยาวชนโลก 

พร้อมกับพวกเรา ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับเยาวชน

ทั่วโลกในโอกาสพิเศษนี้

 งานวันเยาวชนโลก จัดขึ้นทุก ๆ 3 ปี โดยแบ่ง

เป็น... 

 1 ปี ส�าหรับงานวันเยาวชนโลก 

 1 ปี ส�าหรับงานวันเยาวชนระดับทวีป ประเทศไทย

เราจะเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย

และ 1 ปีส�าหรับงานวันเยาวชนในระดับประเทศ

ผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 2019 

ที่ประเทศปานามา 

 1. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธาน 

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน ท่านเป็นผู้แทนพระสังฆราชไทย 

เดินทางระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม ค.ศ. 2019 และ

ท่านได้รับเชิญให้ถวายมิสซาช่วงเรียนค�าสอน ในวันศุกร์ 

ที่ 25 มกราคม พร้อมทั้งให้บทเทศน์สอนในหัวข้อ 

“May it be done to me according to your word –  

จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด”

 2. คุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ ผู้ติดตามพระสังฆราช 

เดินทางพร้อมกับพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  คุณนวล- 

ฉวี ท�าบริษัททัวร์แสวงบุญส�าหรับพี่น้องคริสตชน ใน

นามบริษัท “Abroad Tour” และให้ความช่วยเหลือ 

แนะน�าเรื่องการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ในการไปปานามา

ครั้งนี้

 3. คุณพ่อธีรพงษ์ ก้านพิกุล (คุณพ่อไข่ดาว) 

จากสังฆมณฑลจันทบุรี ท่านเป็นผู้น�ากลุ่ม และในงาน

วันเยาวชนโลกนี้ ท่านอาสาสมัครโปรดศีลอภัยบาป  

ฟังแก้บาป ในภาษาอังกฤษและภาษามือ Asl เพื่อ 

แบ่งปันพระพรที่คุณพ่อมีแก่บรรดาเยาวชนทั่วโลก 

 4. คุณพ่อประธาน ตันเจริญ (คุณพ่อเพ้นท์) 

จากสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพ่อเป็นผู้ช่วยผู้น�ากลุ่ม  

คุณพ่อเป็นคนอัธยาศัยดี อารมณ์ดี น่ารักมาก ๆ  

 5. คนสุดท้ายคือ คุณสิริกัญญา มากุลวนิชย์-

นันท์ (นู๋นุ้ย) เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนฯ เป็นผู้ช่วยกลุ่ม 

ช่วยติดต่อประสานงาน

 6. คุณยุทธชัย เงินหล้า  (ตอจี) ผู้ประสานงาน

เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่

 7. คุณณัฐวรา แก้วลือชัย (มะเหมี่ยว) เยาวชน 

จากสังฆมณฑลจันทบุรี  

 8. คุณนันทัชพร หนูศิริ (แก้ว) เยาวชน จาก

สังฆมณฑลจันทบุรี  

 9. คุณแคทเธอรีน ว่องไว (หลินปิง) เ ย า วชน 

จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 10. คุณอุษา ศรีเกษม (มะเหมี่ยว) เยาวชน 

จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 เรารวมตัวกันในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 

ค.ศ. 2019 เตรียมความพร้อม ท่ีโรงเรียนลาซาล บางนา 

กรุงเทพฯ ซึ่งพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี มาอยู่ร่วม

ให้ก�าลังใจกับน้องๆ เยาวชนตลอดวัน ช่วงเย็นเป็น

โอกาสพิเศษ ในการค�านับและขอพรจากพระสังฆราช 

สิริพงษ์ จรัสศรี และพบเอกอัครราชทูตปานามา ประจ�า

ประเทศไทย Mrs. Maria del Carmen Martinez 

จากนั้นร่วมมิสซาขอพรพระส�าหรับการเดินทาง และ

ทานอาหารเย็นร่วมกัน

 วันอังคารที่ 15 มกราคม กลุ่มเยาวชนไทยออก

เดินทางจากประเทศไทย แวะพักเครื่องที่ปารีส และ 

เดินทางถึง Panama City - Tocumen international 

Airport (PTY)  เพื่อนเยาวชน และอาสาสมัครจาก

สังฆมณฑล Colón Guna Yala มารับกลุ่มเราเยาวชน

ที่สนามบิน และเดินทางต่อไปยังวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

Parroquia Maria Auxiliadora, Sta Rita คืนนี้กลุ่ม

เราพักผ่อนไปพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยจากการ 

เดินทางอันแสนไกล

 ช่วงแรก DAY IN DIOCESE (DID)

 ระหว่างวันท่ี 17-21 มกราคม ค.ศ. 2019 กลุ่ม

เยาวชนใช้ชีวิตกับครอบครัวและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน

สังฆมณฑล Colon Guna Yala ไม่ว่าจะเป็นการเรียน

ค�าสอน และการท�างานจิตอาสา Youth Festival กีฬา

สัมพันธ์ การแสดงวัฒนธรรม ร่วมขบวนพาเหรด ร่วม

มิสซากับพระสังฆราช และการแสดงคอนเสิร์ต 

 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม วันสุดท้ายที่เราอยู่

กับครอบครัว ช่วงเช้าเราร่วมมิสซาด้วยกัน จากนั้นเรา

แยกย้ายไปร่วมกิจกรรม และอ�าลา ขอบคุณในความ

ใจดีของครอบครัวอุปถัมภ์ ที่เปิดบ้านต้อนรับพวกเรา

ดุจลูกหลานและดูแลพวกเราอย่างดีตลอด 1 สัปดาห์

ที่ผ่านมา จากนั้นในวันรุ่งขึ้น วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 

กลุ่มเรานัดพบกันที่ Benigno Jiménez Institute 

เพื่อเดินทางเข้ากรุงปานามา ร่วมงานวันเยาวชนโลก 

เราคนไทยเข้าที่พัก ณ Santa María Ancón 

Panamá Centro จากนั้นรับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ทางงาน

วันเยาวชนโลกจัดให้ ได้แก่ กระเป๋าเป้ที่ทันสมัยพับเก็บ

ได้ สายรัดข้อมือสีน้�าเงิน ขวดน้�าที่พับเก็บได้เช่นกัน  

ผ้าพันคอ เสื้อ หมวก สายประค�า ป้ายชื่อและสาย 

ห้อยคอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะงานวันเยาวชนโลก

 

ช่วงที่ 2 World Youth Day (WYD) in Panama 

City ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม ค.ศ. 2019 

 วันแรก วันอังคารที่ 22 มกราคม กลุ่มเยาวชน

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเช้า ที่สวนสาธารณะ Omar 

Recreational Park ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าใจมากมาย 

เช่น การเฝ้าศีลมหาสนิท การเคารพกางเขนวันเยาวชน

โลก นิทรรศการเกี่ยวกับนักบุญองค์อุปถัมภ์ของงาน

วันเยาวชนโลก คอนเสิร์ต และวิดีทัศน์ต่าง ๆ ช่วงบ่าย 

กลุ่มเราเดินทางไปที่ Sta.María La Antigua โซน 

A2 เพื่อร่วมมิสซาเปิดงานวันเยาวชนโลก โดยม ี

พระสังฆราช M.Jose Domingo เป็นประธานพิธี

 วันที่สอง วันพุธที่ 23 มกราคม ช่วงเช้าเรียน

ค�าสอน ในหัวข้อ - Here I am! ณ COLEGIO SAINT 

MARY (GIMNASIO) Ancón Panamá Centro และ

ช่วงบ่ายร่วมกิจกรรม Youth Festival ที่มีทั้งสาระและ

ความสนุกสนาน

 วันที่สาม วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม ช่วงเช้า

เรียนค�าสอน ในหัวข้อ - I am the servant of the 

Lord และเวลา 17.30-20.00 น. มีพิธีต้อนรับพระ

สันตะปาปาและร่วมมิสซากับพระองค์

  วันที่สี่ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม ช่วงเช้าเรียน 

ค�าสอนในหัวข้อ - May it be done to me according 

to your word ณ สถานที่ที่พระสังฆราชวีระ อาภรณ์-

รัตน์ เป็นผู้ถวายมิสซา เวลา 17.30-20.00 น. มีการ

เดินทางกางเขน มรรคาศักดิ์สิทธิ์

(อ่านต่อหน้า 11)
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ยังไงก็ควรมีค�ำตอบ
 “รอบคอบ” เป็นคำาที่ทดไว้ในใจเวลาที่ทำางาน ไม่จำาเป็นเฉพาะงานสื่อ 

ผมคิดว่างานไหนก็ต้องการความรอบคอบท้ังน้ัน ความรู้หลากหลายมีความจำาเป็น

ฉันใด ความรู้เฉพาะทางยิ่งมีความจำาเป็นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จะงานสื่อ  

หรืองานในฐานะใด ผมเชื่อว่ามีความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เรื่อย ๆ ในขณะเดียวกัน

ก็มีปัญหาใหม่ๆ เข้ามาด้วย เมื่อมีคำาถาม ยังไงก็ควรมีคำาตอบ จะตอบมาก 

ตอบน้อย แต่คำาตอบในมุมหนึ่งไม่ได้แสดงแค่ความถูกต้องแม่นยำา คำาตอบยัง

แสดงความใส่ใจด้วย ผมมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟัง

 ผมได้รับโทรศัพท์จากสำานักงานของสภาพระสังฆราชฯ ในตึกที่ผม 

ร่วมงานอยู่ เป็นความไม่สบายใจของนักเขียนนิยายออนไลน์ท่านหนึ่ง หลังจาก

ที่ได้ดูรายการทีวีแล้วพบคำาพูดจากพิธีกรรายการทีวีช่องดัง ที่บอกว่า ถ้าใช้

สัญลักษณ์แบบน้ี พวกคริสต์จะไม่ชอบใจ  เผอิญสัญลักษณ์ท่ีพูดถึงน้ี น้องนักเขียน

นิยายออนไลน์ท่านนี้  ได้นำามาประกอบเรื่องราวของตนเองเหมือนกัน เขาจึง 

ปรารถนาจะเข้ามาขอคำาแนะนำา โดยโทรมาที่สภาฯ ก่อน ผมฟังเรื่องราวแล้ว 

จึงกะเกณฑ์เวลาท่ีพอว่าง พร้อมกับขอดูข้อมูลเพ่ิมเติมหน่อยว่า สัญลักษณ์ท่ีเขา

เขียนมันเป็นอย่างไร เขาเขียนเรื่องอะไร เอาไว้ที่ไหน เขาเป็นใครกัน แล้วรายการ

ที่ออกอากาศว่าชาวคริสต์ไม่สบายใจมันคือรายการอะไร ออกไปนานหรือยัง 

เร่ืองเก่าหรือเร่ืองใหม่ล่าสุด และแอบวงเล็บไว้ในใจว่า ปัญหาท่ีว่าน่ีเป็นปัญหาจริง 

หรือวิตกไปเอง หรืออยากสร้างกระแส ฯลฯ เมื่อตัดสินใจทั้งหมดนัดแนะได้แล้ว 

ช่วงเวลาต่อไปเป็นช่วงหาข้อมูลและทำาความเข้าใจกับมัน

 การหาข้อมูลในปัจจุบัน   เทคโนโลยีช่วยเราได้เยอะ ผมจึงพบข้อมูลว่า  

น้องท่านน้ีท่ีเขียนนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บดังแห่งหนึ่งที่มีคนติดตามช่องทาง 

นิยายออนไลน์ผ่านทางเว็บน้ีเยอะอยู่แล้ว แนวท่ีเขาเขียนเป็นแนวแบบชายรักชาย 

ซึ่งผมเคยได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในแวดวงนี้ว่า ตลาดงานแบบนี้ขายได้ และขาย

ได้ดีด้วย ภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่องที่ไปกวาดรางวัลจากเวทีนานาชาติมาก็

เป็นภาพยนตร์แนวนี้ ผมเจาะต่อเข้าไปยังเรื่องราวที่ต้องการคือสัญลักษณ์ที่ใช้ 

สัญลักษณ์ที่เขาเกรงว่าจะเกิดปัญหาคือ รูปดาวของดาวิด และมีวงรอบเป็นจักร 

ผมพินิจดูสักพัก พลางคิดในใจว่า ผมพบคำาตอบแล้ว

 พอตกเย็นน้องนักเขียนนิยายออนไลน์เดินทางมาพบกันที่อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ คำาถามแรกของผมคือ เหตุที่เราไม่สบายใจคืออะไร น้องคนนั้น 

เปิดคลิปย้อนหลังถึงรายการตอนที่ว่าด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้นสัญลักษณ์

ที่อยู่บนเสื้อของนักร้องดัง เป็นสัญลักษณ์ที่น้องนักร้องดังคนนั้นอาจไม่เข้าใจ

ความหมาย รายการจึงนำาประเด็นนี้ไปเล่นต่อ ผมเห็นรูปสัญลักษณ์มากมาย 

ถูกฉายในรายการ ผมไม่พบประโยคที่บอกว่าชาวคริสต์ไม่สบายใจ หรือไม่ชอบ 

แต่ผมตอบน้องคนนั้นไปง่าย ๆ ว่า ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบที่เราว่า มันไม่ได้

ทำาให้นึกถึงคริสต์เลยนะ ถ้าคิดถึงหรือโยงใยได้ความไม่สบายใจก็ไม่น่าจะมี ผม

แถมประเด็นสอนมวยและให้กำาลังใจน้องเขาไปว่า ดีแล้วที่มาพูดคุย การจะเป็น

นักเขียน เราต้องหาข้อมูล แต่การเป็นนักเขียนก็ต้องแน่วแน่ในทางของตนเอง 

นวนิยายคือนวนิยาย ไม่มีใครคิดว่านวนิยายจะมาสอนประวัติศาสตร์ หรือให้

ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำา ถ้างั้นต้องไปอ่านในหนังสืออ้างอิงวิชาการ หรือรายการ

สารคดี นักเขียน สามารถจินตนาการให้สุด แต่ก็ต้องเคารพเรื่องที่ละเอียดอ่อน

ด้วย

 ผมเชื่อว่าน้องคนนั้นคงจากไปด้วยความเข้าใจที่ดี แต่ผมก็ทิ้งท้ายว่า 

เรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือน่าเป็นประเด็นกว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของชายรักชาย 

แนวที่น้องเลือกเขียนมากกว่านะ

 ในช่วงที่ผ่านมามีน้องอดีตพิธีกรรายการ  Power of Love  ช่วงปีแรก 

ส่งข้อความที่มีการนำาไปโพสต์ในเพจของชายรักชาย และเพจของกลุ่มสิทธิ

มนุษยชน ด้วยเอกสารที่ว่าด้วยองค์กรคริสต์รวมตัวกัน เพื่อลงชื่อต่อต้าน

กฎหมายที่กำาลังจะออกมาเกี่ยวกับประเด็นของเพศที่สาม ผมไล่อ่านข้อคอม-

เม้นต์จำานวนมหาศาล หนักไปทางด่าทอ ว่ากล่าว ตำาหนิติเตียน แถมใครเข้าไป

ขวางในวงสนทนาก็มักโดนเหมากินโต๊ะเข้าไปอีก ไม่ใช่เฉพาะแต่ข้อความจาก

น้องอดีตพิธีกร ผมยังได้ข้อความในลักษณะทำานองนี้จากคาทอลิกผู้หวังดีอีก

หลายคน ผมจึงตอบพวกเขาไปในช่องทางส่วนตัวว่า

 “เป็นความเคล่ือนไหวจากฝ่ังพ่ีน้องคริสต์นิกายอ่ืน ซ่ึงมีการเรียกประชุม

จริง และมีตัวแทนจากฝั่งคาทอลิกเข้าร่วมด้วย แต่ยังไม่มีบทสรุปอะไร ถ้ามี 

บทสรุปจริง ข้อสังเกตง่าย ๆ คือ จะมีจดหมายอย่างเป็นทางการ มีหัวจดหมาย 

ที่เป็นตราสัญลักษณ์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ มีลงนามโดยผู้ใหญ่ทาง

ศาสนา

 ส่วนคำาสอนเร่ืองน้ี มีหลักอยู่ไม่ซับซ้อนอะไร คือ ทุกคนเป็นเพ่ือนมนุษย์

ของเรา เรารักเขา ทุกคนเป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น 

แต่แน่นอนมันจะมีบางอย่างที่เขาจะทำาในความเป็นศาสนาไม่ได้แน่ๆ เช่น การ

รับศีลแต่งงาน ในอนาคตถ้ากฎหมายจะออกมา เราก็ต้องยอมรับ แต่ก่อนจะ

ออก ในวิถีประชาธิปไตยเราก็น่าจะแสดงความคิดเห็นได้ มันเป็นความคิดเห็น  

ส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพ เป็นเรื่องที่ทางคาทอลิก เข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน 

ส่งเสริมเป็นพิเศษเสียด้วยซ้ำา”

 จริง   ๆ ผมได้เอกสารการอภิบาลบุคคลเพศที่  3  เป็นเอกสารตัวอย่าง 

จากพระศาสนจักรในสหรัฐอเมริกา ยาวประมาณ  45  หน้า ผมว่ามีความ 

น่าสนใจมาก สำาหรับบางพื้นที่อาจเป็นเรื่องใหม่ แต่สำาหรับบางพื้นที่อาจเป็นเรื่อง

ที่เขาเผชิญมาจนเข้าใจ หาวิธีจัดการ และพบแนวทางที่เหมาะสมเราก็ต้องเรียนรู้

กันต่อไป

 นาวาของพระศาสนจักรคาทอลิก เมื่อเริ่มเดินทางไปกับที่ใด ก็ต้อง

เผชิญ สุข ทุกข์ ร้อน หนาว ดังที่ทุกคนพบเจอ เราไม่สามารถยืนอยู่ในพื้นที่ 

ที่สงบ ปลอดภัย โดยลูกหลาน ญาติพี่น้องของเรา ต้องออกไปเผชิญกับ 

ความยากลำาบาก ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ความรอบคอบจึงเป็นอาวุธคู่กาย พอ ๆ 

กับความรู้ ความเข้าใจ ยังไงก็ต้องมีคำาตอบ จะตอบแบบไหน ประมาณเท่าไหร่

ต่างหาก นิ่งอาจจะเป็นคำาตอบที่ดีในบางสถานการณ์ แต่ถ้าไม่สามารถแสดง

จุดยืนอะไรได้เลย การมีอยู่ของศาสนา ก็ไม่ต่างจากองค์กรทั่วไปอื่น ๆ เลย

บรรณาธิการบริหาร
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“5 องค์การคริสต์ต้อนรับผู้แทนจุฬาราชมนตรี”  วันพุธที่ 16  

มกราคม 2019 เวลา 11.30 น. ที่ชั้น 4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

คณุประสาน ศรเีจริญ ทีป่รกึษาจุฬาราชมนตร ี ร่วมกบัคุณคมัภร์ี ดิษฐากรณ์  

ผู้อ�านวยการส�านักจุฬาราชมนตรี และคณะ เข้าพบผู้น�า 5 องค์การคริสต์ เพื่อ 

มาร่วมปรกึษาหารอืและให้ก�าลงัใจองค์การศาสนาครสิต์ และได้น�าค�าอ�านวยพร

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ของจุฬาราชมนตรีมามอบ

“วันมะกอกบาน ’62” โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จัดกิจกรรม 

วันมะกอกบาน ประจ�าปี 2562 ชมการแสดงของนักเรียน มอบรางวัลคุณครู

เกษียณ วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

“นมัสการพระเจ้าร่วมกับคณะบริหารสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย” วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่ห้อง

นมัสการชั้น 4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย คุณพ่อเสนอ ด�าเนินสดวก 

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร

สัมพันธ์ ร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกับคณะบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

และกล ่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ ระลึกกับคณะผู ้บริหารสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย ชุดวาระปี ค.ศ. 2019-2022 ดังนี้ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  

มหชวโรจน์ ประธานฯ ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานฯ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ 

เลขาธิการฯ ผป.ชาญ โชตินันทเศรษฐ์ เหรัญญิก

“วจนพิธีกรรม ร�าลึกถึง ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์” วันจันทร์

ที่ 28 มกราคม 2019 ที่คริสตจักรร่มเย็น ซ.พัฒนาการ 17 เวลา 13.50 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับคุณพ่อเสนอ  ด�าเนินสดวก  

คุณพ่อสมเกียรติ  บุญอนันตบุตร ซิสเตอร์วิมลรัตน์  ศรีธรักษา และคณะ

ประกอบวจนพิธีกรรม ระลึกถึง ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์ อดีตประธานสหกิจ

คริสเตียนแห่งประเทศไทย

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 
E-mail: udomsarn@csct.or.th ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 

ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 5 มองดูกางเขน
มองดูพระองค์

อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ประกอบด้วย (อ่านต่อหน้า 4)

 ในวันเข ้าเ งียบประจ�าป ี  

ของพระสงฆ ์อั ครสั งฆมณฑล

กรุงเทพฯ ช่วงกจิกรรมในคนืสดุท้าย 

บรรดาคุณพ่อถือโอกาสร่วมยินดี 

โอกาส 90 ปี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู ช่วงที่ท่านกล่าว

ตอบ ท่านได้พูดถึงเพลง 2 เพลง 

หนึ่งในนั้นเป็นเพลงที่ผมเชื่อว ่า

แทบไม่มีใครรู้จัก เพลงนั้นชื่อเพลง

ว่า “ไม่หวั่น”

 เพลงไม่หวั่น ถือก�าเนิดขึ้นมาในช่วงที่คุณพ่อกลุ่มหนึ่งมีแรงบันดาลใจ

ที่อยากจะใช้ช่วงเวลาเข้าเงียบที่มาเจอกัน ปลุกพรสวรรค์ในตัวเองด้วยการเขียน

บทเพลงร่วมกัน ในช่วงนั้นมีเพลงดีๆ เกิดขึ้น พอสมควรทีเดียว แม้ในราย

ละเอียดจะถกูหลงลมืไปบ้าง แต่ในความรูสึ้กของเพลงท่ีถกูเขยีน ผมยงัจ�ามนัได้  

เพราะอย่างน้อยเพลงไม่หวั่นนี้ก็เกิดจากการข้ึนเนื้อร้องของผมและเพื่อน 

อีกคน พอถึงทางตัน คุณพ่อรุ่นพี่ที่นับถือ และมีพรสวรรค์ในทางนี้มากกว่าก็มา

ปิดจบให้ ไม่น่าเชื่อว่า เมื่อวันเวลาผ่านไป เนื้อหาของบทเพลงนี้ถูกปลุกขึ้นมา

อีกครั้ง รุ่นพี่ที่ผมพูดถึงเขียนเพลงไว้เยอะ มีหลายท่อนที่ผมไม่เคยลืมเลย มัน

มีความเป็นกวี และมีอรรถรส เช่นค�านี้ “มองดูกางเขน มองดูพระองค์” ค�านี้ 

ผลุดขึ้นมาทุกครั้งเมื่อผมเห็นภาพกางเขน

 ภาพกางเขนนี้ถูกน�ามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในช่วงปี 1886 แม้ว่าจะเป็น 

ผลงานในช่วงปี 1180-1200 นอกจากเราจะพบกางเขนท่ีมีพระเยซูติดตรึง 

เรายังพบรายละเอียดของค�าที่ติดไว้เหนือพระเยซู เรื่องที่สัมพันธ์กับพระมหา

ทรมานของพระเยซูเจ้า ทางแห่งกางเขน การขายพระเยซูของยูดาส ฯลฯ

 จะกางเขนที่ใดก็แล้วแต่ เม่ือเรามองดูพระองค์แล้ว ก็อย่าลืมมอง

ย้อนกลับมาดูตัวเรา พระองค์ไม่ได้เดินบนเส้นทางนี้เพียงล�าพัง ยังมีผู้ร่วมทาง

มากมาย ทั้งปรารถนาดีและร้าย แต่ในวันสุดท้าย ค�าตอบจะชัดเจนที่สุด




