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ชมุนุมวนันักบวชสากล จารกิตามรอยมิชชันนารี 
“350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม”

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซียวันแรก 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 7

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

	 สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน	 วันน้ีเป็นตอนจบ 

ของการแสวงบุญวันแรกครับ	 เราออกจากอาสนวิหาร

พระจิตเจ้าเป็นเวลาเย็นมากแล้ว	 ความเพลียและความหิว

เริ่มมาเยือนพวกเรา	ตามโปรแกรมเราต้องไปทานอาหาร

ว่างและร่วมมิสซาตรีวารวันที่สองเพ่ือเตรียมฉลองวัด

แม่พระปฏิสนธินิรมล	 แต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องทีมงาน

จึงตัดสินใจเปลี่ยนโปรแกรมไปทานมื้อเย็นกันก่อน	 และ

ต่อด้วยอาหารว่างที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

	 เรามาถึงวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลราว	18.30	น.	 

เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสภาภิบาลวัดนี้	 

เริ่มด้วยประธานสภาภิบาลกล่าวต้อนรับพวกเรา	 และ

แบ่งปันประวัติย่อๆ	 ของวัดนี้	 เขายังเชิญกงสุลไทย

ประจำาปีนังมากล่าวต้อนรับพวกเราด้วย

	 วัดแม่พระปฏิสนธินิ รมลมีความสัมพันธ์

แนบแน่นกับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	

เนื่องจากจุดเริ่มต้นของวัดหลังแรกมาจากคริสตชน 

ชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกสโดยการนำาของคุณพ่อปัสกัล

คุณพ่อได้พาคริสตชนลูกวัดพระนางมารีย์ปราศจากบาป	

(ซึ่งเป็นพระนามเดียวกับ	 “แม่พระปฏิสนธินิรมล”	 ซึ่ง

พระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 9	 ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อ

ในปี	 ค.ศ.	 1854)	 ซึ่งรอดชีวิตจากการเบียดเบียนและ

เข่นฆ่าจากกองทัพพม่าที่เข้ามาโจมตีภูเก็ตมายังปีนัง 

ในปี	ค.ศ.	1810	(หลังจากการก่อตั้งบ้านเณรปีนัง	2	ปี)

	 จากหลักฐานประวัติศาสตร์ของมิสซังสยาม	

ค.ศ.	 1662-1811	 ระบุว่าคุณพ่อปัสกัลเป็นพระสงฆ์

ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส	 ท่านรับศีลบวชเมื่อปี	 ค.ศ.	

1805	 ที่กรุงเทพฯ	 โดยพระสังฆราชการ์โนลต์ ท่าน

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ีวัดซางตาครู้ส 

โดยได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากพระสังฆราชให้ดูแล 

กลุ่มคริสตชนชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกส	 และท่านยังได้รับ 

มอบหมายให้ดูแลกลุ่มคริสตชนชาวไทยเช้ือสาย

โปรตุเกสที่ภูเก็ต

	 ท่านได้พาคริสตชนชาวไทยมาที่ปีนังและได้มา

ตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณ	Pulau	Tikus	ซึ่งก่อนหน้าที่ท่าน

จะมาถึงมีคริสตชนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสจากภูเก็ต 

และ	 Kuala	 Kedah	 ได้มาตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	 

ณ	 สถานที่แห่งนี้แล้ว	 คริสตชนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็น

ญาติและเพื่อนของคุณพ่อปัสกัล

	 คุณพ่อปัสกัลเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสองค์แรก

ของวัดแห่งนี้	 โดยเริ่มต้นจากการสร้างเต็นท์และถวาย

มิสซาแก่คริสตชนบริเวณนี้ในเต็นท์	 ในปี	 ค.ศ.	 1819	

คุณพ่อได้สร้างวัดน้อยทำาด้วยไม้หลังแรกขึ้น	 คุณพ่อ

ปัสกัลได้เดินทางกลับประเทศไทยในปี	 ค.ศ.	 1823	 

หลังจากน้ัน	12	ปี	(ค.ศ.	1835)	คุณพ่ออังตวนเจ้าอาวาส

องค์ที่	 5	 จึงได้สร้างวัดที่ทำาจากอิฐ	 ได้มีการบูรณะและ

สร้างวัดหลังที่สองในรูปแบบโกธิคและได้เปิดเสกในวัน

สมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมลในปี	 ค.ศ.	 1900	 และได้

บูรณะอีกครั้งในปี	ค.ศ.	1960	วัดหลังปัจจุบันที่เราเห็น

คือวัดที่ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดในปี	ค.ศ.	2012

	 สัตบุ รุษวัดแม่พระปฏิสนธินิ รมลมีความ 

ภาคภูมิใจมากที่คุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ที่	 4	 ของวัดนี้	

คือ	นักบุญ	Chastan	ท่านเป็นเจ้าอาวาสระหว่าง	ค.ศ.	

1830-1833	 ท่านได้เป็นมรณสักขีที่ประเทศเกาหลี 

	 จากนั้นเราได้ไปร่วมมิสซาตรีวารวันที่สองเพื่อ

เตรียมฉลองวัด	 เมื่อเดินมาที่หน้าวัดเหนือประตูกลาง

ทางเข้าวัดเราพบภาพโมเสคของนักบุญ	Chastan

	 มิสซาเริ่มเวลา	 19.00	 น.	 ประธานพิธีมิสซา

ในวันน้ีคือคุณพ่อฟรังซิส	 ขนาบข้างด้วยพวกเราพระสงฆ์ 

ไทยอีก	4	ท่าน	คุณพ่อน่ารักมากพยายามจำาชื่อนักบุญ

ของพวกเราทั้งสี่	 เพื่อจะได้กล่าวต้อนรับพวกเรากับ 

บรรดาสัตบุรุษ	 เราทราบจากคุณพ่อว่า	 คุณพ่อทำามิสซา 

แทนคุณพ่อที่ ได้ รับเชิญมาเทศน์ตรีวารวันที่สอง

เนื่องจากท่านไม่สบาย

	 มิสซาเป็นภาษาอังกฤษ	 คุณพ่อฟรังซิสแนะนำา

พวกเราผู้แสวงบุญจากประเทศไทยกับพี่น้องสัตบุรุษ

ลูกวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล	 เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ

อันอบอุ่น	 เสียงปรบมือ	 การต้อนรับอย่างดี	 สีหน้ายินดี	

รอยย้ิม	 และความเป็นมิตร	 ท่ีพ่ีน้องคริสตชนชาวมาเลเซีย

สัตบุรุษวัดนี้มอบให้แก่พวกเรา	บรรยากาศของพิธีกรรม

วันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆ	 บทเพลงในพิธีกรรม 

ไพเราะมากๆ

	 เสร็จพิธีพวกเรามาถ่ายภาพร่วมกันท่ีบริเวณ

หน้าพระแท่น	 เหนือตู้ศีลตรงกลางเป็นภาพโมเสคที่

สวยงามภาพแม่พระปฏิสนธินิรมลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์

ของวัด	 ทางขวาของภาพแม่พระปฏิสนธินิรมล	 (เมื่อ 

หันหน้าเข้าหาพระแท่น)	เป็นโมเสคภาพของนักบุญยอห์น 

บัปติสต์	 ส่วนทางซ้ายเป็นภาพของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	

ภาพโมเสคด้านบนทางปีกซ้ายของวัดเป็นภาพนักบุญ

เปโตร	 ส่วนภาพโมเสคด้านบนทางปีกขวาของวัดเป็น

ภาพนักบุญเปาโล

	 และที่สำาคัญบริเวณด้านขวาของวัดมีภาพของ

นักบุญ	 Chastan	 ใต้ภาพเป็นที่บรรจุพระธาตุฟันของ

ท่านนักบุญ	 เราได้ไปสวดขอพรพระเจ้าผ่านทางท่าน	

และได้ไปแสดงความเคารพต่อพระธาตุของท่าน	 เกือบ

สามทุ่มแล้วเราจึงเดินทางเข้าที่พักของเรา	ก่อนพักผ่อน

เราไม่ลืมท่ีจะภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับสิ่งดีๆ	

ที่เราได้พบจากการแสวงบุญในวันนี้	จบภารกิจแสวงบุญ

วันแรกแล้ว	 เราเข้านอนพร้อมทั้งคิดว่าพรุ่งนี้วัดแรกที่

เราจะไปแสวงบุญคือวัดนักบุญอันนา	 หรือเซนต์แอนน์	

วัดที่เราคริสตชนชาวไทยรู้จักดี	 ได้ยินถึงชื่อเสียง	 และ

มีหลายกลุ่มไปแสวงบุญในวันฉลองวัดเซนต์แอนน์ 

เป็นประจำาทุกปี	 เราจะไปไหว้คุณยายกันในวันพรุ่งนี ้

นะครับ

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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ชุมนุมวันนักบวชสากล (ต่อจากหน้า 1)

(อ่านต่อหน้า 13)

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย จัด

งานชุมนุมวันนักบวชสากล จาริกตามรอยมิชชันนารี  

“350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม” จากอาสน-

วิหารอัสสัมชัญ วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์  

วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน สู่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ฉลอง 60 ปี 50 ปี  

และ 25 ปี ชีวิตนักบวช จำานวน 35 ท่าน โดย 

มีพระสงฆ์ อธิการ และอธิการิณีเจ้าคณะนักบวช

ชาย-หญิง 4 สังฆมณฑลเข้าร่วม ได้แก่ อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลราชบุรี จันทบุรี 

นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 27 คณะ จำานวน 500 ท่าน 

แบ่งเป็นนักบวชหญิง 399 ท่าน นักบวชชาย 101 

ท่าน พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิท- 

วาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑล

นครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019  

ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

	 วันฉลองแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร	

มีความหมายพิเศษสำาหรับผู้รับเจิมถวายตนทุกรูปแบบ	

พระเยซูเจ้าทรงถวายองค์ทั้งครบแด่พระเจ้าในพระวิหาร

วันนี้	เป็นแบบอย่างแก่ผู้รับเจิมถวายตนทุกคน	

	 ด้วยเหตุนี้นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระ

สันตะปาปา ในสมณสาส์นเนื่องในโอกาสวันผู้ถวายตัว

ครั้งแรก	6	มกราคม	1997	ได้ทรงเน้นให้พระศาสนจักร

ทั้งหมดทุกภาคส่วน	 ซึ่งรวมถึงคริสตชนฆราวาส	 เข้า

มีส่วนร่วม	 และเห็นคุณค่าชีวิตของผู้ถือปฏิบัติตามคำา

แนะนำาแห่งพระวรสาร	 กระแสเรียกของผู้ถวายตัวใน

ชีวิตนักบวช	 วางรากฐานบนชีวิตความเชื่อในพระเจ้า

และความเชื่อในความรักและพระเมตตาของพระ

	 พระสันตะปาปาทรงดำาริให้มีวันนี้ขึ้น	 เพื่อให้

พระศาสนจกัรไดเ้ฉลมิฉลองชวีติของผูถ้วายตวั	ในฐานะ

ที่เป็นของขวัญพิเศษของพระศาสนจักร	ว่านักบวชนั้น 

เ ป็นบุคคลสำาคัญที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกมา 

เป็นพิเศษ	 เพราะฉะนั้น	 พระสันตะปาปาทรงกำาหนดให้ 

วันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 ซึ่งเป็นวันที่แม่พระและนักบุญ 

โยเซฟพาพระเยซูเจ้าไปถวายในพระวิหาร	 เป็นพระ 

เยซูเจ้าที่ถวายตัว	 เพราะฉะนั้น	 จึงเลือกวันนี้ให้เป็น 

วันที่นักบวชถวายตัวให้กับพระ	

สำาหรับปีนี้จัดงานเป็นพิเศษ	 เนื่องจากว่าเป็น

ปีเฉลิมฉลอง	 350	 ปี	 ของการสถาปนามิสซังสยาม		

เพราะว่านักบวชก่อกำาเนิดขึ้นเพื่อจะได้ทำางานแพร่-

ธรรมพร้อมกับพระศาสนจักร	 ด้วยจิตตารมณ์ธรรมทูต	 

ดังนั้น	 การเฉลิมฉลอง	 350	 ปีนั้นเป็นโอกาสพิเศษ 

ที่เฉลิมฉลองด้วยการจาริก	ตามรอยชีวิตของมิชชันนารี

ด้วยการล่องเรือ	

การชุมนุมนักบวชคร้ังน้ี	 เป็นการรวมกันระหว่าง 

4	สังฆมณฑล	คือ	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	สังฆมณฑล

จันทบุรี	สังฆมณฑลราชบุรี	และสังฆมณฑลนครสวรรค์	

ในส่วนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	มีนักบวช

จากสังฆมณฑลราชบุรีร่วมด้วย	 เดินทางโดยเรือ	 2	 ลำา	 

จำานวนนักบวช	 230	 ท่าน	 เริ่มต้นการจาริกแสวงบุญ 

จากอาสนวิหารอัสสัมชัญ	ลงทะเบียนต้ังแต่เวลา	06.00	น.	 

รับประทานอาหารเช้า	 จากนั้นอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒ- 

ตาลศรี	 อาจารย์สอนประวัติศาสตร์	 ให้ความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร	 วัด	 รวมถึงสถานที่ต่างๆ	

จากน้ันสวดภาวนาร่วมกัน	 และเดินทางต่อไปท่ีวัดแม่พระ 

ลูกประคำา	กาลหว่าร์	วัดซางตาครู้ส	กุฎีจีน	สู่วัดนักบุญ

ยอแซฟ	อยุธยา	และระหว่างเดินทางบนเรือมีการบรรยาย 

ให้ความรู้	 โดยอาจารย์พุฒิพงศ์	 พุฒตาลศรี	 เป็น 

ผู้บรรยายในเรือลำาที่หนึ่ง	 คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 

เป็นผู้บรรยายในเรือลำาที่สอง	

การจาริกแสวงบุญเส้นทางที่	 2	 จากเขตสังฆ- 

มณฑลจันทบุรี	นำาโดยคุณแม่ศรีไพร กระทอง	มหาธิ-

การิณี	คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี		และเขตสังฆมณฑล

นครสวรรค์	 นำาโดยภราดาประภาส ศรีเจริญ	 คณะ 

ลาซาล	เร่ิมต้นลงเรือท่ีร้านอาหารไทรทอง		เวลา	11.00	น.	 

จำานวน	118	ท่าน	10	คณะ	 	แบ่งเป็นคณะนักบวชาย	

4	คณะ	คณะนักบวชหญิง	6	คณะ	 ไปขึ้นที่ท่าหมู่บ้าน

โปรตุเกส	 ซึ่งมีความหมายถึงมิชชันนารีรุ่นแรกนั้น	 ได้

สัมผัสแผ่นดินสยามครั้งแรกที่บ้านโปรตุเกส	 สำาหรับ

ภคินีรักกางเขนมีความสำาคัญอย่างมาก	 น่ันคือจุดเร่ิมต้น 

ของคณะ	 	 350	 ปีมิสซังสยามก็คือ	 350	 ปีคณะ 

รักกางเขนทุกแห่งในประเทศไทย	 ซึ่งมีถึง	 3	 คณะ	 ใน

ประเทศไทย	 1	 คณะในประเทศลาว	 และอีก	 1	 คณะ 

ในประเทศกัมพูชา	รวมเป็นสหพันธ์ภคินีรักกางเขนแห่ง 

ประเทศไทย	ลาว	และกัมพูชา	ท่ีมีผู้ต้ังคณะท่านเดียวกัน

คือ	พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลาม็อตต์ 

พระสังฆราชปิแอร์	 ลังแบรต์	 เดอ	 ลาม็อตต์	 

ยังเป็นผู้ตั้งคณะรักกางเขนในประเทศเวียดนามด้วย	

ซึ่งถ้ารวมสมาชิกคณะรักกางเขนทั้งในเวียดนามและ

ประเทศไทย	ลาว	กัมพูชาแล้ว	มีจำานวนถึง	8,000	กว่า

ท่าน	เป็นคณะนักบวชท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เมื่อเดินทางมาถึงวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	

มีการบรรยาย	 Maximum	 Illud	 ของสมเด็จพระ-

สันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15	 โดยคุณพ่อวัชศิลป์  

กฤษเจริญ	 ผู้อำานวยการสมณองค์กรสนับสนุนงาน 

แพร่ธรรมในประเทศไทย	(PMS)

Maximum Illud คืออะไร สำาคัญอย่างไร

เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	ค.ศ.	2017	วันอาทิตย์

แพร่ธรรมสากล	(World	Mission	Sunday)		สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้เดือนตุลาคม	

2019	 เป็นเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรม	 ทั้งนี้เนื่อง 

มาจากการนำาเสนอของพระคาร์ดินัลเฟอร์นันโด ฟิโลนี  

สมณมนตรีสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

ต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อขอให้พระองค์

ท่านได้พิจารณาเนื่องจากปี	2019	เป็นปีที่ครบ	100	ปี	 

สมณลิขิตที่ชื่อว่า	Maximum	 Illud	ที่ออกโดยสมเด็จ 

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 15	 เมื่อวันที่	 30	

พฤศจิกายน	1919	ในปีที่	6	แห่งสมณสมัยของพระองค์

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	ที่	15	 เดิม

ชื่อจาโคโม เดลลา กีเอซา เกิดวันที่	21	พฤศจิกายน	

1854	-	22	มกราคม	1922)	ดำารงตำาแหน่งพระสันตะ- 

ปาปา	ต้ังแต่วันท่ี		3	กันยายน	1914-1922	ในบรรยากาศ

ของสงครามโลกครั้งที่	1	(1914-1918)		การเมืองและ

ด้านมนุษยธรรม

ในการประกาศให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนพิเศษ

แห่งการแพร่ธรรมนี้	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

มีจุดประสงค์	2	ประการ	คือ	

1.	ปลุกจิตสำานึกทุกภาคส่วนของพระศาสนจักร

ให้ตระหนักถึงความสำาคัญและจริงจังในงานแพร่ธรรม 

สู่ปวงชน	(Missio	Ad	Gentes)	

2.	ฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักรและกิจกรรม

ต่างๆ	ด้านงานแพร่ธรรม

สำาหรับสมณลิต Maximum Illud สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ทรงมีจุดประสงค์ เพื่อ

1.	 ปลุกจิตสำานึกบรรดาพระสังฆราช	 อธิการ

เจ้าคณะ	 สงฆ์นักบวช	 และสัตบุรุษทุกคนให้มีความ

กระตือรือร้นในงานธรรมทูต	

2.	 แนะนำาวิธีการเพื่อการทำางานธรรมทูตให้

บังเกิดผล

เบื้องหลังการออกสมณลิขิต Maximum Illud  

1.	สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	(1914-1918)	

•	 ฝ่าย	 “สัมพันธมิตร”	 มีศูนย์กลางอยู่ที่

ไตรภาคี	 ได้แก่	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศสและรัสเซีย	 (เสียชีวิต	

5,525,000	 คน	 บาดเจ็บ	 12,831,500	 คน	 สูญหาย	

4,121,000	คน	รวม		22,477,500	คน)	

•	 ฝ่าย	 “มหาอำานาจกลาง”	 มีศูนย์กลางอยู่ที่

ไตรพันธมิตรได้แก่	เยอรมนี	ออสเตรีย-ฮังการีและอิตาลี	

(เสียชีวิต	 4,386,000	 คน	 บาดเจ็บ	 8,388,000	 คน	

สูญหาย	3,629,000	คน	รวม		16,403,000	คน)	

2.	 ธรรมทูตนำาวัฒนธรรมประจำาชาติของตน

ไปใช้

3.	ความรู้สึกว่าศาสนาคริสต์เป็นคนแปลกหน้า	

4.	 มาเพ่ือล่าอาณานิคม	 (ชาตินิยม	 จักรวรรดิ 

นิยม)

5.	 แสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ	 ให้กับประเทศ

หรือคณะนักบวชของตนแทนท่ีจะทำาเพ่ือพระศาสนจักร

ส่วนรวม	

6.	การพบประเทศใหม่ๆ	จำานวนมากท่ียังไม่รู้จัก 

พระเจ้า

สาระสำาคัญของสมณลิขิต Maximum Illud (30, 

1919)

สมณลิขิต	Maximum	Illud	มี	5	ภาค	42	ข้อ	

ประกอบด้วย	

ภาคที่	1	“บทนำา”	(ข้อที่	1-7)	

•	 ให้ทุกคนหวนคิดถึงบรรดาอัครสาวกแห่ง

พระวรสารผู้ที่มีส่วนทำาให้งานธรรมทูตได้แพร่หลายไป

ตามพระบัญชาของพระเยซูที่ว่า	 “ท่านทั้งหลายจงออก

ไปทั่วโลก	ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง”	(มก	16:15)	

•	 พระองค์ทรงทบทวนประวัติศาสตร์งาน 

ธรรมทูตท่ีผ่านมา	 เช่น	 ตัวอย่างของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในประเทศอินเดียและญี่ปุ่น	 บาร์โธโลมิว	 เดอ	 ลากาซัส

ในทวีปอเมริกา	 และบุคคลอื่นๆ	 ที่แสดงให้เห็นว่าการ

ทำางานเพียงคนๆ	 เดียวก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 และมีบรรดาธรรมทูตจำานวนมากได้
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

“บางเมล็ดตกในที่ดินดี 
จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง  หกสิบเท่าบ้าง 

สามสิบเท่าบ้าง  ใครมีหูก็จงฟังเถิด........  
ส่วนเมล็ดที่หว่านลงในดินดี 

หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาและเข้าใจ  
จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง  หกสิบเท่าบ้าง 

 สามสิบเท่าบ้าง” 
(มัทธิว 13:8-9, 23)

“บางเมล็ดตกในที่ดินดี  
จึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่า”  

พระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่า  
“ใครมีหูส�าหรับฟัง ก็จงฟังเถิด”........ 

ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดี
หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ 

ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพยีรจนเกิดผล” 
(ลูกา 8:8, 15)

27 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 
l พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือน	“คาซา	โฮการ์	แดล	
บูเอ็น	ซามาริตาโน”	ก่อความสะเทือนพระทัยอย่างมาก	
ที่นี่เป็นศูนย์รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 และป่วยโรคเอดส์	
ผู้มีทุนทรัพย์น้อยและถูกครอบครัวของตนปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับ			นอกจากผู้ป่วยของศูนย์แล้ว	พระสันตะปาปา
ฟรังซิสยังทรงสนทนากับผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยและคนพิการ	
ทรงสนทนากับเด็กกำาพร้า	เช่น	หนูน้อยอับราฮัมผู้ต้องการ 
ต้อนรับพระองค์ด้วยเสียงขับร้องบทเพลงที่มีเนื้อหา 
เป็นบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี			พระสันตะปาปา
ทรงชื่นชมงานของศูนย์ที่ ให้ความช่วยเหลือสังคม	
พระองค์ทรงอธิบายว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นสถานที่ที่ 
พระศาสนจักรและความเชื่อได้ถือกำาเนิดมาผ่านทาง
งานสังคมสงเคราะห์แห่งรัก	ตรัสตอนหนึ่งว่า
		 “การอยู่ที่นี่เป็นเหมือนการได้สัมผัสกับความ
เงียบและสัมผัสใบหน้าของมารดาคือพระศาสนจักร 
ผู้ซึ่งสามารถหยั่งรู้ได้ก่อนและสร้างบ้าน	 สร้างสังคม	
กลายเป็นใบหน้าของพระศาสนจักรซึ่งโดยปกติเรามอง
ไม่เห็นและไม่สังเกต	 แต่นี่เป็นเครื่องหมายของความ
เมตตาความอ่อนโยนของพระเจ้าที่จับต้องได้	 ที่นี่เป็น
เครื่องหมายที่มีชีวิตของข่าวดีแห่งการกลับคืนพระ 
ชนมชีพของพระเยซูเจ้าท่ียังทำางานอยู่ทุกวันน้ีในชีวิต
ของเรา”

29 มกราคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ฝันร้ายในการพิจารณาจากศาลจบแล้วสำาหรับอาเซีย 

บิบี	 ศาลสูงแห่งปากีสถานได้ยกคำาอุทธรณ์ต่อข้อกล่าวหา 

เธอและปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระ	การอุทธรณ์ต่อสตรี 

คริสตชนผู้นี้มีขึ้นหลังจากการประกาศให้ปล่อยตัวเธอ

ออกจากที่คุมขัง	อาเซียถูกขังคุกในข้อหากล่าวผรุสวาท

ต่อประกาศกมูฮัมมัด		ศาลสูงได้ยืนยันว่าการกล่าวหา

เรื่องผรุสวาทไม่เป็นความจริงตั้งแต่แรก

l อาเซีย	บิบี	ถูกจับกุมในปี	ค.ศ.	2010	ด้วยกฎหมาย

ทรงสะเทือนใจขณะเสด็จเยี่ยมศูนย์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

l จากนั้น	 ก่อนที่พระสันตะปาปา
ทรงนำาภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าว	
พระองค์ตรัสด้วยความเศร้าพระทัย
เกี่ยวกับกรณีประเทศเวเนซูเอลา	
ตอนหนึ่งว่า
		 “ เ พื่ อ ข อ พ ร ะ เ จ้ า ท ร ง
ประทานหนทางให้สามารถก้าวผ่าน
สถานการณ์ท่ีตึงเครียด	พ่อขอพระองค์
ทรงจัดหา		ประทานทางออกท่ียุติธรรม
และสันติเพื่อวิกฤติจะลุล่วงผ่านไป	 
โดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอีกทั้ง
เป็นหนทางเพื่อความดีของผู้อยู่
อาศัยในประเทศทุกคน”
l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงหวน
คิดถึงนักเรียนนายร้อยหนุ่มที่ถูกฆ่า
ในประเทศโคลัมเบียกรณีการโจมตี
นองเลือด	พระองค์ตรัสชื่อของทุกคน 
ที่ถูกฆ่าโดยทรงใช้คำาเรียกพวกก่อ 
การร้ายว่า	 “กลุ่มกองโจรผู้มีใจเกลียด
ชัง”	
l ก่อนจะทรงจากไปพระสันตะปาปา
ได้รับการความประทับใจความอบอุ่น
จากเด็กๆ	เหล่าน้ี	ผู้เจ็บป่วยและผู้สูงวัย
ที่ถวายของขวัญแด่พระองค์

อาเซีย บิบี ได้รับอิสรภาพและสามารถ
ไปจากประเทศปากีสถานได้ในที่สุด

การห้ามกล่าวผรุสวาท	 ซึ่งบางทีกฎนี้ถูกนำามาเป็น

เคร่ืองมือใช้แก้แค้นหรือโจมตีศาสนิกท่ีเป็นคนกลุ่มน้อย	

เธอถูกจำาคุกตั้งแต่บัดนั้น	 หลังจากขั้นตอนพิจารณา

ทางศาลใช้เวลารวมทั้งสิ้น	 9	 ปี	 ที่สุดเธอได้รับการ 

ปล่อยตัวในวันที่	31	ตุลาคม	ค.ศ.	2018	อย่างไรก็ตาม	

การปล่อยตัวอาเซีย	 บิบี	 ก่อให้เกิดการต่อต้านรุนแรง 

ในประเทศ	จากผู้ถือศาสนาหัวรุนแรง	อันเป็นผลให้รัฐบาล

ยอมรับการพิจารณาคดีอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือรักษาความสงบ	

อาเซีย	บิบี	จึงไม่สามารถออกจากประเทศปากีสถานได้

ตั้งแต่บัดนั้น	 	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	

อาเซียและครอบครัวได้รับการ

ดูแลและหลบซ่อนอยู่ ในบ้านที่

ปลอดภัยแห่งหนึ่งในประเทศ	 นี่

ก็เพราะเธอได้รับการข่มขู่จะเอา

ชีวิตจากพวกหัวรุนแรงเหล่านั้น	

พวกเขายังไม่สามารถออกจาก

ประเทศปากีสถานได้แม้พวกเขา

ปรารถนาจะไปในเวลานี้
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จุดเริ่มต้นของความผิด
“จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน” (ลูกา 6:37)

ตัวนากเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งป่าเขา	 ทูลว่า	 “พระองค์ท่านผู้ทรงรัก 

ความยุติธรรม และทรงปกครองอย่างยุติธรรม พระองค์ได้สร้างความสงบสุข

ในหมู่สัตว์ทั้งหมด แต่ฝ่าบาทสันติสุขได้ถูกท�าลายแล้ว”

“ใครท�าลายสันติสุข?!”	กษัตริย์ทรงถาม

“พังพอน! พะยะค่ะ”	นากตอบ “ข้าพเจ้าลงไปในน�้าเพื่อล่าหาอาหาร

ให้ลูกของข้าพเจ้า ทิ้งพวกลูกไว้ในความดูแลของพังพอน ในขณะที่ข้าพเจ้า

จากไป ลูกๆ ของข้าพเจ้าถูกฆ่าตาย ข้าพเจ้าต้องการความยุติธรรม!”

พระราชาทรงเรียกพังพอน

“มนัไม่ใช่อย่างน้ันพะยะค่ะ”	พงัพอนรำา่ไห้	“แม้ข้าพเจ้าต้องรบัผดิชอบ

ต่อการเสียชีวิตของลูก ๆ ของนาก แต่ฝ่าบาทมันเป็นอุบัติเหตุ ข้าพเจ้าได้ยิน

เสียงนกหัวขวานส่งเสียงเตือนและข้าพเจ้าก็รีบออกไปเพื่อปกป้องบ้านเมือง

ของพระองค์ ในการท�าเช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงเหยียบย�่าลูกๆ ของนากโดยบังเอิญ”

กษัตริย์ทรงสอบสวนนกหัวขวาน “เป็นความจริงหรือไม่ ที่เจ้าส่ง

เสียงเตือนด้วยจงอยปากอันยิ่งใหญ่ของเจ้า?”

“จริงพะยะค่ะ”	นกหวัขวานตอบ	“แต่ข้าพเจ้าส่งเสยีงเตอืนเมือ่ข้าพเจ้า

เห็นแมงป่องลับหางของมันให้แหลม”

แมงป่องนั้นถูกเรียกตัวต่อหน้ากษัตริย์ “เจ้ารู้หรือไม่ว่าการลับหาง

ของเจ้าเป็นการกระท�าสงคราม”

“ทราบพะยะค่ะ”	แมงป่องตอบ	“แต่ข้าพเจ้าเตรียมอาวุธของข้าพเจ้า

เพราะหลังจากที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นเต่าขัดกระดองของมัน”

เต่าจึงปกป้องตนเองอธิบายว่า “ข้าพเจ้าท�าเช่นนั้นเฉพาะหลังจากที่

ฉันเห็นปูเตรียมก้ามของเขา”

ปูปกป้องตัวเองว่า	“แต่ข้าพเจ้าเห็นกุ้งมังกรกวัดแกว่งก้ามของมัน”

แต่พวกกุ้งมังกรให้การว่า “ฝ่าบาทข้าพเจ้าเริ่มกวัดแกว่งก้ามของ

ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเห็นนากว่ายเข้ามาหาลูกๆ พร้อมที่จะเข้ามาท�าร้ายลูกๆ 

ของข้าพเจ้า”

กษัตริย์ทรงหันไปตรัสอย่างโกรธเคืองกับนาก “เป็นเจ้าเอง นาก! 

ไม่ใช่พังพอนที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของลูก ๆ ของเจ้า 

ใครก็ตามที่หว่านความชั่วร้ายและความตายจะได้รับผลของชั่วร้ายและ

ความตายนั้นตอบแทน”

 ข้าแต่พระเจ้าผูท้รงความยตุธิรรม หลายครัง้ลกูคิดถงึแต่ความต้องการ

ของตนเอง จนลืมที่จะคิดถึงความต้องการของคนรอบข้าง ขอพระองค์ทรง

ช่วยให้ลูกออกจากตัวเอง และเข้าใจคนรอบข้างของลูกได้อย่างดีและถูกต้อง

ได้ด้วยเทอญ

ออกจากวังวนกันได้แล้ว
การเคลื่อนไหวด้านการเมืองเข้มข้นขึ้นทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นการเสนอพรรคเสนอสมาชิกพรรค
ไม่ว่าจะเป็นการเสนอนายกรฐัมนตรใีนอดุมการณ์ของพรรค
พร้อมกันนั้นก็ชูประเด็นจุดยืนจุดแข็งจุดต่าง
แต่ละประเด็นสวยหรูชวนฝันชวนหวัง
ราวกับว่าแต่ละพรรคนั้นรักประชาชนสุดใจ
อะไรก็ประชาชนอะไรก็เพื่อประชาชน...เท่านั้นจริงๆ
ที่เคยขัดสนที่เคยด้อยโอกาสที่เคยลำาบากลำาบน
เริ่มจะเห็นแสงสว่างเจิดจ้าที่ปลายอุโมงค์
เริ่มจะเห็นว่าตัวเองส�าคัญตัวเองมีคุณค่า
เริ่มจะเห็นว่าตัวเองมีอ�านาจชี้เป็นชี้ตายได้ในมือ
ถึงขนาดคนใหญ่คนโตที่เคยเห็นเฉพาะในข่าว
มาถึงหน้าบ้านจับไม้จับมือไหว้พินอบพิเทา
พูดจาสุภาพเรียกพ่อเรียกแม่เรียกน้าเรียกอาทุกคำา
ขนาดคนในบ้านยังไม่เคยทำากันขนาดนี้
พร้อมสัญญาแข็งขันรับประกันด้วยศักดิ์ศรี
ต่อไปนี้จะอยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์คุณภาพชีวิตเป็นเยี่ยม
แม้ไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ก็เป็นยิ่งกว่าญาติพี่น้อง
ไถ่ถามทุกข์สุขปัญหาอุปสรรคละเอียดยิบ
พร้อมอาสาสัญญาลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำาจริง...
ถึงที่ผ่านมาจะเคยถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่า
หลังจากสัญญิงสัญญาหนักแน่นจริงจัง
พอเข้าไปบริหารบ้านเมืองแล้วต้องกินแห้วต่อ
แต่อย่างน้อยในช่วงการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ก็ยังให้รู้สึกดีมีคุณค่า...สักครั้งก็ยังดี
อย่างน้อยก็มีโอกาสประกาศความมีตัวตนในชาติ
อย่างน้อยมีหนึ่งคะแนนอยู่ในมือให้คนมาง้อมาขอมาไหว้วอน
ส่วนแสงสว่างเจิดจ้าปลายอุโมงค์ก็งั้นๆ
มีแต่บอกมีแต่ชี้มีแต่สัญญาให้เห็นที่ปลายอุโมงค์
แต่ไม่มีใครเคยบอกเคยยืนยันได้อย่างเป็นรูปธรรม
ว่าอุโมงค์ที่ว่านี้ยาวขนาดไหน
ที่ผ่านมาดูเหมือนอุโมงค์นี้จะยาวมาก...ยาวจริงๆ
ได้แต่มองเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ตามคำายืนยัน
แต่จะไปถึงแสงเมื่อไรจะไปถึงแสงสักทีนั้นอีกเรื่อง
เลือกตั้งแต่ละครั้งเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละหน
ผู้คนก็ยังคง(พยายาม)เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์
พร้อมกับความหวังพร้อมความโหยหาไปแต่ละวัน
แต่ก็ไม่เคยพ้นอุโมงค์ออกมาซักที
แล้วก็เริ่มมองแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กันอีกครั้ง
ในช่วงการเลือกตั้งที่กำาลังจะมาถึง
แค่ฟังนโยบายแค่ฟังมาตรการของแต่ละพรรค
ก็อดรู้สึกดีใจแทนประเทศไทยแทนคนในชาติไม่ได้
ประเทศชาติจะรุ่งเรืองพัฒนาก้าวไกลก็ตอนนี้แหละ
และหากรวมนโยบายของทุกพรรคเข้าด้วยกัน
ประเทศไทยต้องก้าวกระโดด
เกินหน้าเกินตาเพื่อนบ้านเป็นแน่แท้
ถ้าทำาได้จริงถ้าทำาจริงตามพูด
น่าเสียดายที่พอพรรคหนึ่งได้เป็นรัฐบาล
นโยบายหรูของพรรคอื่นๆ	ตกกระป๋องไป
แล้วก็เข้าอีหรอบเดิมอีกแล้ว
นโยบายพรรคต้องมาก่อนโยบายชาติ
ผลประโยชน์ลูกพรรคต้องมาก่อนผลประโยชน์ชาติ
เจ้าของคะแนนเสียงเหมือนไม่มีตัวมีตน
ถนนตรอกซอยที่เคยยำ่าตะเบ็งหาเสียง
เหมือนจะถูกลบออกจากแผนที่ประเทศไทยไปเรียบร้อย
ชาวบ้านชาวเมืองที่เคยรับไหว้จนเมื่อยมือ
ก็คงต้องมองแสงที่ปลายอุโมงค์...เหมือนเดิม		
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“รักพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ 
และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”   

เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 

2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงวอนขอสันติภาพ  การเสวนาเพื่อ

ความปรองดอง และอิสรภาพในการ

นับถือศาสนา  ระหว่างการประชุมเรื่อง 

“ภราดรภาพของมวลมนุษย์”  ซึ่งจัดขึ้น

ที่เมืองอาบู ดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 3-5  กุมภาพันธ์  ในการเสด็จ

เยือนครั้งนี้ พระองค์มีพระด�ารัสต่อที่ประชุม และทรง

ลงพระนามร่วมกับประธานาธิบดี อัล อัสซาด  แห่ง

ซีเรีย  ในเอกสารเรื่อง “ภราดรภาพของมวลมนุษย์ใน

การด�าเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติ”

ความตอนหนึ่งในพระดำารัส		สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงเน้นว่า	 “ไม่มีศาสนาใดสามารถอ้างว่า 

การใช้ความรุนแรงเป็นความจำาเป็น”	 	และพระองค์ทรง 

อ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ท่านนักบุญองค์หนึ่งและ

สุลต่านได้มีโอกาสพบกันว่า	 	 “ด้วยสำานึกของความ

กตัญญูรู้คุณในพระเจ้า	 ที่ท่านนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี	 

และสุลต่าน อัล-มาลิค อัล คามิลได้พบกันในศตวรรษ

ที่	 18	 	 	พ่อตอบรับคำาเชิญให้มา	ณ	สถานที่แห่งนี้ใน 

ฐานะผู้เชื่อศรัทธาคนหนึ่งที่กระหายหาสันติสุขของผู้

ที่แสวงหาสันติสุขกับเพื่อนพี่น้องทุกคน	 เรามา	ณ	 ที่นี้ 

เพื่อปรารถนาสันติภาพ	 ส่งเสริมสันติภาพ	 และเป็น

เครื่องมือของสันติภาพ”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายความ 

แตกต่างระหว่างคำา	 “ภราดรภาพ”	 หรือความเป็นฉัน 

พี่น้องกัน	และ	“ปัจเจกชน”	หรือการทำาสิ่งใดโดยลำาพัง	

และไม่ตามใคร	และปรารถนาที่จะ	“วางตนเองหรือกลุ่ม

ของตนเหนือผู้อื่น”

พระองค์ทรงอธิบายเสริมว่า	 	 “ผู้เชื่อศรัทธา

ในศาสนาท่ีแท้จริง	 คือผู้ท่ีรักพระเป็นเจ้าด้วยส้ินสุดจิตใจ 

และรักเพื่อนพี่น้องเสมือนรักตนเอง”	 	 (เทียบ	 มธ	 22: 

34-40)		“ศาสนิกชนจำาเป็นต้องหลีกเลี่ยงความโอนเอียง 

ที่จะทำาบาปด้วยการตัดสินผู้อื่นว่าเป็นศัตรูหรือเป็น

ปรปักษ์”

อิสรภาพของศาสนาอยู่เหนือ	 “อิสรภาพของ

การสักการะบูชา”	และรวมถึงการมองผู้อื่นว่าเป็นพี่น้อง

กับเรา	 	ทั้งยัง	“กล้าหาญที่จะเสวนาเพื่อการปรองดอง”	

ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็น	“การเสวนาด้วยความจริงใจต่อกัน”		

สิ่งต่างๆ	ดังกล่าวเป็นความจำาเป็นต่ออนาคต

พระองค์ทรงย้ำาเตือนว่า	 	 “ไม่มีทางเลือกอื่น

นอกจาก		เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกัน	หรือเราไม่ต้องการ 

มีอนาคตที่ดี		ศาสนาทุกศาสนาจำาเป็นต้องสร้างสะพาน

เชื่อมสัมพันธ์กับศาสนิกชนและวัฒนธรรม		ถึงเวลาที่เรา

ต้องกล้าหาญและจริงใจที่จะช่วยครอบครัวมนุษยชาติ

ให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการปรองดอง	 ให้ดำาเนิน

ชีวิตด้วยความหวังบนหนทางของสันติภาพที่แท้จริง

“พ่อมองดูสังคมท่ีศาสนิกชนท่ีมีความเชื่อ

แตกต่าง	ดำาเนินชีวิตได้รับสิทธิการเป็นพลเมือง	และอยู่

ร่วมกันอย่างสุขสันติ”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปพระดำารัสของ

พระองค์ด้วยการวอนขอสันติภาพจากการทำาสงคราม

ต่อกัน		โดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้ง	ได้แก	่

เยเมน	ซีเรีย	อิรัก	และลิเบีย”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปประเด็น

สำาคัญๆ	 ในเอกสารของพระองค์เก่ียวกับภราดรภาพของ

มนุษย์เพื่อสันติภาพโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ		

ดังต่อไปนี้	

-	 ด้วยความเชื่อมั่นว่าคำาสอนที่เที่ยงแท้ของ

ศาสนาเชื้อเชิญเราให้ยึดมั่นในคุณค่าของสันติภาพ

-	อิสรภาพคือสิทธิของมนุษย์ทุกคน

-	ความยุติธรรมบนพ้ืนฐานของความเมตตา	คือ	 

หนทางที่มนุษย์พึงก้าวเดินเพื่อศักดิ์ศรีของชีวิตซึ่ง

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิจะได้รับ

-	 การเสวนา	 	 ความเข้าใจ	 และการส่งเสริม

วัฒนธรรมของการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อกัน

การยอมรับในผู้อ่ืน	 และดำาเนินชีวิตร่วมกันอย่างสุขสันติ	 

เป็นกุญแจสำาคัญที่จะช่วยลดปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

สังคม	 การเมือง	 และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์แบกรับ

ไว้อย่างหนักหน่วง

-	 การเสวนาของผู้เชื่อศรัทธาในศาสนาที่แตก-

ต่าง	 คือการดำาเนินชีวิตร่วมกันด้านจิตวิญญาณในโลก 

ที่กว้างใหญ่		เราต่างแบ่งปันคุณค่าทางสังคมร่วมกัน	และ 

ส่งต่อคุณค่าทางศีลธรรมท่ีสูงส่งอันเป็นเป้าหมายสำาคัญ

ของศาสนาต่างๆ	สู่ชนรุ่นหลัง		ท้ังน้ีรวมถึงการหลีกเล่ียง

การสนทนาในประเด็นที่ไม่สร้างสรรค์

-	การปกป้องสักการสถานต่างๆ		ได้แก่	สุเหร่า

ของชาวยิว	โบสถ์ต่างๆ	ในคริสตศาสนา	และมัสยิดของ

ชาวมุสลิม		เป็นหน้าที่ของศาสนิกชนทุกคน	คุณค่าและ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 กฎข้อบังคับ	 และข้อตกลง

สากล			หลีกเล่ียงความพยายามท่ีจะโจมตีสถานท่ีประกอบ 

พิธีกรรมทางศาสนา			หรือคุกคามด้วยการกระทำาท่ีรุนแรง 

การระเบิด	 หรือการทำาลาย	 ซึ่งผิดต่อข้อคำาสอนของ

ศาสนา	และการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

-	 ลัทธิก่อการร้ายเป็นเรื่องน่าสลดใจและเป็น 

การคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชน	 ไม่ว่าจะ

กระทำาโดยฝ่ายตะวันออก	หรือตะวันตก	จากฝ่ายเหนือ

หรือฝ่ายใต้		ความรุนแรงดังกล่าวก่อให้เกิดความต่ืนตกใจ	 

ความสยดสยองน่ากลัว	 และเป็นการกระทำาที่เลวร้าย		 

แต่สิ่งเหล่านี้มิได้เป็นผลท่ีเกิดความขัดแย้งในเร่ือง

ศาสนา	 แม้ผู้ก่อการร้ายมักจะกล่าวหาว่าศาสนาเป็น

เครื่องมือให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวก็ตาม

-	 แนวความคิดในเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและ

หน้าที่		ซึ่งทุกคนล้วนประสงค์จะได้รับความยุติธรรม

-	 สัมพันธภาพที่ดีระหว่างประชาชนในฝั่ง

ตะวันออกและตะวันตกเป็นความจำาเป็นอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ต่อทุกฝ่าย

-	เป็นความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะตระหนักว่าสิทธิ

ของสตรีในเรื่องการศึกษาและการมีงานทำา	 และสิทธิที่

จะได้รับอิสรภาพที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองเป็น

เรื่องจำาเป็น

-	 การปกป้องเด็กๆ	 ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน

ที่จะเติบโตในสภาพครอบครัวที่อบอุ่น	 ได้รับอาหารที่มี

คุณประโยชน์ตามวัย	 ได้รับการศึกษา	และการเกื้อหนุน

ค้ำาจุน	เป็นหน้าที่ของครอบครัวและสังคม

-	 การปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุ	 	 ผู้อ่อนแอ	ผู้

พิการ	 และผู้ถูกกดขี่	 เป็นพันธะที่สังคมและศาสนาต้อง

ให้ความดูแลและปกป้องสิทธิแก่บุคคลดังกล่าว		ผ่าน

บริบทของการบังคับใช้ด้วยกฎหมายที่เคร่งครัด	 และ

สัมพันธ์กับข้อตกลงระหว่างประเทศ

อาบูดาบี	 (อังกฤษ:	 Abu	 Dhabi;	 อาหรับ:	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับ	 2	 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 รองจากเมือง 

ดูไบ	 	 อาบูดาบีตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวทีที่ยื่นเข้าไปในอ่าว

เปอร์เซีย	เมืองครอบคลุมพื้นที่	67,340	ตารางกิโลเมตร	

(26,000	 ตารางไมล์)	 และมีประชากรราว	 1.8	 ล้าน

คนในปี	ค.ศ.	2016	อาบูดาบีถือเป็นเมืองที่ค่าครองชีพ

แพงที่สุดอันดับ	3	 ในภูมิภาค	และอันดับ	26	ของโลก	 

เนื่องจากเป็นเมืองหลวงจึงเป็นศูนย์กลางการเมือง	 

การอุตสาหกรรม	วัฒนธรรม	และการค้าของประเทศ	
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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
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มี จิ ต ใจ
บ ริ สุ ท ธิ์
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เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป 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

 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

ขอคำภาวนา เพื่อระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร ฉลอง ทองทั่ว
พักผอนในพระเจา 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

ครบ 1 ป

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

จากลูก : ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ÅÙ¡àÍŽÂ¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§à¨ŒÒ ª‹ÇÂà¨ŒÒãËŒÃÍ´¾Œ¹áÅŒÇ” (Á¡ 5:34)

มารีอา เนี้ยม แซตั้ง
พักผอนในพระเจา

5 มีนาคม ค.ศ. 2001

ดอมีนิโก ไทฟุก แซโก
พักผอนในพระเจา
31 สิงหาคม ค.ศ.1962

นางเกษมศรี  จันทศาศวัต อายุ 77 ป 
พักผอนในพระเจาเมื่อ 14 มีนาคม ค.ศ. 2016

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

ผู้ที่วางใจพระเจ้า  

จะไมไดรับ

ความอับอาย

(บสร  32)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 9 ประจำาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2019หน้า 10

วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

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 (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น
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ยอแซฟ ปราโมทย ชัยสิริโรจน
ชาตะ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1916

พักผอนในพระเจา

27 กุมภาพันธ ค.ศ. 2009
ครบ 10 ป 

“การที่ใครคนหนึ่ง ยอมทนทุกขทรมานอยาง
อยุติธรรม เพราะคำนึงถึงพระเจา ก็เปนพระหรรษทาน” 

(1 ปต 2:19)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

งานการศึกษา 
สามเณราลยัแสงธรรม

สมณสาส์นเตือนใจ	 Pastores Dabo Vobis 

ระบุว่ามีสี่มิติที่มีปฏิกิริยาต่อการอบรม	 และในชีวิตของ

ศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวช	คือ	1) มิติมนุษย์ (Human 

Dimension) ซึ่งเป็นรากฐานที่จำาเป็นและมีพลวัตของ

ชีวิตสงฆ์	 2) มิติจิต (Spiritual Dimension)	 ซึ่ง

ช่วยปรับคุณภาพของศาสนบริการของสงฆ์	 3) มิติ 

สติปัญญา (Intellectual Dimension) ซึ่งมอบหลัก

เหตุผลที่เป็นเครื่องมือในการทำาความเข้าใจคุณค่าของ

การเป็นผู้อภิบาล	 และทำาให้คุณค่าเหล่าน้ันปรากฏให้เห็น 

ได้ในชีวิตประจำาวัน	 และถ่ายทอดสาระของความเชื่อ

อย่างเหมาะสม	 และ	 4) มิติการอภิบาล (Pastoral 

Dimension)	ซึง่ทำาใหพ้ระสงฆส์ามารถรบัใชพ้ระศาสน- 

จักรอย่างรู้จักรับผิดชอบและบังเกิดผล

แต่ละมิติของการอบรมมีจุดมุ่งหมายที่	 “การ

เปลี่ยนแปลง”	หรือ	 “เลียนแบบ”	หัวใจตามภาพลักษณ์

ของหัวใจของพระคริสตเจ้า	 ผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อ

ปฏิบัติงานให้แผนการแห่งความรักของพระองค์สำาเร็จ

ไป	 พระองค์ทรงรู้สึกสงสารเมื่อทรงเห็นความทุกข์ยาก

ของมนุษย์	 (เทียบ	มธ	9:35-36)	พระองค์ทรงออกไป

ตามหาแกะหลงทาง	 (เทียบ	 มธ	 18:12-14)	 จนถึงกับ

ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อแกะเหล่านั้น	 (เทียบ	 ยน	

10:11)	 พระองค์เสด็จมามิใช่เพื่อให้ผู้อื่นรับใช้	 แต่เพื่อ

รับใช้ผู้อื่น	 (เทียบ	 มธ	 20:24-28)	 ดังที่สภาสังคายนา

วาติกันครั้งที่สองระบุว่า	 ทั้งกระบวนการของการอบรม

เพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้สามเณร	 “เข้าสู่ความสนิทสัมพันธ์กับ

ความเมตตาของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะท่ีดี”	

(Pastores Dabo Vobis,	 n.	 57:	AAS	 84	 (1992),	

757-758)

การอบรมด้านสติปัญญามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

สามเณรมีความรู้ท่ีหนักแน่นด้านปรัชญาและเทววิทยา	

รวมทั้งการศึกษาวิชาทั่วไป	 เพียงพอให้เขาประกาศ 

พระวรสารแก่ประชาชนในยุคสมัยของเราได้อย่างน่า 

เชื่อถือและเข้าใจได้	 การอบรมนี้ต้องการให้สามเณร

เสวนาอย่างบังเกิดผลกับโลกร่วมสมัย	 และยืนยันความ

จริงของศาสนาด้วยเหตุผล	 ดังนั้นจึงเปิดเผยความงาม

ของศาสนาให้เห็นได้	 การอบรมสติปัญญาจะช่วยให้

พระสงฆ์ฟังพระวาจาอย่างลึกซึ้ง	 รวมทั้งฟังชุมชนพระ

ศาสนจักร	 เพ่ือเรียนรู้ว่าจะอ่านเคร่ืองหมายของกาลเวลา

อย่างไร	(The	Gift	of	the	Priestly	Vocation,	n.	117)

บ้านเณรใหญ่แสงธรรมและวิทยาลัยแสงธรรม	

ได้เห็นถึงมิติการอบรมท้ังครบ	 จึงมีหน่วยงานหรือชมรม

การศึกษานี้ขึ้นมาในบ้านเณรเอง	 เพื่อช่วยส่งเสริมและ 

พัฒนาด้านการศึกษาให้กับสามเณร	 ซึ่งแน่นอนไมไ่ด้ 

หมายถึงต้องมีมิติด้านนี้อย่างเดียวแต่จำาเป็นต้อง

สอดคล้องและพัฒนาสามเณรทั้งครบทุกด้าน	 ในการ

เป็นพระสงฆ์ผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้าต่อไปในอนาคต	

เรื่องที่มีการพูดถึงและให้ความสำาคัญตลอดมาคือ	 การ

พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	 พูดได้ว่า	 ภาษาอังกฤษ

เข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา	 เป็นเสมือนการเปิดโลกกว้าง	

การได้ศึกษาเอกสาร	 ตำารา	 หรือหนังสืออื่นๆ	 นั้นเป็น

สิ่งที่จำาเป็นเช่นกัน	สิ่งสำาคัญคือ	ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน	

อย่ามองแค่ว่าเป็นเรื่องที่ยากลำาบาก	 ความลำาบากไม่ใช่

ปัญหาใหญ่แต่การเปิดใจท่ีจะเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งท่ีสำาคัญ

กว่า	

อีก ท้ังทางวิทยาลัย ยัง มีการ จัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบรรดาสามเณรทั้งครบ	

ทั้งเรื่องของวิชาการ	 พัฒนาควบคู่กับความเชื่อ	 นั่นคือ

วิชาปรัชญาและเทววิทยา	 เพื่อนำาไปใช้ในอนาคต	 เป็น

เสมือนการปูพื้นฐานที่มั่นคงและแข็งแรง	

ดังนั้น	 ทางหน่วยงานหรือชมรมการศึกษา	 จึง

มีโครงการเพื่อช่วยกันเสริมสร้าง	 และฝึกฝนทักษะเหล่า

นี้	 ไม่ว่าจะเป็นการนำาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้ใน

ชีวิตประจำาวันหรือคำาศัพท์ทางการของพระศาสนจักร	

นำามาเสนอและการใช้	 ได้เห็นโครงการการดูแลหนังสือ

ต่างๆ	 ของบ้านเณรและวิทยาลัยให้สามารถนำากลับมา

ใช้ได้ใหม่	 และโครงการการนำาการละเล่นมาผสมผสาน

กับภาษาอังกฤษ	เพื่อจะมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องแค่เรียนแต่ 

(อ่านต่อหน้า 16)
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
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• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

+Vol 9 Jan.Feb. .indd   11 31/1/2562 BE   09:46

สาส์นวันสตรีสากล
จากพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
8 มีนาคม ค.ศ. 2019 / พ.ศ. 2562

“การกระทำาเลวร้ายท่ีน่าอับอายต่อผู้หญิง ความรุนแรงในครอบครัว 

และการใช้งานเยี่ยงทาสในหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงอำานาจ

ของผู้ชายเลย แต่เป็นการกระทำาของคนขี้ขลาด...” (AL 54)

พี่น้องคริสตชนที่รัก

	 วันสตรีสากล	 8	 มีนาคม	 ซึ่งทั่วโลกถือเป็นวันระลึกถึงสิทธิเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย	 และในทุกปีสตรีทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์เรียกร้องถึงความ

เสมอภาคทางเพศ	 แต่สตรียังคงถูกเลือกปฏิบัติและตกเป็นเหยื่อของความ

รุนแรงในครอบครัว

สิ่งที่น่าเศร้าใจที่สุดคือข้อมูลจากสหประชาชาติในปีที่ผ่านมา	 ระบุว่า	 

“บ้าน”	 สถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดสำาหรับชีวิตมนุษย์	 กลับกลายเป็น 

สถานที่	 “อันตรายที่สุด”	 สำาหรับสตรี	 โดยคดีที่เหยื่อเป็นผู้หญิงทั้งหมด	 มี 

ผู้ก่อเหตุเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวของพวกเธอเอง	 ซ่ึงรากเหง้าของปัญหา

ดั่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสระบุไว้ในสมณลิขิตเตือนใจ	 “ความปีติยินดี 

แห่งความรัก”	 ว่า	 “วัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่”	 ยังคงเป็นปัญหาสำาคัญใน

หลายพื้นที่ทั่วโลก	รวมทั้งในสังคมไทย

	 นอกจากนี้	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสระบุไว้ว่าบ้านที่เราอาศัย

อยู่ร่วมกันนี้	เป็นเสมือนพี่สาวคนหนึ่ง	แต่	“บัดนี้ พี่สาวผู้นี้ส่งเสียงร้อง เพราะ

ความเสียหายที่เราได้ก่อให้เกิดขึ้นกับเธอ” (LS 2)

พ่อขอเชิญชวนคริสตชนให้มีบทบาทในการช่วยลดความรุนแรง 

ในครอบครัว	 โดยให้บ้านเป็นสถานที่	 “ปลอดภัย”	 สำาหรับสตรีทุกคน	 และ 

ขณะเดียวกัน	 เราต้องไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงต่อ	 “บ้านส่วนรวม”	 ของเรา

มนุษย์	ซึ่งเป็นเสมือน	“พี่สาว”	ของเรา	ด้วยการใช้ทรัพย์สินที่พระเจ้าทรงมอบ

ให้อย่างมีความรับผิดชอบ	 โดยให้บ้านส่วนรวมนี้เป็นสถานที่	 “ปลอดภัย” 

สำาหรับมนุษย์ทุกคนด้วยเช่นกัน

	 โอกาสวันสตรีสากลปีนี้	พ่อขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนให้ตระหนักถึง

คุณค่า	ศักดิ์ศรีของสตรี	และขอให้สตรีทุกท่านภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนและ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 ขอพระแม่มารีย์ได้ดูแลสตรี

และการปฏิบัติงานรับใช้มนุษยชาติของสตรีในทุกภาคส่วน	 เพื่อสร้างอาณาจักร

สวรรค์ให้ปรากฏเป็นจริงในโลกของเรา

  

รักในพระคริสตเจ้าและพระแม่มารีย์

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี

ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญอักแนส กระบี่ ร่วมกับคุณพ่อวัฒนศักดิ์ 

ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศไทย พร้อมกับ

บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษ ทั้งใกล้ ไกล ที่มาร่วมเพิธี 

เป็นจำานวนมาก ซึ่งในโอกาสเตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

คณะกรรมการเตรียมงานได้กำาหนดให้ เดือนมกราคม 2019 เป็นเดือน

ของการเน้นกิจกรรมด้านงานสังคมพัฒนา โดยกำาหนดให้มีกิจกรรมชุมนุม 

สมาชิกกลุ่มวินเซนเดอปอล และผู้สนใจจิตตารมณ์ ดังกล่าว ในโอกาส

ฉลองประจำาปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญอักแนส กระบี่

	 ในปีน้ี	ก่อนวันฉลองวัด	(24	มกราคม)	กลุ่มคริสตชนได้รับการหล่อเล้ียง

ด้วยพระวาจาของพระเจ้า	 โดยพระสังฆราชโยเซฟ	 ประธาน	 ศรีดารุณศีล	 ร่วม

กับคณะกรรมการวิถีชุมชนวัด	 และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย	 เตรียมจิตใจให้กับพี่น้องคริสตชนวัดนักบุญอักแนส	 

เป็นพิเศษ	ซึ่งการเตรียมจิตใจ	 เริ่มด้วยการรับชมวิดีทัศน์	 350	ปี	มิสซังสยาม	 

และวิดีทัศน์สรุปมิติการเยี่ยมเยียนในงานอภิบาลของบรรดามิชชันนารี 

ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	 บรรดาผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจได้มีโอกาส	 รำาพึง

พระวาจา	 ด้วยวิธีการแบบ	 Lectio	 Divina	 ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของการ 

เตรียมจิตใจในครั้งนี้	หลังจากรับฟัง	ไตร่ตรอง	พระวาจาของพระเจ้าร่วมกันแล้ว	

ได้มีโอกาสศึกษากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	

และร่วมกันวางแผนงานอภิบาลในระดับวัด	 โดยคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด 

ผู้อำานวยการศูนย์สังคมพัฒนา	 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	 เป็นผู้นำา	 นอกจากนี้ 

บรรดาผู้เข้าร่วมการเตรียมจิตใจ	 ยังได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย

ของศีลอภัยบาปโดยพระสังฆราช	 และคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป	 

ก่อนท่ีจะจบการเตรียมจิตใจด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกันและรับพร 

พระจิตเจ้า

โอกาสแห่งความชื่นชมยินดี	 ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญ 

อักแนส	กระบี่	 ในปีนี้มีเด็ก	ๆ	ที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำานวน	4	คน	และ 

ในภาคบ่ายคุณพ่อสุวัฒน์	 เหลืองสอาด	 ได้นำาสมาชิกกลุ่มวินเซนเดอปอล	 และ 

ผู้สนใจ	 ร่วมกันไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ	 “จงชื่นชมยินดีเถิด”	 ขององค์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย	 เพื่อแสดง 

ความคิดเห็น	 ในประเด็นของ	 “การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์	 ผ่านมิติการรับใช้ในชุมชน

วัดด้วยใจยินดี”	เพื่อเชื่อมโยงสู่งานสังคมในระดับวัด	

การชุมนุมของกลุ่มวินเซนเดอปอล	 ในวันนี้จบลงด้วยการกล่าวปิด	 

และให้ข้อคิดโดยคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราชและจิตตาภิบาลกลุ่ม 

วินเซนเดอปอล	สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วินเซนเดอปอล ผู้สนับสนุนการแพร่ธรรม (ต่อจากหน้า 20)
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ตายเป็นมรณสักขีเพื่อยืนยันความเชื่อ	 และหลายคน

ดำาเนินชีวิตเยี่ยงนักบุญ	

•	 งานธรรมทูตยังดินแดนที่พบใหม่ๆ	 เช่น	

ออสเตรเลียและหมู่เกาะต่างๆ	รวมถึงประเทศต่างๆ	ใน

ทวีปแอฟริกาและเอเชีย	 ซึ่งพระองค์ตรัสว่ายังมีผู้คนอีก

จำานวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า

ภาคที่	2	“ถึงบุคคลที่รับผิดชอบงานธรรมทูต”	

(ข้อ	9-17)	

•	 ถึงบทบาทของพระสังฆราชในฐานะอัคร-

สาวกมีหน้าที่โดยตรงในการขยายพระอาณาจักรของ

พระเจ้า	ถึงบรรดาอธิการเจ้าคณะให้ใช้เครื่องมือทุกชนิด 

เพื่องานธรรมทูต	ทั้งการพูด	การกระทำา	การเขียน	เพื่อ

ส่งเสริมและกระตุ้นสมาชิกให้ทำางานในท้องทุ่งของ

พระเจ้า	

•	 ให้ร่วมงานกับสมาชิกด้วยความรัก	 เป็นทั้ง

ผู้นำาและผู้พิทักษ์ความเชื่อ	

•	 เมื่องานที่หนึ่งเข้มแข็งแล้ว	 ให้ขยายออกไป

ยังสถานที่ใหม่ๆ	 ต่อไป	 ถ้าบุคลากรไม่พอให้หาคนจาก

คณะอื่นๆ	 มาช่วย	 โดยอาจจะให้ช่วยในด้านโรงเรียน	

โรงพยาบาล	ศูนย์เด็กกำาพร้า	ศูนย์จิตเมตตา	ฯลฯ	

•	ให้ฝึกสงฆ์/นักบวชพื้นเมืองเพื่องานธรรมทูต	

เพราะพวกเขาเข้าใจบริบทของประชาชนและสามารถ

เข้าถึงประชาชนในสถานที่และสภาพการณ์ที่ธรรมทูต

ต่างประเทศไม่สามารถเข้าถึงได้	

•	 ที่สำาคัญคือการเตรียมพวกเขาอย่างดีให้เท่า-

เทียมกับสงฆ์นักบวชที่ได้รับการเตรียมตัวจากยุโรป	

เพราะพวกเขาไม่ได้มาทำางานเป็นเพียงผู้ช่วยของธรรม-

ทูตต่างประเทศเท่านั้น	 แต่เป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณที่ 

เท่าเทียมกับธรรมทูตอื่นๆ	 และพระศาสนจักรจะต้อง

ไม่ทำาตนให้เป็นคนแปลกหน้า	 จึงต้องฝึกอบรมคน 

พื้นเมืองให้เข้ามาร่วมงานมากขึ้น

ภาคที่	3	“ถึงบรรดาธรรมทูต”	(ข้อ	18-30)		

•	 บรรดาธรรมทูตที่กำาลังทำางานในท้องทุ่งของ

พระเจ้าจงระลึกว่าพวกท่านกำาลังนำาแสงสว่างแห่งเมือง

สวรรค์ไปให้มวลมนุษย์	 ไม่ใช่ทำางานเพื่อโลกแต่เพื่อ 

พระคริสต์	 จึงต้องมีชีวิตจิตที่มั่นคง	 ไม่แสวงหาผล

ประโยชน์เพื่อประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน	 ตรง

กันข้ามกลับต้องทำางานเพื่อพระศาสนจักรส่วนรวม	

•	 นอกจากนั้นธรรมทูตจะต้องอุทิศตนทำางาน

โดยไม่เห็นแก่ตัว	 หรือยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง	 ก่อนที่จะเข้า

รับหน้าที่พวกเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ	

•	สำาหรับประชาชนทั่วๆ	ไปแล้ว	การปฏิบัติตน 

เป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณค่ามากกว่าความรู้ทางสติ

ปัญญา	

•	 แต่อย่างไรก็ตามเขาจะต้องสามารถตอบ

คำาถามเกี่ยวกับความเชื่อที่ยุ่งยากต่างๆ	 ได้	 ทั้งนี้โดย 

การอ่านและการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ	 ผู้เตรียมเป็นธรรมทูต 

จะต้องเรียนรู้ทั้งทางธรรมได้แก่วิชาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ	และ 

วิชาทางโลกท่ีจำาเป็นสำาหรับงานธรรมทูตซ่ึงมหาวิทยาลัย

อูบาร์นีอานาของสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระ 

วรสารสู่ปวงชน	(1	สิงหาคม	1627)	เป็นสถานที่สำาหรับ

ฝึกอบรมงานด้านธรรมทูต	 (Missiology)	 อย่างเป็น

ทางการให้กับสมาชิกของพระศาสนจักร	

•	 นอกจากนั้นธรรมทูตควรเรียนรู้เรื่องภาษา

และวัฒนธรรมของประเทศที่จะต้องไปทำางานด้วย	

อย่างไรก็ตามสิ่ งที่สำ าคัญคือธรรมทูตต้องเป็นคน

ศักด์ิสิทธ์ิ	 ท้ังน้ีให้ยึดพระเยซูเจ้าเป็นรูปแบบในการทำางาน	

และทรงชมเชยการอุทิศตนทำางานของบรรดานักบวช

หญิง

ภาคที่	4	“ถึงคาทอลิกทุกคน”	(ข้อ	31-40)	

•	พระสันตะปาปาทรงเน้นว่างานธรรมทูตไม่ได้ 

เป็นงานของบรรดาธรรมทูตเท่านั้น	 แต่คาทอลิกทุกคน

ต้องมีส่วนร่วมในงานนี้	

•	 ทุกคนสามารถช่วยได้ในสามรูปแบบด้วยกัน	

คือ	 การภาวนาเพื่องานธรรมทูต	 การสนับสนุนกระแส-

เรียก	และการช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย	

•	 นอกจากนั้นพระสันตะปาปายังได้ชี้ให้เห็น

ถึงความสำาคัญของสมณองค์กรท่ีรับผิดชอบบริหาร

จัดการงานธรรมทูตของพระศาสนจักร	 ได้แก่	 สมณ-

กระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	ซึ่งมีสมณองค์กร 

สนับสนุนงานแพร่ธรรม	 หรือ	 PMS	 (Pontifical	

Mission	 Societies)	 เป็นหนึ่งในการรับผิดชอบฯ	 ซึ่ง

ยังประกอบด้วยสมณองค์กรย่อยอีกสี่สมณองค์กร	

ได้แก่	สมณองค์กรเผยแผ่ความเชื่อ	 (Society	 for	 the	 

Propagation	of	the	Faith)	มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน

งานด้านการเงินที่จำาเป็นในการเผยแผ่ความเชื่อ	 ทั้งใน

พระศาสนจักรที่จัดตั้งขึ้นแล้วและพระศาสนจักรที่กำาลัง

จัดตั้งขึ้นในอนาคต	ในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับงานแพร่ธรรม	 เช่น	 การสร้างโบสถ์	 การสนับสนุน

ครูคำาสอน	 สื่อมวลชน	 ฯลฯ	 สมณองค์กรยุวธรรมทูต	

(Association	of	the	Holy	Childhood)	สมณองค์กร

นี้ให้ความช่วยเหลือบรรดาเด็กๆ	 ให้ได้รับศีลล้างบาป

ก่อนตาย	 สนับสนุนเด็กๆ	 ให้มีความเชื่อมั่นคง	 และ 

เรียนรู้ที่จะเป็นธรรมทูต	 พร้อมที่จะแบ่งปันความเชื่อให้

ผู้อื่น	สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก	 (Society	of	

St.	 Peter	 the	 Apostle)	 เป็นสมณองค์กรที่ให้ความ 

ช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมพระสงฆ์ 

นักบวชท้องถิ่นเพื่องานธรรมทูต	 และสมณองค์กร 

สหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช	 (Missionary	

Union	 of	 the	 Clergy)	 เป็นสมณองค์กรเพื่อช่วย

ทำาให้พระสงฆ์นักบวชมีความพร้อมและความสามารถ 

ในการทำางานธรรมทูตเพ่ือความรอดของคนที่ไม่ได้

เป็นคาทอลิกและสนับสนุนงานของสันตะสำานักในงาน 

ธรรมทูต

ภาคที่	5	“บทสรุป”	(ข้อ	41-42)	

•	 พระสันตะปาปาทรงคาดหวังว่างานธรรมทูต 

จะต้องประสบผลสำาเร็จถ้าท้ังบรรดาธรรมทูตและ

สัตบุรุษร่วมมือกัน	 ปัญหา	 ความขัดแย้งและบาดแผล

จากสงครามโลกจะได้รับการเยียวยาโดยเร็ว	 เราพร้อม 

ที่จะปฏิบัติตามเสียงของพระองค์ที่ว่า	 “จงแล่นเรือออก

ไปที่ลึก”	(ลก	5:4)	

•	 ขอพระมารดาของพระเจ้า	 ราชินีแห่งอัคร-

สาวกสดับฟังคำาภาวนาของเราและวอนขอพระจิตเจ้า

ทรงช่วยพระสงฆ์นักบวชและสัตบุรุษในงานธรรมทูตนี้

ด้วย

ไตร่ตรอง

ชุมนุมวันนักบวชสากล (ต่อจากหน้า 4) •	 สมณลิขิต	 Maximum	 Illud	 ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นเอกสารฉบับแรกที่ศึกษางานธรรมทูต

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 และได้ให้หลักปฏิบัติพร้อม

แนวทางในการทำางานแพร่ธรรม	 ซึ่งเป็นต้นแบบของ

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานธรรมทูตของพระศาสนจักร

คาทอลิกอื่นๆ		ในสมัยต่อมา

•	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้จดหมาย

ตอบพระคาร์ดินัลฟิโลนี	 “ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 15	 เมื่อเกือบร้อย

ปีมา	สังคายนานำามาพูดซ้ำาอีกเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว	และยัง

คงเป็นปัจจุบันเสมอ”

•	สมณลิขิตนี้	สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ 

ที่	 15	 ทรงให้คำาแนะนำาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พระองค์ทรง 

ห่วงกังวลสองประการได้แก่การที่บรรดาธรรมทูต 

มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันและการที่ไม่พยายามที่จะ

ฝึกอบรมสงฆ์นักบวชพื้นเมืองในงานธรรมทูต	 และ

ลักษณะของการยึดติดในชาติของตนหรือลัทธิชาตินิยม

ทำางานเฉพาะกลุ่มของตน

•	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	 ที่	 15	 ได้

ชื่อว่า	“องค์อุปถัมภ์ของงานผู้ถูกจองจำา”	เป็นกลุ่มของ 

บุคคลที่ช่วยเหลือนักโทษสงคราม	 โดยพระองค์ทรงส่ง

เงินจำานวน	 8	 พันล้านดอลลาร์	 ติดต่อสืบหานักโทษ	

700,000	ราย	ส่งกลับบ้าน	40,000	ราย	และสื่อสารกับ

ครอบครัว	500,000	ราย	พระสงฆ์	ทูต	และพระสังฆราช

ได้ออกเยี่ยมค่ายกักกันในนามของพระสันตะปาปา

•	ในสมณสาส์น	13	ฉบับ	เป็นเรื่องสันติภาพ	5	

ฉบับ	ท่านได้ออกกฎหมายพระศาสนจักร	(1917	Code	

of	Canon	Law)

•	 คำาถามที่ท้าทายสำาหรับงานธรรมทูต	 คือ	

“ทำาอย่างไรให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้มากท่ีสุดโดยใช้คน 

ให้น้อยที่สุด”	 และ	 “เขตพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบใดที่ยัง 

ไม่ได้รับข่าวดีของพระเยซูเจ้า	 และจำานวนคนที่ยังไม่ได้

รับข่าวสารคริสตชนมีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์”

•	 งาน	 4	 มิติ	 ที่สมณกระทรวงประกาศพระ 

วรสารสู่ปวงชน	แนะนำา

1.	คำาสอนธรรมทูต-ศึกษาคำาสอนพระศาสนจักร

2.	ชีวิตจิตธรรมทูต-สวดภาวนา

3.	แสวงบุญ	ศึกษาประวัตินักบุญ	ผู้ศักดิ์สิทธิ์	

ทั้งในระดับสากลและท้องท้องถิ่น

4.	งานกิจเมตตา	ทั้งฝ่ายกายและจิตใจ

คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู	 มหาธิการิณีคณะ

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ	 ประธานสหพันธ์

อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย	กล่าวแสดงความ

ยินดีกับผู้ฉลองในนามของสหพันธ์	 พร้อมทั้งกล่าว

ขอบคุณ	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักดิ์	โกวิท- 

วาณิช	พระสังฆราชยอแซฟ	พิบูลย์	 วิสิฐนนทชัย	 	 และ

ผู้ร่วมพิธี	 “วันนี้มองเห็นทุกคนแล้วรู้สึกถึงพลัง	 รู้สึกถึง

ความสวยงาม	 ในวันที่เรามาอยู่รวมกันมากมายขนาดนี้	

ในสมณลิขิตจงชื่นชมยินดีเถิด	 ได้พูดถึงนักบวชว่าเป็น

ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียก	และเลือกเป็นพิเศษ	ให้ละทิ้งทุกสิ่ง	 

เพ่ือติดตามพระองค์	 โดยการดำาเนินชีวิตตามจิตตารมณ์

พระวรสาร	 พระสันตะปาปาเน้นสำาหรับปีนี้	 ในรูปแบบ

เชิงประกาศก	 (อ่านต่อหน้า 17)
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 วั ด นั ก บุ ญ ย อ -

แซฟ หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวดัวันเสาร์ที	่9	มนีาคม	

เวลา	 10.30	 น. พระคาร์- 

ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

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	 (สำานักมิสซังแห่งแรกของมิสซัง

สยาม)	วันเสาร์ที่	16	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	พระสงฆ์

มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส	เป็นประธานพิธี	

 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

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.

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่	 ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	11	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ 	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

18	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	25	พฤษภาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า 

จ.พังงา ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 24	 	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 

10.00	น.

 วัดพระราชินีแห่งสันติภาพ พัทลุง	ฉลองวัด

วันเสาร์ที่	2	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ ถำ้าสิงห์ 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.

 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		

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

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่	 23	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.30	 น.	 

พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย์ วสิฐินนทชัย 	เป็นประธาน	

(ติดต่อสอบถาม คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว โทร. 08-

7573-7415)

 วัดนักบุญยอแซฟ พิจิตร	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี
“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4)สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

16	มีนาคม	เวลา	10.30	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.อากาศอำานวย  จ.สกลนคร	ฉลอง

วัดวันอังคารที่	19	มีนาคม	เวลา		10.00	น.		

 วัดนักบุญยอแซฟ คำาเกิ้ม  ต.อาจสามารถ  

อ.เมือง  จ.นครพนม	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	13	เมษายน	

เวลา		10.00	น.		

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ต.คำาตา- 

กล้า  อ.คำาตากล้า  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	13	

เมษายน	เวลา		10.00	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด  ต.จันทร์เพ็ญ   

อ.เต่างอย  จ.สกลนคร	ฉลองวัดวันเสาร์ที่	27		เมษายน	

เวลา		10.00	น.	

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ต. 

ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร	ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่	

11	พฤษภาคม	เวลา		10.00	น.		

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ประเทศไทย (ต่อจากหน้า 19)

โดยมีอาจารย์นิคม กายราช ประธานสภาฯ เป็น

ประธานที่ประชุม  มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 20 

คน 

	 วาระสำาคัญคือ	การเตรียมตัวไปร่วมประชุม

เซอร์ร่าเอเชีย	ครั้งที่	 20	ที่ฮ่องกง	 ระหว่างวันที่	 30	

มกราคม	 -	 2	 กุมภาพันธ์	 2020	 โดยเชิญอาจารย์

ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	 เป็นวิทยากรให้

ข้อมูลโปรแกรมการประชุม	 กิจกรรม	 เดินทางและ

ที่พักโรงแรม	 เนื่องจากมีสมาชิกสนใจลงชื่อไปร่วม

ประชุมมากกว่า	 100	 คน	 อาจารย์ได้ให้ข้อมูลอย่าง

ละเอียดเป็นที่พอใจของทุกคน	

	 อนึ่ง	 อาจารย์ชัยณรงค์ได้แจ้งว่า	 	 เป็นท่ี 

แน่นอนแล้วว่า	 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจดัประชมุ

เซอร์ร่าสากลและเซอร์ร่าเอเชีย	ครั้งที่	21	ในปี	2022	

ในครั้งเดียวกัน	จึงขอให้มีการตั้งคณะทำางานขึ้น	เพื่อ

เตรียมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ประชุม	

และวันประชุมที่เหมาะสม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	และเนื่องด้วยวันที่	10	มกราคม	2019	 

เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ชัยณรงค์	 มนเทียร-

วิเชียรฉาย	 ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทยและ

กรรมการบริหารจึงพร้อมใจอธิษฐานขอพรจาก 

องค์พระผู้เป็นเจ้า	 ขอให้อาจารย์มีความสุขและมี

สุขภาพแข็งแรงตลอดไป	 และยังได้มอบช่อดอกไม้

วันเกิดพร้อมเค้กวันเกิดด้วย



ปีที่ 43 ฉบับที่ 9 ประจำ�วันที่ 24 กุมภ�พันธ์ - 2 มีน�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ที่นี่มีนัด
หน้า 16

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  

ร่วมกับองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส	 “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วย 

พระทัยพระเยซู” 	เดือนละ	2	คร้ัง		ท่ีห้องประชุมอาราม 

พระหฤทัยฯ	คลองเตย		วันพฤหัสบดีที่	3		และอาทิตย์ 

ที่	3	ของทุกเดือน	เวลา	10.00-15.00	น.		(พิธีบูชา

ขอบพระคุณเวลา	09.00	น.)

	 พฤหัสบดี	 :	 	 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.

] 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	

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย	

และจิตวิญญาณ	 คุณสงวน โทร.	 08-1633-4766	

คุณเปรม โทร.	08-4700-8789	

] แผนกศาสนสัมพันธ์ฯ  ฝ่ายงานธรรมทูต อัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญคริสตชนร่วม	 รับรู้...	 

ไตร่ตรอง....		เพื่อการเจริญชีวิตคริสตชน		และ	(ปฏิบัติ)	 

พันธกิจ	 ตาม	 สมณลิขิตเตือนใจ	 GAUDETE	 ET	 

EXSULTATE		“จงชื่นชมยินดีเถิด”	(มธ	5:12)	โดย		

คุณพ่อสมเกียรติ   บุญอนันตบุตร 		วันเสาร์ที่	 	9		

มีนาคม		ค.ศ.	2019	/	พ.ศ.	2562	ระหว่างเวลา		09.00-

12.00	น.	(ลงทะเบียน	08.30	น.	รับประทานอาหาร

เที่ยง)	ที่ห้องประชุม		ชั้น	4		บ้านแคทเธอรีน		(อาคาร

ติดบ้านพักพระสงฆ์)	 อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 	 	บางรัก		

กรุงเทพฯ	 ติดต่อสอบถาม	 สำารองที่นั่งได้ที่	 แผนก

ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์	 	 ฝ่ายงาน

ธรรมทูต	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ				โทร.		0-2681- 

3835	/	08-4332-0836	/	08-4332-0803		โทรสาร	

0-2681-3836	Email	:	ird_ecum@catholic.or.th

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

ค.ศ. 2019	 วันพุธที่	 13	 มีนาคม	 /	 วันอังคารที่	 23	 

เมษายน	/	วันพุธที่	15	พฤษภาคม	/	วันพุธที่	19	มิถุนายน	

จัดที่โรงแรม	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 

] 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	

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

V วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่	3	มีนาคม	2019	พิธี

มิสซาในสุสาน	เวลา	10.00	น.

หมายเหตุ		-	ทางวัดเตรียมดอกไม้/เทียนไว้บริการ

สำาหรับพี่น้องเพื่อมอบให้ผู้ล่วงลับ

	 -	 เสกสุสานวัดน้อยบ้านปลายนาหลังจาก

เสร็จมิสซาที่สุสานแล้ว

	 -	 ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า	 โทร.	 08-

1726-1042	คุณรังสรรค์ 

V วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร วันพุธ

ที่	6	มีนาคม	2019	เวลา	18.30	น.	

V วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่	 9	 มีนาคม	

2019	พิธีมิสซาที่สุสาน	เวลา	10.00	น.	(ทางวัด

มีเทียนและดอกไม้จ่ายหน่าย)

V วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร วันอาทิตย์ที่	10	มีนาคม	2019		เวลา	

16.30	น.	พิธีมิสซาที่สุสาน		(ทางวัดมีดอกไม้และ

เทียนจ�าหน่าย)  

V วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด  

วันอาทิตย์ที่	 10	มีนาคม	2019	 เวลา	09.00	น.	 

คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ	เป็นประธาน

V วัดอัครเทวดาราฟาแอล จ.สมุทรปราการ 

วันอาทิตย์ท่ี	10	มีนาคม	2019	เวลา	10.00	น.

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)

เสกสุสาน

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 
สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ

ให้ค�าปรึกษา ฟรี
โทร. 08-8377-4455

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

ขอเชิญร่วมฉลอง
75 ปี มรณกรรมท่านบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

เดินเท้าก้าวตามท่านบุญราศี
จากอารามคาร์แมล สามพราน สู่สักการสถาน
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 17.00 น.

มิสซาฉลองวันสถาปนาบุญราศี
ณ พระแท่นชั้นใต้ดิน อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 เวลา 15.00 น. 

คุณพ่อบุญเกิดเยี่ยมชุมชน-ชวนมาฉลองวัด
ณ จุดนัดหมาย ชุมชนวัดนักบุญเปโตร 
20 จุด 20 คืน
เดือนกรกฎาคม หลังมิสซาค�่า  

ภาวนากับท่านบุญราศี
ขอพระพรยามเจ็บป่วย เพื่อพี่น้องและญาติมิตร

ทุกวันศุกร์ เวลา 18.45 น. 
ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบ�ารุง สามพราน นครปฐม

เป็นเรื่องง่ายที่จะทำาความเข้าใจและเรียนรู้	 สิ่ง

เหล่านี้เป็นเสมือนทักษะท่ีจำาเป็นต้องฝึกฝน

เป็นประจำา	ทั้งการพูด	การอ่าน	การเขียน	หรือ

การร้องเพลง	 ให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง

ในชีวิต

สุดท้าย	ขอฝากกระแสเรียกของบรรดา

สามเณรทุกคนไว้ในคำาภาวนาของทุกท่าน	 เพื่อ

ให้พวกเราเติบโตในด้านต่างๆ	 ทั้งครบ	 ฝึกฝน

และเตรียมตัวเรา	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานด้วย

ชีวิต	 เป็นเสมือนศิษย์ของพระคริสตเจ้า	 และ 

รับใช้เพื่อนพี่น้องในพระศาสนจักรสืบต่อไป

บร.อานนท์  ตันชัย

เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)
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ชุมนุมวันนักบวชสากล (ต่อจากหน้า 13)

	 ที่วัดแห่งนี้เป็นที่เริ่มต้นของพระศาสนจักรแห่ง

ประเทศไทย	 อยากให้พี่น้องทุกคนมีไฟแห่งธรรมทูต	

พลังแห่งความรักของการประกาศ	 พลังแห่งการอุทิศตัว 

เช่นเดียวกับธรรมทูตที่นี่ได้ลุกโชนอยู่ในหัวใจของ 

พี่น้องทุกท่าน	

ตลอดระยะเวลา	350	ปี	แห่งการสถาปนามิสซัง 

สยาม	 จริงๆ	 แล้วนักบวชมีบทบาทในงานธรรมทูต	 ใน

งานอภิบาล	 และพวกเราก็เคียงบ่าเคียงไหล่กับพระศาสน- 

จักรท้องถิ่นเสมอมา	

วันนี้เรา	 4	 สังฆมณฑล	 กรุงเทพฯ	 จันทบุรี	

นครสวรรค์	และราชบุรี	มาร่วมที่นี่	ในขณะที่สังฆมณฑล

ภาคเหนือ	 เชียงใหม่	 และเชียงราย	 ทางอุบลราชธานี	 

ท่าแร่	ก็จัดตามรอยมิชชันนารีเหมือนกัน	วัตถุประสงค์

ในการจัดคร้ังน้ี	 จึงเกิดข้ึนเพ่ือให้เราผู้รับเจิมหรือนักบวช	

ได้รื้อฟื้นจิตตารมณ์ของการประกาศข่าวดี	 จิตตารมณ์

ของการเป็นธรรมทูตเหมือนบรรพชนของเราในระยะ

แรกเริ่ม	 ด้วยการจาริกตามรอยกลุ่มธรรมทูตกลุ่มแรกที่

เดินทางมาถึงอยุธยา	 ตามลำาน้ำาเจ้าพระยา	 สายธารแห่ง

การเผยแผ่พระธรรม

ประการที่สอง	 เพื่อให้เราผู้รับเจิม	 ได้ตระหนัก

ถึงพระพรพิเศษ	ที่พระเจ้าได้เสกสรรไว้ในชีวิตของตน	

และประการที่สาม	 เพื่อเรานักบวช	 จะได้เสริม

สร้างความรัก	 ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตของคณะ

ฉันพี่น้อง	 ของบรรดาผู้รับเจิม	 ทั้งชายและหญิง	 เพราะ

ฉะนั้น	 ในขณะที่เราอยู่ในเรือ	 หรือว่าเริ่มทำากิจกรรมนั้น	

เราแบ่งปันหน้าที่	 เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เราหัวเราะ 

เราร่วมร้องเพลงมาด้วยกัน	 เราใช้ชีวิตด้วยกันฉันพี่น้อง

ในหมู่คณะของเรา	 แม้เราจะไม่ใช่คณะเดียวกัน	 แต่เราก็

สานสัมพันธ์ด้วยกัน	 เดินทางมาด้วยกัน	ด้วยหวังว่าเรา

จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม	 และยั่งยืน 

ต่อไป	 ในการร่วมพันธกิจของพระศาสนจักร	 และเพื่อ

พระศาสนจักร

งานประวัติศาสตร์วันนี้จะเกิดไม่ได้	ถ้าไม่มีมือ 

ที่มองไม่เห็น	 ที่มากระทำา	 ไม่ใช่ซิสเตอร์อรัญญา	 ไม่ใช่

เพ่ือนคณะพระหฤทัย	 เรามีเพ่ือนร่วมงานของเราในคณะ 

นักบวช	 ทุกคณะมีส่วนร่วม	 ไม่ว่าจะเป็นเทียน	 ดอกไม้	

อาหาร	 นักร้อง	 ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณแม่ศรีไพร	 กระ-

ทอง	 คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี	 ท่านได้มีส่วนร่วมคิด	 

ริเริ ่มกับเรา	 ตั้งแต่เริ่มต้น	 และมีส่วนร่วมกับเราใน

หลายส่ิงหลายอย่าง		รวมท้ังได้พาลูกๆ	มาร่วมกับพวกเรา	 

ต้องดั้นด้นมาจากจันทบุรี	

อีกท่านหนึ่ง	 คือ	 คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ 

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 เอื้อเฟื้อสถานที่	

จัดเตรียมทุกอย่าง	 ซึ่งจริงๆ	ก็มีซิสเตอร์ของเราอยู่ด้วย	

แต่คุณพ่อเปิดไฟเขียวในทุกอย่าง	 ให้คำาแนะนำาและ

ช่วยหยิบยื่นความสะดวกทุกๆ	 อย่าง	 มีทั้งติดตามและ

โทรกลับไปบอกว่า	 ‘ไม่ต้องห่วง	 ไม่ต้องห่วง	 ทุกอย่าง

เรียบร้อย’	

และสุดท้ายต้องขอขอบคุณมากๆ	 	 ซิสเตอร์

บังอร มธุรสสุวรรณ	 เลขาธิการสหพันธ์ฯ	 ซิสเตอร์ 

รับงานทุกอย่าง”	

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์	 กล่าวว่า	 “พ่อเคย

รวบรวมสถิติจำานวนนักบวชท้ังหมดในประเทศไทย	

ทั้งชาย	 ทั้งหญิง	 มี	 2,245	 ท่าน	 ซึ่งเป็นสถิติของเมื่อ 

ปีที่แล้ว	เราต้องขอบพระคุณพระเป็นเจ้า	สำาหรับพระพร

ยิ่งใหญ่ประการนี้	

เราทราบว่ามีวิกฤติในปัจจุบันและผลกระทบ

ก็มี	 แต่ขอให้มั่นใจว่า	 พระเจ้าอยู่กับเรา	 พระองค์เป็น 

ผู้เรียก	 และที่สำาคัญคือ	 ความซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้า

และในเวลาเดียวกันพระพรของพระองค์นั้นท่ีทำาให้ 

พวกเราได้ซื่อสัตย์ด้วย	มีคุณค่ามาก	

ขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษ	สำาหรับผู้ที่ได้รับ 

พระพรความซื่อสัตย์ของพระเจ้า	 และจะไม่จบแค่นี้	 แต่

จะมีตลอดไป	 ซึ่งเป็นพลัง	 เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่ายิ่งของ

พระศาสนจักร	

ขอร่วมใจภาวนา	เพื่อว่าผู้ถวายตัว	และนักบวช	 

ทั้งแห่งพันธกิจและชีวิต	 และขอพระเจ้าประทานพร 

กระแสเรียกของการเป็นนักบวช	เป็นผู้ถวายตัวมากย่ิงข้ึน”

รายชื่อผู้ฉลอง 60 ปีแห่งชีวิตนักบวช

 1. คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

	 เซอร์เบอาทริส	มาลี	วงศ์สวัสดิ์

รายชื่อผู้ฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตนักบวช

 1. คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศ 

ไทย

	 ซิสเตอร์อากาทา	จินตนา	ฉัตรสุภางค์

	 ซิสเตอร์มารีอา	จุรี	กีระกิตติวาทย์

 2. คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่ 

มารีย์

	 ซิสเตอร์จรัสพรรณ	บุญเจริญ

 3. คณะพระกุมารเยซู

	 ซิสเตอร์เชชีเลีย	ลีซา	ยินดีสุข	

 4. คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

	 ซิสเตอร์บัปติสต์	จำาเนียร	บุญทัน

 5. คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  

	 ซิสเตอร์อันนา	จันทร์สม	กิจบำารุง

	 ซิสเตอร์มาการีตา	วิไลวรรณ	ระดมกิจ

 6. คณะดอมินิกัน

	 Sr.	Dominic	of	Guzman	Pia		Alcazar

 7. สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

	 คุณแม่มารีอา	เกสร	ฉายแก้ว

	 เทเรซา	สุปราณี	ระงับพิศม์

 8. คณะภราดาเซนต์คาเบรียล

	 ภราดาหลุยส์	สุรสิทธิ์	สุขชัย

 9. คณะพระมหาไถ่

	 คุณพ่อปอล	พล	เนตรธรรม

	 คุณพ่อเปโตร	วิเชียร	ลิขิตธรรม

รายชื่อผู้ฉลอง 25 ปีแห่งชีวิตนักบวช

 1. คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

	 เซอร์ปริสซิลลา	พิมพ์ใจ	เพียเมือง

	 เซอร์อักแนส	เทแรส	กรรณิกา	อุ่นวิจิตร

	 เซอร์มารีเปียร์	ประภัสสร	ปั้นเอี่ยม

	 เซอร์มารีฟรังซิส	เพชรดาวัลย์	วรสาร

	 เซอร์มารีบลองช์	สุมิตรา	วรสาร

 2. คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย

	 ซิสเตอร์กาทารีนา	ประภัสสร		ศรีวรกุล

	 ซิสเตอร์เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู	 ทิพย์กนก	

ประสพโชคชัย

 3. คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่ 

มารีย์

	 ซิสเตอร์สุนทรี	ลิ้มจี้จง

	 ซิสเตอร์พนารัตน์	เพ่งพินิจ

 4. คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง

กรุงเทพฯ

	 ซิสเตอร์มารีอา	แสงอรุณ	ธารีจิตร

	 ซิสเตอร์คริสตีนา	กฤษณา	พูลสวัสดิ์

 5. คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

	 ซิสเตอร์อากาทา	ลับ	สมจันทร์

	 ซิสเตอร์โรซา	วิรินทิพย์	อินทรแย้ม

 6. คณะศรีชุมพาบาล

	 ซิสเตอร์มาการิต้า	ยาณี		ภานุรักษ์

	 ซิสเตอร์อันนา	ฉลาด		สังคฤกษ์

 7. คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  

	 ซิสเตอร์มารีอา	ชลธิชา		ฤทธิ์เนติกุล

 8. คณะดอมินิกันซิสเตอร์

	 Sr.	Thomas	Aguinas	Nenta	Morano

 9. คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ

	 ซิสเตอร์ลูซีอา	นงคราญ	ศรีมณี			

 10. คณะรักกางเขน แห่ง ตูดึ๊ก ประเทศ

เวียดนาม

	 Sister	Maria	Nguyen	Thi	Diem	Phuong			

	 (ซิสเตอร์มารีอา	เหงียน	ที	เดียม	เฟื่อง)

 11. สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

	 อังเยลา	อังคณา	ชื่นบาน

 12. คณะภราดาเซนต์คาเบรียล

	 ภราดามาร์ค	เศกสรร	สกนธวัฒน์

ร่วมยินดีกับพระสงฆ์ใหม่คณะซาเลเซียน

	 คุณพ่ออันตน	อนุสิทธิ์	จันทร์เพ็ญ, ซดบ
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	 “The	 Destination”	 หรือชื่อไทยว่า	 “ประทับใจที่ปลายทาง”	 เป็นชื่อ

รายการทีวีสไตล์ท่องเที่ยว	 โดยให้โจทย์ว่าสถานที่ประทับใจ	 ของแขกรับเชิญ	 

วันหนึ่งทางรายการเลือกแขกรับเชิญ	 คือ	 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช	 ซึ่งคือ 

ตัวกระผมเองนั่นแหละครับ	และผมจะประทับใจที่ไหนดีล่ะครับ

               	ผมเคยลองถามสัตบุรุษในมิสซาเหมือนกัน	เป็นคำาถามที่ไม่ได้ต้องการ

คำาตอบอะไร	 แต่เป็นคำาถามที่ชวนรำาพึงมากกว่า	 ตอนแรกที่ยังไม่ต้องตอบและ

นึกย้อนรำาพึงว่าเราประทับใจที่ไหนผมก็รู้สึกว่าคำาถามแบบนี้ไม่น่ายาก	 แต่เมื่อ 

ลงรายละเอียดและต้องเลือกจริง	ๆ	ก็ไม่ง่าย	ที่สุดผมเลือกอาสนวิหารอัสสัมชัญ	

เป็นที่แรก

	 ความสวยงามของอาสนวิหารไม่มีใครอาจปฏิเสธได้	 แต่เมื่อคนเราจะ

ประทับใจอะไรสักอย่างต้องมีอะไรมากกว่าน้ัน	 อาสนวิหารอัสสัมชัญเป็นมากกว่า

สถานที่	 เมื่อเราพบว่าข้างใต้พระแท่น	มีห้องใต้ดิน	และห้องใต้ดินที่เราว่านี้	 เป็น

ห้องที่นอกจากจะมีลักษณะเป็นวัดน้อยแล้ว	 ยังเป็นสถานที่ที่เก็บร่างมิชชันนารี

ในอดีตไว้มากมาย	 รวมทั้งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ใน

อดีต	ความประทับใจจึงไม่ใช่เรื่องของสถานที่	แต่เป็นเรื่องราวชีวิตของแต่ละคน 

ที่เปรียบดังรากแก้วของพระศาสนจักรที่ทิ้งร่างของตัวเองลงบนผืนแผ่นดินนี้	

และทำาให้พระศาสนจักรคาทอลิกไทย	ตั้งมั่น	ยืนยง	จวบจนถึงวันนี้ปีที่ 350 แห่ง

การสถาปนามิสซังสยาม

                จะว่าไปแล้ว	เมื่อเรารำาพึงและกวาดสายตากว้างไกลไปยังทุกองคาพยพ	

เป็นต้นในแต่ละสังฆมณฑลในดินแดนด้ามขวาน	 เราพบการจัดและการตระเตรียม	

การฉลอง 350	ปี	สถาปนามิสซังสยาม	ดังตัวอย่างบางสังฆมณฑลดังนี้

-	 การฉลอง  50  ปีของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	 มีตารางการ

ระลึกถึงและฟื้นฟู	 ระหว่างปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้	 ซึ่งจะจบลง 

ในเดือนกันยายน	 วันที่  29	 กันยายน	 2019  ที่อาสนวิหารของ

สังฆมณฑล

-	 การฉลอง 350	ปีมิสซังสยาม	ในระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี	

และนโยบาย  5  ข้อ	 ซึ่งจะจัดมิสซาในระดับสังฆมณฑลในโอกาสนี้

ในวันที่ 6	กรกฎาคม	2019

-	 การฉลอง  350  ปีมิสซังสยาม	 ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-

หนองแสง นอกจากจะเน้นที่กิจกรรมต่าง	ๆ	แล้ว	ยังเน้นเป็นพิเศษ

ถึง  100	 ปีมรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก	 คือ	 พระสังฆราช 

กองสตังต์ ยอห์น บัปติส โปรดม	 และคุณพ่อมารีย์ ฟรังซัวส์ 

ซาเวียร์ เกโก

-	 การฉลอง  350	 ปีมิสซังสยาม	 ของสังฆมณฑลจันทบุรี	 ซึ่ง

มีบริบท  75	 ปีของสังฆมณฑล  และวันที่  11	 พฤษภาคม	 ซึ่งเป็น

วันแยกมิสซังพอดี	 จะมีการฉลอง	 60	 ปีบวชเป็นพระสงฆ์ของ 

พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต	เป็นต้น

-	 การฉลอง  350	 ปีมิสซังสยาม  ของสังฆมณฑลนครราชสีมา 

กับการทำาความเข้าใจและอบรมประวัติศาสตร์การเข้ามาของ 

มิชชันนารีในสังฆมณฑลของตน

-	 การฉลอง  350	 ปีมิสซังสยาม	 ของสังฆมณฑลราชบุรี	 ที่เริ่ม

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ	และนอกจากจะจัด 350	ปี

แล้ว	ยังรวมไปถึง	100	ปี	สมณลิขิต	MAXIMUM	ILLUD

-	 หรือแม้ว่าสังฆมณฑลน้องใหม่อย่างสังฆมณฑลเชียงราย	

ในโอกาส	 350	 ปีมิสซังสยาม	 ยังเริ่มด้วยมิสซาเปิดวันฉลองอย่าง

เป็นทางการในวันครบรอบตรงคือวันที่  4	 มิถุนายน	 โดยมีมิสซา 

ในระดับเขต	 และเน้นไปที่บรรพบุรุษทางความเชื่อ	 ส่งเสริมฟื้นฟู

ความเชื่อของพี่น้องชนเผ่า	 และในช่วงเดือนตุลาคม	 ที่เป็นการ

ฉลองในระดับสังฆมณฑลและระลึกถึงบุญราศีนิโคลาสและบรรพ- 

บุรุษทางความเชื่อ	ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์	เมืองพาน

-	 การฉลอง  350	 ปีมิสซังสยาม  ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

เน้นที่กลุ่มเป้าหมาย 4	กลุ่มคือ	เยาวชน	ครอบครัว	ผู้อาวุโส	และ

องค์กรฆราวาส	 มีกิจกรรมมากมายทั้งในสังฆมณฑลเอง	 หรือการ

เป็นเจ้าบ้านในงานเปิดปีเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการของการเปิด	

350	 ปีสถานปนามิสซังสยามในวันเสาร์ที่	 18	 พฤษภาคม	 2019	

หรือการจาริกสู่บ้านแรกที่อยุธยา	 และแน่นอนสิ่งที่ถูกพ่วงเข้าไป	

ด้วยความหมายที่ดีและจังหวะที่เหมาะสม	 คือ	 ฉลองอาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ	 โอกาส  100	 ปี	 ในวันที่	 15	 สิงหาคม	 2019  เพื่อก่อ 

ให้เกิดจิตสำานึกว่า	อาสนวิหาร	เป็นหัวใจของอัครสังฆมณฑล

ผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างบางตอนเท่านั้น	 ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นโดย

คิดจากฐานเขตต่าง	 ๆ	 หรือสังฆมณฑลในประเทศไทย	 แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น 

ไม่ ได้ เลยถ้าวันนั้นในอดีตเราไม่มีบรรดามิชชันนารี ท่ี เข้ามาแพร่ธรรม 

ในประเทศไทยของเรา	ซึ่งผมเชื่อว่า	นอกจากที่อยุธยาที่เป็นจุดตั้งต้นแล้ว	ที่

ใต้พระแท่นในอาสนวิหารอัสสัมชัญนี่แหละ	 คือจุดรวมของบุคคลสำาคัญที่ตั้ง

พระศาสนจักรในดินแดนนี้

               	ทางรายการยังเปิดโอกาสให้ผมได้หาสถานที่มากกว่าหนึ่งแห่ง	ผมเลย 

ชวนคนทำารายการไปท่ีร้านหนังสืออินดี้สักหน่อยที่พวกเราคาทอลิกรู้จักกัน 

ในช่ือร้านหนังสือและส่ือคาทอลิก	 “ร้านคฤศตัง”	 ผมว่าท่ีน่ีเช่ือมโยงการแพร่ธรรม

ในอดีตกับการสานต่อในปัจจุบัน	 มันอาจจะไม่ใช่ร้านที่มีคนเข้าออกมากมาย	

ผลประกอบการมหาศาลแต่ผมเชื่อว่า	 ร้านคฤศตังเป็นร้านเชิงอุดมคติ	 และทำา

หน้าที่เปิดเผยแสดงตัวตน	ท่ามกลางสังคมในวงกว้าง

	 ผมพาผู้จัดรายการไปที่สุดท้ายคือ	“วัดน้อยพระจิตเจ้า	ของโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์”	 ที่นั่นแม้ว่าจะเป็นวัดเล็กๆ	 ในโรงพยาบาล	 แต่ในวาระสำาคัญ 

วาระหน่ึงคือครบรอบ  84	 ปีโรงพยาบาล	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  9	

ได้พระราชทานไฟท่ีจุดจากแสงอาทิตย์ในพระบรมมหาราชวังและนำามามอบ 

ให้กับทางโรงพยาบาล	 ไฟน้ันถูกต้ังไว้เป็นไฟตู้ศีล	 และมากไปกว่าน้ันในวันสำาคัญ 

ที่นักศึกษาพยาบาลจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลในพิธีรับหมวก	 ซึ่งจะต้องมี

การปฏิญาณ	ในการปฏิญาณนี้เองเทียนที่ถือจะถูกต่อไฟจากไฟที่ว่านี้

	 แปลกนะเม่ือผมคิดถึงส่ิงน้ีผมเข้าใจพระเป็นเจ้ามากข้ึน	 ในความสัมพันธ์

ที่มนุษย์สามารถเชิญพระเป็นเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเอง	ด้วยการรับพระองค์

ในศีลมหาสนิท	 เชิญพระเข้ามาในชีวิต	 เชิญเข้ามาสถิตในหัวจิตหัวใจ	 เป็นสิ่งที่

เห็นและสัมผัสได้	 เรามีบุญยิ่งใหญ่	 เราไม่ควรเสียโอกาสด้วยการไม่เห็นคุณค่า

ของโอกาสเหล่านี้	 เราจึงมาวัด	 เราจึงมาพบพระองค์	 และรับพระองค์เข้ามาไว้ 

ในสถานที่ที่ใกล้ตัวเราที่สุด	 คือหัวใจของเราและไม่ปรารถนาจะให้พระองค์ 

เหินห่างไปจากเราเลย

ถ้าสถานที่สักแห่งอาจทำาให้เราประทับใจที่ปลายทาง	 คือเมื่อเราเดินทาง

ไปถึงสถานที่บางแห่งไม่ต้องอาศัยการเดินทางเลย	 อาศัยเพียงการเปิดโอกาส 

ให้เราได้เชิญผู้ไม่ผ่านทางเข้ามาในชีวิตของเรา	 ผู้เดินทางมาถึงชีวิตของเรา	 และ

เขาจะไม่เดินจากไปอีกเลย	 โชคดีอีกชั้นหนึ่งที่เราคาทอลิกเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี	้

เราอาจเข้าใจได้ดีว่าเราพูดถึงที่ใด	หรือใคร

บรรณาธิการบริหาร

To Be Continue....
ชีวิตต้องด�ำเนินต่อไป
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“ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี” พระสังฆราชยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญ

ยอห์น	บอสโก	จ.ราชบุรี	วันอาทิตย์ที่	27	มกราคม	2019	

“ฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านนา” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญ

เปาโล	บ้านนา	จ.นครนายก	วันเสาร์ที่		26	มกราคม	2019	

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม 
เซอร์ร่าสากลและเซอร์ร่าเอเชียปี 2022
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ที่ห้องประชุมวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ  

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ครั้งที่ 1 สมัย 

ปี 2018-2019 (อ่านต่อหน้า 15)

“วันนักบวชสากล” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์	เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ	 โอกาสชุมนุมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลนครราชสีมา	

เริ่มด้วยการเดินทางไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กกำาพร้าบ้านมิตรภาพ	 รับฟัง 

บรรยายประวตัศิาสตร์การแพร่ธรรมในสงัฆมณฑลนครราชสมีา	 โดยพระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคุณพ่อประสิทธิ์ ใหม่เพียรวงศ์ ที่วิลล่าเรน่า	

รีสอร์ท	เขาใหญ่	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	วันที่	7-8	กุมภาพันธ์	2019

ฟุตบอลกระชับมิตร	ระหว่างบ้านเณรกับบ้านนักบวช	โอกาสฉลองสามเณราลัย

แสงธรรม	วันพฤหัสบดีที่	31	มกราคม	2019	ที่วิทยาลัยแสงธรรม	สามพราน

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 
E-mail: udomsarn@csct.or.th, udomsarn@cbct.net

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

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 6 
เปโตร 

หลั่งน�้าตา

(อ่านต่อหน้า 11)

 El Greco	 เขียนภาพนี้ขึ้นในราวศตวรรษที่	 17	 (ประมาณปี	 1650)	

โดยจินตนาการถึงช่วงเวลาท่ีเปโตรทุกข์ระทมใจจากการปฏิเสธว่ารู ้จัก 

พระเยซูเจ้า	 และนึกถึงเรื่องราวของคูหาที่ว่างเปล่า	 ที่มารีย์มักดาลา	 ได้ไปถึง

ก่อนใคร	โดยมีเรื่องราวความเข้าใจเรื่องศีลอภัยบาปเล็กๆ	ควบคู่ไปด้วย	เพราะ

อยู่ในช่วงการไม่ยอมรับคำาสอนบางอย่างของคาทอลิก	จากพวกโปรเตสแตนท์

	 ผมชอบรูปแบบนี้นะ	อย่างน้อยมันก็แสดงความอ่อนแอ	ของคน	ของ

ผู้นำา	 หรือของใครก็ตามที่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นหุ่นยนต์	 เรามีสิทธิ์จะเสียใจได้	

ทำาผิดได้	 เพราะเราเป็นมนุษย์	 คนดีจึงไม่ใช่คนไม่ผิด	 แต่คนที่ผิดแล้วกลับใจ	 

ไม่เดินย้อนกลับไปยังหนทางท่ีพลาดผิดท่ีผ่านมา	 เอาความผิดพลาดนั้นเป็น

บทเรียนที่มีค่า

	 ในขณะที่เราเห็นเปโตรหลั่งนำ้าตา	 เราอาจจะคิดต่อไปอีกก็ได้ว่า	 ถ้าเรา

อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเปโตร	เราจะปฏิเสธ	หรือเราจะยืดอกยอมรับ	ไม่มีเหตุ 

ทุกคนก็อยากเป็นคนดี	 เข้มแข็งกันทั้งสิ้น	 พอมีเหตุเข้ามาจริง	 ๆ	 เราถึงพบ 

คำาตอบว่า	คนนี้ต่างหากที่เป็นของจริง

ฉลอง 50 ปี การก่อตั้งสามเณราลัยคริสตประจักษ์ อุบลราชธานี โดยพระสังฆราชพิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  เป็นประธาน  

พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา พระสงฆ์สังฆมณฑลต่างๆ สามเณรพระวิสุทธิวงศ์ บ้านเณรกลาง สามเณร

สันติราชาอุดรธานี สามเณรฟาติมา ท่าแร่ และสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำานวนมาก ก่อนเริ่มพิธีมีการแสดงต้อนรับ และเปิดป้ายโอกาสฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง  

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019

วินเซนเดอปอล ผู้สนับสนุนการแพร่ธรรม 
ด้วยงานสังคมพัฒนา ก้าวสู่การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ 
ผ่านมิติของการรับใช้ในชุมชนวัดด้วยใจยินดี
วันที่ 27 มกราคม 2019  พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธานพิธีบูชาขขอบพระคุณประจำาปี 




