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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม จัด 

ประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ 1/2019 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 ที่โรงแรม

เดอะริเวอร์ จ.นครพนม มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 20 คน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม จัด

สัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกสังฆมณฑล (ทุก 2 ปี) ปีนี้ครั้งที่ 15 

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2019 ที่โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม โดยมี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วม

จ�านวน 35 คน

พระสังฆราชยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ

บวชพระสงฆ์ใหม่ 

คุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์-

โลมา วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2019 ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ 

อุดรธานี

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สอง
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 11

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

พิพิธภัณฑ์โรมันคาทอลิกแห่งสังฆมณฑลปีนัง

 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน หลังจากที่ได้

รับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้ว รถบัสของกลุ่ม 

แสวงบุญน�าเราไปสู่พิพิธภัณฑ์โรมันคาทอลิกแห่ง

สังฆมณฑลปีนัง (Roman Catholic Penang Diocesan 

Museum) ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่เคยเป็นส�านักงานสังฆ- 

มณฑลปีนัง และอยู่ใกล้กับอาสนวิหารหลังแรก คือ  

อาสนวิหารอัสสัมชัญ เราต้องขอบคุณในน้�าใจและความ 

เสียสละของเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ที่ขยายเวลา

เปิดพิพิธภัณฑ์ในภาคบ่ายเพ่ือรอต้อนรับพวกเรา  

(ปกติ ในวันเสาร์พิพิธภัณฑ์จะเปิดเพียงครึ่ งวัน)  

บนเส้นทางของการแสวงบุญพ่อมักจะพบเรื่องราวดีๆ 

อย่างนี้เสมอ ความเชื่ออย่างลึกซึ้งของคริสตชนว่าเรา 

เป็นลูกพระเจ้าพระบิดาเดียวกัน แม้เราจะต่างชาติ  

ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่มันก่อให้เกิดเรื่องราวแห่ง

ความรักที่งดงามเสมอบนเส้นทางของชีวิตเรา

 พิพิธภัณฑ์โรมันคาทอลิกแห่งสังฆมณฑลปีนัง

ได้รับการเปิดเสกเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

ค.ศ. 2018 โดยพระสังฆราชเซบาสเตียน ฟรังซิส 

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาคริสต์แห่งแรก

ของสังฆมณฑลปีนัง มีการจัดแสดงนิทรรศการอย่าง

เป็นระเบียบและสวยงาม  เ ส้ นทางของพิพิ ธภัณฑ์  

เริ่มต้นที่การก่อก�าเนิดของพระศาสนจักรในคาบสมุทร

มลายู (โดยเฉพาะที่สังฆมณฑลปีนัง) เริ่มต้นด้วยพระ 

สันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 6 ได้ออกสมณกฤษฎีกา 

“อินแตร เชเตรา” (Inter Caetera) เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 

ค.ศ. 1493 โดยลากเส้นสมมุติแบ่งโลกเป็นสองฝั่ง 

(ตามค�าร้องขอของพระราชินีและกษัตริย์แห่งสเปน) 

และมอบหมายให้โปรตุเกสไปแพร่ธรรมทางตะวันออก 

ส่วนสเปนไปแพร่ธรรมทางตะวันตก ดังนั้น ประเทศ

ทางเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นฟิลิปปินส์) 

มาเลเซีย และแอฟริกา ในเบ้ืองต้นจึงได้รับการแพร่ธรรม

จากพระสงฆ์ชาวโปรตุเกส (พระสันตะปาปาอเล็กซาน-

เดอร์ ที่ 6 ทรงปรับปรุงเขตแดนอีกครั้งด้วยสนธิสัญญา

ตอร์เดอซิลลัส ลงวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1494)

 ชาวโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกาในปี ค.ศ. 

1511 นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในคาบสมุทรมลายู และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่

การประกาศข่าวดีก็ยังไม่สู้ประสบความส�าเร็จนัก และ

พบกับความยากล�าบากเมื่อชาวฮอลันดาซึ่งนับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์เข้ายึดครองมะละกา 

(ค.ศ. 1641)

 พระศาสนจักรคาทอลิกเร่ิมเติบโตในคาบสมุทร

มลายู และโดยเฉพาะในปีนังอีกครั้ง เมื่อพระสงฆ์คณะ

ธรรมทูตมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) เข้ามา 

ในสยาม (ประเทศไทย) เมื่อ ค.ศ. 1662 และหลัง

จากนั้นไม่นานได้ขออนุญาตสันตะส�านักเพื่อก่อตั้ง 

มิสซังสยามจนได้รับการอนุญาตในปี ค.ศ. 1669 อาณาเขต 

ที่มิสซังสยามดูแลในสมัยนั้นครอบคลุมถึงประเทศลาว 

บางส่วนของกัมพูชา บางส่วนของพม่า และคาบสมุทร

มลายู

 หลังจากท่ีมิชชันนารีถูกขับไล่ออกจากมิสซัง

สยามในสมัยกรุงธนบุรี (ค.ศ. 1799) ต่อมาพระสงฆ์

คณะธรรมทูตมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) 

2 ท่าน คือ คุณพ่อกูเดและคุณพ่อการ์โนลต์ ได้เริ่ม

ประกาศข่าวดีที่รัฐเคดาห์ หรือไทรบุรี ในปี ค.ศ. 1781  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 สุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ได้มอบเกาะ

ปีนังไว้ในความดูแลของกัปตันฟรังซิส ไลท์ (Captain 

Francis Light) ชาวอังกฤษ ในนามของบริษัทอีสต์  

อินเดีย คอมพานี ด้วยการท�าสัญญาว่าจะปกป้อง 

แผ่นดินนี้จากสยาม ซึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเกาะเสียใหม่

ว่า “Prince of Wales Island” เนื่องด้วยเหตุการณ์นี้

เกิดขึ้นในวันเกิดของเจ้าชายแห่งเวลส์

 ในปีเดียวกันนั้นเองคุณพ่อการ์โนลต์ ได้น�า 

คริสตชนจากรัฐเคดาห์อพยพไปอยู่ที่เกาะปีนัง และที่

เกาะปีนังนี้เองท่านได้รับการบวชเป็นพระสังฆราช (พระ

สังฆราชแห่งมิสซังสยามระหว่างปี ค.ศ. 1786-1811) 

ท่านได้สร้างวัดหลังแรกของเกาะปีนังคืออาสน- 

วิหารอัสสัมชัญ (อาสนวิหารหลังแรก) ในปี ค.ศ. 1786 

และท่านได้อภิบาลดูแลสัตบุรุษที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1786-1792 จากนั้นพระศาสนจักรคาทอลิกที่ปีนังก็

ค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ

 ในปี ค.ศ. 1808 เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ส�าคัญ 

มากในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรแห่งเอเชีย คือ พระสงฆ์ 

คณะธรรมทูตมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) 

ได้ย้ายบ้านเณร หรือ “วิทยาลัยกลาง” (College 

General)  มาตั้งอยู่ที่ปีนัง (บ้านเณรแห่งนี้มีสามเณร 

ที่เข้ามาเรียนจาก 87 สังฆมณฑล จากประเทศเมียนมา

กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี 

ลาว มาเก๊า เม็กซิโก สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม และ

มาเลเซีย)

 มิสซังสยามถูกแบ่งอย่างเป็นทางการในวันท่ี  

10 กันยายน ค.ศ. 1841 โดยพระสังฆราชกูร์เวอซี

เป็นพระสังฆราชผู้แทนพระสันตะปาปาปกครองมิสซัง

สยามตะวันตก คือ คาบสมุทรมลายู ส่วนมิสซังสยาม

ตะวันออก (ประเทศไทยและส่วนที่เหลือ) อยู่ในความ

ปกครองของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์

 ปีนังได้รับการสถาปนาเป็นสังฆมณฑลเม่ือ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 มีอาณาเขตครอบคลุม

ถึง 5 รัฐด้วยกันคือ รัฐปีนัง รัฐเปรัก รัฐเคดาห์ รัฐปะลิส 

และรัฐกลันตัน

 จากนั้นเราได้ชมภาพวัดต่างๆ ในสังฆมณฑล

ปีนัง ต่อด้วยไม้เท้าพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลปีนัง

องค์ก่อนๆ รวมท้ังภาพของพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑล

ปีนังทั้งห้าท่านเริ่มตั้งแต่พระสังฆราชองค์แรก คือ พระ

คุณเจ้าฟรังซิส ชาน จนถึงพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน 

(องค์ที่ 5) คือ พระสังฆราชเซบาสเตียน ฟรังซิส จากนั้น 

เป็นภาพประวัติของวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลปีนังต่อด้วย 

ภาพประวัติของคณะนักบวชต่างๆ ที่มาท�างานที่สังฆ- 

มณฑลปีนัง และภาพส�านักพระสังฆราชสังฆมณฑล

ปีนังหลังปัจจุบัน

 เม่ือเดินต่อไปเราพบพระแท่นการถวายมิสซา

ภาษาละตินก่อนสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 มีศาสนภัณฑ์ 

เช่น กาลิกส์ ผอบศีล รัศมีอวยพรศีล ที่พรมน้�าเสก 

ฯลฯ ออร์แกน รูปพระ หนังสือพิธีกรรม เครื่องผลิต 

ศีลมหาสนิท และอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆ ที่งดงามและ 

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นจ�านวนมาก การแสวงบุญ 

ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จบลงด้วยการได้ชม ร�าพึง และสวด

ภาวนาต่อพระรูปแม่พระนานาชาติ ก่อนท่ีเราจะเดินทาง

ไปแสวงบุญในสถานที่ต่อไปคือบ้านนักบุญยอแซฟ

 แม้ เป็ น เวลาสั้ นที่ เร า ได้ อยู่ ที่ พิพิ ธภัณฑ์

โรมันคาทอลิกแห่งสังฆมณฑลปีนัง แต่เราก็ได้รับความรู้ 

หลายอย่างเกี่ยวกับพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งนี้ ภาพ

สุดท้ายที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ รูปปั้นแม่พระ 

ที่เราเห็นจากหลายๆ ชาติ ท�าให้พ่อร�าพึงในใจว่าแม่พระ 

ของเรางดงามเสมอ ไม่ว่าจะส่ือออกมาเป็นแม่พระประจ�า

ชาติใดก็ตาม

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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คาทอลิก (ต่อจากหน้า 20)

แผนกสุขภาพอนามัย พร้อมด้วยคุณพ่อเกรียงไกร 

สุขจิต ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพอนามัย สังฆมณฑล

จันทบุรี คุณพ่อซานเต โตเกตโต คุณพ่อสัมพันธ์  

วาปีโส จิตตาภิบาลโรงพยาบาลคามิลเลียน และ 

คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำานวยการคามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ร่วมฉลองวันผู้ป่วยสากล 

ครั้งที่ 27 ที่เมืองโกลกาตา (หรือเมืองกัลกัตตา 

เดิม) ประเทศอินเดีย อย่างเป็นทางการในนามพระ

ศาสนจักรคาทอลิก 

นับจากเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 ซึ่งสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงตั้งวันผู้ป่วย

สากลข้ึน โดยวันดังกล่าวจะตรงกับวันฉลองแม่พระเมือง 

ลูร์ด คือ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  จากครั้งแรกที่ตั้ง

วันผู้ป่วยสากลขึ้น การฉลองวันผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ

ประจ�าปีของพระศาสนจักรสากล โดยเมืองต่างๆ ได้

ถูกเลือกให้เป็นสถานท่ีหรือเจ้าภาพในการจัดงาน  

หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป  ส�าหรับปี ค.ศ. 2019 นี้  

ทางคณะผู้จัดงานได้เลือกเมืองโกลกาตา เป็นสถานที ่

จัดงานฉลองนี้ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2019 

ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเน้นที่รูปแบบ 

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่เป็นตัวอย่างแห่งความ

เมตตารัก ผู้ซึ่งท�าให้ความรักที่พระทรงมีต่อคนยากจน

และผู้ป่วย เห็นเป็นจริงขึ้นมาได้ การจัดงานวันผู้ป่วย

สากลในประเทศอินเดียครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว (โดยมี

การจัดวันผู้ป่วยสากลในอินเดีย ครั้งแรกเมื่อปี 2002 ที่

เวลันกันนิ รัฐทมิฬนาฑู)

 ส�าหรับเหตุการณ์ฉลองวันผู้ป่วยสากลในครั้งนี้ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแต่งตั้งคณะผู้แทน 

พระองค์ในการมาร่วมฉลองอย่างเป็นทางการคือ พระ

คาร์ดินัลแพททริค เดอ โรซารีโอ (H.Em.Patrick 

Card. D’Rozario)  พระคาร์ดินัล D’Rozario ประธาน 

สภาพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศ และสมาชิกในคณะ 

กรรมการของ Dicastery for Promoting Integral 

Human Development ด้วย โดยมีพระคาร์ดินัล K.A 

Turkson สมณมนตรีส่งเสริมการพัฒนามนุษยชาติ

อย่างบูรณาการ (Dicastery for Promoting Integral 

Human Development) ร่วมกับพระอัครสังฆราช 

โทมัส เอด ซาเวีย (H.E.Msgr.Thomas D’Soviea) 

พระอัครสังฆราชแห่งโกลกาตา ในการจัดงานฉลองวัน 

ผู้ป่วยสากลในครั้งนี้

 การจัดงานฉลองวันผู้ป่วยสากลครั้งนี้ มีการ 

จัดกิจกรรมต่างๆ ในระหว่าง 3 วัน คือ 9-11 กุมภาพันธ์ 

2019 ตามที่กล่าวข้างต้นคือ มีกิจกรรมการบรรยาย 

ในหัวข้อต่างๆ เช่น 

 พื้นฐานทางเทววิทยาในเรื่องพันธกิจในการ

เยียวยา (Theological  Foundations of Healing 

Ministry)

 กฎบัตรใหม่ส�าหรับผู้ที่ท�างานด้านสุขภาพ

อนามัย (New Charter for Healthcare Worders)    

 การอภิบาลผู้ป่วยที่เป็นพวกชายขอบ : ผู้ที่ 

อยู่แนวหน้า และการถูกเรียกให้เป็นพยานในความเมตตา 

ของพระเป็นเจ้า โดยมีพระอัครสังฆราช Prakash 

Mallavarapre ประธานแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้ 

สภาพระสังฆราชอินเดีย บรรยายถึงการตอบสนองของ 

พระศาสนจักรต่อเสียงเรียกร้องในบริบทของโลก

ปัจจุบัน

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสาส์นวันผู้ป่วย 

สากล ครั้งที่ 27 ประจ�าปี 2019 พระองค์ได้ทรงกระตุ้น

ผู้มีความเชื่อให้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความมีน้�าใจดี 

ความยินดีแห่งการให้ด้วยน้�าใจดี เป็น (ปรอท) เคร่ืองวัด 

สุขภาพของคริสตชน  พระองค์ยังตรัสอีกว่า ผู้ที่ให้การ

เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย และอุทิศตนเองด้วยความมีน้�าใจดี 

ซื่อตรง เหมือนนักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็น

ผู้ประกาศข่าวดีท่ามกลางผู้ประกาศข่าวดีท่ีน่าเชื่อถือ

ที่สุดของพระศาสนจักร

 ในวันที่ 3 ของการจัดงานนี้ คือ วันที่ 11 

กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันตรงกับวันผู้ป่วยสากล มีพิธีบูชา 

ขอบพระคุณฉลองวันผู้ป่วย โดยพระคาร์ดินัล D’Rozario 

เป็นประธาน ร่วมด้วยพระคาร์ดินัลเติร์กสัน ที่สักการ-

สถานพระแม่แห่งบันเดล (Basilica of Our Lady of  

Bandel) ในระหว่างพิธีมีโปรดศีลเจิมผู้ป่วยแก่ผู้ป่วย

จ�านวนมาก เหมือนที่ได้โปรดศีลเจิมระหว่างบูชาขอบ- 

พระคุณ ในระหว่างการฉลองวันท่ี 2 ท่ีลานอเนกประสงค์

ของมหาวิทยาลัยฟรังซิสเซเวียร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ป่วย

ที่อยู่บนรถเข็นจ�านวนมาก

 จากน้ันเป็นการปิดงานวันผู้ป่วยสากลประจ�าปี  

ด้วยการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลองวัน 

ผู้ป่วยสากลครั้งนี้ และเสกภาพแกะสลักที่ติดที่ก�าแพง

สักการสถาน เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการจัดงานฉลองครั้งนี้  

(ส�าหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ค้นหาได้จากกูเกิ้ล โดยใส่ค�าว่า “World Day of The 

Sick 2019 : India”) 
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14 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับกลุ่มสัมมนา

จากสมณสภาเพื่อการนมัสการพระเจ้าและกฎเกณฑ์ 

ศีลศักดิ์สิทธิ์  พระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาราห์ ประธาน 

สมณสภาฯ ทูลทักทายพระสันตะปาปาเพ่ือขอพระราชทาน

โอวาทว่าดังนี้  “เราขอขอบพระคุณอย่างสูงที่พระองค์

ประทานเวลาให้แก่พวกเรา เราขอขอบพระคุณส�าหรับ

ทุกสิ่งที่พระองค์จะตรัสมอบกับเรา เรามาพร้อมหน้ากัน 

เพื่อรับฟังพระองค์ พระสันตะบิดร ขอขอบพระคุณ

อย่างสูง”

l พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าการฟื้นฟูพิธีกรรมมิใช่

หมายถึงละเลยความร่�ารวยธรรมประเพณียาวนานของ

มัน พระองค์ตรัสว่าจ�าเป็นท่ีจะค้นให้พบความเหมาะสม 

กลมกลืนและห่างไกลไปจากม่านกรองแสงปรุงแต่ง

แนวคิดลัทธิต่างๆ ตอนหนึ่งว่า

 “เมื่อใครคนหนึ่งหวนคิดถึงอดีตที่เฝ้าถวิลหา 

หรือต้องการก�าหนดอะไรขึ้นมาใหม่ เขาจะต้องเผชิญ

กับการเสี่ยงที่จะใส่อะไรเพียงบางส่วนเข้าไปในส่วนใหญ่

พระสันตะปาปาตรัส : พิธีกรรมเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่สามารถลดทอน

มาเป็นรสนิยมส่วนตัวหรือเปลี่ยนไปตามแนวโน้มยุคสมัย

ทั้งหมด ‘ฉัน’ ต่อหน้าประชากรของพระเจ้า ; นามธรรม

ต่อหน้ารูปธรรม ; ลัทธิแนวคิดต่อหน้าประชากรร่วม

เป็นหนึ่งเดียวและรากเหง้า โลกียะต่อหน้าจิตวิญญาณ”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนว่าไม่สามารถมีการ 

ดัดแปลงพิธีกรรมเพ่ือให้มาเข้ากับรสนิยมส่วนตัว 

หรือโน้มไปตามกระแสใดได้ ทรงเสริมอีกว่า

  “จุดเร่ิมต้นคือส�านึกถึงความจริงของความ

ศักด์ิสิทธ์ิแห่งพิธีกรรม มันเป็นขุมทรัพย์ทรงชีวิตท่ีไม่อาจ

ลดทอนมาสู่รสนิยม ปะป้ายติดยี่ห้อกลุ่ม หรือกระแส

ยุคสมัย แต่จะต้องน้อมรับค�าส่ังสอนและส่งเสริมให้เจริญ

ข้ึนด้วยความรักดังอาหารท่ีไม่อาจมีสิ่งใดมาทดแทนได้

เพ่ือการเจริญเติบโตแบบปลอดสารพิษในประชากรของ

พระเจ้า พิธีกรรมไม่ใช่ ‘ท�าด้วยตัวของท่านเอง’ แต่

เป็นการเผยแสดงตัวตนเองร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของ

พระศาสนจักรทั้งมวล” 

l พระสันตะปาปาทรงสรุปโดยทรงเตือนทุกคนว่า

พิธีกรรมนั้นเป็นชีวิตไม่ใช่ลัทธิแนวคิดที่เอามาเป็น 

แบบเรียน พระองค์ทรงขอให้สมณสภาฯ ต่อเน่ืองพันธกิจ 

ในการช่วยให้สัตบุรุษมีความเข้าใจในรหัสธรรมศักด์ิสิทธ์ิ

ของพระสวามีเจ้าและพระศาสนจักร

28 กุมภาพันธ์ 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

องค์กรที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบ 50 ปี มรณกรรมของพระ

คาร์ดินัลเอากุสติน เบีย ผู้ส่งเสริมการเสวนาระหว่าง 

คริสตชนและยิว

 พระคาร์ดินัลเคิร์ท โคช เล่าตอนหนึ่งถึงสิ่งที่

พระคาร์ดินัลเบียได้ส่งมอบให้แก่เรา

 “ชื่อของท่านได้จารึกไว้ในกลางมหาวิทยาลัย 

เกรโกเรียนแห่งสันตะส�านัก ที่มีการศึกษาศาสนายูดาย 

อย่างลึกซ้ึง จุดหมายเพ่ือประกันว่าจะมีการเสวนาระหว่าง

คริสตชนและชาวยิวอย่างเข้มแข็ง”  พระสันตะปาปาทรง 

ข่าวสารไพเราะจาก
พระสันตะปาปาฟรังซิส
ในเทศกาลมหาพรต

5 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ในขณะที่เราต้อนรับเทศกาลมหาพรตและตั้งใจ

จะท�าบุญท�าทาน ท�ากิจใช้โทษบาป สวดภาวนา

อย่างมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน หากใครบางคนหว่ันกลัว 

กังวลกับการต้องเสียสละในเทศกาลมหาพรต 

เขาควรหันมาพิจารณาค�าแนะน�าของพระสันตะ- 

ปาปาตลอด 40 วันนี้ ข่าวสารเทศกาลมหาพรต

หลายปีที่ผ่านมาของพระองค์จะพูดถึงกับดักของ

ปีศาจแต่ก็ยังมีพลังแห่งพระหรรษทานเพ่ือช่วยให้

รอดพ้น ปี ค.ศ. 2019 อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรง

เน้นย้�าว่าบาปสามารถท�าลายล้างเราได้อย่างไร 

แต่การรู้จักส�านึกผิดและการให้อภัยมีพลังเยียวยา

รักษาได้

 ปีที่แล้ว พระองค์ตรัสถึงการรู้จักหยุดนิ่ง

ของคริสตชน มองดู และหันกลับมาหาพระเจ้า

 พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ว่า  “จงหยุดนิ่งจาก

พฤติกรรมเร่งรีบบีบรัดในชีวิตท่ีหยุดตัวเองไม่ได้  

ก่อความแตกแยก ต่างคนต่างอยู่ อันท�าลาย 

เวลาของครอบครัว เพื่อน ลูกๆ ปู่ย่าตายายอย่าง

หาที่สุดมิได้ เวลาอันเป็นของขวัญ...เวลากับองค์

พระเจ้า จงหันกลับมาโดยปราศจากความกลัว

พระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาราห์

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้พระสงฆ์และรับไบ

ทำางานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ทนทุกข์ทรมาน
ตั้ ง ค ว า ม

หวังว่าการ

เ ส ว น า

ระหว่างยิว 

และคริสต- 

ชนจะเป็น

อี ก ก้ า ว

ห นึ่ ง ที่

พัฒนาจาก

ห้องท�างาน

อ อ ก ไ ป สู่

ท้ อ ง ถนน 

ต รั ส ต อ น

หนึ่งแก่ผู้เข้าเฝ้าว่า

  “มิตรภาพและการเสวนาระหว่างชาวยิว

และคริสตชนจ�าเป็นต้องก้าวข้ามเขตแดนสังคมแห่ง

วิทยาศาสตร์ จึงจะเป็นสิ่งที่งดงามมาก เช่น ในเมือง

เดียวกัน รับไบและคุณพ่อเจ้าวัดสามารถท�างานไป 

ด้วยกันด้วยการเคารพต่อชุมชนของพวกเขาในการ 

รับใช้ผู้ยากจน และยังช่วยสนับสนุนสันติภาพและการ

เสวนากับทุกคนได้ด้วย”

l การเสวนาระหว่างชาวยิวและคริสตชนได้จัดขึ้น 

ระหว่างการประชุมสังคายนาวาติกันท่ีสองโดยใช้เอกสาร 

“Nostra aetate.” 
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
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ของขวัญที่หายาก
“ดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผลหรือไม่ ถ้าไม่ออกผล 

ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้” (ลูกา 13:9)

 ซาร่าตั้งท้องได้สามเดือนและได้ตรวจอัลตราซาวด์ และทราบว่าเป็น

เด็กชายฝาแฝด เธอและรอสสามีของเธอต่างดีใจมากส�าหรับข่าวดีครั้งนี้ แต่

ทว่าแพทย์ได้ตรวจพบว่าเด็กในท้องคนหน่ึงมีความบกพร่องที่ร้ายแรงในการ 

เจริญเติบโต ซึ่งน�าความทุกข์ใจและวิตกกังวลให้กับซาร่าและสามีของเธอมาก  

หกเดือนต่อมาโทมัสและคอลัมครบก�าหนดคลอด ทารกน้อยคอลัมรอดชีวิต 

แต่โทมัสเสียชีวิต ทั้งสองตัดสินใจบริจาคเนื้อเยื่อและอวัยวะของโทมัสเพื่อการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 หลังจากนั้นไม่นานซาร่ามีโอกาสเดินทางไปบอสตัน เธอจ�าได้ว่า

กระจกตาของโทมสัถกูส่งไปทีส่ถาบนัวิจยัดวงตาทีฮ่าร์วาร์ดแห่งนี ้ โดยวนัต่อมา

ซาร่าได้พบกับนักวิจัยคนหนึ่ง และเขาบอกกับเธอว่าดวงตาของทารก “เป็น

เหมือนของขวัญที่สูงค่าส�าหรับเรา” เซลล์ดวงตาของโทมัสยังอยู่ในระหว่าง

การศึกษาในห้องทดลอง พวกเราก�าลังศึกษาพัฒนาการรักษาโรคทางตา 

หลายอย่างอยู่

  การต้อนรับท่ีอบอุ่นและซาบซึ้งใจนี้ท�าให้เธอและรอสมีความสนใจ

ที่จะออกไปเยี่ยมชมห้องทดลองอื่นๆ อีก 3 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับเนื้อเยื่อ

ของทารกน้อยโทมัส ที่มหาวิทยาลัยดุ๊กพวกเขาเรียนรู้ว่าเลือดของโทมัส เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาว่าความบกพร่องของการตั้งครรภ์เกิดข้ึนมาจากอะไร 

ส่วนห้องทดลองไซโทเน็ตค้นพบว่าตับของโทมัสถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาการ

รกัษาด้วยการช่วยชวีติผูป่้วยโรคตบัได้อย่างไร และทีม่หาวทิยาลยัฟิลาเดลเฟีย 

พบว่าจอประสาทตาของโทมัสเป็นของขวัญของนักวิจัยที่ก�าลังมองหาวิธ ี

ในการรักษาโรคมะเร็งที่จอประสาทตา

  ส�าหรับซาร่า รอส และคอลัมแล้ว การบริจาคเนื้อเยื่อของโทมัสไม่ได้

เป็นสิ่งที่สูญเปล่า แต่เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสุดพิเศษที่เป็นเรื่องจริงส�าหรับ

พวกเขา จากความรู้สึกเศร้าโศกของพวกเขาได้กลายเป็นความภาคภูมิใจ  

โทมัสลูกชายของเขายังคงอยู่กับพวกเขาในการท�างานอุทิศชีวิตให้กับผู้อื่น

 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเอื้ออาทร พระองค์ทรงให้ความหวังกับพวกลูกให้

มองเห็นสิ่งที่งดงาม ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพวกลูก ขอพระเมตตา

ของพระองค์ ได้ช่วยให้ลกูน้อมรบัความเชือ่และความไว้วางใจในพระองค์ ท�า

หน้าที่ของพวกลูกทุกวันได้อย่างดีและอย่างเต็มที่ เพื่อสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

ด้วยเทอญ อาแมน

เข้มข้นกว่าสายเลือด
 หากเข้ายังไม่ถึงแก่นก็ยากจะเข้าใจ
 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นพี่เป็นน้อง
 แต่ละคนแม้แตกต่างในต้นก�าเนิด
 ต่างพ่อต่างแม่ต่างพี่ต่างน้อง
 ต่างเชื้อชาติต่างฐานะต่างวัฒนธรรม
 ทว่าที่มาของทุกชีวิตมีแค่หนึ่งเดียว
 องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา
 พ่อเดียวกันก็ย่อมเป็นพี่เป็นน้องกัน
 เป็นมนุษย์นั่นแหละเรื่องมาก
 เที่ยวก�าหนดเที่ยวสังกัดเที่ยวระบุ
 ใครพี่ใครน้องใครไม่ใช่พี่ใครไม่ใช่น้อง
 เอาแค่สายเลือดเป็นตัวก�าหนด
 ตามด้วยท่าทีเห็นได้ชัดเจน
 ขึ้นอยู่กับพี่น้องระดับไหน
 แถมยังต่อยอดไปยาว
 แยกแยะใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรู
 เอาแค่อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง
 ตามด้วยท่าทีสอดคล้อง
 เพื่อนต้องรักศัตรูต้องเกลียด
 นั่นคือที่มาของความขัดแย้งทุกระดับ
 ตามด้วยความรุนแรงการทะเลาะการรบราฆ่าฟัน
 กระทั่งทุกวันนี้โลกก็ยังหาสันติแท้จริงไม่ได้
 ซึ่งถ้าจะพูดในความเป็นจริงแล้ว
 “สายเลือด” กับ “สายชีวิต” ต่างกันโดยสิ้นเชิง
 ความเป็นเลือดเนื้อร่วมกันก็อยู่แค่ร่างกาย
 ตราบใดที่ร่างกายอยู่ก็โยงใยถึงกัน
 แต่พอสิ้นสังขารสายเลือดก็หมดลงแค่นั้น
 ในขณะที่ชีวิตยังต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด
 เพราะชีวิตมาจากพระเจ้า
 แต่ละชีวิตจึงเป็นอมตะ
 ความผูกพันทางชีวิตจึงเหนียวแน่น
 เหนียวแน่นยิ่งกว่าความผูกพันทางสายเลือด
 และนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่แรก
 ทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นพี่เป็นน้องกัน
 ชีวิตของแต่ละคนจึงเกี่ยวโยงกันโดยปริยาย
 ฉันพบเห็นใครที่มีชีวิตอย่างไร้ศักดิ์ศรี
 แม้เขาผู้นั้นจะไม่ใช่ญาติพี่น้องร่วมสายเลือดฉัน
 ฉันคงยอมไม่ได้หากฉันช่วยได้
 ฉันคงปล่อยไปไม่ได้หากฉันสามารถ
 อย่างที่ฉันคงท�ากับเขา...พี่น้องร่วมสายเลือด
 อย่างที่ฉันคงท�ากับเขา...พี่น้องร่วมสายชีวิตกับฉัน
 เพราะกระทบกับชีวิต(ใครก็ตาม)เมื่อไร
 ก็กระทบกับชีวิตฉันเมื่อนั้น
 ฉันเห็นใครด�าเนินชีวิตไร้คุณค่า
 ผลาญชีวิตไปวันๆ กับสิ่งไร้สาระ
 ฉันคงต้องหดหู่ใจด้วยความเสียดาย
 ฉันคงยอมไม่ได้ฉันคงปล่อยไม่ได้
 หากฉันช่วยได้หากฉันสามารถแก้ไขได้
 เพราะกระทบชีวิตเขาก็กระทบชีวิตฉัน
 ฉันเห็นใครที่ฉันเติมเต็มชีวิตให้ได้
 ฉันคงต้องลงมือลงแรงลงพลัง
 สุดความสามารถสุดโอกาสสุดแรงบันดาลใจ
 เพราะฉันรู้ดีฉันตระหนักดีว่า
 เติมเต็มชีวิตใครก็เติมเต็มชีวิตฉัน
 เพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์แต่แรกเริ่ม
 สร้างมนุษย์ให้เป็นพี่น้อง...แห่งสายชีวิต   
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 วันท่ี 24  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2019  พระอัครสังฆราชมาร์ก โคเลอริดจ์ แห่งเมืองบริสเบน  

ประเทศออสเตรเลยี  ประธานสภาพระสงัฆราชแห่งประเทศออสเตรเลยี  ได้กล่าวแก่ผูร่้วมพธิมิีสซาปิดการประชมุ  

ณ ห้องประชุมเรจีนา ส�านักวาติกัน วันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดเรื่องการปกป้องคุ้มครองชนกลุ่มน้อย 

ในพระศาสนจักร ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่  21-24  กุมภาพันธ์   “พระเจ้าข้า เมื่อใดเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

เห็นพระองค์ทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า  เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้

ช่วยเหลือ”   พระองค์จะตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ท�าสิ่งใดต่อผู้ต�่าต้อยของ

เราคนหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้ท�าสิ่งนั้นต่อเรา”  (เทียบ มธ 25:44-45)

 พระอัครสังฆราชชาวออสเตรเลียได้เน้นความส�าคัญในบทเทศน์เตือนใจระหว่างพิธีมิสซาปิด 

การประชุมว่า “ปัญหาของชนกลุ่มน้อยเป็นพันธกิจของเราที่เรียกร้องความร่วมมือในการบริหารจัดการที่เป็น

การปกป้องคุม้ครองชีวติชนกลุม่น้อย

รูปธรรม  มิเพียงพิจารณาตัดสินด้วยค�าพูดเท่านั้น”  

พระคุณเจ้ากล่าวต่อที่ประชุมในพิธีมิสซาปิดการชุมนุม

ว่า “มนุษย์จะต้องยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อให้มนุษย์

คนใหม่ได้เกิดมาในโลกน้ี”  ผ่านขั้นตอน 9 ประการ 

ดังนี้ 

 1. เราจะท�าทุกอย่างที่สามารถเพื่อน�าความ

ยุติธรรมและเยียวยาให้แก่ผู ้รอดชีวิตจากการถูกล่วง

ละเมิด

 2. เราจะรับฟังพวกเขา  เชื่อเขา และก้าวเดิน

เคียงข้างผู้ถูกกระท�าทารุณ

 3. เราจะท�าทุกสิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถูกล่วง

ละเมิดจะไม่ถูกซ�้าเติมอีก

 4. เราจะด�าเนินการกับผู้ที่ปกปิดความผิดที่

ตนกระท�า

 5. เราจะสนับสนุนการฝึกอบรมผู้น�าพระ

ศาสนจักรให้ด�าเนินการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

 6. เราจะฝึกอบรมคริสตชนในความดูแลของ 

เราให้ได้รบัการปกป้องดแูลความปลอดภยัตามมาตรฐาน

ที่เหมาะสม

 7. เราจะกระท�าทุกสิ่งเต็มก�าลังความสามารถ

เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ร้ายๆ ในอดีตจะไม่เกิดขึ้น 

ซ�า้รอยอีก และพระศาสนจกัรจะเป็นสถานท่ีซึง่ปลอดภยั

ส�าหรับทุกคน พระศาสนจกัรจะเป็นดัง่มารดาโดยเฉพาะ

ส�าหรับบรรดาเยาวชนและผู้อ่อนแอที่จ�าเป็นต้องได้รับ

ความช่วยเหลือ

 8. เราจะไม่ตัดสินใจตามล�าพัง แต่จะร่วมงาน

กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกคนเพ่ือคุณความดีของ

บรรดาเยาวชนและผู้อ่อนแอ

 9. เราจะเดินหน้าท�าความเข้าใจกับปัญหาและ 

ผลกระทบของปัญหานั้นๆ ให้ลึกซึ้งถึงแก่น  เหตุการณ์

เช่นนี้เกิดขึ้นในพระศาสนจักรได้อย่างไร และจะก�าจัด 

สิ่งไม่ดีเหล่านี้อย่างถอนรากถอนโคน

 พระอัครสังฆราชมาร์ก กล่าวสรุปว่า “สิ่งต่างๆ 

ดังกล่าว จ�าเป็นต้องการเวลาในการศึกษาและแก้ปัญหา  

แต่เราจะไม่ล้มเหลวท่ีจะร่วมกันแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป

ได้”

 พระคุณเจ้ากล่าวเสริมว่า “มนุษย์บนโลก  จะ

ต้องตาย  เพื่อว่า มนุษย์ในสวรรค์จะจุติมาบังเกิด  อาดัม 

เก่าจะต้องเปิดทางให้อาดัมใหม่ เพ่ือให้แผนการของ

พระเป็นเจ้าส�าเร็จไป”

 “สิ่งนี้จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จรงิ  

มฉิะนัน้เราจะยงัคงด�าเนนิชวีติอยูใ่นระดบั “บรหิารจัดการ

เท่านั้น”  ดังค�าอธิบายของสมเด็จพระสันตะปาปาใน 

สมณสาส์น Evangelii Gaudium ในระดับ “บริหาร

จัดการเท่านั้น” ซึ่งไม่ได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของวิกฤติต่อ

ผู้ถูกกระท�าทารุณ”  

 เมื่อวันที่   25  กุมภาพันธ์  ค.ศ.  2019  สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเพียรพยายามที่จะส่งเสริม

ความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันระหว่างคริสตศาสนิกชน 

นิกายโรมันคาทอลิก และสมาชิกผู้เช่ือศรัทธาในพระ 

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์กรีก  ระหว่างการทรงพบปะกับ  

“คณะผู้เผยแผ่ศาสนา” จากพระศาสนจักรกรีกภายใน

หอประชุมของสมเด็จพระสันตะปาปาประจ�าส�านัก

วาติกัน    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า  “บรรดา 

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสตเจ้า  ข้าพเจ้าขอต้อนรับ 

ทุกๆ ท่าน และขอขอบใจท่านทั้งหลาย  ขอบคุณเป็น 

พเิศษต่อพระสังฆราชอาเธนากอรัส  (Agathanghelos) 

ก่อนอื่นหมด เมื่อท่านกลับถึงเมืองเอเธนส์  ข้าพเจ้า

ขอฝากความรักฉันมิตรแด่ His Beatitude Hierony-

mos II  ผู้ซึ่งเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้ คือ วันที่ 16  

กุมภาพันธ์ ได้สมโภชการเสด็จครองพระราชบัลลังก์

ครบสิบเอ็ดปี   ข้าพเจ้าวอนขอพระบิดาเจ้าผู้ประทาน

พระพรล�้าค่า  “ของประทานทุกอย่างท่ีดีและบริบูรณ์

ย่อมมาจากเบื้องบน ลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสร้าง 

สร้างบรรยากาศความเป็นพี่น้องด้วยการทำางานร่วมกัน  
“เยาวชนสอนเราไม่ให้ยึดติดกับการผิดใจกัน”      

ความสว่าง  พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง  ไม่ทรงมีแม้แต่ 

เงาแห่งความแปรปรวนใดๆ”  (ยก 1:17)   เพ่ือพระพลานามยั 

ท่ีแขง็แรง       เพือ่สนัติภาพ            และเพือ่ความชืน่ชมยนิดด้ีาน 

จิตวิญญาณ  ข้าพเจ้ายังภาวนาผ่านท่านอัครสาวกเปาโล    

ผูท้รงน�าข่าวดมีาประกาศยงัแผ่นดนิกรีก และได้รับมงกฎุ

การเป็นมรณสักขี ณ กรุงโรมแห่งนี้  ขอท่านนักบุญ

เปาโลโปรดประทานพรอันบริบูรณ์แก่ประชาชนชาวกรีก                

ผู้เป็นที่รักของท่านเสมอ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า  “การ

ท�างานร่วมกันช่วยให้เรามองเห็นกันและกันเป็นฉัน 

พี่น้อง”  และ  “บรรดาเยาวชนสอนเราไม่ให้ยึดติดกับ 

การผิดใจกัน     แต่จ�าเป็นต้องพัฒนาความประสงค์ท่ีจะ 

ก้าวเดินไปพร้อมกัน และใฝ่ฝันถึงการก้าวข้ามความ

ยากล�าบากทั้งหลายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกันอย่างเต็มเปี่ยม  ความจริงประการนี้ขึ้นอยู่ที ่

เราจะสานต่อไมตรีจิตร่วมกัน ท�างานร่วมกัน และเห็นว่า 

เราทุกคนต่างเป็นพี่น้องกัน”   

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย�า้ความจ�าเป็น

ทีค่รสิตชนออร์โธดอกซ์และครสิตชนคาทอลกิจะร่วมกนั 

ท�างานเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว   พระองค์ทรงให ้

ข้อคิดว่าการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของโลกเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีเพ่ิมความกดดันให้กับสถาบันครอบครัว

ส่งผลให้สถาบันครอบครัว “อ่อนแอและเปราะบาง” 

 สมเด็จพระสนัตะปาปาทรงกล่าวสรปุว่า  “ดงันัน้ 

หากเราร่วมมือกันขณะเดียวกันก็เคารพกันและกัน 

ในความแตกต่างด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่

สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ  เราสามารถร่วมมือกันอย่าง 

แข็งขันในการส่งเสริม การเสริมสร้างโครงการต่างๆ  

มากมาย  ท้ังในระดับประเทศและระดับชาติ  กิจกรรม

ทั้งหลายและความคิดริ เริ่มทุกรูปแบบจ�าเป ็นต้อง

สอดคล้องสัมพันธ์กับครอบครัวทุกครอบครัวและ

สัมพันธ์กับคุณค่าของครอบครัวเหล่านั้นด้วยเช่น

เดียวกัน”
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เปาโล ละมูล พูลวิทยกิจ 
จากไปครบ 13 ป วันท่ี 28 มีนาคม 2006

มารีอา สำเนียง พูลวิทยกิจ 
จากไปครบ 9 ป วันท่ี 13 ธันวาคม 2010

เทเรซาแหงอาวิลลา วิมล (พูลวิทยกิจ) อยูยืนยง 
จากไปครบ 8 ป วันท่ี 10 กุมภาพัน 2011

ดอมินิก ซาวิโอ สมเกียรติ พูลวิทยกิจ 
จากไปครบ 7 ป วันท่ี 20 มิถุนายน 2012

จากครอบครัวพูลวิทยกิจ 

“ขาแต

พระเยซูเจา

โปรดประทาน

การพักผอน

ตลอดนิรันดร

ดวยเถิด” 

จากลูกหลาน

อักแนส เนย นพคุณ
อายุ 63 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวัสดิ์
พักผอนในพระเจา

29 เมษายน ค.ศ. 1987
ครบ 32 ป

 ยอแซฟ คำ นพคุณ
พักผอนในพระเจา

3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960
ครบ 59 ป

เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์
พักผอนในพระเจา

30 มิถุนายน ค.ศ. 1988
ครบ 31 ป

มารีอา เง็กเอ็ง แซฉั่ว
พักผอนในพระเจา

6 กุมภาพันธ ค.ศ.1999
ครบ 20 ป

ยอแซฟ ออน แซคู

 ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง
พักผอนในพระเจา

21 มีนาคม ค.ศ. 2004
ครบ 15 ป

ยอแซฟ เซาจิ้น แซคู
พักผอนในพระเจา

11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004
ครบ 15 ป

ยอแซฟ แซวจิ้น แซคู
พักผอนในพระเจา

11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004
ครบ 15 ป

เทเรซา ซิ่วจิ่ง แซโจว
พักผอนในพระเจา

19 ธนวาคม ค.ศ. 2015
ครบ 4 ป
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ข่าวสารไพเราะ (ต่อจากหน้า 5)

เพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีของการได้กลับบ้าน”

l ในการหันกลับมา พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือน 

คริสตชนว่าเทศกาลมหาพรตเป็นเวลาก�าจัดความ 

เห็นแก่ตัวและบาปซ่ึงเหนี่ยวรัดจิตวิญญาณจนหายใจ 

ไม่ออก   ตรัสเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 2017 ว่า  “เทศกาล

มหาพรตเป็นเวลาที่จะพูดว่าไม่ กับเครื่องเหนี่ยวรั้งค�า

ภาวนาซึ่งช่วยให้มโนธรรมเราสงบ เหนี่ยวรั้งจากการ

ท�าบุญท�าทานอันท�าให้เราเลิกปรนเปรอตนเอง เหนี่ยว

รั้งการอดอาหารที่ท�าให้เรารู้สึกปลอดโปร่งไม่อึดอัด”

l เทศกาลมหาพรตยังน่าจะท�ากิจการที่เราต้องออกแรง

อันเป็นงานก่อเกิดความเติบโตทางคุณธรรม ตรัสในวัน 

เดียวกันว่า  “การเดินทางอพยพในเทศกาลมหาพรตเป็น 

หนทางก่อเกิดความหวังในตัวมันเอง ความเหน็ดเหน่ือย

จากการเดินข้ามทะเลทรายแห่งการทดลอง การประจญ  

ภาพลวงตา ทั้งหมดเหล่านี้ก่อเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง 

มีความหวัง”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าเป็นช่วงเวลาจูงใจให้ตาย

ต่อตนเอง เลิกหาข้อแก้ตัวเพื่อท�าบาปและหาเหตุผล 

มาท�าให้ดูว่ า เป็นเรื่อง เล็กต่ออะไรก็ตามที่ ไม่ ใช่ 

ความหมายของพิธีกรรมในเทศกาลนี้บ่งถึง  ตรัสเมื่อ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2016 ว่า

 “ขอให้เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาพระพร

แห่ง ‘การตัด’ ความเท็จของฝ่ายโลก การเพิกเฉย 

ไม่ใส่ใจผู้อื่น : อย่าคิดแค่ว่าทุกอย่างปกติดีเพียงเพราะ

ตัวเราคนเดียวสบายแล้ว : เพื่อจะเข้าใจว่าอะไรที่ส�าคัญ

หรือฉันทามติต้องได้มาด้วยใจบริสุทธิ์”

l ในพระด�ารัสท้ังหมดเพ่ือเข้าสู่เทศกาล

มหาพรต พระองค์ทรงเน้นถึงความจ�าเป็น

ต้องกลับใจอาศัยค�าภาวนา  การท�าบุญ

ท�าทานและอดอาหาร พระสันตะปาปา

ทรงเน้นกิจการทั้งสามนี้จะช่วยให้จิตใจ

บริสุทธิ์อาศัยการก�าจัดความเห็นแก่ตัว

และการเป็นทาสของบาป

6 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l  เนินอเวนไทน์ของชาวโรมันเป็นสถานที ่

ที่พระสันตะปาปาท�าพิธี วันพุธรับเถ้ามา 

แต่เก่าก่อนเป็นธรรมประเพณี   พิธีเริ่มด้วย 

ค�าภาวนาในวิหารนักบุญอังแซล์ม จากนั้น 

พระสันตะปาปาทรงร่วมเดินในขบวนแห่

แห่งการส�านึกใช้โทษบาปไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง 

ใกล้ๆ กันคือวิหารนักบุญซาบีนา  พระสันตะ- 

ปาปาทรงเดินไปกับขบวนแห่เงียบๆ เป็น

ก็ใช่ว่าจะเป็นส่ิงถูกต้องเสมอไป การแสวงหาความส�าเร็จ

พระสันตะปาปาตรัสในวันพุธรับเถ้า : เทศกาลมหาพรต

คือเสียงปลุกวิญญาณให้ตื่นขึ้นหันกลับไปสู่แก่นแท้

(อ่านต่อหน้า 15)
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เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

จงรักศัตรู  และภาวนา
ให้ผู้ที่ เบียดเบียนท่าน

      (มธ 5:44)

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

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว

(มธ  5:39)

 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"

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

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
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โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

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

9-11 ก.พ. เวียดนาม-ดาลัต

4-8 เม.ย. อากีตะ-ฟูจิ-โตเกียว

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

20-29 พ.ค. ปารีส-ลูรด-ฟาติมา-โรม
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ÂÍË�¹ ºÑ»µ ÔÊµ � 
È.´Ã.ÊØÀÑ±± � Ç§È �ÇÔ àÈÉÊÁã¨

ÂÍË�¹ ºÑ»µÔÊµ� 
È.´Ã.ÊØÀÑ±± � Ç§È�ÇÔ àÈÉÊÁã¨

ÂÍË�¹ ºÑ»µ ÔÊµ � 
È.´Ã.ÊØÀÑ±± � Ç§È �ÇÔ àÈÉÊÁã¨

ÂÍË�¹ ºÑ»µÔÊµ� 
È.´Ã.ÊØÀÑ±± � Ç§È�ÇÔ àÈÉÊÁã¨

อันนา มาลีรัตน ตั้งชัยสิน

พักผ่อนในพระเจา 
27  มีนาคม  ค.ศ. 2018 ครบ 1 ป แหงการจากไป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เกรีอา สิริพร  
สรอยทอง

พักผอนในพระเจ้า  
26 มีนาคม ค.ศ. 2017

เกรีอา สิริพร  
สรอยทอง

พักผอนในพระเจ้า  
26 มีนาคม ค.ศ. 2017

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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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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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
วิทยาลัยแสงธรรม 

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกใบนี้ และ

สมบัติที่พระองค์ทรงท้ิงไว้ให้เราหลังจากงานสร้างของ 

พระองค์ก็คือธรรมชาติ และส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในธรรมชาติ 

ให้เราเป็นผู้ครอบครอง และปกครองแผ่นดิน ทรัพยากร 

ธรรมชาติทุกอย่างที่เป็นมรดกที่เราได้รับ อันเป็นสมบัติ

ล้�าค่าที่มนุษย์จะเก็บเกี่ยวใช้สอยไปได้ตลอดหลายชั่ว

อายุคน  เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตถึงความสมดุลทาง 

ธรรมชาติในสมัยก่อน ท�าให้ทุกชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขตลอด 

มา มนุษย์เพิ่มจ�านวนมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมี

เท่าเดิม มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้อง  

ท�าให้มันลดน้อยลง และเสื่อมโทรมไป

อนุรักษ์เป็นการรักษาโดยไม่ให้มันเปล่ียนสภาพ 

ในอีกความหมายหนึ่งคือ การอนุรักษ์คือการรักษาและ

น�าบางส่วนมาใช้ประโยชน์ แต่ในการใช้ประโยชน์นั้น 

ตัวมันเองจะต้องคงอยู่ด้วย คือต้องรู้จักการใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และ ต้องใช้อย่างฉลาด ไม่ได้มองว่าเอามา

ใช้ให้มากที่สุด แต่มองว่าเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

และต้องทดแทนหรือชดเชยสิ่งที่เราเอามาใช้ด้วย  สิ่งที่

เราเรียกธรรมชาตินี้เอง ถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์จากตัวมัน 

ตัวมันเองก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว เช่นต้นไม้ให้อากาศ 

ที่ดีแก่เรา เป็นต้น

แสงธรรมเป็นสถานที่เล็ก ๆ เราท�าอะไรได้บ้าง 

ส�าหรับการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ให้เกิดความ

สมดุลและใช้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่ามากที่สุด

ต้นไม้ในรอบร้ัวบ้านเรา มีจ�านวนมากพอสมควร

เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ มีการตัดแต่งเพื่อความ

สวยงาม มีการปลูกทดแทนกัน นับว่าเป็นเรื่องที่ดี  

สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มีต้นไม้ที่เอาไว้ดูดอกเพื่อ

ความสวยงามเวลาฤดูมันออกดอก หลากหลายสี ท�าให้

ดูแล้วมีชีวิตชีวา มีต้นไม้ที่เป็นล�าต้นใหญ่ ๆ ปลูกมา 

หลายสิบปี ต้นใหญ่สวย ให้ร่มเงา เป็นที่พักอาศัยของ

นกนานาชนิดซึ่งพบเห็นได้ในรั้วแสงธรรมของเรา ต้นไม้ 

ที่กินได้ ไม่ว่าจะเป็นสะเดา กล้วย มะพร้าว และเริ่ม

ปลูกต้นอินทผลัมมาได้ 1 ปีแล้ว ในไม่ช้าเราจะได้ทาน 

(อ่านต่อหน้า 11)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 13 ประจำาวันที่ 24-30 มีนาคม 2019 หน้า 11หน้า 11

“...ทรัพย์สมบัติไม่ได้สร้างความมั่นใจอะไรเลย
แท้ที่จริงแล้ว 

เมื่อเราคิดว่า เราเป็นคนร�่ารวย
เราสามารถที่จะกลายเป็นคนที่คิดถึงแต่ตนเอง

จนไม่มีพื้นที่
ให้กับพระวาจาของพระเจ้าเลย...”

(สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด ข้อ 68)

เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)

อินทผลัมกันสดๆ ในบ้านเรา ประโยชน์อีกอย่างของ 

การมีต้นไม้ใหญ่ ๆ เรามีใบไม้ส�าหรับท�าปุ๋ยหมักธรรมชาติ 

โดยการน�าของรุ่นพี่ปี 7 ท�าปุ๋ยหมักส�าหรับปลูกผักและ

ใส่ต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับ ไม่ต้องเผาใบไม้ ลด

อากาศเสียไปอีกทางหนึ่ง

อากาศที่แสงธรรม อากาศดีมาก ๆ น่าจะเป็น

เพราะมีต้นไม้เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ท�าให้มีอากาศบริสุทธิ์ 

มีลมพัดตลอดวัน ตลอดคืน

มีบ่อน้�าใหญ่ ส�าหรับเลี้ยงปลา 3 บ่อ ใช ้

เลี้ยงกบบ้าง ที่ส�าคัญเราอาศัยบ่อเหล่านี้ในการสูบน้�า

เพื่อรดต้นไม้ทั่วทั้งแสงธรรม แบ่งกันเป็นจุด ๆ รดแบบ

ตั้งเวลาบ้าง อาศัยคนรดน้�าบ้างแล้วแต่ความสะดวก

ของแต่ละบริเวณ ท�าให้ต้นไม้ดูสวยงาม ต้นไม้ ใบไม้

เขียวทั่วบริเวณ เราใช้น้�าจากบ่อบาดาลในการใช้สอย

ทั้งหมด  มีการกรองน้�าอย่างดีส�าหรับการใช้น้�า ท�าให้

เราได้ใช้น้�าที่สะอาดตลอดเวลา

ดินเป็นดินที่ดีมาก เพราะเราใช้ปุ๋ยหมักที่เรา 

ท�ากันเอง ปลูกอะไรก็งาม เห็นได้ชัดจากการปลูก 

ต้นกล้วยเพราะมีกล้วยกินเกือบทุกวัน ซึ่งเป็นผลไม้

ประจ�าของบ้านเราที่ทุกคนชอบ และทานกันไม่เบื่อ มี

การเพาะพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ เช่น เพาะต้นมะฮอกกานี 

เป็นไม้พันธุ์ใหญ่และมีประโยชน์มาก ซึ่งมีโครงการเพาะ 

3,000 ต้น เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการปลูก 

การแยกขยะเป็นอีกงานที่รณรงค์ในแสงธรรม 

มีการแยกขยะของแต่ละตึก น�ามาร่วมกันสัปดาห์ละคร้ัง  

แล้วในแต่ละเดือนแยกขยะเพื่อน�าไปขาย ส�าหรับสิ่งที่

ขายได้ และแยกสิ่งของที่สามารถเก็บแล้วน�ากลับไปใช้

ต่อได้  เป็นการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด  

ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและท�าสืบต่อกันไป  

เศษอาหารที่เหลือช่วยกันแยก เพื่อเอาไปเลี้ยง 

ปลาในบ่อ ท�าให้ปลาโตเร็ว เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้าน

อาหารปลาได้อย่างมาก อีกอย่างเป็นการเลี้ยงปลาตาม

ธรรมชาติคือไม่เน้นหัวอาหารท่ีจัดซื้อจากภายนอก 

ท�าให้ปลาตัวใหญ่ ไม่มีกลิ่น 

การรว่มกนัแสดงความรับผดิชอบเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ   
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
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แม้แต่เราอยู่แค่ในรั้วแสงธรรม ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีจาก

สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เองจะน�าเราไปสู่ที่ต่าง ๆ ที่เราจะ

ไปรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ต่องาน

สร้างของพระเจ้า ดูแล รักษาสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เรา

เป็นมรดก และส่งต่อมรดกเหล่านี้ต่อ ๆ ไป สิ่งเหล่านี้

แหละเป็นการอบรมเราเพื่อเตรียมตัวสู่งานที่เราจะได้รับ 

มอบหมายต่อไป  

จงให้มากกว่ารับ (ต่อจากหน้า 19)

และสิง่แวดล้อม (VSED) จดังานมอบโล่และเกยีรตบัิตร 

ชมรมอาสาสมัครพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม (VSED) 

ครั้งที่ 5 แก่โรงเรียน คณะครูและนักเรียน ซึ่งเป็น

แกนนำา ผู้อุทิศตนเพ่ือสังคม โดยพระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม เป็นประธานมอบโล่ 

และเกียรติบัตร ภราดาหลุยส์ วิริยะ  ฉันทวโรดม 

ประธานชมรม VSED กล่าวให้โอวาท

  ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ให้โอวาท 

โดยเน้นย�้าว่า “เราควรที่จะ GIVE มากกว่าการ GET”

 โรงเรยีนท่ีรบัมอบโล่และเกียรตบัิตร มรีายนาม 

ดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2. โรงเรียนอัส-

สัมชัญ 3. โรงเรียนนักบุญเปโตร 4. โรงเรียนพระหฤทัย

คอนแวนต์ 5. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 6. โรงเรียน

พระวิสุทธิวงส์ 7. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 8. 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 9. โรงเรียนเซนต์เทเรซา 

10. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จ�านวน 10 โรงเรียน 

ผู้รับเกียรติบัตรได้แก่ครูผู้ร่วมขับเคลื่อนชมรม

เป็นระยะเวลา 5 ปี รับโล่เกียรติคุณจ�านวน 11 คน / 

ครูแกนน�าชมรมวีเสด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 11 คน  

รับเกียรตบิตัร   มนีกัเรียนแกนน�าประจ�าปี 2561 จ�านวน 

49 คน รับเกียรติบัตร และนักเรียนผู้มีจิตอาสาดีเยี่ยม 

จ�านวน 5 คน 

ส�าหรับกิจกรรมนอกเหนือจากการมอบโล  ่

และรับเกียรติบัตรแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการกิจกรรม

จิตอาสาของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นการฝึกนักเรียนให้รัก

ทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเพื่อนมนุษย์ผ่านกิจกรรม 

VSED  และยังมีการระดมทุนด้วยการขายของ อาทิ 

ลูกชิ้นปิ้ง ข้าวไข่เจียว การระบายสีกระเป๋าผ้าดิบ การ

ท�าดอกไม้จากซองน�า้ยาปรับผ้านุม่ น�า้แขง็ป่ัน น�า้หวาน

ผสมโซดาต่างๆ ไอศกรีม รวมทั้งการเล่นมินิคอนเสิร์ต

จากโรงเรยีนต่างๆ ซึง่มีกล่องต้ังด้านหน้าแล้วแต่จะท�าบญุ 

โดยงบประมาณที่ได้จะน�าไปจัดกิจกรรมค่าย VSED ที่ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อสร้างโป่งดินเทียมเพื่อเป็น 

อาหารให้แก่สัตว์ป่า กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการ

ฝึกโดยการเริ่มจากตนเองก่อนที่จะขอผู้อื่น  ดังค�ากล่าว 

ของภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานชมรม  

VSED ที่ว่า GIVE มีตัวอักษร 4 ตัว ซึ่งมากกว่า GET 

ความส�าคัญคือ จงให้มากกว่าการรับ นี่คือหัวใจส�าคัญ

ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

VSED
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เดือนมีนาคมอาจกล่าวได้ว่าเป็นเดือนสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทาง 

การเมืองของประเทศไทย เพราะในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ จะเป็นวันที่คนไทย 

ทุกคนที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี จะมีบทบาทในการร่วมกันก�าหนดอนาคตของประเทศ

ด้วยการออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความส�าคัญ

ส�าหรับคนที่อายุอยู่ในช่วง 18-25 ปี ที่มีจ�านวนกว่า 7,339,772 คน1 เพราะถือ

เป็นการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งเรามีวิธีในการเตรียมตัว2 ส�าหรับผู้มี

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกคนโดยเฉพาะคนในช่วงอายุ 18-25 ปี ได้น�าไปเป็น

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งแรกมีความประทับใจได้ ดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่ามีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ครบถ้วนหรือไม่ คือ เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง, เป็นผู้

ที่มีสัญชาติไทยหรือโอนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ

ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ส�าหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตใด สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ก็

จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมา ส�าหรับผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่เกิน 90 วันก่อน

วันเลือกตั้ง ต้องไปใช้สิทธิตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดิม 

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ของแต่ละพรรคการเมือง ในเขต

เลือกตั้งที่เรามีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้ที่เว็บไซต์ elect.in.th เพียงพิมพ์

รหัสไปรษณีย์เขตเลือกตั้งลงไป ก็จะทราบรายละเอียดของผู้สมัครและ

หมายเลขของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองได้

4. เตรียมบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีมีรูปและเลขประจ�าตัว 

13 หลัก ที่ทางราชการออกให้ เช่น ประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ 

หนังสือเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวส�าหรับการเลือกตั้ง บัตร

ที่หมดอายุแล้วก็สามารถใช้ได้ และตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน้า

หน่วยเลือกตั้งอีกครั้ง

5. เวลาเลือกตั้งมีการขยายเวลาเลือกตั้งจากเดิมเพิ่มขึ้นอีก 2 ชั่วโมง เป็น

เวลาตั้งแต่ 08.00-17.00 น. และกรณีที่หน่วยเลือกตั้งมีคนเยอะในช่วง

ใกล้ปิดหีบ ผู้ที่มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนช่วงเวลา 17.00 น. ยัง

สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ แม้จะล่วงเลยเวลา 17.00 น. ไปแล้ว

ก็ตาม 

6. อย่านอนหลับทับสิทธิ เราต้องรักษาสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของเราโดยการออกไปเลือกผู้ที่จะเข้ามาท�าหน้าที่ในการพัฒนา ดูแล

ทุกข์สุขของเรา ด้วยการเดินเข้าคูหากากบาทเลือกหมายเลขที่อยู่ในใจ 

เพราะหากเราละเลยในการที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็อาจส่งผลให้

เราเสียสิทธิบางประการด้วยเช่นกัน ซึ่งหากเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดย 

ไม่แจ้งเหตุอันจ�าเป็น จะส่งผลให้เราถูกจ�ากัดสิทธิ3ต่างๆ ดังนี้ 

- การยื่นค�าร้องคัดค้าน ส.ส.

- สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสมัคร 

รับเลือกเป็น ส.ว.

- สมัครรับเลือกเป็นก�านันหรือผู้ใหญ่บ้าน

- ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการทางการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่าย

การเมือง

1 ThaiPBS, (2562), เลอืกตัง้ 2562 : เชก็ชือ่ 51.4 ล้านคนตรวจสิทธเิลอืกต้ัง,  

สืบค้นจากhttps://news.thaipbs.or.th/content/278084
2  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw),(2562), รู้ก่อนกา กลเกม

เลือกตั้ง 62, 
3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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- ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในการท�างานระดับท้องถิ่น เช่น รองผู้บริหาร, 

เลขานุการผู้บริหาร, ที่ปรึกษาผู้บริหาร เป็นต้น

แต่ส�าหรับผู้ท่ีติดภารกิจส�าคัญ เช่น มีธุระเร่งด่วน, เจ็บป่วย, พิการ, ทุพลภาพ,  

อยู่ต่างประเทศ, ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาได้หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น ท�าให ้

ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ภายในวันที่ 24 มีนาคม นี้ สามารถไปแจ้งเหตุ

ที่ไม่ไปใช้สิทธิได้ที่หน่วยทะเบียนราษฎร (หน่วยที่ออกบัตรประชาชน) ได้ ณ ที่ว่าการ

อ�าเภอ ภายในเจ็ดวันก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 

2562

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งระบบใหม่ที่มีชื่อว่า “การเลือกตั้งแบบ

จัดสรรปันส่วนผสม” คือ มีบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบกาได้หนึ่งกากบาท และหนึ่ง

กากบาทของเราเท่ากับ 3 ความหมาย คือ  1. เลือก ส.ส. 2. เลือกพรรคการเมือง  

และ 3. เลือกนายกรัฐมนตรี 

1. เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต หนึ่งคะแนนเสียงที่เรากากบาทเลือกบุคคลใด  

เท่ากับว่าหนึ่งคะแนนเสียงนั้นเป็นของผู้สมัคร ส.ส. บุคคลนั้น และ

คะแนนเสียงทั้งหมดที่พรรคนั้นได้จะถูกน�ามาค�านวณหาจ�านวน ส.ส. 

แบบบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นด้วย

2. ถ้าเราเลือก ส.ส. บุคคลใด เท่ากับว่าเราเลือกพรรคการเมืองที่ ส.ส. 

บุคคลนั้นสังกัดอยู่ 

3. ส.ส. ที่เราเลือกจะเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ว. 

แทนเรา โดยเลือกจากรายชื่อผู้ที่ถูกพรรคการเมืองเสนอชื่อให้เป็นนายก

รัฐมนตรี พรรคละไม่เกิน 3 รายชื่อ 

  และในการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่ามีพรรคการเมืองหน้าใหม่เกิดขึ้น 

เป็นจ�านวนมาก จ�านวน ส.ส. ที่ลงรับสมัครเลือกตั้งในแต่ละเขตก็มีจ�านวนมาก 

ทั้งคนหน้าเก่าและหน้าใหม่ ท�าให้หลายๆ คนอาจเกิดความลังเลหรือยังตัดสินใจเลือก 

ใครไม่ได้ ส�าหรับใครท่ียังไม่มีหมายเลขใดในดวงใจ การศึกษาประวัติข้อมูลการท�างาน

ของผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังแต่ละคนในเขตเลือกต้ังของตนเอง หรือการศึกษาแนวนโยบาย 

ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะตัดสินใจหาตัวเลือกของ

หมายเลขในใจเราได้ง่ายขึ้น

เพราะสิ่งที่ส�าคัญ คือ ทุกสิทธิ ทุกคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน 

มีความหมายต่อการก�าหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคน 

จึงควร “พยายามหลีกเลี่ยงการโหวตโน” เพราะหากในเขตเลือกตั้งมีคะแนนโหวต

โนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนั้น จะส่งผลให้ต้องมีการ 

จัดเลือกตั้งครั้งที่ 2 เพราะถือว่าเสียงโหวตนั้นเป็นการสะท้อนความต้องการของ 

ประชาชนว่า ผู้สมัครจากพรรคต่างๆ ท่ีส่งมาท�าหน้าท่ียังไม่เป็นท่ีต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ จึงเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่จะต้องส่งผู้สมัครคนใหม่เข้ามา

รับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งใหม่ในเขตนั้นๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ

ประชาชนต่อไป ท�าให้ต้องมีการจัดสรรเวลา บุคลากร และงบประมาณในการเลือกตั้ง

ที่เพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนี้อย่าลืมช่วยกันสอดส่องดูแล และจับตาดูการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น 

ในเขตบ้านของเรา หากพบความผิดปกติหรือเหตุการณ์การทุจริตหรือกระท�าการใด 

อันมิชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถแจ้งไปที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเข้าไป

ตรวจสอบได้ และที่ส�าคัญหากใครไม่ติดกิจธุระจ�าเป็นเร่งด่วนอะไร ในวันที่ 24 

มีนาคมนี้ ก็ชักชวนกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันก�าหนดทิศทางอนาคตของ

ประเทศไทย

แผนกยุติธรรมและสันติ

7 มีนาคม 2562

โค้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหา
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 วัดแม่พระฟาติมา 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันจันทร์ที่ 13 

พฤษภาคม

 เวลา 10.00 น. โดย 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธาน

พิธี

 เวลา 19.00 น. โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธี

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 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. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ. 

ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา  

10.30 น.

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 

มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 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.

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี- 

ธรรมราช ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.

 วัดพระหฤทัย ทุ่งลุง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 

มิถุนายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ  หนองไม้งาม ต.ห้วยบง

ใต้ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30  มีนาคม  

2019  เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ โรงเรียน

มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 146 หมู่ 6 ถนนโนนไฮ- 

เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   ฉลองวัดวันเสาร์ที่  27 

เมษายน เวลา 10.30  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 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.  

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลือ-

อำานาจ จ.อำานาจเจริญ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 

เวลา 10.00 น. คุณพ่อมัทธิว เชาวฤทธิ์ สาสาย  

อุปสังฆราช เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง ต. 

กุดเสลา อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช

ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 เสกวัดบ้านแม่นิงนอก เขตวัดนักบุญปาตริก  

ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แข่ม จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 

เมษายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 เสกวัดนักบุญเปโตร บ้านขุนแม่ลา ต.ขุน-

แม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 28 

เมษายน เวลา 10.00  น. คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศล-

ในพสุธา อุปสังฆราช เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์ บ้านภูสวาท 

ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 30 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ ต.ชัย- 

พร อ.เมือง จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 เมษายน  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดมารีย์นำาไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

  

เคร่ืองหมายของหนทางการใช้โทษบาปท่ีเริ่มขึ้น

แล้วในพิธีกรรมเทศกาลมหาพรต ในบทเทศน์

พระองค์ทรงอธิบายว่าเทศกาลมหาพรตช่วยจัด

ระเบียบในชีวิตของเราได้อย่างไร ตรัสตอนหนึ่งว่า

  “เป็นเสียงเรียกให้เราหยุด เพื่อเพ่งมองดู 

ว่าอะไรคือแก่นแท้ เพื่อจะได้เลิกสิ่งฟุ่มเฟือยที่

รบกวนชีวิตเรา เป็นเสียงเรียกปลุกจิตวิญญาณ”  

พระองค์ยังตรัสว่าเทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลา

ให้เรากลับมาแสวงหาทางเดินชีวิต ดังนั้นพระองค์

จึงทรงเช้ือเชิญให้เราตั้งค�าถามต่อตัวตนภายใน   

ตรัสว่า “เราทุกคนสามารถถามตนเอง : ในการ 

เดินทางชีวิต ฉันได้มองไปยังหนทางเบื้องหน้า 

หรือเปล่า? หรือฉันพอใจกับชีวิตชั่วขณะเท่านั้น, 

คิดถึงแต่ความสบายอย่างเดียว แก้ปัญหานิดๆ

หน่อยๆ แล้วก็จะได้สนุกสนานต่อไป? อะไรเล่าคือ

หนทาง?

l  พระสันตะปาปาตรัสว่าจุดหมายคือองค์พระเจ้า

และหนทางชีวิตที่น�าเราไปหาพระองค์เพื่อจะ 

พบเส้นทางนี้ในชีวิต พระสันตะปาปาตรัสว่ามี

เครื่องหมายที่เป็นประโยชน์มาก นั่นคือ เถ้า ตรัส

ตอนหนึ่งว่า   “เครื่องหมายเถ้าเล็กๆ ที่เราจะได้รับ 

นั้นบอบบางแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราอันเที่ยงแท้

ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกาะกุมดวงใจเราอยู่ ที่เรา

ไล่ล่าแสวงหาและกังวลกับมันทุกวัน; จะไม่มีสิ่งใด

เหลืออยู่เลย”  ดังน้ันพระสันตะปาปาจึงทรงเช้ือเชิญ 

คริสตชนให้ด�าเนินชีวิตมากกว่าแค่วัฒนธรรม 

ส่ิงของปรากฏภายนอก ซ่ึงเหมือนกับการไม่สามารถ 

ไขว่คว้าสิ่งใดไว้ได้เลยนอกจากฝุ่นดิน ตรัสตอน

หนึ่งว่า “เราจ�าเป็นต้องปลดปล่อยตัวเราอิสระจาก

ก่ิงก้านสาขาของลัทธิบริโภคนิยมและเสี้ยนหนาม

ของการเห็นแก่ตัว จากการยังต้องการเพิ่มอีก ไม่

เคยรู้จักพอ และจากหัวใจที่ปิดประตูต่อคนจนผู ้

ยากไร้ พระเยซูเจ้าผู้ทรงเผาไหม้พระองค์เองด้วย

ความรักจากฟืนของไม้กางเขนทรงเรียกเรามาสู่

ชีวิตที่จุดขึ้นด้วยไฟของพระองค์ ซึ่งไม่มอดไหม้

ไปในกองเถ้าของโลกนี้ แต่เป็นชีวิตที่ลุกไหม้ด้วย 

งานเมตตาสงเคราะห์และไม่มอดไปในความ 

เรียบง่ายไม่ต้องสมบูรณ์เลิศเลอ”

l  หลังจากบทเทศน์ ก็มาถึงพิธีรับเถ้า พระสัน- 

ตะปาปาทรงรับเถ้าเป็นคนแรกจากพระคาร์ดินัล

โจเซฟ ทอมโก ผู้ดูแลวิหารหลังนี้ จากนั้นพระ

สันตะปาปาทรงโรยเถ้าให้แก่สมาชิกคณะกรรมการ

บริหารกลางสันตะส�านักท่ีมาร่วมพิธีกับพระองค์ 

เทศกาลมหาพรตได้เร่ิมอย่างเป็นทางการด้วยพิธี

วันนี้ เป็นเวลาที่พระสันตะปาปาทรงเกื้อหนุนใจเรา 

ให้กลับไปหาพระเจ้า อย่ากลัวท่ีจะสวมกอดไฟชีวิต 

ที่จุดขึ้นอันไม่รู้ดับอีกเลย

พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 8)
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] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม คุณพ่อประเสริฐ 

โลหะวิริยศิริ / วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน คุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 

คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 23 

มิถุนายน คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เวลา 13.00 น.  

ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารี วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน 

โทร. 08-1490-9371

] กลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (Montfortian As-

sociates) เชิญเข้าเงียบประจ�าปี 2562 โดยจัดเป็น 2 

กลุ่ม 2 สถานที่ กลุ่มที่ 1 ช่วงวันที่ 28-31 มีนาคม 2562  

ที่บ้านเข้าเงียบคณะเซนต์คาเบรียล บนดอยสุเทพ  

เชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 ช่วงวันที่ 30-31 มีนาคม  

2562 ที่รีสอร์ทวังน้�าเขียว สมาชิกที่มีความประสงค ์

ต้องการไปร่วมเข้าเงียบ ติดต่อแจ้งความจ�านงได้ที่ 

คุณอนุสรณ์ อานามนารถ โทร. 08-1627-8813 

หรือติดต่อคุณจรูญ แก้วมีค่า โทร. 08-1614-6461  

(ก่อนวันที่ 15 มีนาคม)

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ  วันที่  

13 เมษายน / 11 พฤษภาคม / 8 มิถุนายน 2019 

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ 

(วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซา 

รับศีลเจิมเพ่ือพละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ 

คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-

4700-8789 

] รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชา 

คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2562  

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ติดต่อได้ที่ 

วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม  

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429- 

0100-3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.stud-

ies2000@gmail.com สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 

ได้ที่ : www.saengtham.ac.th; www.catholic.or.th;  

www.thaicatechesis.com

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันอังคารที่ 23 เมษายน / วันพุธที่ 15 พฤษภาคม /  

วันพุธที่ 19 มิถุนายน จัดที่โรงแรม Grand Lord  

ศรีนครินทร์ / วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม / วัน

พุธที่ 14 สิงหาคม / วันพุธที่ 11 กันยายน /  

วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / 

วันพุธท่ี 18 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อ 

ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อ

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

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

และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-1953 

หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100 

] คณะภคินีนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ ขอ

เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 40 ปี 

และ 25 ปี แห่งชีวิตนักบวช โดยพระสังฆราชฟิลิป 

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 

2019 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล 

อุบลราชธานี 

 40 ปี แห่งชีวิตนักบวช ซิสเตอร์แพทริเซีย 

บังอร จันทร์ลา

 25 ปี แห่งชีวิตนักบวช ซิสเตอร์มาตินา 

นิศาชล งามวงศ์ ซิสเตอร์โรซา นรินพร สิงห์ใหญ่ 

ซิสเตอร์มารีอา เฉลิมศรี มีศรี 

] ประกาศรับสมัครงาน 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

โครงการบ้านแห่งความหวัง  จ�านวน 1 อัตรา โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี้ เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี สามารถ 

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่  วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 

2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง จ�านวน 11 อัตรา 

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เพศชาย/หญิง  อายุ 20-40 ปี

วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป พักอาศัยที่บ้านพักของเด็ก

ได้ โดยให้เริ่มงานในเดือนพฤษภาคม 2562  ติดต่อ 

สอบถามและสมัครงานได้ ท่ีฝ่ายส�านักงานในวัน

จันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  โทร. 

0-2583-5924 หรือติดต่อ คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  

โทร. 09-0112-5657 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-MAIL : 

stmartinfoundation.th@gmail.com

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 

พบกับบูธ R 40 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

โซนซี 
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 

2019

เวลา 10.00-21.00 น. 

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กองทัพหนังสือดี สื่อคาทอลิกรวมอยู่ที่นี่

จัดสัมมนาศึกษาข้อเช่ือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน 

คาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 11 - 

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ที่ศูนย์อบรมงาน

อภิบาล  “บ้านผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 โดยมีคณะกรรมการจัดงานจาก 4 สถาบัน 

2 องค์กร คือ 1. วิทยาลัยแสงธรรม 2. วิทยาลัย 

พระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (ม.พายัพ) 3. สถาบัน 

กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรภาคที่ 7  4. 

พระคริสตธรรมลูเธอร์ และจากองค์กร ได้แก่ สภา 

คริสตจกัรในประเทศไทย และผู้สนใจจากอคัรสงัฆมณฑล

กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 107 ท่าน จุดประสงค์

การจัดงานเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของคาทอลิก

สัมมนาศึกษาข้อเชื่อ (ต่อจากหน้า 19)
และโปรเตสแตนท์มคีวามรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องในด้าน 

หลักข้อเชื่อศาสนาคริสต์ และมีความพร้อมในการเป็น 

ผูน้�าท่ีจะสร้างสนัติสขุ และให้ความร่วมมอืกนัสร้างเอกภาพ 

ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 วันที่ 13 มกราคม 2019 เวลา 10.30 น.ช่วงพิธี

ปิดได้รับเกียรติจากคุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี 

กรมการศาสนา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้า 

ร่วมงานทุกท่าน รวมถึงเกียรติบัตรพิเศษ ด้วยทาง

คณะกรรมการจาก 4 สถาบัน ได้เล็งเห็นบทบาทหน้าที่ 

ในการท�างานด้านคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ความเป็น 

ผู้มีมิตรไมตรีเสริมสร้างความสัมพันธ์และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้กับคริสตชน  จึงได้มีมติมอบเกียรติบัตรให้กับ

คุณพ่อเสนอ  ดำาเนินสดวก  ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้าน 

คริสตสัมพันธ์  
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มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เทศบาลตำาบล

ปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการมอบบ้านน้ำาใจ จาก

คาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัยปาบึก จำานวน 13 หลัง

ภัยพิบัติ พายุโซนร้อนปาบึก เมื่อต้นเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2562  ได้ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 

และทรัพย์สินของพ่ีน้องหลายจังหวัดในภาคใต้  โดยเฉพาะ 

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการส�ารวจ และลงพื้นที่

ของศูนย์สังคมพัฒนา มูลินิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี พบ

ว่า ที่ต�าบลปากนคร ซึ่งมีจ�านวนประชากร 6,329 คน 

แบ่งเป็น 1951 หลังคาเรือน ร้อยละ 90 ของผู้คนที่นี่

ท�าอาชีพประมงพื้นบ้าน เกือบทุกหลังคาเรือนได้รับ

ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก หลายหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และองค์กรอิสระต่าง ๆ ได้เข้ามา

ให้ความช่วยเหลือ

 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี 

ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็น

หน่วยงานหนึ่งที่ได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อ 

น�ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก 

ในครั้งนี้ คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ได้แบ่งปันแนวทาง

การท�างานของศูนย์สังคม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

บ้านน้ำาใจ (ต่อจากหน้า 20) โดยได้แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 

ระยะฉุกเฉิน เร่งด่วน ศูนย์สังคมได้ส่งเจ้าหน้าท่ี

เข้าไปในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ในความจ�าเป็น

เร่งด่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง อาหาร

ปรุงสุก สิ่งอ�านวยความสะดวกเครื่องอุปโภค บริโภค

ต่าง ๆ ในระยะนี้จะท�าการส�ารวจพื้นที่ และบุคคล ที่

อาจตกส�ารวจความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึง 

ระยะฟื้นฟู เน้นการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ เป็นการติดตาม ให้ก�าลังใจ ช่วยเหลือ ให้ผู้ประสบ- 

ภัย สามารถกลับมามีวิถีชีวิตดังเดิม  

ระยะพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นช่วงเวลาของการ

ช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับเข้าสู่สังคม ด�าเนินชีวิต

ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทางศูนย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริม 

คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน

“แม้กำาหนดเวลาจะล่วงเลย ได้เวลากลับบ้าน 

แต่พันธกิจยังไม่สำาเร็จ ...พวกเราจะขอสู้ต่อ จนกว่า 

พันธกิจจะสำาเร็จ”

จากการได้พบปะ และพูดคุยกับพันโทนิคม  

ธรรมนารถสกุล ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะ-

กิจ ซึ่งได้รับค�าสั่งให้น�าก�าลังพลทหารช่าง จากกองทัพ

บก โดยกองทัพภาคที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัด

ราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ แม้

ก�าหนดเวลาจะล่วงเลย ถึงเวลาที่หน่วยจะต้องเดินทาง

กลับท่ีต้ัง แต่ด้วยมนุษยธรรม พลังแห่งความรัก ผลักดัน

ให้ท�าพันธกิจจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้พันเล่าให้ฟังว่า เมื่อ

ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟู พบเห็น

สภาพบ้านของคุณยายปองจิตร เลขมาศ ซึ่งภายใน

บ้านมีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ 3 ท่าน ซึ่ง 2 ท่าน เป็น 

ผู้พิการแขนขาลีบแต่ก�าเนิด และผู้ป่วยอัมพฤกษ์คร่ึงซีก 

สภาพบ้านช�ารุด ทรุดโทรม และไม่ปลอดภัย ที่จะพัก

อาศัยอยู่ต่อไป จึงได้ประสานกับเทศบาลต�าบลปากนคร 

ในการจัดหาวัสดุ และช่วยสร้างให้ใหม่ทั้งหลัง 

อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ส�ารวจของ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี 

ร่วมกับเทศบาลต�าบลปากนคร พบว่ามีพี่น้องที่บ้าน 

ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จ�านวน 13 หลังคาเรือน 

ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด และยัง 

ไม่สามารถกลับมามีบ้านอยู่ดังเดิม ต้องอาศัยบ้านเช่า 

และบ้านญาติพักอาศัย ทางศูนย์จึงได้ด�าเนินการน�าเงิน

ที่ได้รับการระดมทุนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย จ�านวน 1,000,000 บาท มาจัดสรร  

ช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน ให้กับผู้ประสบ- 

ภัยจ�านวน 13 หลัง หลังละ 82,174 บาท ดังนี้

ล� า ดั บ

ที่
รายการ

ปริมาณงาน ค่าวัสดุรวมภาษี 7%
หมายเหตุจ�านวน หน่วย ราคา/หน่วย จ�านวนเงิน

1 แผ่นพื้นส�าเร็จรูป 0.30 x 4 x 0.05 เมตร 20.00 แผ่น 400.00 8,000.00
2 ผนังและเสาไม้

- เสาไม้  5” x 5” ยาว 3 เมตร
- ไม้เคร่า 1 ½ x 3 ยาว 3 เมตร
- ไม้เคร่า 1 ½ x 3 ยาว 4 เมตร
- ไม้ฝาเฌอร่า 8” ยาว 3 เมตร
- ไม้ฝาเฌอร่า 8” ยาว 4 เมตร

7.00

58.00

6.00

76.00

35.00

ท่อน

ท่อน

ท่อน

แผ่น

แผ่น

1,052.00

240.00

320.00

80.00

100.00

7,364.00

13,920.00

1,920.00

6,080.00

3,500.00
3 ประตู หน้าต่าง

- ประตูไม้บานเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์
- หน้าต่างบานคู่ขนาด 1.20 x 1.10 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์

2.00

3.00

ชุด

ชุด

3000.00

2,700.00

6,000.00

8,100.00
4 งานหลังคา

- จันทัน 2” x 5” ยาว 5 เมตร
- อะเส 2” x 5” ยาว 3 เมตร
- ขื่อ 2” x 5” ยาว 4 เมตร
- รับจันทัน 2” x 5”  ยาว 6 เมตร 
- แปไม้ 1 ½ x 3” ยาว 3 เมตร

14.00

4.00

3.00

2.00

18.00

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

560.00

420.00

560.00

840.00

240.00

7,840.00

1,680.00

1,680.00

1,680.00

4,320.00
5 งานไฟฟ้า 1.00 หลัง 2,000.00 2,000.00

รวมวัสดุ และภาษี 82,174.00

ผู้ประสบภัยที่ได้รับมอบบ้านน�้าใจ จากคาทอลิก

ไทย จ�านวน 13 หลัง ประกอบด้วย

. 1 นายสรายุทธ เมฆแก้ว

. 2 นางเพิ่ม  แก้วแก้ว

. 3 นางวาสนา จันทรพงศ์

. 4 นายณัฐวุฒิ สิงโต

. 5 นายวิรัชชัย ไพรสิงห์

. 6 นายชวด พลายสุวรรณ์

. 7 นายเสกสรร ยศชู

. 8 นางชีพ แก้วแดง

. 9 นางแนบ หมื่นเดช

. 10 นางนับ เมฆแก้ว 

. 11 นายณัฐดนัย ณรงค์กิจ

. 12 นายทวน เมฆแก้ว

. 13 นางปองจิตร เลขมาศ

หลังจากที่ได้รับมอบ

วัสดุ เพื่อการก่อสร้างบ้านแล้ว 

นายสมศักดิ์ อนันตพืช นายก

เทศมนตรี เทศบาลตำาบล

ปากนคร ได้เป็นผู้ประสานงาน 

ระดมอาสาสมัคร ที่มีความ

สามารถ เข้ามาช่วยกันสร้างบ้าน 

ให้กับผู้ประสบภัย  โดยจะให้แล้ว 

เสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ.

2562 นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ 

ยั ง ได้ เป็น ผู้แทนของ พ่ีน้อง 

ผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับมอบบ้าน

น้�าใจ ทั้ง 13 หลัง ขอบคุณทุก ๆ   

ท่าน ทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต ่

วันแรกที่ได้รับผลกระทบจาก

พายุโซนร้อนปาบึก ให้สามารถ

กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
พี่น้องท่านใด ที่มีความประสงค์จะสมทบทุน  

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางศูนย์สังคมพัฒนา 

มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี สามารถร่วมบริจาคได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่านยาว - ตะกั่วป่า ชื่อบัญชี  

มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย) 

หมายเลขบัญชี 435-0-39880-8

 รายงานโดย ศูนย์สื่อสารสังคม สังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี
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ท่าอากาศยานนี้ชื่อว่า ประสบการณ์
	 ผมพยายามจะเล่าเรือ่งการเดนิทางไปในท่ีต่าง	 ๆ	 ประชุมบ้าง	 แสวงบญุ

บ้าง	 ท�าธุระหรือมีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 บ้าง	 เพราะเชื่อว่าประสบการณ์ของแต่ละคน

ล้วนมคีณุค่า	 และโดยส่วนตวัแล้ว	 สิง่ทีไ่ปพบมาผมเชือ่ว่าเป็นโอกาสและน�า้พระทยั

ของพระ	การได้แบ่งปันให้ผู้อ่านได้ทราบ	ได้รับรู้	ได้เห็นบ้าง	น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและ

มีประโยชน์

	 ต่อจากนี้เชิญติดตามเรื่องชุด	ญี่ปุ่นไปเยี่ยมไปเยือนและไปประชุม	ช่วง

วันที่	 9-15	 มีนาคม	 2019	 นอกจากประชุมแล้ว	 ผมทดไว้ในใจว่า	 ประเทศนี้ 

พระสนัตะปาปาจะเสด็จต้องท�าการบ้านเรือ่งนีด้้วย	รวมทัง้ความเป็นญีปุ่น่ทีน่่าสนใจ

อีกเพียบไปกันครับมาเลย

ญี่ปุ่นไปเยี่ยมไปเยือน และไปประชุม ตอนที่ 1 เช้านั้นเมื่อล้อแตะพื้นดิน

ญี่ปุ่น  

	 ในทีส่ดุการประชมุคณะกรรมการซกินสิเอเชยี	ชดุ	2017-2021	กเ็ริม่ขึน้ 

เป็นครัง้ที	่ 2	ครัง้นีเ้ราตกลงกนัทีป่ระเทศญีปุ่น่	 โดยม	ีMac	หนึง่ในคณะกรรมการ 

เจ้าของสถานที่	 และการฟันธงของคณะกรรมการอีก	 5	 ท่าน	 ซึ่งหนึ่งในนั้น	 

คนไทยได้รับเกียรติส�าคัญให้เป็นประธาน		แต่หน้าท่ีก็คือรองรับ	รับใช้นั่นเอง	

ก่อนการประชมุเราไม่ได้สรุปกันทีน่ี่	 มเีส้นทางก่อนจะมาถงึคอื	 เวยีดนาม	 ตมิอร์- 

เลสเต้	 และไต้หวัน	ที่สุดถนนทุกสายก็มุ่งสู่โตเกียว	ประทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่	

9	มีนาคม

	 การประชุมเริ่มขึ้นแล้ววันนี้	 (10/03/19)	 ผมและคณะกรรมการค่อย	

เดินทางมาถึง	 เราประชุมกันที่โรงแรม	YMCA	:	Asia	Youth	Center	YMCA	

Hotel	 โรงแรมนี้น่าอยู่และใกล้วัดคาทอลิกมาก	 ๆ	 แต่ไฉนเมื่อต้องเข้าวัดเราไป

เข้าที่อื่น	ฯลฯ

	 ค่อย	 ๆ	 ตามกันมานะครับ	 เพราะไม่ใช่ว่าเราจะมาประชุมกันเท่านั้น	

ประเทศญี่ปุ่นยังได้รับการประกาศจากวาติกันว่า	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

จะเสด็จมาในปลายปี	2019	นี้	และแน่นอนเราจะน�าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและแง่มุม

ต่าง	ๆ	มาเล่าให้ฟังกัน	มีทั้งเรื่องราวในห้องประชุม	และนอกห้องประชุม	โปรด

ติดตาม

 

ญี่ปุ่นไปเยี่ยมไปเยือน และไปประชุม ตอนที่ 2 ใกล้แค่ไหนคือไกล

	 ผมตัดสินใจเดินทางจากสนามบินด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน	 การเดินทางใน

ประเทศญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าง่าย	 แต่บางทีก็ง่ายจนยาก	 ก่อนเดินทางมีแอป- 

พลิเคชันให้โหลดมาเก็บไว้ใช้เพียบ	 ทั้งน�าทาง	 ทั้งแนะน�าสถานที่น่าสนใจ	 ฯลฯ	 

สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเราในระดับหนึ่ง	แต่ที่สุดแล้ว	วิธีที่เข้าใจง่ายที่สุดคือ...ถามครับ

	 การเดินทางตามค�าแนะน�าของผู้จัด	คืออยากให้เรานั่งรถบัสไปลงใกล้ๆ 

และจะเดนิหรอืจะต่อแทก็ซ่ีกว่็าไป	 แต่รถบสัทีว่่านีก้ว่าจะออกต้องใช้เวลาพอควร	 

ต้องรอเป็นชั่วโมง	 ผมตัดสินใจไปรถไฟใต้ดิน	 และท่ีสุดก็มาถึงจุดนัดผมคือ	

โตเกียวโดม	ซึ่งเป็นทั้งสนามแข่งรับบี้	มีที่พักเป็นโรงแรม	และยังมีสวนสนุกด้วย

	 ผมเดินไปตามแอปกูเก้ิลแมพ	 วนไปในขณะท่ีแอปบอกว่าไม่เกิน	 6	

นาที	ผมเดินไป	10	กว่านาทีแล้ว	 แต่ก็ดีใจที่พบวัดคาทอลิก	ซึ่งน่าจะอยู่ใกล้ๆ	

ที่พัก	วัดนี้มีชื่อว่า	วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	และจากวัดนี้เอง	เราก็พบที่พัก

	 ที่พักในญี่ปุ่นมีคนบอกว่าหายากและราคาค่อนข้างแพง	 ท่ีพักท่ีนี่ก็ 

ไม่ต่างกัน	 เจ้าบ้านบอกเล่าถึงความยากล�าบากในการจองเหมือนกัน	 อย่างน้อย	

เราประชุมอีกที่พักอีกที่กันเลย	 ที่พักที่นี่เป็นของคริสต์	 มีรูปพระเยซูทวีขนมปัง

รูปใหญ่	อยู่หน้าร็อบบี้			ผมถึงท่ีพักได้สักครู่	สมาชิกก็ค่อย	ๆ 	ทยอยมากันแล้ว	 

เราชวนกันเดินไปที่วัด

	 วัดนักบุญฟรังซิส	 ดูสวยงาม	 มีสไตล์	 เราดูที่ตารางมิสซาปรากฏว่า	 ใน

รอบอาทิตย์มีมิสซาแค่	 2	 รอบเท่านั้นเองคือ	 วันศุกร์และก็วันอาทิตย์	 ซึ่งเป็น

มิสซาภาษาอังกฤษด้วย	 เรามาช้าไป	 การเข้ามาของเราท�าให้ผู้ร่วมเสียสมาธ ิ

นิดหน่อย	 เราจึงตัดสินใจหาวัดเข้าอีกทีในตอนเย็นแล้วกัน	 วัดในญี่ปุ่นนี่มีสไตล์

จริงๆ	 สวย	 สงบ	 ผู้คนก็ดูสงบตามไปด้วย	 เย็นนี้เราจะไปกันที่วัดนักบุญอิกญา- 

ซีโอ	 นั่งรถไปไม่ไกล	 เอาเป็นว่าเราหาอะไรทานก่อนดีกว่า	 บอกเลย	 ญี่ปุ่น 

นี่อาหารหลากหลายตลอดข้างทางจริงๆ

	 ครั้งต่อไป	เล่าเรื่องวัด	ดอกบัว	และการประชุมที่ก�าลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

 บรรณาธิการบริหาร
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จงให้มากกว่ารับ VSED ครั้งที่ 5
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

มูลนิธิโคเออร์ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อ่านต่อหน้า 11)

สัมมนาศึกษาข้อเชื่อศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 16
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  

ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 16)

คุณพ่อเปาโล ศุภกร ขันธรักษา 

พระสงฆ์ใหม่คณะคามิลเลียนแขวง 

ประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณฉลองบ้านพักผู้สูงอายุคามิล- 

เลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน และ

พิธีบูชาขอบพระคุณแรกของคุณพ่อ 

ในพิธีมีการโปรดศีลเจิมให้แก่ผู ้ป่วย

และสัตบุรุษที่มาร่วมงาน วันเสาร์ที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2019พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ปัจจุบันคุณพ่อ

โดเมนิโก โรดีกิเอโร, OMI เป็นเจ้าอาวาส วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 13 ประจำ�วันที่ 24-30 มีน�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

(อ่านต่อหน้า 17)

 

คาทอลิกฉลองวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 27 
คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ผู้อำานวยการ (อ่านต่อหน้า 4)

บ้านนำ้าใจ จากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัย “ปาบึก”

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2019 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด  

ผู้อำานวยการศูนย์สังคมพัฒนา

ตอนท่ี 10 ภาพชดุคณุธรรม ตอนท่ี 2 เพราะวางใจจงึหวงั

 ภาพต่อมาที่อยากจะเล่าคือภาพความหวัง สามสิ่งท่ีเราเรียนรู้ คือ  

ความเชื่อ ความไว้ใจและความรัก แต่ในที่นี้ใช้ค�าภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ว่าเป็น

ความหวัง แทนบทสวดที่เราเรียนรู้จากบทแสดงความไว้ใจ

 สัญลักษณ์ที่ศิลปินเลือกมาคือ มือพนมพร�่าภาวนา และสายตาที่ทอด

ขึน้ไปบนสวรรค์ ภาพนีว้าด  ค.ศ. 1469 และติดตัง้ไว้ท่ีอืน่ ก่อนจะถึง ค.ศ. 1777 

ที่ภาพนี้จะถูกน�ามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

 เรื่องราวของความหวัง ไม่ใช่เรื่องของบนโลกนี้ สายตาที่ทอดยาวขึ้น

เบื้องบน และมือที่พนมด้วยหัวใจที่รอคอย คือความหวัง คือความวางใจ คือ

สิ่งที่ฝากไว้ให้เบื้องบนน�าทาง เวลาที่เราภาวนา เราภาวนาด้วยความหวัง และ

ในความหวังนั้น เราจึงไว้ใจว่า เบื้องบนจะคุ้มครอง สวรรค์จะปกป้อง และทุกสิ่ง

อาจจะไม่เป็นตามท่ีเราวอน แต่จะเป็นสิ่งที่พระจะประทานให้มาในส่ิงที่เหมาะ

ที่สุด เพราะวางใจจึงหวัง


