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พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย จัดงานฉลองครบ 6 ปี แห่งสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิส และ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย วาติกัน โดยมีสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เอกอัครราชทูต ทูตานุทูต ผู้แทน
ศาสนา ผู้แทนจากภาครัฐบาล และผู้แทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สาม
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 13

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

อาสนวิหารนักบุญยอห์น อัครสาวก

	 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน	 วันนี้เป็นวัน 

พระเจ้า	 และเรามีโปรแกรมที่จะไปถวายมิสซาในวัน 

พระเจ้านี้	 ณ	 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	 มะละกา	 ต้อง

ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลประมาณ	 500	 กว่า

กิโลเมตร	 ใช้เวลาเดินทางรวมๆ	 เกือบ	 7	 ชั่วโมง	

ระหว่างทางเราได้แวะวัดที่มีความสำาคัญมากของ 

อัครสังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร์	นั่นคืออาสนวิหารนักบุญ

ยอห์น	อัครสาวก

	 วันน้ีคณะแสวงบุญออกเดินทางแต่เช้าเพราะ

จะต้องเดินทางไกล	 ระยะทางจากปีนังไปกัวลาลัมเปอร์

ประมาณ	350	กิโลเมตร	ใช้เวลาเดินทางราว	4	ชั่วโมง	

บวกกับการทานอาหารเที่ยงและหยุดเพื่อพักรถบ้าง	 เรา

มาถึงอาสนวิหารนักบุญยอห์น	 อัครสาวก	 ประมาณ	

14.00	น.

	 อาสนวิหารนักบุญยอห์น	 อัครสาวก	 เป็นวัด

หลังใหญ่ที่สวยงามและเรียบง่าย	ชุมชนคริสตชนของวัด

แห่งนี้เริ่มต้นในปี	 ค.ศ.	 1883	 โดยคุณพ่อ Hector 

Letessier	พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสคณะมิสซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส	 (M.E.P.)	 เริ่มแรกคุณพ่อได้สร้างวัดน้อย

ก่อน	 และในปีต่อมาจึงได้ขยายเป็นวัดหลังใหญ่ขึ้น	 ใน

ขณะนั้นวัดนี้เป็นวัดคาทอลิกแห่งเดียวที่รัฐ	 Selangor	

ทะเบียนศีลล้างบาปของวัดบันทึกถึงการโปรดศีล 

ล้างบาปครั้งแรกเมื่อวันที่	11	สิงหาคม	ค.ศ.	1883	

	 เมื่อย้อนกลับไปยังยุคแรกๆ	ของวัด	วัดแห่งนี้ 

ยังเป็นเพียงห้องโถงโล่งๆ	 มีหน้าต่าง 

ไม่กี่บาน	และตั้งอยู่ในบริเวณป่าของ 

จังหวัด	Bukit	Nanas	สัตบุรุษมีเพียง 

ไม่กี่ร้อยคน	 ส่วนใหญ่เป็นคนจีน 

กลับใจ	 มีชาวยุโรปไม่กี่คน	 และชาว 

ยเูรเซยีน	(ลกูครึง่ยุโรปและเอเชยี)	จาก 

มะละกา	คุณพ่อ	Hector	Letessier 

เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้เป็นเวลา 

ถึง	18	ปี	(ค.ศ.	1883-1900)	คุณพ่อ 

เจ้าอาวาส	 องค์ต่อมาจนถึงปี	 ค.ศ.	

1966	 ล้วนเป็นพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศส

Aloysius	 Vendargon	 ป้ายหินอ่อนหลุมศพของ

พระคุณเจ้าบันทึกว่า	พระคุณเจ้าเกิดวันที่	29	สิงหาคม	

ค.ศ.	 1909	 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่	 8	 ธันวาคม	

ค.ศ.	 1934	 รับศีลบวชเป็นพระสังฆราชวันที่	 21	

สิงหาคม	 ค.ศ.	 1955	 เป็นพระอัครสังฆราชวันที่	 18	

ธันวาคม	ค.ศ.	1972	 	และมรณภาพวันที่	3	สิงหาคม	

ค.ศ.	 2005	 ที่ป้ายหินอ่อนมีตราพระสังฆราชของ

พระคุณเจ้าพร้อมทั้งคติพจน์ของพระคุณเจ้าที่ว่า	 FIAT	

VOLUNTAS	TUA	(พระประสงค์ของพระองค์จงสำาเร็จ

ไป)

	 พระแท่นของอาสนวิหารทำาจากหินอ่อน 

ชิ้นเดียว	ด้านหน้าพระแท่นเป็นโมเสคสวยงามส่วนใหญ่

เป็นสีทองประดิษฐ์เป็นคำาว่า	 “ECCE	 AGNUS	 DEI”	

(นี่คือลูกแกะพระเจ้า)	 เนื่องจากวัดนี้เป็นอาสนวิหาร	

เราจึงพบอาสนของพระสังฆราชพร้อมทั้งตราประจำา

ตำาแหน่งตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของพระแท่น	 (เมื่อหันหน้า

เข้าหาพระแท่น)	

	 กำาแพงด้านหลังพระแท่นเป็นกระจกสีศิลปะ

สมัยใหม่	 เป็นภาพเหตุการณ์ในพระวรสารที่เกี่ยวข้อง

กับนักบุญยอห์น	 อัครสาวก	 ถ้าเรียงตามลำาดับเหตุการณ์	

เหตุการณ์แรกเป็นภาพเหตุการณ์ท่ีพระเยซูเจ้าทรง

เรียกนักบุญยอห์นและนักบุญยากอบให้มาเป็นศิษย์

ติดตามพระองค์	 (ภาพนี้อยู่ด้านซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าหา

พระแท่น)	 เหตุการณ์ที่สองเป็นภาพตรงกลางหลังตู้ศีล

มหาสนิท	 เป็นภาพอาหารค่ำามื้อสุดท้าย	 เมื่อนักบุญ

ยอห์นศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์

ในการต้ังศีลมหาสนิท	 เหตุการณ์ท่ีสามเป็นภาพทางขวา	 

คือ	 เหตุการณ์การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าบนไม้ 

กางเขน	มีนักบุญยอห์นและแม่พระยืนอยู่แทบเชิงกางเขน	

กระจกสีที่สวยงามนี้ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส

	 ทางปีกซ้ายของวัดมีพระรูปแม่พระฟาติมา

ประดิษฐานอยู่	 เหนือพระรูปแม่พระเป็นพระรูปพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้า	 ส่วนทางปีกขวาเป็นพระรูปพระเมตตา

ของพระเยซูเจ้า	และเหนือพระรูปพระเมตตาเป็นพระรูป

ของนักบุญยอห์น	อัครสาวก

	 วัดนี้มีพิธีมิสซาวันจันทร์-วันพฤหัสบดี	 เวลา	

06.30	 น.	 วันพฤหัสบดีมีกิจศรัทธาชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์	

เวลา	 18.30	 น.	 วันเสาร์มีพิธีมิสซา	 เวลา	 18.30	 น.					

วันอาทิตย์มี	3	มิสซา	คือ	 เวลา	07.30	น.	10.45	น.	

และ	18.00	น.

	 คณะแสวงบุญของเราได้ ถ่ายภาพร่วมกัน

หน้าพระแท่นโดยแบ่งเป็นกลุ่มบัส	 1	 บัส	 2	 และบัส	 3	 

หลังจากนั้นเราใช้เวลาประมาณ	 15	 นาที	 สวดภาวนา

จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	(M.E.P.)

	 วัดหลังปัจจุบันสร้างโดยคุณพ่อ Maury	 เมื่อ

ค.ศ.	 1954	 สร้างเสร็จเมื่อ	 ค.ศ.	 1955	 ในปีนั้นมีพิธี

บวชพระสังฆราชองค์แรกแห่งสังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร	์

คือคุณพ่อ Dominic Vendargon	 เมื่อวันที่	 21	

สิงหาคม	 ค.ศ.	 1955	 (สังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร์ได้รับ 

การสถาปนาเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1955	โดย

พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12)	 และในเดือนสิงหาคม 

ปีเดียวกันวัดนี้ได้รับการยกฐานะให้เป็นที่ทำาการของ

พระสังฆราชแห่งกัวลาลัมเปอร์	

	 ในปี	 ค.ศ.	 1962	 พระสังฆราช	 Dominic	

Vendargon	 ได้เป็นประธานพิธีกรรมถวายวัดหลังนี้	 

และในปีน้ีเองท่ีวัดหลังน้ีได้รับการยกฐานะให้เป็น 

อาสนวิหาร	 (สังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร์ได้รับการยกฐานะ

ให้เป็นอัครสังฆมณฑลเมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	 ค.ศ.	

1972	 	 โดยนักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา และ

พระสังฆราช	Dominic	Vendargon	 ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นพระอัครสังฆราชองค์แรกของอัครสังฆมณฑล

กัวลาลัมเปอร์)

	 รูปทรงของอาสนวิหารนักบุญยอห์น	อัครสาวก 

เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสเปนกับกรีก	 ด้านหน้า 

วัดทั้งด้านซ้ายและขวามีหอยอดแหลม	 เมื่อเดินเข้าไป 

ในวัด	 บริเวณทางเดินด้านหน้าก่อนจะไปถึงที่พระแท่น

เป็นหลุมศพของพระอัครสังฆราชองค์แรกของอัคร-

สังฆมณฑลกัวลาลัมเปอร์	คือ	พระอัครสังฆราช	Dominic	

และเดินชมสถานที่ในอาสนวิหารและบริเวณ 

โดยรอบ		จากน้ันเราเดินทางออกจากอาสนวิหาร 

เวลาประมาณ	 15.00	 น.	 มุ่งตรงสู่วัดนักบุญ

ฟรังซิสเซเวียร์ที่มะละกา	 เพื่อไปถวายมิสซา

และร่วมมิสซาภาษาไทยตามท่ีเราติดต่อ 

ขอใช้สถานที่ของวัด	โดยประธานพิธีมิสซาคือ 

คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำารุง และคุณพ่อเชษฐา 

ไชยเดช เป็นผู้เทศน์

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย จัดพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณฉลองครบ 6 ปีแห่งสมณสมัย

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

โดยพระคา ร์ดินัลฟรังซิส เซเวีย ร์  

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภา

ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย  เป็นประธาน พร้อมด้วย

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม 

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำา

ประเทศไทย  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู และบรรดาพระสังฆราช วัน

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 เวลา 

17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

กรุงเทพฯ

	 โอกาสนี้ ได้ เชิญผู้นำ าศาสนา	 

ผู้แทนภาครัฐบาล	 และองค์กรศาสนา	 

เข้าร่วม	ได้แก่	

 ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุนทร 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามราชวรมหาวิหาร	

 พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณ- 

กุล	ประธานพระครูพราหมณ์

 คุณดาร์ซัน ซิงห์ นารัง	สมาคม

ศรีคุรุสิงห์สภา

 คุณกิตติพันธ์ ใจดี สมาคม

นามธารี	สังคัตแห่งประเทศไทย

 ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ 

ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  

ประธานคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

 คุณศรีนวล ลัภกิตโร รอง

อธิบดีกรมการศาสนา

 ศจ.อนันต์ ดะนัย สหกิจคริส- 

เตียนแห่งประเทศไทย

 คุณวัชราภรณ์ ลำาพา ยุว- 

พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระ 

บรมราชูปถัมภ์

 คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ พุทธ-

สมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

 คุณเสาวนีย์ ช่ืนสำาราญ องค์การ 

พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ กล่าว

ว่า	 “ตลอดระยะเวลาช่วงสั้นๆ	 เพียง 

6	 ปี	 ที่ผ่านมา	 สมณสมัยของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส	 พระองค์ท่านได้ 

ทรงแสดงจิตตารมณ์ความรักเมตตาของ

พระเยซูคริสตเจ้า	 ปรากฏให้เห็นอย่าง 

เด่นชัด	 ทั้งกับบรรดาคริสตชนคาทอลิก 

และประชาชนคนทั่วโลก	ผู้นับถือศาสนา 

ต่างๆ	ในการปฏิบัติพระองค์	ในพระดำารัส 

เทศน์สอนในพันธกิจฟื้นฟูพระศาสนจักร 

คาทอลิก	 ผ่านทางสมณสาส์น	 การเสด็จ 

พระดำาเนินไปประเทศต่างๆ	 เพื่อเยี่ยม

ฉลองครบ 6 ปีแห่งสมณสมัย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

อภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่นาน 

มาน้ี	ท่ีเสด็จเย่ียมอภิบาลคริสตชนคาทอลิก

จำานวนเพียงน้อยนิดในประเทศมุสลิม 

แ ล ะต้ อ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร เ ยื อ นค ร้ั ง

ประวัติศาสตร์ยังสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์	 

ซึ่งเป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่ 

นับถือศาสนาอิสลาม	และยังรวมถึงพระ 

ดำาริที่ ลุ่มลึกในการจัดเสวนาศาสน-

สัมพันธ์	โดยร่วมมือกับองค์การสหประชา- 

ชาติ	 เชิญผู้นำาทุกศาสนาจากทั่วโลก	 เข้า

ร่วมประชุมเข้มข้น	3	วัน	ที่เพิ่งสิ้นสุดลง 

เมื่อวันเสาร์ที่	9	มีนาคม	2019		ณ	ห้อง 

ประชุมสมัชชาใหญ่	สันตะสำานัก	นครรัฐ 

วาติกัน	 ซึ่งพระเดชพระคุณ	 พระพรหม

บัณฑิต	ได้เป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก	 จากประเทศไทย	

พร้อมกับผู้แทนไทยกลุ่มใหญ่	 เข้าร่วม

ประชุมด้วย

	 ได้รับทราบมาว่า	 การประชุม

คร้ังน้ีประสบความสำาเร็จอย่างสูง	 เพ่ือการ 

ร่วมมือร่วมใจกัน	 มุ่งสู่อารยธรรมแห่ง

ความรัก	 ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	

ทั้งนี้ เพื่อความดีส่วนรวมในการเสริม

สร้างสังคมโลกให้มีสันติภาพ	และอยู่ร่วม

กันในสันติสุขอย่างยั่งยืน	 ให้เราร่วมใจ

ขอบพระคุณพระเจ้าท่ีทรงโปรดประทาน 

พระสันตะปาปาพระองค์นี้	 ณ	 ห้วงเวลา

อันเหมาะสม	 และให้เราร่วมใจภาวนา

วอนขอพระพรแห่งปรีชาญาณ	 พละกำาลัง	

และพระพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงแด่

พระองค์ท่าน	 รวมทั้งปวารณาตัวของ

พวกเราทุกคน	 ที่จะร่วมมือร่วมใจกับ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการ 

ฟื้นฟูชีวิตความเชื่อของเราคริสตชน	 ใน

การฟื้นฟูพระศาสนจักร	เพื่อข่าวดีแห่ง 

ความรักและพระเมตตาของพระเจ้า	 จะ

เผยแผ่ออกไปในสังคมไทยและสังคม

โลก	และเพ่ือจรรโลงสังคมท้ังมวลให้ประสบ 

สุขสันติอย่างยั่งยืนตลอดไป”

จากนั้นผู้นำาศาสนา	 ผู้แทนภาค

รัฐบาล	 และองค์กรศาสนา	 กล่าวแสดง

ความยินดีโอกาสฉลองครบ	 6	 ปี	 แห่ง

สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

	คุณศรีนวล	ลัภกิตโร	รองอธิบดี

กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	กล่าว

แสดงความยินดีในนามภาครัฐ	 “เนื่องใน

โอกาสเฉลิมฉลองสมณสมัยปีที่	 6	 ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ในฐานะ 

ผู้สืบตำาแหน่งอัครสาวกนักบุญเปโตร	

เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่	 266	 ในนาม

ของอธิบดีกรมการศาสนา	 และสมาชิก

ผู้ร่วมงานจากกรมการศาสนา	 ข้าพเจ้า

ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงกับสมาชิก

ของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีจัดงาน

เฉลิมฉลองผู้นำาสูงสุดของท่านอย่าง 

สมเกียรติ

เมื่อ	 6	 ปีมาแล้วในวันที่	 13	

มีนาคม	 ค.ศ.	 2013	 พระสันตะปาปา	

“จากปลายแผ่นดินโลก”	 ก้าวสู่ระเบียง

มหาวิหารนักบุญเปโตรยังเสียงโห่ร้อง

ของประชาชนนับหมื่นๆ	 คน	 ณ	 ลาน

มหาวิหารแห่งนั้น

	 เม่ือมองย้อนหลังไป	6	ปีท่ีผ่านมา 

ชาวโลกได้เห็นพันธกิจของพระองค์ท่ี

เด่นชัดกล่าวคือ	 “ความรัก	 ความเมตตา	

และความกล้าหาญ”	 น่ีเป็นสามคำาอันเป็น 

กุญแจดอกสำาคัญในการเข้าใจแนวทาง

การปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้นำาสูงสุดของ

พระศาสนจักรคาทอลิกในสมณสมัยของ

พระองค์	 	ประชาชนทั่วโลก	ทุกศาสนา	

ทุกวัฒนธรรม	 ตั้งแต่เด็กๆ	 ถึงบุคคล

อาวุโส	 บุคคลทุกชั้นวรรณะ	 โดยเฉพาะ

คนยากจนต่างก็พบกับสิ่งประหลาดใจ

มากมายจากพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทั้ ง ในพระดำารัสและการกระทำาของ

พระองค์	 ความห่วงใยต่อสิ่งสร้างสภาพ-

แวดล้อมในผืนแผ่นดินโลกซึ่งเป็นบ้าน

ร่วมของพวกเรา	 พระสันตะปาปาจึงผลัก- 

ดันศาสนาหลักท่ัวโลกจำาเป็นต้องหันหน้า 

เข้ามาเสวนากัน	และร่วมกันสร้างสันติภาพ 

ดังนั้นเราจึงเป็นผู้โชคดีที่มีผู้นำาโลกที่ 

โดดเด่นผู้หนึ่ งที่ปกป้องศักด์ิศรีแห่ง

มนุษยชาติ	ขอทรงพระเจริญ!”

	 ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุนทร	

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามราชมหาวิหาร		ผู้แทนพระเทพ 

วีราภรณ์	เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน	กล่าว

ในนามผู้นำาศาสนาอ่ืน		“อาตมภาพ	พระราช 

รัตนสุนทร	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน	

ผู้ได้ รับมอบหมายจากพระเทพวีรา- 

ภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน	 ให้เป็น 

ผู้แทน	 ในนามคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน	

มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 ในโอกาส

ฉลองสมณสมัยปีที่	 6	 ของสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส	 ประมุขสูงสุดของ

พระศาสนจักรคาทอลิก	องค์ที่	266

	 สืบเนื่อง	 ตั้งแต่ครั้งอดีต	 เมื่อปี	 

พ.ศ.	2515	ปรากฏภาพ	ณ	นครรัฐวาติกัน 

ว่ามีพระภิกษุสงฆ์ไทยรูปแรก	 ที่ได้เยือน

นครวาติกัน	 และได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระ 

สันตะปาปาปอล	 ที่	 6	 คือ	 สมเด็จพระ

วันรัต	 เจ้าอาวาสแห่งวัดพระเชตุพน	

ประเทศไทย	 ซ่ึงปัจจุบันน้ีภาพวาดสีน้ำามัน

ดังกล่าว	 ได้ถูกติดตั้งไว้	 ณ	 กระทรวง

ศาสนสัมพันธ์	นครรัฐวาติกัน

	 ต่อมา	ในเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	

2559	 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน	 ได้รับ

การติดต่อจากสภาประมุขบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 แจ้งเรื่อง	

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 มีพระ

สมณประสงค์ท่ีจะแปลและจัดแสดงพระ

คัมภีร์	 ซึ่งเป็นของถวายจากประเทศไทย	

เม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 7	 แห่งราชวงศ์จักรี 

เสด็จเยือนนครรัฐวาติกันและนำาพระ

(อ่านต่อหน้า 13)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 15 ประจำาวันที่ 7-13 เมษายน 2019 หน้า 5

ตอนที่ 240

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 16)

19 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระสังฆราชโจเซ่	 ลุยส์	 มัมบีเอลา	 พระสังฆราชแห่ง 

อัลมาตี	ประเทศคาซักสถาน		อยู่ที่ประเทศคาซักสถาน 

มาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1998	 ตลอด	 20	 ปีท่านได้เป็น 

ประจักษ์พยานการเติบโตของพระศาสนจักรเล็กๆ	 ของ

สัตบุรุษ	 ด้วยจำานวนเพียงแค่	 1	 เปอร์เซ็นต์ของพลเมือง 

ท่ีเป็นคาทอลิก	 จึงดำาเนินไปอย่างช้าๆ	ในการเพ่ิมจำานวน

สัตบุรุษและเขตปกครองวัด			อย่างไรก็ตาม	พระคุณเจ้า 

มัมบีเอลากล่าวว่าสิ่งดีงามที่สุดของการเจริญเติบโตนี้ 

กลับอยู่ภายในตัวสัตบุรุษทุกคน	 กล่าวตอนหนึ่งว่า			

“มันเป็นการเติบโตที่พ่อเชื่อว่าสำาหรับใครที่เป็นชาว 

คาซักสถานพื้นบ้านแท้จริงแล้วจะรู้ว่าคือการได้พบปะ

กับพระคริสตเจ้า	 ไม่ใช่จากพระศาสนจักรที่มีชื่อเสียง

ในโลกที่เราเห็นได้ผ่านทางสำานักวาติกัน	 แต่เป็นการ

ที่พวกเขาเข้าใจถึงพระเจ้าภายในจิตใจของพวกเขาเอง 

ที่เป็นการเติบโต	 พ่อคิดว่านี่เป็นการเติบโตที่สำาคัญกว่า

อื่นใดหมดที่พวกเรานำามาประกาศที่นี่”

“การเติบโตสำาคัญที่สุดของคาทอลิกชาวคาซักสถาน

คือความเข้าใจถึงพระเจ้าในจิตใจของพวกเขา”            

l พระสังฆราชทั้ง	 10	 องค์	 จากสภาพระสังฆราช

คาทอลิกคาซักสถาน	 เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส	

พระคุณเจ้ามัมบีเอลาเป็นพระสังฆราชจากสังฆมณฑล

พระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งอัลมาตีและเป็นประธาน

สภาพระสังฆราชแห่งนี้ด้วย			พระคุณเจ้ามัมบีเอลากล่าว 

ว่าระหว่างการเข้าเฝ้า	 พระสันตะปาปาดูเหมือนทรงม ี

ความสุขมาก	 พระองค์ทรงเน้นว่าการงานของพวกเรา

ที่ทำาในประเทศช่วยทำาให้ข่าวสารของพระศาสนจักร

เป็นตัวตนจับต้องได้		ท่านเล่าตอนหนึ่งว่า				“นี่คือพระ 

ศาสนจักรแห่งงานธรรมทูตท่ีพ่อพูดถึงบ่อยๆ	 พระองค์

ทรงดูเหมือนยินดีเพราะเรากำาลังพูดถึงความกระตือ- 

รือร้น	 แรงบันดาลใจในการอภิบาล	 แม้แต่ความกังวล

ของเรา			ท้ังหมดน้ีเป็นบรรยากาศของการประกาศข่าวดี” 

l ประเทศคาซักสถานเป็นประเทศหลากหลายทาง

เชื้อชาติพันธ์ุและศาสนาอย่างมากในจำานวนประชากร

ทั้งหมด	 18	 ล้านคน	 ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม	 อีกกลุ่ม

หนึ่งที่มีจำานวนมากคือนิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออก	 

พระคุณเจ้ามัมบีเอลากล่าวว่าท่านมองว่าประเทศ 

มีความเป็นหนึ่งเดียว	 ให้ความสำาคัญต่อสันติภาพและ

ร่วมใจกันเป็นอันดับแรก

20 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ช่วงหนึ่งของการเดินทางมายังกรุงโรม	 นายคาร์เมโล	

อเบลา	 ได้มาเยี่ยมชม	 “พิพิธภัณฑ์พระสันตะปาปา” 

ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ 

ส่งเสริมการค้า	พิพิธภัณฑ์ตั้งแสดงพระธาตุ	ข้าวของ 

เครื่องใช้ของพระสันตะปาปาในอดีตมากมาย	 มีตั้งแต่

ภาพถ่ายส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปายอห์น	ที่	23	

พระสันตะปาปาปีโอ	 ท่ี	 11	 ซ่ึงก็เป็นเพียงส่ิงของบางส่วน 

ที่มาตั้งแสดงที่นี่			แต่มีอยู่พระองค์หนึ่งที่มีความสำาคัญ 

ต่อประวัติศาสตร์ประเทศมอลตาพิเศษ	 คือพระสันตะ- 

ปาปาเปาโล	 ที่	 6	 เป็นพระองค์ที่แต่งตั้งพระสงฆ์ชาว

มอลตา	มงซินญอร์เซแบร์ราส	 เทสตาแฟร์ราตา	 ให้เป็น

พระคาร์ดินัล	 ซึ่งเข้าอยู่ในคอนเคลฟเลือกตั้งพระสัน- 

ตะปาปาถึง	 3	 ครั้งเพื่อส่งให้มีพระสันตะปาปาพระองค์

ใหม่				

	 นายคาร์เมโล	อเบลา	กล่าวตอนหนึ่งว่า	 “พระ

คาร์ดินัลชาวมอลตาท่านน้ีเป็นเครื่องมือในการรับเลือก

พระสันตะปาปาองค์ถัดมา	 ชื่อของท่านเวลานั้นคือ	 จิ- 

โอวานี	 มารีอา	 มาสตาอิ-แฟร์แรตติ	 ซึ่งได้เป็นพระ

สันตะปาปาองค์ต่อมาคือพระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 9	 เรา

ช่ืนชมนิทรรศการนี้มากเพราะมีความเก่ียวข้องกับ 

ชาวมอลตาผ่านทางพระคาร์ดินัลองค์นี้”

l นายคาร์เมโล	 อเบลา	 หวังว่าจะได้เข้าเฝ้าพระสันตะ- 

ปาปาฟรั ง ซิสระหว่างการร่ วม เข้ า เฝ้ าพร้อมกับ

ประธานาธิบดีประเทศมอลตาอย่างเป็นทางการ	 เขาเล่า 

ว่าสำาหรับชาวมอลตา	 พระสันตะปาปาฟรังซิสองค์ปัจจุบัน

ทรงเป็นผู้นำาที่สำาคัญ	 เฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับ

ฤษีช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่หนีออกมาเล่าว่าเด็กๆ

แสดงออกถึงเรื่องระเบิด ความตายของแม่และพี่สาว
21 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l คุณพ่อเป็นฤษีคณะฟรังซิสกันที่อยู่กับความย่อยยับของประเทศซีเรียตั้งแต่บ้านเรือนถูกทำาลาย	 ในฐานะ 

ที่เป็นสมชิกผู้ดูแลวัดแห่งพระคูหาศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม	ท่านต้องกลับไปยังงานที่ได้รับมอบหมายและส่ง 

พระสงฆ์ไปดูแลที่นั่นด้วย	 ขณะนี้ท่านหวนระลึกถึงสิ่งที่ได้เห็นทั้งระหว่างการทิ้งระเบิดและช่วงที่ต้องต้อนรับ 

ผู้ลี้ภัยที่เดินทางไปยังประเทศกรีซ	คุณพ่อจอห์น	ลุค	เกรโกรี	ฤษีคณะฟรังซิสกัน

พระสังฆราชโจเซ่ ลุยส์ มัมบีเอลา ถวายรูปพระแด่พระ

สันตะปาปา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและส่งเสริมการค้าของประเทศมอลตา 
กล่าวว่าพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสุนทรพจน์สำาคัญเกี่ยวกับผู้อพยพ 

เรื่องผู้อพยพ	 เล่าตอนหนึ่งว่า	 “นี่เป็นบุคลิกพิเศษของ

พระสันตะปาปาฟรังซิส	 ที่พระองค์ทรงสนพระทัยและ

แหลมคมในประเด็นเร่ืองเก่ียวกับผู้อพยพลี้ภัยท้ังหลาย	

แน่นอนในฐานะท่ีเป็นประเทศในทะเลเมดิเตอเรเนียน	

ประเด็นเหล่านี้	จึงสำาคัญสำาหรับเรามาก”

l ประเทศมอลตาต้องเผชิญปัญหาจัดการกับการเข้า 

จอดเรือขึ้นฝั่งของเรือผู้อพยพลี้ภัย	 ตามที่นายคาร์เมโล 

อเบลา	เล่าว่า	แม้ว่าสหภาพยุโรปจะลงมติเห็นด้วยกับปัจจัย

ภายนอกเก่ียวกับผู้อพยพ	 เช่นต้องทำางานร่วมกับประเทศ

โลกที่สามและต้องดูแลพรมแดนประเทศของตน	ปัญหา

เรื่องผู้ลี้ภัยจึงกลายมาเป็นปัญหาภายในเช่นการไม่ได้

เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปแต่ต้องมีส่วนในขั้นตอน 

การจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้อพยพ			นายคาร์เมโล	อเบลา	 

เล่าสรุปว่า	 “เราปรารถนาจะมีส่วนดำาเนินการเสมือนมี 

ฐานะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่จะร่วมดำาเนินเรื่อง 

บางอย่างหรือขบวนการบางวิธี	 อย่างไรก็ดีจนบัดนี้เรา

ก็ได้พูดคุยกันบ้างบางครั้ง	 แต่ก็ยังไม่มาถึงการสามารถ

จัดการทั้งหมดได้ เมื่อมาถึงนโยบายประเด็นเรื่อง 

ผู้อพยพลี้ภัย”			ท่านกล่าวว่าผู้อพยพที่อาศัยในประเทศ 

มอลตาได้สิทธิรับการดูแลสุขภาพ	 	 การทำางานและการ

ศึกษาฟรี	 	 และยังได้รับการจัดโครงการยกระดับชีวิตให้

กับผู้อพยพต่อไปด้วย

นายคาร์เมโล อเบลา
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

น�้าหอมของมารีย์
“มารีย์ใช้น�้ามันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์ราคาแพง

หนักประมาณครึ่งชั่งชโลมพระบาทพระเยซูเจ้า” (ยอห์น 12:3)

	 นำ้ามันหอมนั้นยังสามารถเป็นเสมือนกาแฟแก้วหนึ่งที่เราได้ถือไปให้

เพื่อนร่วมงานของเรา	 ที่ยังคงทำางานอย่างเคร่งเครียดหามรุ่งหามคำ่าเพื่อให้

โครงการของบริษัทสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 สิ่งนั้นอาจจะเป็นเสมือนผ้าห่มที่เรามาห่มให้หลานของเรากลางดึก 

ในคำ่าคืนอันหนาวเย็น	 ในขณะที่พวกเขามาเยี่ยมบ้านของเราในช่วงปิดเทอม

ฤดูหนาว

	 สิง่นัน้อาจจะเป็นการขับรถพาใครบางคนหรอืเพือ่นบ้านไปโรงพยาบาล

กลางดกึ	เมือ่ปวดท้องกะทนัหนัเพือ่ไปพบแพทย์และรับการรักษาอย่างเร่งด่วน

	 สิ่งนั้นอาจจะเป็นคำาให้กำาลังใจและปลอบใจให้กับลูกของเรา	 กล่าวว่า	

“ไม่เป็นไร	หนูทำาดีที่สุดแล้ว”	เมื่อเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติด	

	 สิง่นัน้อาจจะเป็นช่วงเวลาทีเ่รากลบัไปเยีย่มพ่อกบัแม่ทีบ้่านต่างจงัหวัด	

พร้อมเข้าไปสวมกอดท่านและบอกกับท่านว่า	 เรารักท่านและคิดถึงท่านมาก

แค่ไหน

	 สิ่งเหล่านี้คือ	 นำ้ามันหอมของมารีย์	 “นำ้ามันหอมของความห่วงใย”	

ที่แม้ดูเหมือนว่าจะแสนธรรมดา	 แต่ได้เติมเต็มความรัก	 ท่ีบ้านของเรา	 ใน

ครอบครัวของเรา	 ในที่ทำางานของเรา	 ในการเดินทางของเรา	 หากเราได้ใช้

นำ้ามันนี้แทนความรักและความห่วงใยให้แก่กันและกัน

 ด้วยความรักและความห่วงใยในเพื่อนพี่น้อง พระเจ้าข้าโปรดทรง

เป็นพละก�าลังและก�าลังใจให้พวกลูกและบรรดาเพื่อนพี่น้องในยามที่พวกเรา

เผชิญกับความยากล�าบากในชีวิต ขอทรงปลอบประโลมจิตใจที่ปวดร้าวของ

พวกลูกในยามที่เสียใจ พระองค์เท่านั้นทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความรักและความ

สุขใจของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน

เมื่อไรจะพอ
กูรูท่านหนึ่งพูดด้วยความมั่นใจ
“ยุคของเราเทียบกับยุคใดๆ ที่ผ่านมา
เป็นยุคที่มีพร้อมทุกอย่างเพื่อมีชีวิตเป็นสุข
ไม่ว่าจะการกินการบริโภค
ไม่ว่าจะความสะดวกสบาย
ไม่ว่าจะเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเทคนิคการแพทย์...
แต่คนก็ยังไม่มีความสุขความพอใจ
มากไปกว่ายุคที่ผ่านๆ มา...”

	 ทั้งจริงทั้งน่าคิดไม่น้อย
	 ที่แน่ๆ	ก็คือ

ความเจริญก้าวหน้ากับความสุข
ไม่ได้เป็นสัดส่วนกันเสมอไป
การมุ่งพัฒนาให้ล้ำาหน้าแต่ละอย่าง
มีราคาที่ต้องจ่ายควบคู่กันไปเสมอ
ในเมื่อคำาว่า	“พัฒนา”	เป็นคำาพลวัตร
มีการเริ่มต้นแต่ไม่มีจุดจบ
พัฒนาถึงไหนแล้วก็ยังพัฒนาได้อีก
ขณะที่ทุ่มเทพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
กำาลังกายกำาลังสมองที่ใช้ไปไม่หยุดหย่อน
ย่อมมีขอบเขตมีขีดจำากัด
พอร่างกายขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ
ความเมื่อยล้าความอ่อนแรงเริ่มสำาแดง
เรี่ยวแรงกำาลังวังชามีอันถดถอย
สมองที่ต้องตื่นตัวเป็นนานสองนาน
ย่อมเกิดอาการตึงเครียดลึก
ทำาให้หลับนอนได้ไม่เพียงพอ
นอนแต่ไม่หลับนอนแต่ไม่ได้พักผ่อน
แต่การพัฒนายังคงท้าทายร้องเรียกต่อเนื่อง
คนรุ่นใหม่พลังใหม่ศักยภาพใหม่เข้ามาสานต่อ
ตอนแรกก็เป็นความตื่นเต้นเป็นความท้าทาย
เหมือนนักวิ่งรับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อน
ต่อยอดการพัฒนาด้วยความมุ่งมั่น
พร้อมกับความกดดันที่ค่อยๆ	ทวีขึ้น
กดดันที่คนรุ่นก่อนพัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้ว
ถ้าไม่พัฒนาต่อยอดให้เลยไป
ก็ถือเป็นความล้มเหลวโดยปริยาย
จึงต้องออกแรงรักษาการพัฒนาไว้
จึงต้องออกแรงอีกเท่าตัวเพื่อพัฒนาต่อ
กลายเป็นความเครียดลึกต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบการดำาเนินชีวิตแทบไม่รู้ตัว
ทุกอย่างที่มีการพัฒนากันมา
แทนที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตให้อิ่มเอม
กลายเป็นการตอกลิ่มสุขภาพกายสุขภาพจิต
เลยชีวิตแต่ละวันยังไม่พบความสุขความสมหวัง
ในเมื่อใจคนถมเท่าไรไม่รู้จักเต็ม
ตื่นตาตื่นใจกับการพัฒนาอย่างหนึ่ง
มีความสุขความพึงพอใจเหมือนได้ของใหม่
แต่ไม่เร็วก็ช้าของเก่ายังไม่ทันใช้หมด
ใจก็ถวิลหาของใหม่อีกแล้ว
ความสุขความพึงพอใจจึงขึ้นๆ	ลงๆ
ทำาให้ความรู้สึกแปรเปลี่ยนไปตลอด
หาความสุขความพึงใจแท้ยังไม่ได้อยู่ดี
เพราะความสุขเป็นความนิ่งความสงบของจิต
ไม่ต้องขึ้นกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
เป็นความสุขแห่งจิตใจที่เป็นอิสระ...ต่อเนื่อง
นั่นคือความสุขแท้ที่จิตใจคนโหยหา	
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บ้านซานตา มาร์ธา (นครรัฐวาติกัน)  l	“ผู้แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงไม่เคยตระหนักว่า		ตนเป็นคนบาป”		

	 วันที่	 8	 มีนาคม	 ค.ศ.	 2019	 	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นในบทเทศน์	 ณ	 วัดน้อยซานตา	 

มาร์ธาว่า	 “มหาพรตเป็นระยะเวลาทีค่รสิตชนควรหยดุความห่วงใยในเกยีรตยิศชือ่เสยีงและดำาเนนิชวีติอย่างเรยีบง่าย		

พระองค์ทรงตำาหนิการหลอกลวงในทุกรูปแบบและทรงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างจุดมุ่งหมายและความเป็น

จรงิ	ซึง่จำาเป็นทีจ่ะต้องสอดคล้องกนั	มฉิะนัน้เราจะมุง่ดำาเนนิชวีติเพือ่ชือ่เสยีงเกยีรตยิศ	ซึง่เป็นชวีติที	่‘ไร้แก่นสาร’	”			

	 การปฏิบัติตนอย่างเรียบง่ายโดยเฉพาะระหว่างเทศกาลมหาพรต	 จำาเป็นที่คริสตชนพึงแสดงออกถึงความ

ยินดีขณะที่กำาลังทำาพลีกรรมเพื่อใช้โทษบาป		คริสตชนจำาเป็นต้องมีใจกว้างต่อผู้ยากไร้โดยไม่	“ตีฆ้องร้องป่าว”	เพื่อ

โอ้อวดเมื่อทำาทาน			แต่จะวอนขอพระบิดาโดยไม่ให้ผู้ใดรับรู้	โดยไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นชื่นชมในกิจศรัทธาของเรา

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า	“ในยุคสมัยของพระเยซูเจ้า		การโอ้อวดเมื่อทำาทานเป็นการกระทำาของพวก

ฟาริส	ี	คริสตชนคาทอลกิในทุกวนันีรู้้สกึว่าการกระทำาเช่นนัน้เป็นเร่ืองที	่“เหมาะสมและเทีย่งธรรม”	เพราะเขาเหล่านัน้

มหาพรต : เทศกาลการดำาเนินชีวิตเรียบง่าย

เป็น	 ‘สมาชิกในสังคมเดียวกัน’	 หรือเพราะพวกเขาไป

ร่วมพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์เหมือนกัน	 	 พวกเขาจึงรู้สึก

ว่าตนดีกว่าผู้อื่น”

	 สมเด็จพระสนัตะปาปาตรสัเสรมิว่า		“ผูแ้สวงหา

เกียรติยศชื่อเสียงไม่เคยสำานึกว่าตนเป็นคนบาป	 	 และ

หากท่านคบหากับพวกเขา	 	 ‘ท่านเองเช่นกันที่เป็นคน

บาป’	 เราทุกคนต่างก็เป็นคนบาป	 ส่วนพวกเขาเป็นผู้ 

เทีย่งธรรม		และเขาเหล่าน้ันพยายามแสดงตนเป็น	‘เสมอืน 

ภาพวาดเลก็ๆ	ซึง่งดงามไร้ทีต่’ิ		เมือ่ใดทีม่คีวามแตกต่าง 

เช่นนี้ระหว่างความเป็นจริงและภาพที่ปรากฏ	 พระเจ้า

ทรงให้คำาจำากดัความส่ิงนีว่้าเป็นคนมารยา	หรอื	‘แสร้งทำา’	”		 

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า	 	 มนุษย์

แต่ละคนถูกล่อลวงโดยสิ่งมารยา	 ดังนั้นระหว่างที่เรา

กำาลังเตรียมจิตใจเข้าสู ่เทศกาลปัสกาจึงเป็นโอกาสดี 

ที่จะพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของตัวเรา	 ที่เสริมแต่ง

ความเป็นตัวตนเพื่อบดบัง	“ตัวตนแท้จริงของเรา”

	 พระองค์ทรงเสริมว่า		“บรรดาเยาวชนไม่เคย 

ประทับใจในผู้ที่แสดงตนเป็นคนดีแต่ไม่ประพฤติตน 

เหมือนคนดี		โดยเฉพาะบรรดา	‘นักบวชอาชีพ’		พระเจ้า 

ตรัสว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย”			

	 พระองค์ตรัสว่า		“คริสตชนจำานวนไม่น้อย	แม้

แต่คริสตชนคาทอลิก	 ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจสมำ่าเสมอ	 ยัง

กล้าทำาสิ่งนี้	 	 บ่อยครั้งพวกเขาทำาให้คนงานต้องอับอาย 

และไม่ได ้รับความเป็นธรรมด้วยการส ่งพนักงาน 

เหล่านั้นกลับบ้านระหว่างฤดูร้อนเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่าย

ค่าเบี้ยเลี้ยง”				

	 “หลายคนเรียกว่าตนเป็นคาทอลิก		ไปร่วมพิธี

มิสซาทุกวันอาทิตย์	 ก็ยังเอาเปรียบคนยากจนเหล่านั้น		

พฤติกรรมดังนี้เป็นบาปหนัก”			

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสสรุปบทเทศน์ด้วย

การเชิญชวนผู้เชื่อศรัทธา												ให้รื้อฟื้นความงดงามของ 

ความประพฤติตนเรียบง่าย			มีความจริงใจปฏิบัติตน											

อย่างที่แสดงออกให้ผู้อื่นเห็นระหว่างเทศกาลมหาพรต		

	 “ขอลูกได้วอนขอพระบิดาเจ้าโปรดประทาน

พละกำาลงัให้ลกูได้ก้าวหน้าดำาเนนิชวิีตด้วยความเรยีบง่าย 

ทำาในส่ิงทีต่นสามารถทำาได้	 	แต่อย่าได้บดบงัจติวญิญาณ

ของตนซึ่งควรเป็นสิ่งเดียวกับที่ปรากฏในกิจการ		เพราะ 

พระเจ้าอาจจำาลูกไม่ได้		ขอพระเจ้าโปรดประทานพระ 

หรรษทานให้ลกูแน่วแน่มัน่คง	ปฏบิตัตินด้วยความจรงิใจ

และมีคุณค่า	 	 ขอลูกได้วอนขอสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้า

ระหว่างเทศกาลมหาพรต		เป็นความสอดคล้องระหว่าง

ตัวเราดังที่เราเป็นและตัวเราดังที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น”		

	 เมื่อวันที่		10		มีนาคม	ค.ศ.	2019		สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่บรรดาผู้แสวงบุญที่มา

เฝ้าพระองค์	 ณ	 จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรว่า			 

วิถีทางที่จะช่วยเราให้เอาชนะสิ่งยั่วยวนใจได้	คือ			“ชีวิต

ภายในที่มั่นคงในพระเจ้า	 ความเชื่อศรัทธาในพระองค์	

และความมั่นใจในความรักของพระองค์”		

	 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า		“สวัสดีพี่น้อง

ชายหญิงทีร่กัท้ังหลาย	 	 พระวรสารประจำาวันอาทติย์แรก 

ในเทศกาลมหาพรต	(เทยีบ	ลก	4:1-13)		บรรยายเหตกุารณ์ 

พระเยซูเจ้าทรงถูกประจญในถ่ินทุรกันดาร			หลังการ 

อดอาหารนานสี่สิบวันพระเยซูเจ้าถูกปีศาจผจญถึง 

สามครั้ง												ในครั้งแรกปีศาจขอให้พระองค์ทรงเปลี่ยน 

ก้อนหินให้เป็นขนมปัง		“ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า		จงสั่ง

ให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิด”	(ลก	4:3)		จากนั้น

ปีศาจได้นำาพระองค์ไปบนภูเขาแห่งหนึ่งและให้พระองค์

ทอดพระเนตรอาณาจักรต่างๆ	 ของโลกทั้งหมด	 และ

ทูลพระองค์ว่า				“ข้าพเจ้าจะให้อำานาจและความรุ่งเรือง

ของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน...		ถ้าท่านกราบ

นมัสการข้าพเจ้า	 ทุกสิ่งจะเป็นของท่าน”	 (ลก	 4:5-7)			 

ทีสุ่ดปีศาจ	ได้นำาพระองค์ไปยงักรงุเยรซูาเลม็	วางพระองค์

ลงที่ยอดพระวิหาร	 แล้วทูลว่า	 “ถ้าท่านเป็นบุตรของ

พระเจ้า	 จงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิด	 เพราะมีเขียนไว้

วิธีเอาชนะอบายมุข  ในพระคัมภีร์ว่า	 ‘พระเจ้าจะทรงสั่งทูตสวรรค์ให้พิทักษ์

รักษาท่าน’	 และยังมีเขียนอีกว่า	 ‘ทูตสวรรค์จะคอยพยุง

ท่านไว้มิให้เท้ากระทบหิน’”	 	 สิ่งยั่วยวนใจสามประการ

เป็นเคร่ืองหมายของสามสิง่ท่ีโลกนำาเสนอ		เป็นคำาสญัญา 

ถงึความสำาเร็จท่ียิง่ใหญ่	 เป็นวิถทีางสามประการท่ีหลอก-

ลวงเรา	ได้แก่	ความละโมบอยากเป็นเจ้าของ....ต้องการ

ที่จะมี	 มี	 และมีโดยไม่สิ้นสุด	 เกียรติยศชื่อเสียงที่นำา

ความรุ่งเรืองมาสู่เรา	 และการใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือ		

สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีทางสามประการที่จะนำาเราไปสู่หายนะ		

	 ประการแรก	เป็นความปรารถนาทีจ่ะเป็นเจ้าของ	

เป็นความจำาเป็นที่จะต้องกิน	 ดำารงชีวิต	 เติมเต็มความ

ต้องการ	 ความสุข	 ผลักดันให้เราเชื่อว่าความต้องการ

ดังกล่าวเรามีได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า	 หรืออาจจะเป็น

ปฏิปักษ์ต่อพระองค์ก็ยังได้	 	อย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้า

ทรงแย้งปีศาจ		ตรัสอธิบายว่า		มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า	

“มนุษย์มิได้ดำารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น”	 	 พระเยซูเจ้า 

ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงวางใจในพระญาณเอื้ออาทร

ของพระบิดาผู้ทรงดูแลลูกๆ	ของพระองค์เสมอ			

	 ประการท่ีสอง	หนทางสูค่วามรุ่งโรจน์ของมนษุย์		

ปีศาจกล่าวว่า	 “ถ้าท่านกราบนมัสการข้าพเจ้า	ทุกสิ่งจะ

เป็นของท่าน”		ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อาจสูญเสียหาก

เราปล่อยตนยึดในพระเจ้าแห่งเงินตรา	ความสำาเร็จ	 และ

อำานาจ	 เพื่อทำาตามความพึงพอใจของเรา	 	ดังนั้น	พระ

เยซูเจ้าทรงตอบว่า	 “จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า	

พระเจ้าของท่าน	และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น”		

	 สิ่งยั่วยวนใจประการท่ีสามคือการใช้ศาสนา

เป็นเครื่องมือเอาเปรียบผู้อื่น	 	 พระเยซูเจ้าทรงโต้แย้ง

ปีศาจว่า			“อย่าท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้า	พระเจ้าของ

ท่านเลย”	 	 เม่ือปีศาจผจญพระองค์ทุกวิถีทางแล้ว	 จึง

แยกจากพระองค์ไป	รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม		

	 สิ่งต่างๆ	 ดังกล่าวข้างต้นเป็นภาพลวงตาว่า

มนษุย์อาจได้รับความสำาเร็จและความสขุได้		อย่างไรกต็าม

ในความเป็นจริงสิ่งต่างๆ	 ดังกล่าวเป็นพระเท็จเทียมที่

แยกเราจากพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะกิจการเหล่านั้นเป็น

งานของปีศาจ	 	พระเยซูเจ้าทรงเผชิญกับการทดลองถึง 

สามครั้งก่อนจะทรงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระ

บิดาได้ครบบริบูรณ์	พระเยซูเจ้าทรงช้ีว่า	 	 ชีวิตภายใน

ท่ีม่ันคง	 ความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า	 ความเช่ือม่ันว่า

พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดา	 ทรงรักเรา	 และด้วยความ

แน่ใจในความจริงข้อนี้		เราจะสามารถเอาชนะสิ่งยั่วยวน

ทุกประการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

	 อย่างไรกต็าม	 ข้าพเจ้าปรารถนาจะเตือนใจท่าน

ในบางสิ่งท่ีน่าสนใจว่า	 	 ในการตอบโต้ผู้ท่ีพูดยั่วยวน	

พระเยซูเจ้ามิได้ทรงตอบโต้คู่สนทนาด้วยถ้อยคำา	 	 แต่

ทรงตอบ			ข้อท้าทายท้ังสามประการผ่านทางพระวาจา 

ของพระเจ้า	 	สิง่นีส้อนใจเราว่าเราไม่ควรตอบโต้กับปีศาจ		

เราตอบคำาถามด้วยพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้น
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มีสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร การตลาด

แผนการเรียน C (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนธุรกิจ) 

ทุนการศึกษา  (ตามเงื่อนไขของโรงเรียน)
 -  ทุนนักเรียนคาทอลิก 
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แผนการเรียน B (ภาษาไทย) หลักสูตรใหมเริ่มปการศึกษา 2562 

มีสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร การตลาด

แผนการเรียน C (ภาษาอังกฤษและภาษาจีนธุรกิจ) 

ทุนการศึกษา  (ตามเงื่อนไขของโรงเรียน)
 -  ทุนนักเรียนคาทอลิก 

 -  ทุนนักกีฬาหมากลอม

 -  ทุน ACC Business Prep School

 -  ทุนโครงการนักธุรกิจรุนเยาว* 

  (*หมดเขตรับสิทธิ์ 28 กุมภาพันธ 2562)

ดาวนโหลดใบสมัคร
หรือกรอกใบสมัครออนไลนไดที่ 
WWW.ACC.AC.TH

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

เปดรับ 

สมัครแลวเปดรับ 

สมัครแลว

มารีอา สมสวย ชัยสิริโรจนมารีอา สมสวย ชัยสิริโรจน

ขอใหแมที ่รักยิ่งพักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร
รักแม จากลูกๆ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

(ครบ 7 ป)
พักผอนในพระเจา 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012

โอกาสฉลองวัด
นักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ

วันเสารที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น.

(เริ่มขบวนแหจากบานพักพระสงฆเวลา 10.15 น.)

โอกาสฉลองวัด
นักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ

วันเสารที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น.

(เริ่มขบวนแหจากบานพักพระสงฆเวลา 10.15 น.)

ฉ ล

อ ง
 5 0  ป  ชี วิ ต ส ง ฆ 
คุณพอเปโตร

 แสวง สามิภักดิ์

ฉลอง 75 ป สถาปนามิสซังจันทบ
ุรี 
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 15 ประจำาวันที่ 7-13 เมษายน 2019 หน้า 9ปีที่ 43 ฉบับที่ 15 ประจำ�วันที่ 7-13 เมษ�ยน 2019 หน้� 9หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

จงรักศัตรู 

และภาวนาให้

ผู้ที่ 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

 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 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

ÊÙ‹ÍŒÍÁ¾ÃÐËÑµ¶�¾ÃÐà¨ŒÒ 3 àÁÉÒÂ¹ 2012 ¤Ãº 7 »‚
ÅÙ¡¢ÍÁÍºÇÔÞÞÒ³äÇŒã¹¾ÃÐËÑµ¶�¢Í§¾ÃÐÍ§¤� (ÅÙ¡Ò 23:46) 

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¨

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

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

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

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

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

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

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

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

เทเรซา สมรวม กังกง
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 

23 àÁÉÒÂ¹ 2013 ¤Ãº 6 »‚
¢Í¾ÃÐÍ§¤�·Ã§¾ÃÐàÁµµÒá¡‹´Ç§ÇÔÞÞÒ³...

´ŒÇÂà¶Ô´¾ÃÐà¨ŒÒ¢ŒÒ...¨Ò¡ÅÙ¡ËÅÒ¹¡Ñ§¡Ž§

เทเรซา สมรวม กังกง
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 

23 àÁÉÒÂ¹ 2013 ¤Ãº 6 »‚
¢Í¾ÃÐÍ§¤�·Ã§¾ÃÐàÁµµÒá¡‹´Ç§ÇÔÞÞÒ³...

´ŒÇÂà¶Ô´¾ÃÐà¨ŒÒ¢ŒÒ...¨Ò¡ÅÙ¡ËÅÒ¹¡Ñ§¡Ž§

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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ปีที่ 43 ฉบับที่ 15 ประจำ�วันที่ 7-13 เมษ�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 15 ประจำาวันที่ 7-13 เมษายน 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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เณรธรรมทูตไทย
ในบ้านเณรใหญ่แสงธรรม

คริสต์สร้างสรรค์

เป็นเวลากว่า	 2	 ปีแล้ว	 ที่สามเณรใหญ่คณะ

ธรรมทูตไทย	 ได้กลับมาพักพิงอาศัยและรับการฝึกอบรม

ท่ี	“สามเณราลัยแสงธรรม”	หรือบ้านเณรใหญ่แสงธรรม	

อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 เพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ 

ที่ดี ท่ีจะออกไปทำางานประกาศข่าวดีในภายหน้า...	

หลายท่านคงจะมีคำาถามเกิดขึ้นในใจว่า	 เหตุใดพวกเรา

จึงต้องเข้ามาอยู่ในบ้านเณรใหญ่หลังนี้	 ต่างจากสามเณร 

หรือผู้ฝึกหัดคณะอื่ นที่ มีกระบวนการฝึกอบรม 

ในบ้านอบรมของตนเอง?

นั่นก็เพราะว่าสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

ทุกคน	 ล้วนต้องมีสังกัดอยู่ในสังฆมณฑลต่าง	 ๆ	 ตาม

ภูมิลำาเนาของแต่ละคน	ด้วยเหตุท่ี	“คณะธรรมทูตไทย” 

(Thai Missionary Society)	 มิใช่	 “คณะนักบวช

ผู้ถวายตัว” (Religious Order)	 เหมือนอย่างคณะ

ซาเลเซียน	 คณะพระมหาไถ่	 หรือคณะคามิลเลียน	 แต่

เป็น	“คณะชีวิตแพร่ธรรม” (Apostolic Life)	ซ่ึงสมาชิก 

คณะฯ	 ล้วนเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลต่าง	 ๆ	 ของพระ

ศาสนจักรไทย	 ที่ได้ออกจากท้องที่และวัฒนธรรมเดิม

ของตน	เพ่ือมาเจริญชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะในจิตตารมณ์ 

ครอบครัวแบบอัครสาวก	 โดยมุ่งอุทิศชีวิตเพื่อทำางาน

ประกาศข่าวดีแก่ผู้ท่ียังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า	 ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ	 จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่สามเณรใหญ่ของ

คณะฯ	 จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

กับสามเณรใหญ่สังฆมณฑลของตนในบ้านเณรใหญ่ 

แสงธรรมด้วย

นอกจากน้ี	 ยังถือได้ว่า	 “คณะธรรมทูตไทย” 

เป็นคณะธรรมทูตซ่ึงประกอบด้วยพระสงฆ์ชาวไทยเพียง

คณะเดียว	 ที่ก่อตั้งขึ้นและดำาเนินงานภายใต้	 “สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย”	มาตั้งแต่เมื่อ 

ปี	 1990	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยพวกเราทำางานแพร่ธรรม

ในเขตสังฆมณฑลเชียงราย	 ประเทศกัมพูชา	 สปป.ลาว	

และไต้หวัน	 ซึ่งขณะนี้มีพระสงฆ์และสังฆานุกรที่เป็น

สมาชิกคณะฯ	ทั้งสิ้น	20	องค์	ผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์	

2	องค์	ซิสเตอร์	9	ท่าน	และสามเณรใหญ่	9	คน

สำาหรับกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมตัว

เป็นพระสงฆ์ธรรมทูตนั้น	 สามเณรใหญ่คณะธรรมทูต

ไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับสามเณรใหญ่ของ

สังฆมณฑลต่าง	 ๆ	 ในบ้านเณรใหญ่แสงธรรมอย่างครบ

ถ้วนตามตารางเวลาของบ้านเณร	ทั้งการสวดทำาวัตรเช้า	

ทำาวัตรเย็น	และทำาวัตรค่ำา	การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

การทำากิจศรัทธา	 การอบรมชีวิตจิต	 การซ้อมขับร้อง	

การทำากิจกรรมต่าง	ๆ	และการเล่นกีฬาร่วมกัน	รวมถึง

การเข้าร่วมประชุมกับสามเณรใหญ่ในสังฆมณฑลที่ตน

สังกัด

อย่างไรก็ตาม	คณะธรรมทูตไทยยังจัดให้สามเณร 

ใหญ่ของคณะฯ	 ได้รับการอบรมชีวิตจิตธรรมทูตเป็น 

การเฉพาะ	 จากคุณพ่อเปโตร อูร์บานี พระสงฆ์คณะ

ธรรมทูตปีเม	 (PIME)	 เพื่อให้พวกเราได้ตระหนักถึง

คุณค่าและความสำาคัญของการเป็นพระสงฆ์ธรรมทูต	

รวมท้ังเป็นการเพาะบ่มจิตตารมณ์ธรรมทูตในหัวใจ

ของพวกเราด้วย	 	นอกจากนี้	 ยังมีพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ร่วมกับคุณพ่ออธิการสามเณรของคณะฯ	 เป็นประจำา 

ทุกวันอังคารและวันศุกร์	 การทำากิจศรัทธาร่วมกัน	 ไม่ว่า 

จะเป็นการสวดสายประคำา	หรือการสวดเทเซ่	 ตลอดจน

การทำากิจกรรมและการใช้ชีวิตหมู่คณะร่วมกันในโอกาส

พิเศษต่าง	ๆ	อีกด้วย

ขอคำาภาวนาจากพ่ีน้องทุกท่าน เพ่ือสามเณร

ใหญ่คณะธรรมทูตไทยจะสามารถก้าวหน้าต่อไป 

บนเส้นทางแห่งพระกระแสเรียก สู่การเป็นพระสงฆ์

ที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระคริสตเจ้า
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      adudomsarn@cbct.net

ก รุ ณ า ช ำ ร ะ เ งิ น ห ลั ง จ า ก แ จ ง ล ง โ ฆ ษ ณ า ภ า ย ใ น  3 0  วั น 

ชองทางการชำระเงิน

      

 เงินสด
      ธนาณัติ  สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร ศรินทิพย กิจสวัสดิ์”

       เช็ค ขีดครอม สั่งจาย ‘การพิมพคาทอลิก’
       โอนเงิน บัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียลเต็ล
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ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม
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ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป
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	 ดังน้ัน	 ขอให้เราใช้โอกาสเทศกาลมหาพรตนี	้	

เปรียบดังสิทธิพิเศษที่จะชำาระ					จิตวิญญาณของเราให ้

บริสุทธิ์จากบาป	 	 เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ของการ

บรรเทาใจจากพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในชีวิตของเรา

	 ขอพระแม่มารีย์ผูป้ฏิสนธนิิรมล	 สญัลกัษณ์แห่ง 

ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้า	 โปรดทรงคำ้าจุนเรา

ตลอดการเดินทางในโลกน้ี	 	 ขอทรงช่วยเราให้ปฏิเสธ								

สิ่งชั่วร้ายเสมอ	และให้ได้รับแต่สิ่งดีงาม	

จงดำาเนินชีวิตสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
	 เมื่อวันพุธที่		27		กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2019		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงทักทายผู้แสวงบุญ 

คริสตชนชาวอาหรับที่มาเฝ้าพระองค์ประจำาวันพุธ	ณ	บริเวณจัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร		เป็นพิเศษแก่ 

ผู้แสวงบุญที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์		อิรัก	และประเทศตะวันออกกลาง		พระองค์ทรงกล่าวว่า	“ขอ 

พี่น้องทั้งหลายจงดำาเนินชีวิตสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสมอ”

	 หลังจากที่พระองค์ทรงอธิบายข้อคำาสอนเรื่องพระบิดาเจ้า	 	พระองค์ทรงเน้นว่า	 	“การท่ีคริสตชน

วิงวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระนามพระเจ้ามีเพียงจุดประสงค์เดียวก็คือ	เพ่ือกระทำาให้ถูกต้องจารีตพิธีกรรม

ทางศาสนา	และไม่ได้เป็นการนำาศาสนามาเป็นเครื่องมือ”

	 ส่วนคำาภาวนาว่า	“พระนามของพระองค์จงเป็นท่ีสกัการะ”	นัน้		หมายความว่า		ให้เราให้คำามัน่สัญญา

แก่ตัวเราเองท่ีจะดำาเนินชีวิตสรรเสริญความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า		เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาที่เรามีต่อ

พระเจ้าอย่างแท้จริง”		

	 สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงเสรมิว่า		“สิง่นีห้มายความว่า		ให้เราดำาเนนิชีวติบนหนทางแห่งความศกัดิส์ทิธิ์

เพื่อว่าผู้อื่นจะถวายพระเกียรติแด่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวสรุปว่า		“ขอพระเจ้าประทานพระพรแก่ทุกๆ	ท่าน	และทรง

คุ้มครองท่านจากสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลเทอญ”

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
เสกสุสาน 

ภาพข่าว บทความ
E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู 
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 8:39)
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คัมภีร์เล่มนี้	 ถวายไว้แด่สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาปีอุส	ที่	11	เมื่อปี	พ.ศ.	2477

	 โดยคัมภีร์พระมาลัยเล่มนี้	มีการ 

บันทึกเป็นภาษาขอมโบราณ	ซึ่งทางนคร 

รัฐวาติกันไม่มีผู้เช่ียวชาญที่จะอ่านพระ

คัมภีร์เล่มนี้ได้	จึงได้มีการติดต่อประสาน

งานมายังวัดพระเชตุพน	 เพื่อให้ช่วยปริ- 

วรรตหรือแปลพระคัมภีร์	 มิตรภาพที่ยาว 

นานท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่คร้ังอดีต	 จึงได้ดำาเนิน 

การสานต่ออย่างงดงามอีกครั้งหนึ่ง	ด้วย

การทำางานร่วมกันระหว่างพุทธศาสนา

และคริสตจักรโรมันคาทอลิก	จนเมื่อวันที่	 

16	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2561	 คณะสงฆ์ 

วัดพระเชตุพนนำาโดยอาตมภาพ	และพระ 

ราชปริยัติมุนี	หัวหน้าคณะทำางาน	พร้อม 

ด้วยพระภิกษุของวัดอีกจำานวน	 10	 รูป	 

และคณะทำางานทั้งหมดได้รับพระเมตตา 

อย่างสูงสุด	 จากสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสให้เข้าเฝ้าและถวายคัมภีร์พระ 

มาลัยที่ปริวรรตแล้วเสร็จ	 จากภาษาขอม 

โบราณ	 เป็นภาษาบาลี	 จากบาลีเป็น

ภาษาไทยโบราณและไทยปัจจุบัน	 เพื่อ

ให้ทางวาติกันนำาไปแปลเป็นภาษาอื่นๆ 

อีก	7	ภาษาและนำาไปจัดแสดง	ณ	พิพิธ- 

ฉลองครบ 6 ปี (ต่อจากหน้า 4)

ภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกันตามพระสมณ- 

ประสงค์ในองค์สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

	 และล่าสุด	เมื่อวันที่	7-9	มีนาคม 

พ.ศ.	 2562	 ที่ผ่านมา	 คณะสงฆ์ 

วัดพระเชตุพน	 ได้รับพระเมตตาอย่างสูง	 

จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรั งซิส 

อีกครั้งหนึ่ง	 โดยการนิมนต์ให้คณะสงฆ์ 

ไปร่วมประชุมเร่ือง	 “ศาสนาและเป้าหมาย 

ของการพัฒนาที่ยั ่งยืน”	 ที่จัดขึ้นโดย 

องค์การสหประชาชาติและนครรัฐวาติกัน	

และคณะผู้เดินทางทั้งหมดได้มีโอกาส

เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด	 เมื่อ 

วันที่	8	มีนาคม	พ.ศ.	2562

	 พระเมตตาของสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสในครั้งนี้	 ได้สร้าง

ความประทับใจมิรู้ลืมแก่คณะสงฆ์ไทย	

ในนามคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน	 แม้ว่า 

เราจะต่างศาสนา	 ต่างความเชื่อกัน	 แต่ 

มิตรภาพระหว่างกัน	 จะหลอมรวมเพื่อ

ช่วยจรรโลงให้โลกใบนี้	 เต็มไปด้วยการ

ประพฤติดี	ประพฤติชอบ	ตามหลักปฏิบัติ

ของคริสตจักรและพุทธศาสนาสืบไป	 ขอ

เจริญพร”

	 ศาสนาจารย์	 ดร.ทวีศักดิ์	 มห-

ชวโรจน์	 กล่าวแสดงความยินดีในนาม 

คริสตชนนิกายอื่น	(โปรเตสแตนท์)		“ใน

นามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย	

ข้าพเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า	 และขอ 

น้อมถวายพระพร	และแสดงความชื่นชม

ยินดีเป็นอย่างย่ิง	เน่ืองในวาระดิถีครบรอบ 

สมณสมัยปีท่ี	6	ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก

และคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์มี 

ต้นกำาเนิดมาจากความเชื่อในพระเจ้า

พระผู้สร้างสรรพส่ิง	 มีปณิธานอันแน่วแน่

ในการเผยแผ่พระกิตติคุณเร่ืองความรัก

และความรอดในพระเยซูคริสตเจ้า	 การ

พัฒนาสังคม	 การปกป้องสิทธิของผู้ยากไร้	 

การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา	 

และก า รส ร้ า ง สั น ติ ภ าพส ากล เพื่ อ

ประโยชน์สุขของมนุษยชาติทั่ วโลก 

ร่วมกัน

อีกคร้ังหน่ึง	ในนามของสภาคริสต- 

จักรในประเทศไทย	 ข้าพเจ้าอธิษฐาน

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า	 คือ	 พระบิดา 

พระผู้สร้าง	 พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์ 

เดียวของพระบิดา	ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

และอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติ	 และพระ 

วิญญาณบริสุทธ์ิพระผู้ช่วย	 ได้ทรงอำานวย 

พรให้องค์พระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงมี

พระพลานามัยสมบูรณ์	ทรงประสบความ

สุขสวัสดิ์	 และประสบความสำาเร็จในการ

ปฏิบัติภารกิจสืบไป”          

พระสมณทูตพอล	 ชาง	 อิน-นัม	

กล่าวปราศรัย	“นับตั้งแต่ได้เริ่มสมณสมัย	 

ค.ศ.	 2013	 สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 ทรงสนใจและห่วงใยเป็นพิเศษ 

ในพระศาสนจักรท้องถิ่นในทวีปเอเชีย”

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์	 และพระ

สมณทูต	 มอบของที่ระลึกแก่รองอธิบดี

กรมการศาสนา	 ผู้นำาศาสนาต่างๆ	 และ

ผู้นำาโปรเตสแตนท์	

สังฆมณฑล (ต่อจากหน้า 20)

ให้ความรู้แก่พระสงฆ์ นักบวช ครู

คำาสอน และฆราวาสที่สนใจ จำานวน 

308 คน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2019 

ที่หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณา

ราชบุรี 

 การจั ดวั นศึ กษาสมณลิ ขิ ต 

เตือนใจ	 “จงชื่นชมยินดีเถิด”	 ในครั้งนี้ 

มีจุดประสงค ์ เพื่อตอบสนองต่อพระ

ประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ที่ปรารถนาให ้คริสตชนทุกคนมุ ่งไป

สู ่ความศักดิ์สิทธิ์โดยการดำาเนินชีวิต

ด้วยความรักและเป็นประจักษ์พยาน

ท่ามกลางโลกปัจจุบนั	 ตามบทบาทหน้าที ่

แต่ละบุคคล	ร่วมกบับคุคลรอบข้าง	ชมุชน 

คริสตชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

	 โดยกิ จกรรม วันนี้ เ ริ่ มด ้ วย 

วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า	 โดยพระ 

สังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษ- 

เจริญ	 เป็นประธาน	 และเริ่มการศึกษา 

สมณลิขิต	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 5	 ช่วง 

ตามเน้ือหาแต่ละบท	โดยมีพระสังฆราช 

วรีะ	อาภรณ์รัตน์	ได้บรรยายถงึเนือ้หาของ

แต่ละบท	 มคีณุพ่อวชัศิลป์ กฤษเจรญิ 

เป็นผู้ดำาเนินการบรรยายในแต่ละช่วง 

และได้ช่วยสรุปหัวใจสำาคัญของแต่ละบท 

ให้ผู้ฟังสามารถจดจำา	 เข้าใจถึงแก่นแท้

ของเนื้อหาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย	

	 ช่วงที่	1	การเรียกให้ไปสู่ความ 

ศักดิ์สิทธิ์	 โดยเน้นถึงแบบอย่างของผู้ 

ศักด์ิสิทธิ์ในพระคัมภีร์	 และบรรดาผู้

ศักด์ิสิทธิ์ในปัจจุบัน	 และยังหมายถึง

บุคคลในครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านของ

เรา

	 ช่วงที่	2	สองศัตรูตัวฉกาจของ 

ความศักดิ์สิทธ์ิ	 คืออุปสรรคของการ

มุ่งไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์	 คือแนวคิดแบบ 

นอสติกนิยม	(Gnosticism)	ที่เน้นความ

รอบรู้ที่ปราศจากพระเจ้าและการปฏิบัติ	

และเพลาเจียนนิยม	 (Pelagianism)	คือ

ไม่เน้นความรู้แต่พึ่งความสามารถของ

ตนเองไม่พึ่งพาพระเจ้า

	 ช่วงที่	 3 ในแสงสว่างของ

พระอาจารย์เจ้า	 ความหมายของความ

ศักดิ์สิทธิ์มีสองคำาตอบคือ	 จากความสุข

แท้	 8	 ประการ	 (มธ	 5:3-12)	 และการ

ปฏิบัติกิจเมตตา	(มธ	25:31-46)

	 บทที่	 4 เครื่องหมายของ

ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน	 5	 แบบ	

คือ	1)	ความพากเพียร	ความอดทน	และ

ความถ่อมตน	 2)	 ความปีติยินดีและมี

อารมณ์ขัน	3)	ความกล้าหาญ	4)	ความ

กระตือรือร้น	 และ	 5)	 ในการอธิษฐาน	

ภาวนาอย่างสมำ่าเสมอ		

		 บทที่	 5 การต่อสู้ด้านชีวิตจิต 

การเฝ้าระวัง และการรู้จักไตร่ตรอง

แยกแยะ	 เชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงมีชัยชนะ

เหนอืปีศาจร้าย	เราต้องต่ืนตวัและเตม็เป่ียม 

ด้วยความไว้วางใจ	 อาศัยการการภาวนา	

ร่วมมสิซา	เฝ้าศลีมหาสนทิ	รบัศลีอภยับาป 

ช่วยเหลือผู้อื่น	 มีชีวิตกลุ่มและออกไป

ประกาศข่าวดีแก่เพื่อนพี่น้องรอบข้าง

	 บรรยากาศของวันนี้เต็มเปี่ยม

ไปด้วยความอบอุ่นและความชื่นชมยนิดี

ท่ีได้เห็นบรรดาพระสังฆราช	 พระสงฆ์ 

นักบวชชาย-หญิง	 ครูคำาสอนและบรรดา 

คริสตชนฆราวาส	 พร้อมใจกันมาร่วม

ศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ	ของสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส	 “จงชื่นชมยินดีเถิด” 

ด้วยความใจยินดีอย่างพร้อมหน้ากัน 

และร่วมแบ่งปันความรัก	ความรู้	ประสบ- 

การณ์ชีวิตให้แก่กันและกัน	และเสริมความ 

รักตามคุณค่าพระวรสารในใจของแต่ละ

คนเพื่อมุ่งไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์	 เป็นพระ 

ศาสนจักรของพระเจ ้ าที่มุ ่ งสู ่ความ

ศักดิ์สิทธิ์	 ดำาเนินชีวิตเพื่อพระเกียรติ-

มงคลของพระเจ้าอย่างแท้จริง	



ปีที่ 43 ฉบับที่ 15 ประจำ�วันที่ 7-13 เมษ�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

บัณฑิตน้อย (ต่อจากหน้า 20)

ระดับอนุบาล 3 จากศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่ 22 แห่ง 

รวมท้ังส้ิน 457 คน โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย 

โอกาสน้ีพระพิศาลธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะเขตคลอง- 

เตย เจ้าอาวาสวัดสะพาน และคุณบำารุง สำาเนียงงาม 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สำานักงานเขตคลองเตย 

มาร่วมพิธี ที่ลานกีฬาชุมชนล็อค 4-6 มูลนิธิส่งเสริม

การพัฒนาบุคคล บ้านเมอร์ซี่ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 

2019

 คุณครูบุญเยี่ยม เหรียญทอง	 ผู้จัดการฝ่าย

การศึกษา	 กล่าวรายงานว่า	 “ปัจจุบันมูลนิธิส่งเสริมการ

พัฒนาบุคคล	เน้นการพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 

โดยร่วมมือกับภาครัฐ	 กรุงเทพมหานคร	 เอกชน	 และ

ชุมชน	 มูลนิธิฯ	 จัดตั้งศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนขึ้น	 เพื่อ

รองรับเด็กช่วงก่อนวัยเรียน	 โดยพัฒนาเด็กให้มีความ

พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และ 

สติปัญญา	 เสริมสร้างเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการ

อย่างเหมาะสมตามวัย	 เพื่อเติบโตเป็นคนดี	 มีคุณภาพ	

อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กไปศึกษาต่อ 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น

	 ในปีการศึกษา	 2561	 มีเด็กจบการศึกษา 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับอนุบาล	 3	 จากศูนย์

เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่	 22	 แห่ง	 รวมทั้งสิ้น	 457	คน	 และ

เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจในความสำาเร็จของตน	 ใน 

วันนี้	 ทางมูลนิธิฯ	 จึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่

บัณฑิตน้อย	 โดยแบ่งเป็นรอบเช้า	 219	 คน	 รอบบ่าย	

212	 คน	 และไม่สามารถเข้ารับจำานวน	 26	 คน	 เพราะ

เนื่องจากต้องเดินทางกลับภูมิลำาเนาก่อน”

	 คุณพ่อโจเซฟ	เอช	ไมเออร์	กล่าวว่า	“สิ่งที่พูด

ทุกปี		คือ	พวกหนูเด็กๆ	ทุกคนต้องเรียนหนังสือ	พวก

เธอทุกคนจะไปเรียน	ป.1	เด็กที่ไม่ยอมไปเรียน	เป็นเด็ก

แบบไหน?	 ‘ไม่ดี’	 ในพวกเรามีเด็กขี้เกียจไหม?	 ‘ไม่มี’	 

มีเด็กขี้โกหกไหม?	‘ไม่มี’	และมีเด็กขี้ขโมยไหม?	‘ไม่มี’	

ใช่แล้ว!	เราจะไปเรียน	ป.1	

ถ้าพ่อบ้านของเราดื่มเหล้า	 หรือถ้าแม่บ้าน 

เล่นไพ่	 ติดยา	 แต่เราก็ต้องไปโรงเรียน	 ถ้าหากตอนเช้า

ไม่ว่าฝนตก	 หรือฝนไม่ตก	 เราก็ต้องไปโรงเรียน	 และ

ถ้าที่บ้านไม่มีอะไรกิน	 หรือถ้าที่บ้านไม่เงิน	 เราก็ต้องไป

โรงเรียน

	 แล้วถ้าพวกผู้ใหญ่เขาเล่นไพ่	 แล้วให้พวกหนู 

คอยเป็นยาม	 พวกหนูอย่าทำาตามพวกเขา	 หรือถ้ามีใคร 

บอกให้พวกหนู	 เอาสิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้	 (ของอะไร 

ก็ไม่รู้)	 แต่เรารู้นั้นน่าจะเป็นยาเสพติด	 บอกให้เอาไปส่ง 

บ้านนั้นบ้านนี้	 แล้วจะให้เงิน	 พวกหนูอย่าทำาเพราะ

พวกหนูเป็นเด็กเมอร์ซ่ี	 มีศักด์ิศรี	 พวกหนูมีความภูมิใจ 

หนูเป็นเด็กคลองเตย	หนูเป็นเด็กท่ีมาจากหลายๆ	ชุมชน	

และพวกเราทุกคนก็ดีใจ	 เพราะฉะนั้นปีหน้าพวกหนู 

ต้องไปเรียนต่อชั้นประถม	1	และเมื่อพวกหนูๆ	มีโอกาส

ก็ต้องกลับมาเยี่ยมคุณครูของพวกหนูบ่อยๆ	ด้วย	

พ่อขอบอกอีกครั้งว่า	ฝนตกก็ต้องไปเรียน	และ 

ถ้าไม่มีรองเท้า	 ไม่มีชุดนักเรียน	ไม่มีเงินค่าขนม		แต่

พวกหนูต้องไปเรียน	หรือถ้าพ่อบ้านเมา	แม่บ้านเล่นไพ่	

แล้วก็ตีเรา		แต่เราต้องไปเรียน	และหนูต้องรู้ไว้ด้วยว่า	

คุณครูของเราไว้ใจได้	 และตำารวจกับเจ้าหน้าที่อาสาของ

เราก็ไว้ใจได้

พ่อดีใจ	 พวกเธอเป็นเด็กจากศูนย์ของเรา	 เรา

เป็นเด็กเมอร์ซี่	 เราไม่ใช่เด็กโง่	 เราไม่ใช่เด็กขี้เกียจ	 แล้ว

ถ้ามีเพื่อนคนไหนมาชวนเราไม่ให้ไปเรียน	 แล้วชวนให้

เราไปเล่น	 เราอย่าไปยุ่งกับเขา	 พ่อ	 คุณครู	 และผู้ดูแล

พวกเรารักพวกหนูทุกคน	 ขอให้สู้ต่อไป	 ไม่กลัวอะไร	

ขอให้ทุกคนเจริญ	และไปเรียนต่อในชั้น	ป.1

สุดท้าย	 ถ้าพวกหนูขาดเสื้อผ้า	 ขาดรองเท้า	

หรือขาดอะไรๆ	ขอให้กลับไปหาครูประจำาชั้นอนุบาล

ที่โรงเรียนของพวกเธอ	 ย้ำาอีกครั้ง	 ถ้าขาดอะไรกลับไป

หาครู	 บอกกับครูว่า	 หนูไม่มีเสื้อ	 หนูไม่มีรองเท้า	 ไม่มี

อะไรๆ	 ครูจะช่วย	 พวกหนูๆ	 ได้ยินแล้วใช่ไหม	 ถ้าหนู

ไม่มีอะไรๆ	 ให้กลับไปหาครู	 ครูจะช่วย	 และผู้ปกครอง

ก็ต้องช่วย	พ่อเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนเป็นคนดี	พ่อรู้ว่า

ผู้ปกครองทุกท่านตั้งใจให้ลูกๆ	หลานๆ	ได้รับการเรียน	

เราไปโรงเรียนใหม่แล้วใครจะว่าอะไรเรา	 เราไม่ต้องสนใจ	

เราตั้งใจเรียนของเราต่อไป	ขอให้เราสู้ต่อไป”

คุณพ่อไมเออร์	 กล่าวกับ	 “อุดมสาร”	 ถึงช่วง

แรกๆ	 ที่เข้ามาในชุมชนนี้	 เนื่องจากมีคาทอลิกจำานวน

หนึ่งซึ่งทำางานอยู่ในโรงหมู	 พวกเขาต้องการปฏิบัติ

ศาสนกิจ	ต้องการร่วมมิสซา	สมัยนั้นก็มีคุณพ่อยอลี	มี

ซิสเตอร์	 มีนักบวช	 เข้าไปช่วย	ทั้งๆ	ที่ตอนนั้นเราไม่มี

อะไรเลย	 ไม่มีเงิน	 ไม่มีสถานที่	 และเราก็เป็นฝรั่ง	 ไม่มี

ทรัพย์สมบัติอะไรๆ	 แต่แล้วก็เริ่มมีวัดใต้สะพาน	 และ

ค่อยๆ	 เป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน	 และพวกเขาอยากให้ลูก

หลานของเขาได้เรียนหนังสือ	 เราเริ่มจากการเช่าบ้านใน 

โรงหมู	 (โรงเรียนคอกหมู)	 แล้วก็ต้องหาครู	 และก็ได้ 

ซิสเตอร์มาลินี ฉันทวโรดม	คณะภคินีพระราชินีมาเรีย	 

ช่วยติดต่อหาครูมาสอนเด็ก	 ให้สามารถเขียนได้	 อ่าน

ออก	และสอนสวดภาวนา	สวดแบบคาทอลิกได้	 เหล่าน้ี

เป็นการเร่ิมต้น	 ไม่นานนักพวกพ่ีน้องชาวพุทธก็อยากให้

ลูกๆ	ของพวกเขาได้เรียนด้วย	และพี่น้องอิสลามก็ได้ส่ง

ลูกๆ	หลานๆ	มาเรียนด้วย	พวกเขาจะทำาทุกสิ่งทุกอย่าง

เพื่อให้ลูกๆ	ได้เรียนหนังสือ	และเราก็สอนคำาสอนด้วย

ต้องพูดว่า	 เด็กของพ่อเป็นเด็กยากจนและ

ด้อยโอกาส	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคาทอลิก	 และเด็ก 

ท้ังหลาย	ซ่ึงพวกเขาควรจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือ	ฉะน้ัน

เราก็พยายามให้เขามีโอกาส	 และไม่ใช่พ่อท่ีจัดต้ังโรงเรียน 

อนุบาล	 แต่เป็นชาวบ้านท่ีช่วยเหลือและร่วมมือกัน	พร้อม 

กับคณะภคินีพระราชินีมาเรีย	ช่วยจัดตั้ง	

พวกเราเข้าไปในชุมชน	 แล้วคนไทยแท้เขาก็

อยากจะมีโรงเรียนสำาหรับลูกๆ	 ของพวกเขาเพื่อจะได้

เรียนหนังสือ	 เราก็ช่วยกัน	 และที่เราเป็นคาทอลิก	 เขา 

ไม่รังเกียจเรา	 เขาไม่ได้ดูถูกเรา	 ฉะนั้นเราต้องเข้าใจ	 นี่

เป็นงานของพระศาสนจักร	 เราก็มีสวดภาวนา	 เราเป็น

ผู้รับใช้	 เราไม่มีอะไร	และทุกสิ่งทุกอย่างมาจากชาวบ้าน	

เราเป็นผู้รับใช้ของสังคมด้วย	 ต้องบอกว่าโรงเรียนทุกแห่ง

ของเราในรอบ	50	ปี	ไม่เคยมีใครทำาร้ายโรงเรียน	แม้เป็น

อาคารโรงเรียนในชุมชนแออัด	 (สลัม)	 หรือเป็นบ้านเช่า

ก็ไม่เคยมีใครทำาร้าย	เราไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรง	ไม่เคย

มีใครที่ไม่พอใจว่า	 ทำาไมพ่อถึงไปทำาอะไร	 หรือมาสร้าง 

อะไรในชุมชน

ขอให้เข้าใจไว้ว่า	 หลักของเราก็คือ	 พระนาง 

มารีย์	เพราะแม่พระเป็นหัวใจของเรา	ไม่มีแม่พระเราก็ตาย	 

และอย่าลืมว่า	 เราเป็นผู้รับใช้	 	 และพ่อยังชอบโรงเรียน

หลังแรก	เราอยู่ใต้สะพาน	และเราถือว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้	

ขอให้ที่นั่นเป็นที่ของพระ	เป็นที่ที่มีแม่พระอยู่ด้วย	

คุณครูนิตยา ปัคเคยะกา ประจำาศูนย์เมอร์ซี่  

กล่าวว่า	“คุณพ่อไมเออร์เป็นผู้จุดประกาย	 เป็นจุดเร่ิมต้น	 

และทำาให้ทุกคนคิดได้ว่า	เราต้องร่วมมือกัน	และอย่างที่

คุณพ่อบอกว่า	เราเป็นหน่วยงานศาสนาน้ัน	เพราะคุณพ่อ 

ไม่ได้มองว่า	 โรงเรียนเพ่ือเด็กคาทอลิกเท่าน้ัน	 แต่คุณพ่อ 

มองว่า	 โรงเรียนเพื่อเด็กๆ	 ทุกคน	 ทุกศาสนา	 และถ้า

มองดู	 เราจะพบว่าจำานวนเด็กคาทอลิกมีน้อยมาก	 และ

เรามองว่าความร่วมมือระหว่างบาทหลวงคาทอลิก	

หลวงพ่อของศาสนาพุทธ	 และอิหม่ามของศาสนาอิสลาม	

เราทำางานร่วมกัน	เราไม่คิดว่า	ใครเป็นศาสนาไหน?	เรา

มีพระเจ้าองค์เดียวกัน	 และที่สำาคัญคือทำาทุกอย่างเพื่อ

เด็ก	

วันนี้ เราได้เห็นภาพซึ่งเป็นภาพแห่งความ

ประทับใจ	 และสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อไมเออร์มักจะบอกกับ

เด็กๆ	 เสมอๆ	 คือ	 ไม่มีสตางค์	 ไม่มีเสื้อผ้า	 หรือขาด 

เหลืออะไรก็ตาม	 เด็กๆ	 ต้องไปโรงเรียนให้ได้	 ซึ่ง 

บางคร้ังพวกเราก็ถามคุณพ่อว่า	แล้วเด็กๆ	จะไปโรงเรียน

ได้อย่างไร	ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่า	คุณพ่อจะช่วยทุกอย่าง	

พวกเราเคยถามคุณพ่อว่า	 ถ้าวันหนึ่งเรามีเด็ก

ที่จบใหม่วันนี้	แล้วมีเด็กสัก	50	คน	เดินมาบอกคุณพ่อ

ว่า	 ไม่มีสตางค์ที่จะไปเรียนโรงเรียนใหม่จะทำาอย่างไร?	

คุณพ่อบอกว่า	 ‘แม่พระจะจัดสรรมาให้เรา’	 คุณพ่อมี

ความเช่ืออย่างน้ีเสมอ	 หรือเวลาท่ีคุณพ่อต้องใช้ความคิด 

จะมีเพลงบทหนึ่งที่คุณพ่อจะฮัมเสมอๆ	 คือ	 เพลงลูก

เชื่อพระองค์	 แล้วสิ่งนี้เป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝัง	 ไม่ใช่

เฉพาะลูกๆ	 ที่เป็นคาทอลิก	 แต่เป็นพวกเราทุกคนที่

ทำางานกับคุณพ่อ	และพวกเราเชื่อเสมอว่าพระจะจัดสรร

ทุกอย่าง	

ปัจจุบันนี้เรามี	 22	 ศูนย์	 ที่เป็นอาคารก่อสร้าง 

มีที่อยู่ประจำา	และมีอีก	5	แห่งตามแคมป์ก่อสร้าง	ที่มีอยู่ 

ตามแคมป์คนงานก่อสร้าง	และเรายังมีงานที่ช่วยเหลือ

ทางภาคใต้	ท่ีเป็นชาวมอแกน	ซึ่งเราก็ช่วยมา	10	กว่าปี

แล้ว	และทุกวันนี้เราก็ยังช่วยอยู่”

โอกาสนี้คุณพ่อไมเออร์ได้มอบใบประกาศ

เกียรติคุณ	 แก่คุณครูโสภา ภู่สมบูรณ์	 จากศูนย์เด็ก

ปฐมวัยแฟลต	23-24		อายุ	56	ปี	ทำางาน	31	ปี	 เพื่อ

เป็นเกียรติและแสดงว่าคุณครูเป็นผู้เสียสละเพื่องาน

ส่วนรวม	 และคุณพ่อได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ	

สำาหรับเด็กที่ทำาคะแนนสอบได้สูงสุดถึง	 99	 เปอร์เซ็นต์	

จากโรงเรียนแต่ละแห่ง	ซึ่งในปีการศึกษานี้มี	12	คน	

ต่อจากนั้น	 เด็กๆ	 และผู้ปกครองประสานมือ

กัน	ร่วมกันขับร้องเพลงคำาสัญญา	และถ่ายภาพหมู่ทีละ

โรงเรียน	บริเวณหน้าเวที

อน่ึง	จากคติพจน์ท่ีว่า	“เราอยู่เคียงข้างผู้ยากไร้”	 

มูลนิธิฯ	 ให้ความช่วยเหลือ	ปกป้อง	คุ้มครองเด็ก	 และ

ดูแลเด็กกว่า	 200	 คน	 ในบ้านเมอร์ซี่	 โดยแยกเป็น

บ้านเด็กหญิงและเด็กชาย	 รวมทั้งสิ้น	 5	 บ้าน	 เด็ก

หลายคนเป็นเด็กกำาพร้า	 เด็กเร่ร่อน	 เด็กถูกทอดท้ิงและ 

เด็กที่ถูกละเมิดทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และทางเพศ 

มูลนิธิฯ	 มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำาปรึกษาแนะนำา 
(อ่านต่อหน้า 15)
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  วัดนักบุญมาร์โก 

ปทุมธานี ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่	 28	 เมษายน	

เวลา	 10.00	 น. พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  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		

เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

เป็นประธาน

 วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ชัยภูมิ โรงเรียน

มารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ 146 หมู่ 6 ถนนโนนไฮ- 

เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 		ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 	27 

เมษายน	เวลา	10.30	น.	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

 เสกวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าติ้ว จ. 

ยโสธร วันเสาร์ที่	29	มิถุนายน	เวลา	10.00	น.			พระ

สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา	เป็นประธาน

 เสกวัดบ้านแม่นิงนอก เขตวัดนักบุญปาตริก  

ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	 วันพฤหัสบดีที่	 4	

เมษายน	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์	เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

 วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ฉลองวัด 

วันพุธที่		1		พฤษภาคม		เวลา	10.00	น.		พระสังฆราช 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน		 

 ฉลองชุมชนความเชื่อบ้านปลายนา (บ้าน

แพน) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และฉลองหิรัญ

สมโภช	(25	ปี)		ชีวิตสงฆ์	คุณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์  

วิจิตรวงศ์ คุณพ่อเปาโล มาโนช สมสุข คุณพ่อ

ยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์	 ประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	วันเสาร์ที่	4	พฤษภาคม	เวลา	10.00	น.

(ติดต่อสอบถามเส้นทาง โทร. 08-1726-1042 คุณ

รังสรรค์)

 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันจันทร์ที่	 13	 พฤษภาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธาน

 เวลา	 19.00	 น.	 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส- 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 12	 พฤษภาคม	 เวลา	

10.30	 น.	 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 30	 มิถุนายน	 เวลา	 10.00	 น.	

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ 	 ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	27	เมษายน	เวลา	10.30	น.

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่	 ฉลอง	

75	 ปี	 สถาปนามิสซังจันทบุรี	 ฉลอง	 60	 ปี	 ชีวิตสงฆ์	 

พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต	 ฉลอง	 50	

ปี	 ชีวิตสงฆ์คุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์	 โอกาส 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	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.

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 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

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

แก่เด็กๆ	 ท้ังเด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากลำาบาก	 ท่ีต้องการ 

ความช่วยเหลือ	 โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

เป็นหลัก	 ทั้งนี้เพื่อเขาเหล่านั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดี	 

ทางมูลนิธิฯ	 พยายามส่งเด็กทุกคนไปโรงเรียนจนจบ

การศึกษาชั้นสูงสุดตามความสามารถของเด็ก

	 นับตั้งแต่วันที่มูลนิธิฯ	เปิดบ้านเมอร์ซี่	 เมื่อ 

พ.ศ.	 2515	 บ้านเมอร์ซี่ไม่เคยปฏิเสธคนใดเลย	 รับ

เด็กทุกคนเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเรา	 เพื่อให้เขา

ได้มีที่อยู่อาศัย	 ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	 เพื่อให้

พวกเขาสามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤติของชีวิตและ

เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ

ชาติต่อไป

	 หากท่านมีความประสงค์ต้องการอุปถัมภ์

เด็กบ้านเมอร์ซี่	 ติดต่อมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนา

บุคคล	100/11	เคหะคลองเตย	4	คลองเตย	กรุงเทพ- 

มหานคร	10110	โทรศัพท์	0-2671-5353	โทรสาร	

0-2671-7028	 อีเมล	 :	 info@mercycentre.org  

หรือ	www.mercycentre.org 

บัณฑิตน้อย (ต่อจากหน้า 14)

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

พบกับบูธ R 40 
โซนซี

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 

2019

เวลา 10.00-21.00 น. 

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กองทัพหนังสือดี สื่อคาทอลิกรวมอยู่ที่นี่
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] 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 

รับศีลเจิมเพ่ือพละกำาลังทางด้านร่างกาย	 และจิต

วิญญาณ คุณสงวน โทร.	08-1633-4766	คุณเปรม 

โทร.	08-4700-8789	

] รับสมัครนักศึกษาใหม่	คณะศาสนศาสตร์	สาขาวิชา 

ครสิตศาสนศกึษา	วทิยาลยัแสงธรรม	ปกีารศกึษา	2562	 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	15	เมษายน	พ.ศ.	2562	ตดิตอ่ไดท้ี ่

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	/ 

วันพุธที	่18	ธันวาคม	ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง	 

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา		วันอาทิตย์ที่	28	 เมษายน	คุณพ่อเอกมัย 

เหลือหลาย	 /	 วันอาทิตย์ที่	 26	 พฤษภาคม	 คุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย /	 วันอาทิตย์ที่	 23	 มิถุนายน	

คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล	 เวลา	 13.00	 น.	 

ที่ชั้น	 2	 ตึกวันทามารี	 วัดเซนต์หลุยส์	 ติดต่อคุณจอน 

โทร.	08-1490-9371

] 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	

] คณะภคินีนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ ขอเชิญ

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	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 

] คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โอกาสปฏิญาณตน

ตลอดชีพในชีวิตนักบวชของซิสเตอร์มารีอา สายทอง 

ธรรมสรณ์กุล	 สัตบุรุษวัดนักบุญปาตริก	 จ.เชียงใหม่	 

ซิสเตอร์เทเรซาแห่งอาวิลลา จินตนา สังข์อนันต์ 

สัตบุรุษวัดนักบุญอันตน	โคกมดตะนอย	จ.ราชบุรี	

	 หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช

ของซิสเตอร์มารีอา แสงอรุณ ธารีจิตร	 สัตบุรุษวัด

นักบุญยอแซฟ	จ.พระนครศรีอยุธยา	ซิสเตอร์คริสตีนา  

กฤษณา พูลสวัสดิ์ สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา	 บางขาม	

จ.ลพบุรี	

	 สุ ว ร รณสมโภชการปฏิญาณตนในชี วิ ต 

นักบวชของซิสเตอร์อาคาทา สุนีย์พร กตัญญู	 สัตบุรุษ

วัดเซนต์นิโกลาส	 จ.พิษณุโลก	 ซิสเตอร์มารีอา สมใจ  

สิงห์สา	 สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา	 บางขาม	 จ.ลพบุรี	

โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม	 ประมุข

สังฆมณฑลเชียงราย	 เป็นประธาน	 วันเสาร์ที่	 27	

เมษายน	 2019	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่หอประชุมอาคาร

หนึ่งศตวรรษฯ	โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

] ประกาศรับสมัครงาน	 1.	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

โครงการบ้านแห่งความหวัง	 	จำานวน	1	อัตรา	 โดยมี

คุณสมบัติ	ดังนี้	เพศชาย/หญิง	อายุ	20-40		ปี	สามารถ 

ขับรถยนต์ได้	มีใบขับขี่	 	วุฒิ	ม.6	หรือ	ปวช.	ขึ้นไป 

2.	เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง	จำานวน	11	อัตรา	

โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้	เพศชาย/หญิง		 อายุ	 20-40	 ปี

วุฒิ	ม.6	หรือ	ปวช.	ขึ้นไป	พักอาศัยที่บ้านพักของเด็ก

ได้	 โดยให้เริ่มงานในเดือนพฤษภาคม	2562	 	ติดต่อ 

สอบถามและสมัครงานได้ ท่ีฝ่ายสำานักงานในวัน

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

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลนครสวรรค์  ขอเชิญร่วม 

พิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเยโรม สมสุข  

หทัยภัสสร  สัตบุรุษวัดนักบุญปโตร	พะเด๊ะ สังฆา- 

นุกรฟรังซิสเซเวียร์ อรรถพล เซ็งหลี	 สัตบุรุษ 

วัดพระนามกรเยซู	 บ้านแป้ง สังฆานุกรฮีลาร ี 

สมพร ฤทัยหวนพนา สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจา- 

นุเคราะห์	 แม่เหว่ย์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน	 วันเสาร์ที่	 11	

พฤษภาคม	 2019	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่วัดนักบุญ 

เทเรซา	แม่สอด	จ.ตาก	โอกาสฉลอง	350	ปี	แห่ง 

กา ร สถ าปนามิ สซั ง ส ย ามขอ งสั งฆมณฑล

นครสวรรค์	เขตปกครองที่	3	

เล่าว่า			“พ่อไปยังประเทศซีเรียเม่ือปี	ค.ศ.	2016	ระหว่าง

การรบกันเพราะมีอารามคณะฟรังซิสกันหลายแห่งที่น่ัน 

เมื่อพ่ออยู่ที่เมืองฮอมส์	 พ่อนึกไม่ออกเลยว่าจะเปรียบ 

สิ่งที่พบเจอกับอะไร	 ไม่มีถนนสักสายเดียวที่ไม่พินาศ 

จากการทิ้งระเบิด	 ถ้าคุณไม่มาเห็นด้วยตนเองคุณจะ 

ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าประชาชนจะอยู่ได้ 

อย่างไรในสถานการณ์แบบน้ัน	 แบบท่ีท้ิงระเบิดกันท้ังวัน” 

ท่านย้ำาถึงความหวาดกลัวที่ เข้าใจไม่ได้เมื่อผู้ลี้ภัย 

มาถึงประเทศกรีซว่า	 หลายๆ	 คนไม่รู้ด้วยว่าตนเอง 

อยู่ที่ไหน	คิดว่าเป็นประเทศอังกฤษ	หรือฝรั่งเศสเพราะ 

พวกเขาไม่มีการศึกษา	คุณพ่อลุคเล่าว่าเด็กหญิงคนหน่ึง 

เอาหนังสือเล่มน้ีมาให้ดูว่าต้องหนีจากประเทศซีเรีย 

ขณะยังสวมชุดนอนอยู่เลย	เธอสูญเสียพ่อแม่	และพยายาม 

ไปรวมกับกลุ่มใหญ่	 มีหลายสิ่งมากมายฝังใจเด็กน้อย 

อายุ	6	ขวบคนนี้		คุณพ่อจอห์น	ลุค	เกรโกรี	เล่าต่อว่า 

“ในฐานะเป็นเด็กสิ่งที่เธอกังวลมากกว่าอื่นใดหมด 

ที่เล่าให้พ่อฟังคือ	 ‘หนูต้องยอมทิ้งตุ๊กตา’	 เธออยากรู้ว่า 

ใครจะไปนอนที่เตียงของเธอ	 เธออยากรู้ว่าผู้ชายที ่

ห้องสมุดมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือไม่?	ทั้งหมดเป็นเรื่อง

ท่ัวไปเพราะเด็กๆ	จะพูดอย่างตรงๆ	ถึงส่ิงท่ีพวกเขารู้สึก”

l ในความรู้สึกเดียวกัน	 คุณพ่อฤษีได้พบกับเด็กผู้ชาย

ผู้มีประสบการณ์อันน่ากลัว	 เขาเล่าผ่านทางการกระทำา

ให้คุณพ่อลุคฟังว่า				“พวกเขาเดินทางไปตามถนนและ 

มีการโจมตีทางอากาศ	แม่และพี่สาวตาย	ตอนนี้เขาอายุ 

เพียง	 4	 ขวบ	 เขาอธิบายเรื่องนี้กับพ่อด้วยการ 

ทำาเสียงเครื่องบิน 

เ สี ย ง ทิ้ ง ร ะ เ บิ ด	

แล ะ เข าก็ ทำ าท่ า

น อ น ล ง ที่ พื้ น	

ทำ า ท่ า ท่ี แ ม่ แ ล ะ 

พี่สาวของเขานอน 

อ ยู่ บ น พื้ น ดิ น ”	 

	 คุ ณ พ่ อ 

เล่าว่าแม้ท่านจะ 

ไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญ 

เรื่องผู้ลี้ภัย	 ท่าน 

ฤษีช่วยเหลือผู้ลี้ภัย (ต่อจากหน้า 5)

คุณพ่อจอห์น ลุค เกรโกรี

ก็รู้ว่าเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังตลอด	15	ปีในประเทศกรีซ 

ที่ท่านต้อนต้อนรับผู้ลี้ภัยนับหมื่น	และดูแลเขตปกครอง 

วัด	 5	 แห่ง	 ร่วมกับฤษีท่านอื่นๆ	 ท่านบอกว่า 

ความน่าหวาดกลัวยังไม่จบและครอบครัวต่างๆ	 ยังคง

อพยพต่อไปจนกว่าสำานึกแห่งความปกติจะหวนกลับมา

สู่ประเทศซีเรียอีกครั้งหนึ่ง
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จัดกิจกรรมเข้าค่ายคำาสอน ส่งเสริมคุณธรรม จริย- 

ธรรมให้กับนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนอรุณวิทยา 

จำานวน 62 คน โดยใช้สถานที่ภายในวัดแม่พระ 

ฟาตมิา และโรงเรยีนอรณุวิทยา อ.ทบัสะแก จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ 

	 ค่ายคำาสอนเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดค่าย	 โดย

คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง	 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา	

บ้านแสงอรุณ	 เป็นประธาน	 พร้อมกันนี้ นายสุรศิลป์ 

ยนปลัดยศ	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแสงอรุณ	

พร้อมคณะได้ให้เกียรติมาร่วมในวจนพิธีกรรม	 	 และ

ปราศรัยให้ข้อคิดกับสมาชิกค่าย	

	 กิจกรรมของชาวค่ายในแต่ละวัน	 เริ่มต้นด้วย

การภาวนาเช้า	 แยกระดับตามชั้นเรียน	 ใช้วิธีการอ่าน	

รำาพึง	 แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า	 7	 ขั้นตอน	 โดยมี

คุณพ่อ	ซิสเตอร์	ครูคำาสอน	และเยาวชนพี่เลี้ยงสลับกัน

เป็นผู้นำาภาวนา	หลังจากรับประทานอาหารเช้า	 	 เด็กๆ	

มีโอกาสทำากิจกรรมเตรียมความพร้อมร่วมกัน	 ก่อนที่

จะแยกตามชั้นเรียน	โดยแบ่งออกเป็น	5	ห้องเรียน	คือ

	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	และ	2	 	จำานวน	

11	 คน	 คุณครูสุฤทัย ฉัตรบรรยงค์ คุณครูดุจดาว 

มหาพรชัย คุณครูเสาวนีย์ จำาปาทอง	 เป็นผู้สอน		 

โดยมีโปสตุลันต์สายทิพย์ อิทธิกรไพศาล	 และโปส- 

ตุลันต์อรฤทัย เขียวไชย	เป็นผู้ช่วย

	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 และ	 4	 จำานวน	

15	 คน	 คุณครูนิภา ผดุงผล คุณครูมยุรา ศรีสดใส 

เป็นผู้สอน	

	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 และ	 6	 จำานวน	

10	คน	ซิสเตอร์สุดารัตน์ วิหคไพรวัลย์ คุณครูสุชาดา 

จิตรบรรจง	เป็นผู้สอน

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 3	 จำานวน	

15	คน	 	คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง ซิสเตอร์สุดาทิพย์ 

เจริญพานิช	เป็นผู้สอน

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ถึง	5	จำานวน	11	

คน	คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี และคุณพ่อดลฐิศักดิ์ 

ฉัตรบรรยงค์	เป็นผู้สอน

	 หลังจากรับประทานอาหารว่างในภาคเช้า	

เด็ก	 ๆ	 ได้มีโอกาสท่องคำาถาม	 -	 ตอบ	 เนื้อหาคำาสอน

เชิงประวัติศาสตร์	 พระศาสนจักรสากล	 โดยมีการเน้น 

ประวัติศาสตร์	 350	 ปี	 มิสซังสยาม	 และ	 50	 ปี	

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	

	 ในช่วงบ่ายได้มีโอกาสทำากิจกรรมส่งเสริม

ความรู้ด้านพระคัมภีร์	 	 ซ้อมขับร้องบทเพลงต่าง	 ๆ	 ที่

ใช้ในพิธีกรรม	 ออกกำาลังกาย	 กิจกรรมกีฬาร่วมกัน	

ในช่วงเย็นหลังรับประทานอาหารเย็น	 เด็ก	 ๆ	 ได้มี

โอกาสหย่อนใจร่วมกัน	 ก่อนที่จะมีการทดสอบความรู้	 

จากคำาถามที่ได้ท่องตลอดวัน	เพื่อเก็บคะแนน		หลังจาก 

ได้ทำาแบบทดสอบแล้ว	 เดก็ๆ	 ได้มโีอกาสภาวนาร่วมกัน 

ค่ายคำาสอน (ต่อจากหน้า 19)

ในหลากหลายรูปแบบ	 ทั้งการภาวนากลุ่ม	 สวดสาย-

ประคำา	 ภาวนาเทเซ่	 	 รำาพึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า	 

ด้วยการเดินรูป	 14	 ภาค	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสทำากิจกรรมสันทนาการ	และชม

ภาพยนตร์ร่วมกัน

	 ตลอดช่วงเวลาของการเข้าค่ายคำาสอน	ชาวค่าย	 

ได้มโีอกาสทำากจิกรรมพิเศษร่วมกนั	ท่ีชายหาดอ่าวมะนาว	

อ.เมือง	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 นอกจากนี้ยังได้มีโอกาส 

พักผ่อน	ท่องเที่ยวร่วมกันที่สวนนำ้า	Black	mountain	

อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 การจดัค่ายครัง้นี	้ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ	

จากองค์การบรหิารส่วนตำาบลแสงอรณุ	 และกลุม่ครสิตชน

วัดแม่พระฟาติมา	 ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเลี้ยง

อาหารมื้อหลัก	 อาหารว่าง	 อีกทั้งยังให้การสนับสนุน	

ทุนทรัพย์สำาหรับการทำากิจกรรมต่าง	ๆ

สิ่งที่ได้รับจากค่ายคำาสอน

 เด็กหญิงธนรัตน์ วิวัฒน์บัณฑิต	 “ได้เรียน

รู้จักพระเยซูเจ้า	 และสังฆมณฑล	 ได้รู้จักแบ่งปันพระ

วาจาที่ฉันประทับใจ	 ได้แสดงความกล้าในเรื่องต่าง	 ๆ	

ได้ทำากิจกรรมร่วมกันกับพี่น้อง	และเพื่อนๆ	อย่างเต็มที่	 

สนกุ	ได้สวดภาวนาร่วมกนัทุกวนั		ได้เรียนรู้ในสิง่ต่าง	ๆ”

 เด็กหญิงไอลดา นวนหนู	 “ได้ใกล้ชิด	 รู้จัก

พระมากขึ้น	ได้อ่าน	รำาพึงพระคัมภีร์ทุกเช้า”

 เด็กหญิงธนัฎฐา ริ้วงาม	 “ฉันได้รับความสุข	

และความสนุก	 ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ทั้งที่เกี่ยวกับพระ 

และเร่ืองอ่ืนๆ	 วันแรกฉันก้าวเข้าสู่การคำาสอน	 รู้สึก 

ตื่นเต้น	 อยู่ไปเรื่อยๆ	 ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ติดเกมโทรศัพท์	

คอมพิวเตอร์	 ฉันได้ผ่อนคลายบ้าง	 เพราะค่ายพาฉันไป

ทะเล	ชมภาพยนตร์	 และอื่นๆ	อีกมากมาย	ฉันได้สวด

ภาวนาอย่างสำารวม	และได้แบ่งปันสิ่งต่างๆ	กับเพื่อนๆ	

ฉันได้ฝึกสมองด้วยการท่องจำาสิ่งต่างๆ	 ฉันอยู่ค่ายฉัน

คิดถึงครอบครัวของฉัน	 แต่การมีเพื่อนในค่ายหลายคน

ทำาให้ฉันหายเหงา	 ได้ทำากิจกรรมมากมาย	อยู่ที่บ้านฉัน

ทานข้าวไม่ตรงเวลา	แต่ที่นี่ฉันทานข้าวตรงเวลาทุกครั้ง	

ฉันเป็นคนนอนดึก	แต่ในค่ายฉันนอนไม่ดึก	ฉันตื่นสาย	 

แต่อยู่ค่ายฉันตื่นเช้า	 ฉันได้ทำาสิ่งต่างๆ	 ที่ฉันไม่เคยทำา

มาก่อน	 มาอยู่ในค่ายฉันรู้สึกว่าฉันกลับเป็นคนใหม่ที่ดี

กว่าเดิม”

ความรู้สึกในการเข้าค่ายครั้งนี้

 เด็กหญิงอารียา ผดุงผล	 “เมื่อเข้ามาค่าย 

ครั้งแรก	รู้สึกอาย	แต่เมื่อรู้จัก	คุ้นเคยกันมากขึ้น	ก็รู้สึก

รัก	และผูกพัน”

 เด็กหญิงพิชชาภา เนื้อจีน	 “ก่อนเข้ารู้สึกเบื่อ	

ไม่อยากมาอยู่	 แต่เมื่อมาอยู่แล้วสนุกกว่าที่คิด	 มีเพื่อน

รอบข้าง	ที่แกล้งกันบ้าง	ทะเลาะกันบ้าง	แต่เราก็ให้อภัย

กันได้”

 เด็กหญิงศศิธร วิจิตรรัตนา	“มีความสุข	ที่ได้

ทำากิจกรรมร่วมกัน	ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ	ในการ

อยู่กับเพื่อน	 ๆ	 ฉันรู้สึกเสียใจที่ค่ายคำาสอนจบ	 เพราะ 

ที่บ้านไม่มีกลุ่มเพื่อนๆ	แบบที่ค่ายคำาสอน”

 เดก็หญงิรตันาพร วจิติรรตันา	“มาค่ายวนัแรก	 

รู้สึกอยากกลับบ้าน	แต่อยู่ไปเรื่อยๆ	รู้สึกว่าเวลาผ่านไป 

เร็วมาก	 ในการเรียนบางทีก็ความสุข	 บางทีก็รู้สึกว่า 

งานยาก	 การท่องยาก	 แต่พวกเราก็สามารถผ่านมัน

ไปได้	 รู้สึกเหนื่อยบ้างในเวลาทำากิจกรรม	 ในการร่วม

พิธีกรรมรู้สึกง่วงบ้าง	 แต่เราก็ตั้งใจ	 รู้สึกดีมีความสุข	

ตอนได้ทานอาหารดี	 ๆ	 อร่อย	 ๆ	 เวลาจบค่าย	 รู้สึก

ใจหายเหมือนกัน	 รู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากกลับบ้าน	 รู้สึก

คิดถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน	 แต่ฉันก็ต้องตั้งใจทำาทุกสิ่ง

ในค่ายให้ดีที่สุด	 บางทีถ้าเราทำาสิ่งต่างๆ	 ได้ดี	 เราก็จะ 

ได้รับสิ่งดีๆ	จากคนอื่นเช่นเดียวกัน”

 

สิ่งที่อยากขอบคุณ

 เด็กหญิงธนรัตน์ วิวัฒน์บัณฑิต	 “ขอบคุณ

คุณครูที่สั่งสอนและดูแล	 ขอบคุณพี่ๆ	 ทุกคนที่คอย 

เป็นกำาลังใจ	และตักเตือนไม่ให้ทำาในสิ่งที่ผิด”	

 เด็กหญิงรัตนาพร วิจิตรรัตนา	 “ขอบคุณ 

พีเ่ล้ียง	ทีค่อยช่วยเหลอื	แม้บางครัง้พวกเราน้องๆ	ในกลุม่ 

อาจจะน่ารำาคาญ	ทำาตวัไม่ด	ีไม่เช่ือฟังบ้าง	แต่พีก่ใ็ห้อภยั	

และอยากจะขอโทษพี่ๆ	ที่พวกเราทำาตัวไม่น่ารัก

 รายงานโดย ศูนย์สื่อสารสังคม สังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี 
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ตอนที่ 6 ให้สายลมพาเราไป  

 ผมจ�าได้ว่าวันแรกที่วัดนักบุญอิกญาซีโอ ผมออกมาจากวัดก่อน เพื่อ

แวะมาร้านขายศาสนภัณฑ์ ตอนนั้นมิสซายังไม่จบดี ผมไม่ชอบเป็นภาระให้กับ

ใคร เพราะรู้ว่า เมื่อทุกอย่างจบเราคงต้องย้ายไปร้านอาหารพร้อม ๆ กัน ผม

ถามซิสเตอร์ที่ขายของอยู่ที่ร้านศาสนภัณฑ์ตั้งอยู่หน้าวัดนักบุญอิกญาซีโอว่า 

มีหนังสือภาษาอังกฤษท่ีว่าด้วยประวัติของพระศาสนจักรในประเทศญี่ปุ่นไหม  

ซิสเตอร์พาผมไปที่มุมหนึ่งที่ร้าน และชี้ให้ดูว่ามีแค่นี้แหละ น้อยจริง ๆ ผมเปิด

หนังสือที่เธอหยิบให้ ไล่เปิดแต่ละหน้าแล้วก็รู้สึกว่า นี่แหละใช่เลย อย่างน้อย

หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยคณะ 

ซาเลเซียน มีรูปประกอบเป็นรูปการ์ตูนสีสันสดใส ให้ชื่อได้เท่มัดใจ “แล่นไป

ให้สุดแรง ด้วยสายลมแห่งพระหรรษทานอันใหญ่ยิ่ง” น่าแปลกใจที่ในวันที่

คณะกรรมการซิกนิสจากญี่ปุ่นมาเลี้ยงอาหารเราในมื้อเย็นวันหนึ่งของท่ีระลึก 

ที่พวกเขาเตรียมมาให้ก็คือหนังสือเล่มนี้เหมือนกัน

 โดยส่วนตัวผมชอบหนังสือที่มีคอนเซ็ป อ่านแล้วจับต้องได้ เห็นภาพ 

หนังสือเล่มนี้น�าเรื่องของสายลมมายึดโยง หนังสือเล่าว่า พระศาสนจักรเริ่มจาก

สายลม ในวันที่พวกอัครสาวกรอคอยสายลมแห่งพระจิตที่จะเสด็จลงมาเหนือ 

พวกเขา ท�าให้พวกเขาหาญกล้าที่จะออกไปประกาศข่าวดี มากไปกว่านั้นคือ

สายลมที่ให้ก�าเนิดชีวิตทั้งสิ้น สายลมยังพัดพานาวาแห่งนักบุญฟรังซิสให้มา 

เผยแผ่ศาสนาที่ประเทศญี่ปุ่น เรือที่กางใบ แล่นมายังหมู่เกาะของพวกเขาเผยแผ่

ศาสนาด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์สิ่งดี แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกเบียดเบียน 

ข่มเหงขับไล่ สายลมเดียวกันได้น�าคุณพ่อชาวญี่ปุ่น เดินเรือออกจากประเทศไป

ลี้ภัยยังฟิลิปปินส์ การจากไป กลับท�าให้พระศาสนจักรยังคงอยู่ และคงอยู่ต่อไป

ด้วยสายลมแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า ผมยังอ่านไม่ได้ละเอียด แต่ผมเชื่อ

ว่าสายลมอันนี้เอง ที่ท�าให้ข่าวดีของพระเจ้าคงอยู่ ณ แดนดินถิ่นนี้

 ช่วงที่ผมมาประชุมเป็นช่วงหลังฤดูหนาว อากาศก�าลังดี แต่ตอนเดิน

กลับที่พักมักมีลมแรง บางวันมีฝน หมวกที่ซ่อนอยู่ในเสื้อถูกดึงขึ้นมาใช้งาน

บ่อย ๆ บางวันผมต้องใส่กางเกงกันหนาวด้านใน อากาศแบบนี้ไม่ต้องอาศัย

แอร์อะไรให้วุ่นวาย มีแต่เครื่องท�าความอุ่นแต่เราก็แทบไม่ได้เปิด ในวันที่รู้สึก

อากาศอึดอัดผมมักเปิดให้สายลมเข้ามาหมุนวนในห้องบ้าง แต่เราก็กลับค่�าและ

อากาศก็เย็นเกินไปแล้ว เหมือนลมมีพลังงาน เราไม่รู้ว่าลมพัดมาจากที่ใดและ

ก�าลังจะไปไหน แต่เรารู้ว่า สายลมแห่งพระหรรษทาน พาเราไปยังที่ที่น้�าพระทัย

ของพระองค์อยู่ตรงนั้นเสมอ  

ตอนที่ 7 ประกายกางเขน สะท้อนชีวิตและจิตใจ

 หลังจากค่�าคืนของการต้อนรับจากเจ้าบ้านคณะกรรมการซิกนิสญี่ปุ่น

ในมื้อเย็น อาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะประเภทใด จะเส้น จะผัก จะปลา หรือเนื้อ หรือ

ขนม เราได้หมด อร่อยหมด ถูกปากหมด อยู่นาน ๆ คงน้�าหนักขึ้นเป็นแน่ ผม

ว่าเบื้องหลังของความอร่อยน่าจะมาจากความใส่ใจ ความประณีต รวมๆ ก็คือ

คุณภาพชีวิตที่ดี

 เช้าวันใหม่ เรามีนัดกันที่อาสนวิหารพระนางมารีอา ที่ตั้งอยู่บนถนน 

Mejiro สามารถลงป้ายรถบันท่ี Chinzanso นอกจากการเย่ียมชมวัดแล้วเรายัง

ปรารถนาจะได้เข้าเย่ียมค�านับพระอัครสังฆราช Kikuchi แห่งกรุงโตเกียว มี

ข้อมูลมาว่าท่านเคยเป็นมิชชันนารีทางแถบประเทศแอฟริกา ท่านอยู่คณะเอสวีดี 

 เรามาถึงเช้าก่อน 09.00 น. ซึ่งแน่นอนว่าวัดยังไม่เปิด บริเวณโดยรอบ

มีทั้งบ้านพักพระอัครสังฆราช อาสนวิหาร ส�านักงานสังฆมณฑล ศูนย์สังคม  

ถ้�าแม่พระ จุดแสดงระฆังโบราณในช่วงต้น ๆ ของวัดแห่งนี้ เราถ่ายภาพร่วมกัน 

สักพัก จนเมื่อได้เวลาวัดเปิด เราแต่ละคนก็เข้าไปสวดขอพรพระ ผมใช้เวลา

ส�ารวจอาสนวิหารแห่งนี้ ส�าหรับผมแล้ววัดนี้ถือว่ามีความเป็นโมเดิร์นมาก ๆ  

แต่ก็ไม่ด้อยในเรื่องของความหมายเบื้องหลังและการจัดวาง

 อาสนวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิม ยังมีบางอย่างที่หลงเหลือ

ไว้บ้าง วัดคาทอลิกในญี่ปุ่นจะซีเรียสเรื่องการถ่ายภาพในวัด จะด้วยเหตุผล

อะไรก็สุดแล้วแต่ แต่ผมก็เก็บภาพบางมุมโดยคิดในใจว่า เราไม่ได้เอาไปท�า

อะไรที่เสื่อมเสีย เราอยากน�าไปเผยแพร่ ไปบอกเล่า ไปท�าให้คนที่ได้อ่าน ได้พบ 

เห็นได้เข้าใจ ได้มีความรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์ที่เราไปประสบมา วัดดู 

กว้างขวาง มีมุมหนึ่งท�าเป็นภาพสัญลักษณ์น่าจะถูกจัดวางโอกาสพิเศษ แต่ที่ผม

สนใจเพราะมีสัญลักษณ์ของเราคือธงไทยเล็ก ๆ ปักไว้ อ่านในรายละเอียดพบว่า 

เป็นสัญลักษณ์ของวันประชากรสากล ซึ่งน�าธงประเทศที่มีคนอาศัยหรือท�างาน

อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และมาเข้าวัดที่นี่ ส่วนมุมต่าง ๆ ก็ดูสะอาด สงบ เพดาน 

สูงมาก ในเอกสารเก่ียวกับวัดเล่าว่า ถ้าเรามองวัดจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปกางเขน 

และวัสดุท่ีใช้เป็นสแตนเลส ซ่ึงสะท้อนแสงได้ดีดุจดังแสงสว่างท่ีออกมาจากกางเขน 

น�าความสว่างมาสู่ทุก ๆ คนบนแผ่นดินผืนนี้ ที่ชื่อว่าประเทศญี่ปุ่น สวยงาม 

และมีความหมาย

 วันนั้นพอมีเวลาผมจึงเดินออกมานอกถนน แวะร้านกาแฟข้างๆ เห็น

สภาพชีวิตของคุณแม่ที่เมื่อส่งลูก ๆ เข้าเรียนแล้ว พวกเธอก็มีเวลาที่จะมานั่งพูด

คุยกัน เสียงเจ๊าะแจ๊ะจอแจบนชั้น 2 แต่ก็ดูมีชีวิตชีวา ผมสั่งกาแฟลาเต้ร้อน แอบ

ดูหนังสือที่วางอยู่บนชั้น ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาพ มีคนนั่งเงียบอ่านเอกสารอยู่

ข้าง ๆ คนหนึ่งเป็นชายวัยท�างาน อีกคนเป็นวัยรุ่น ร้านต้นไม้ใกล้ ๆ ยังไม่เปิด 

แต่ก็มีเจ้าหน้าที่มาเตรียมตัวแล้ว ผมชอบความไม่รบกวนกันของพวกเขา เรา 

ไม่เห็นการตะโกนเรียก หรือด่าทอกันแบบเอะอะโวยวาย ผมดูเวลาพบว่า ได้

เวลาที่เราจะต้องกลับไปเพื่อพบพระอัครสังฆราชตามที่นัดท่านไว้แล้ว ผมคิดไว้

แล้วว่านอกจากการแนะน�าตัวแล้ว คงถามค�าถามที่อยู่ในใจสักที...

 บรรณาธิการบริหาร

ญี่ปุ่นไปเยี่ยมไปเยือน และไปประชุม 
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“เข้าเงียบประจ�าปี” พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี	 เข้าเงียบประจำาปี	 

ระหว่างวันที่	 11-15	 มีนาคม	 2019	 ที่สำานักพระสงฆ์	 ศูนย์มิสซังคาทอลิก

ราชบุรี	 โดยคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์	 พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ

“เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ”	วัดแม่พระกุหลาบทิพย์	นำาโดยคุณพ่อธีระ กิจ- 

บำารุง	 เจ้าอาวาส	 จัดให้สัตบุรุษของวัดได้มีช่วงเวลาพิเศษในการไตร่ตรองและ

ฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน	 ในช่วงเทศกาลมหาพรตเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจอย่างดี 

สำาหรับการฉลองปัสกาอย่างมีความหมายมากขึ้น	 โดยมีคุณพ่อยุทธนา ศรี-

ประภา, C.Ss.R.	 (พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่)	 เป็นผู้เทศน์แบ่งปันในหัวข้อ	

“มหาพรต:	 การเดินทางพร้อมกับพระเยซูเจ้า	 40	 วันที่เปี่ยมด้วยความหมาย

ของชีวิต”	เมื่อวันเสาร์ที่	16	มีนาคม	2019	ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์	ลาดพร้าว	

กรุงเทพฯ

ค่ายคำาสอนโรงเรียนอรุณวิทยา ประจวบฯ
ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2019 วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ ร่วม

กับโรงเรียนอรุณวิทยา และองค์การบริหารส่วนตำาบลแสงอรุณ อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่านต่อหน้า 17)

“ประชุม”	 วันพุธที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2019	 ที่ชั้น	 4	 สภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย	คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก	เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ

เอกภาพคริสตชนไทย	ครั้งที่	1	และมอบเงินจากถุงถวายที่ได้จากงานอธิษฐาน

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2019	ที่วัดแม่พระฟาติมา	

ดินแดง	 จำานวน	 20,673	 บาท	 ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์

และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์เพิ่มให้อีกจำานวน	 20,000	 บาท	 รวมท้ังสิ้น	

40,673	บาท	

“เข้าเงียบประจ�าปี” คณะภคินี

พระราชินีมาเรีย	 เข้าเงียบประจำาปี		 

หัวข้อ	 “ชีวิตนักบวชประกาศกในกาล 

เวลา”	 โดยคุณพ่อมีชัย อุดมเดช 

พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่	 เป็นผู้เทศน์

ระหว่างวันที่	10-16	มีนาคม	2019	ที่

บ้านเซนต์ปอล	 วัดแม่พระแห่งเหรียญ

อัศจรรย์		จ.ฉะเชิงเทรา

มหาพรต
คือ
การ
เดิน
ทาง

ท่ีน�าเรา
เข้าใกล้
กางเขน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

ตอนที่ 12  ร�าพึงมหาพรต 
ตอนที่ 1 ยามสิ้นใจ ใครจะอยู่เคียง

 

บัณฑิตน้อย ศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่
คุณพ่อโจเซฟ เอช ไมเออร์, C.Ss.R. ประธาน

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นประธานพิธี

มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำาปี

การศึกษา 2561 (อ่านต่อหน้า 14)

ฝ่ายบุคลาภิบาล สังฆมณฑลราชบุรี จัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ “จง

ชื่นชมยินดีเถิด” (มธ 5:12) โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร 

สังฆมณฑลราชบุรี จัดวันศึกษา
สมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” 

(อ่านต่อหน้า 13)

	 ภาพศิลปะแต่ละภาพล้วนมเีรือ่งราว	 ภาพนีก้ค็งเช่นกัน	 ประวัตขิองภาพ

เริ่มต้นเมื่อต้องการเขียนภาพนี้ไว้ยังพระแท่นของวัด	 The	 San	 Giusto	 ซึ่ง

ศลิปินได้วาดให้กบัตระกลูพ่ีน้อง	Gesuati	โดยหวังว่าจะตดิไว้ตรงประตดู้านหน้า	

ปัจจุบันวัดนี้ถูกทำาลายไปหมดแล้ว	 การเดินทางของภาพมาต่อกันที่ปี	 1529	

เมื่อภาพถูกส่งต่อมาที่ฟลอเรนซ์และในท่ีสุดถูกซื้อมาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี 

ในปี	 1904	 ภาพนี้มีชื่อภาพเต็มว่า	 การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนกับนักบุญ

เยโรม	 นักบุญฟรังซิส	 นักบุญมารีอามักดาเลน	 นักบุญยอห์นบัปติสตา	 และ 

บุญราศี	 Giovanni	 Colombini	 ภาพที่นำามานี้ไม่ใช่การถ่ายภาพเต็ม	 แต่ผม

เจาะไปแค่ภาพนักบุญมารีย์มักดาเลน	กับการแสดงออกแทบเชิงกางเขน

	 ทำาไมศิลปินมักแสดงอารมณ์ให้เห็นว่า	 นักบุญท่านนี้รักพระเยซูมาก

เพียงใด?




