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“สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม” พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม 

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและ

มอบของขวัญแด่ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญ

โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2019 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณ

แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช

นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี และฉลอง 20 ปี วัดนักบุญ 

ยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019

“ฉลองบ้านเณร” พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน วันอาทิตย์

ที่ 17 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต และสมโภชนักบุญโยเซฟ

ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน โอกาสนี้ทางบ้านเณร 

ได้ร่วมฉลองศาสนนามนักบุญโยเซฟแด่พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ด้วย

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

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

“ฉลองวัด”  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย พิธี 

รับศีลก�าลังจ�านวน 16 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจ�านวน 16 คน และพิธี 

แต่งตั้งสภาอภิบาลวัดชุดใหม่ วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สาม
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 14

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

ประวัตินักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน เราไปถึงวัดนักบุญ

ฟรังซิสเซเวียร์ มะละกา เวลาประมาณ 17.00 น. พ่อ

สังเกตว่านักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นท่ีเคารพของคริสตชน

ชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก มีวัดหลายแห่งที่มีท่านเป็น

องค์อุปถัมภ์ เท่าที่ไปแสวงบุญมีวัดหลายวัดที่มีรูปปั้น 

ภาพโมเสค และภาพวาดของท่าน ในตอนที่ 14 นี้จึงขอ

แบ่งปันถึงประวัติของท่าน และความสัมพันธ์ของท่าน

กับเมืองมะละกา

 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นนักบุญธรรมทูต

ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระศาสนจักร ท่านเกิดวันที่ 7 

เมษายน ค.ศ. 1506 ที่คฤหาสน์เซเวียร์ ริมแม่น้�าอารา-

กอนใกล้ชุมชนซากูเอซา เมืองนาวาร์รา ประเทศสเปน 

ท่านเป็นชาวบาสก์ บิดาของท่านคือนายฮวน เดอฮุสซู  

(Juan de Jussu) และมารดาของท่านคือนางมารีอา 

เดอ อัสปิลคูเอตา (Maria de Azpilcueta) ท่านเป็น

บุตรคนสุดท้องในจ�านวนพี่น้อง 6 คน บิดาของท่าน

ถึงแก่กรรมเมื่อท่านมีอายุเพียง 9 ปี ในปี ค.ศ. 1525 

(เมื่อท่านอายุ 19 ปี) มารดาของท่านได้ส่งท่านไปศึกษา

ต่อที่มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีความฝันอยากเป็น 

นักวิชาการ อาจารย์ปรัชญา หรือท�างานในราชวังตาม

บิดา แต่เม่ือไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยปารีส ได้พบกับนักบุญ 

อิกญาซีโอแห่งโลโยลา ซ่ึงเป็นชาวบาสก์เช่นเดียวกับท่าน 

นักบุญอิกญาซีโอมักถามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ่อยๆ 

ว่า “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการได้โลกทั้งโลกเป็น

ก�าไร แต่ต้องเสียชีวิต” (มธ 16:26 ; มก 8:36 ; ลก 

9:25)

 นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลาอดีตนายทหาร 

ท่านได้กลับใจและมีความศรัทธาลึกซึ้งต่อพระเจ้า ท่าน

ได้ชวนนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ให้ร่วมด�าเนินชีวิตด้วย 

จิตตารมณ์เดียวกับท่าน และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.

1534 (เมื่อท่านอายุ 28 ปี)  ฟรังซิสซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ด 

ของสมาชิกรุ่นแรกได้ถวายตัวเป็นสมาชิกคณะเยสุอิต 

คณะท่ีนักบุญอิกญาซีโอได้ต้ังข้ึน ท่ีวัดบนเขามองมาร์ตร 

กรุงปารีส ท่านรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน ค.ศ. 1537 (เม่ือท่านอายุ 31 ปี) ท่ีเมืองเวนิส 

ที่สุด พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 3 ทรงรับรองคณะเยสุอิต 

อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1540

 ระหว่างปี ค.ศ. 1539-1540 นักบุญฟรังซิส 

เซเวียร์ เป็นเลขานุการของนักบุญอิกญาซีโอที่กรุงโรม  

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1540 กษัตริย์ยอห์น 

ที่ 3 แห่งประเทศโปรตุเกสได้ทรงขอธรรมทูตจาก

คณะเยสุอิตไปท�างานแพร่ธรรมกับชาวเอเชียซ่ึงอยู่ 

ในการปกครองของประเทศโปรตุเกสในสมัยนั้น 

 วันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1541 นักบุญฟรังซิส 

เซเวียร์ ได้ออกเดินทางจากท่าเรือกรุงลิสบอนมุ่งสู่อินเดีย 

ท่านไปถึงที่เมืองกัว เมืองทางทิศตะวันตกของอินเดีย 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งแรกของโปรตุเกสในทวีป

เอเชีย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1542 นักบุญ 

ฟรังซิสได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพ่ือ 

เรียนภาษาท้องถ่ิน หลังจากถวายมิสซาเช้าท่ีโรงพยาบาล 

ท่านได้ไปเยี่ยมผู้ป่วย ให้ก�าลังใจพวกเขา ท่านยังไป

เยี่ยมและบรรเทาใจนักโทษในเรือนจ�า 

 ท่านเทศน์สอน และสอนค�าสอนประชาชนที่

ไม่ใช่คริสตชน วิธีการที่ท่านใช้ในการแพร่ธรรม คือ ไป

ตามถนน ส่ันกระด่ิงเล็กๆ เม่ือเด็กๆ และแม่ของพวกเขา 

มารวมกัน ท่านจะพาพวกเขาไปที่วัด สอนค�าสอน และ 

อธิบายข้อความเชื่อด้วยความเพียรและด้วยความ

กระตือรือร้น จากเมืองกัวนักบุญฟรังซิสได้เดินทางไปสู่

ชายฝั่งทะเลทางใต้ของอินเดีย (Fishery Coast) ท่าน

ได้แพร่ธรรมกับกลุ่มชนปาราวาส ท�าให้คนกลับใจได้มาก 

จากค�าสอนของท่าน ในระยะเวลา 3 ปีที่ท่านสอน 

ค�าสอนมีชาวปาราวาสสมัครเป็นคริสตชนถึง 20,000 

คน

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1545 นักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ ได้เดินทางไปถึงมะละกาเป็นครั้งแรก  

ระหว่างปี ค.ศ. 1545-1552 ท่านได้เดินทางมาเย่ียมเยียน 

อภิบาล และแพร่ธรรม ที่มะละกาถึง 5 ครั้ง ท่านเทศน์

สอน ดูแลคนเจ็บป่วย ตั้งโรงเรียน และสร้างวัด ท่าน 

ได้กลับใจชาวมะละกาเป็นจ�านวนมากด้วยแบบอย่าง

และความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน และด้วยพระหรรษทาน 

ของพระเจ้าท่านยังได้ท�าอัศจรรย์ในพระนามของ

พระองค์ด้วย (มีกระจกสีบนก�าแพงเหนือพระแท่นที ่

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ที่มะละกา     เป็นภาพเหตุการณ์ 

ที่นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท�าอัศจรรย์ปลุกเด็กที่ตายให้

กลับคืนชีพ)

 ชาวมะละกาเรียกท่านว่า “Padre Santo” 

(บิดาหรือคุณพ่อผู้ศักด์ิสิทธ์ิ) นอกจากน้ันในการเดินทาง 

มาถึงมะละกาครั้งแรกท่านยังได้แปลบทภาวนา บท

ภาวนารับศีลอภัยบาป และค�าสอนส�าคัญๆ เป็นภาษา

มาเลย์ด้วย

 ท่านได้มาเยือนมะละกาเป็นครั้งที่สองในเดือน

มกราคม ค.ศ. 1547 และวันที่ 4 ธันวาคมปีเดียวกัน 

ท่ านได้ เห็นภาพนิมิตถึ งชัยชนะของกองทัพเรือ 

โปรตุเกสที่บริเวณชายฝั่งของรัฐเคดาห์ หรือไทรบุรี (มี 

ภาพกระจกสีเหตุการณ์นี้บนก�าแพงเหนือพระแท่น 

ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ที่มะละกาด้วยเช่นกัน) และ

ในช่วงเวลานั้นเองที่ท่านนักบุญพบกับชายชาวญี่ปุ่น 

ที่ชื่อยาจิโรที่ลี้ภัยมาอยู่ที่มะละกา การพบปะกันครั้งนี ้

ท�าให้ท่านสนใจท่ีจะไปประกาศข่าวดีท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และยาจิโร จึงกลับไปที่เมืองกัว

เพ่ือเตรียมตัวส�าหรับการเดินทางไปแพร่ธรรมท่ีประเทศ

ญี่ปุ่น

 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นธรรมทูตท่านแรก 

ที่บุกเบิกงานแพร่ธรรมในประเทศญี่ปุ่น ท่านและคณะ

ได้มาถึงเมืองคาโกชิมา (Kagoshima) บนเกาะกิวชู 

(Kyushu) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 

1549 ซ่ึงตรงกับวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ 

 ท่านแพร่ธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี 3 

เดือน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1551 ท่านออก

เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไปยังเมืองกัว ประเทศอินเดีย 

ก่อนจะออกเดินทางท่านได้มอบหมายคริสตชนจ�านวน 

2,000 คน ในชุมชน 5 แห่ง ให้อยู่ในความดูแลของ 

คุณพ่อเดอ ตอร์เรส และคุณพ่อพอล  

 ท่านและคณะผ่านมาแวะที่มะละกาครั้งที่ 4 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1551 การมาแวะครั้งนี้ 

ใช้เวลาไม่มากนักก่อนท่ีท่านจะลงเรือมุ่งหน้าไปท่ีเมืองกัว

 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1552 ท่านได้เดินทาง

มาถึงมะละกาครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ขณะนั้นมี 

โรคระบาดเกิดขึ้นในเมือง ท่านได้อุทิศตนเพื่อช่วย

พยาบาลคนเจ็บป่วย ท่านได้ใช้บ้านของคณะเยสุอิตท่ีน่ัน

เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวส�าหรับคนเจ็บป่วย ท่านได้ดูแล

เอาใจใส่วิญญาณของผู้ป่วยท่ีใกล้จะตาย ช่วยให้พวกเขา

ได้รับศีลทาสุดท้าย (ศีลเจิมคนไข้) และศีลเสบียง ท่าน

อยู่ที่นั่นจนโรคระบาดจบสิ้น

 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ได้ออกเดินทางจาก

มะละกาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1552 เพื่อไป

แพร่ธรรมที่ประเทศจีนพร้อมกับแอนโทนีหนุ่มชาวจีน 

ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1552 ท้ังสอง

เดินทางมาถึงเกาะซานเซียน (ปัจจุบันคือเกาะจางฉวน) 

ซึ่งห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร

 วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1552 นักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ ล้มป่วยด้วยอาการไข้ขึ้นสูง ท่านมีอาการ

เพ้อ และร่างกายค่อยๆ อ่อนแรงลง ถึงกระนั้นท่านก็ยัง

มีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้า ท่านภาวนาอย่างศรัทธา

สม่�าเสมอ ท่านมรณภาพอย่างสงบตอนเช้ามืดวันเสาร์ที่ 

3 ธันวาคม ค.ศ. 1552 เวลา 02.00 น. 

 เรื่องราวหลังการมรณภาพของนักบุญฟรังซิส 

เซเวียร์ ยังมีหลายสิ่งที่น่าสนใจ และมีบางส่วนเกี่ยวข้อง

กับมะละกาด้วย แต่พ่อขออนุญาตน�ามาแบ่งปันต่อ 

ในฉบับหน้านะครับ

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม ค.ศ. 2019 พระ

พรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ

ภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้รับ

พระบัญชามอบหมายจากสมเด็จพระสังฆราชให้เป็น 

ผู้แทนไปร่วมประชุมผู้น�าศาสนาในระดับสากลเกี่ยวกับ

บทบาทของศาสนาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของสหประชาชาติ ซึ่งองค์การสหประชาชาติร่วมกับ 

สันตะส�านัก วาติกัน ได้จัดประชุมขึ้นที่นครรัฐวาติกัน 

เพื่อให้ผู้น�าศาสนาต่างๆ ทั่วโลกเช่นศาสนาที่สืบทอด 

จากบิดาแห่งมหาบุรุษอับราฮัม  (Abrahamic  religions) 

ได้แก่ ศาสนายูดาย (Judaism) ศาสนาคริสต์คาทอลิก 

คริสต์ลูเธอรัน แองกลีกัน คริสต์จากองค์กรอ่ืนๆ ศาสนา

อิสลาม รวมทั้งผู้แทนจากศาสนาส�าคัญของโลก ได้แก่ 

ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ เต๋า ขงจื้อ ซิกข์ เชน ศาสนา

พื้นเมืองแห่งชาติพันธุ์ เช่น เอสกิโม ศาสนาต่างๆ

ชนเผ่าในแอฟริกา ฯลฯ ซึ่งแต่ละศาสนาที่ต่างความเชื่อ 

ได้น�าเสนอทัศนะและการอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่จะน�า 

ไปสู่ความร่วมมือในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) ภายใต้กรอบที่ก�าหนด 5 P คือ People 

(ประชาชน) Planet (แผ่นดินโลก) Prosperity 

(ความมั่งคั่งรุ่งเรือง ทรัพยากร) Peace (สันติสุข) และ 

Partnership (ความร่วมมือ)  ตามความเชื่อ ศรัทธา

ของแต่ละบุคคล เพื่อจะน�าไปสู่บทสรุปจากทัศนะที่ม ี

การแลกเปลี่ยนจากความแตกต่างที่มีความสร้างสรรค์

ประเทศไทยได้รับค�าเชิญ จากสมณกระทรวง

เพ่ือการบริการและพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมแห่ง 

สันตะส�านัก นครรัฐวาติกัน (Holy See Vatican 

City) และสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา เพื่อ 

ให้เป็นผู้แทนศาสนาพุทธของโลก โดยศาสตราจารย์ ดร.  

พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนของชาวพุทธทั่วโลก ขึ้น 

กล่าวน�าเสนอในการอภิปรายในมุมมองจากค�าสอน

ของพุทธศาสนา “ความร่วมมือของทุกศาสนาเพ่ือความ

ยั่งยืนของโลก” ร่วมกับผู้น�าศาสนาอื่นๆ ในวันศุกร์ที่  

8 มีนาคม ค.ศ. 2019 ณ ห้องประชุมสมัชชาของ

วาติกัน (The Synod Hall) โดยท่านได้แสดงแนวทาง

ปฏิบัติตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้ 

น�าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืนของ

ประเทศไทย และได้น�าเสนอตัวอย่างความส�าเร็จในการ 

บูรณาการชุมชน 3 ศาสนา ที่น�าไปสู่การอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข  ทั้งนี้ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ

และจากนครรัฐวาติกันที่ร่วมในพิธีเปิดการประชุมและ 

ปิดการประชุมคือผู้อ�านวยการองค์การสหประชาชาติ 

จากนครเจนีวา นายไมเกิล โมลเลอร์ (Mr. Michael 

Moller) และพระคาร์ดินัลปีตอร์ เค. เอ. เติร์กสัน 

(Cardinal Peter K.A. Turkson) สมณมนตรีแห่ง

สมณกระทรวงเพื่อการบริการและพัฒนามนุษย์แบบ

องค์รวมแห่งสันตะส�านัก นครรัฐวาติกัน ส่วนพระภิกษุ

อีก 6 รูปได้รับการนิมนต์จากวาติกันเพื่อเป็นสมาชิก

คณะของผู้แทนประเทศไทยเพราะมีความสัมพันธ์ 

ฉันมิตรที่ดีมาเนิ่นนานเกือบ 50 ปี

 นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยัง

ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องโถงใหญ่ชื่อ 

“ซาลา เรจิอา” ซึ่งอยู่ภายในพระราชวังแห่งอัครสาวก 

นครรัฐวาติกัน เพื่อกล่าวต้อนรับและปราศรัยถึงทัศนะ

เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมท้ังให้ 

ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกับพระองค์ท่านด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงย�้าเตือนและยืนยันถึงความส�าคัญ

แห่งเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน

 การประชุมระดับสากลร ่วมกับองค ์การ

สหประชาชาต ิเร่ือง “ศาสนาและเป้าหมายแห่งการพัฒนา

แบบยั่งยืน: การฟังเสียงร้องของโลกและคนยากจน”

 ในโอกาสประชุมนานาชาติดังกล่าวสันตะ-

ส�านักได้ทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ-

ปริณายก โดยผ่านทางมหาเถรสมาคม และส�านักพระ 

พุทธศาสนาแห่งชาติ พระองค์ได้มีบัญชาให้ท่านเจ้าคุณ 

ดร. พระพรหมบัณทิต (ประยูร ธมมจิตโต)  ศาสตราจารย์ 

ราชบณัฑติกติตมิศกัดิ ์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ 

ภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็น 

ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ และเป็นผู้กล่าวค�าปราศรัย

ในนามของพุทธศาสนาระดับสากล  นอกนั้นทางสันตะ- 

ส�านัก กรุงวาติกัน ได้เชิญคณะพระภิกษุจากวัดอาราม

หลวงเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 6 รูป ในฐานะมิตรที่ดีอัน

ยาวนานเพื่อเข้าร่วมคณะในการประชุมนานาชาติครั้งนี้  

ในโอกาสนี้มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รอง

เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานกับสันตะส�านัก กรุง

วาติกัน และได้เดินทางกับคณะพระภิกษุผู้แทนสมเด็จ

พระสังฆราชฯ ในการเข้าร่วมประชุมสากลดังกล่าว 

ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม ค.ศ. 2019 ณ นครรัฐวาติกัน

 วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2019 สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสทรงปราศรัยและทรงย�้าเตือนถึงเป้าหมาย 

ของการพัฒนาแบบยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสห- 

ประชาชาต ิซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากกว่า 190 ประเทศ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015

 พระองค์มีพระด�ารัสดังกล่าวในห้องโถงใหญ่ 

ซาลา เรจิอา ภายในพระราชวังอัครสาวก นครรัฐวาติกัน

ซึ่งพระองค์ทรงต้อนรับการเข้าเฝ้าของผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมสากลเรื่อง “ศาสนาและเป้าหมายแห่งการ 

พัฒนาแบบยัง่ยนื: การฟังเสยีงร้องของโลกและคนยากจน” 

จัดโดยสมณกระทรวงเพื่อการบริการและพัฒนามนุษย์

แบบองค์รวม ร่วมกับสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่าง

ศาสนา ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 

ค.ศ. 2019 ณ ห้องประชุมสมัชชาของวาติกัน

 “ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุม 

ครั้งนี้จะมองเห็นหนทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น 

กล่าวคือ ค�าตอบที่เป็นรูปธรรมต่อเสียงร้องของโลกและ 

คนยากจน” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส นี่คือ

หน้าที่ท่ีเป็นรูปธรรมในการบริการส่งเสริมการพัฒนา

แท้จริงในรูปแบบท่ียั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการยั่งยืน

ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีข้อเสนอ

ที่เป็นรูปธรรมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาบุคคลที่มีความ

ต้องการใช้สิง่ท่ีสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 16 

ทรงตระหนักดีว่าเป็นความเป็นไปได้ที่ไม่เคยมีมา

ก่อนในการแจกจ่ายความม่ังคั่งอย่างกว้างไกลไปจน

ท่ัวโลกซ่ึงจะมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีเป็นรูปธรรมท่ีมุ่งไป

ยังบุคคลซึ่งสามารถส่งเสริมการตลาดและสังคมมนุษย์

เป็นอย่างดี จะมีมาตรการทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม

ที่ค�านึงอย่างจริงจังถึงบ้านร่วมของเรา จะมีความตั้งใจ

ที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านจริยธรรมทั้งการบ้านการเมือง 

ที่พัฒนาไปพร้อมๆ กับโลก และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลก”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย�้าเป ็น

พเิศษถึงความจ�าเป็นท่ีต้องให้ประชาชนทุกคน ทุกศาสนา

มีส่วนร่วมในการสร้างและช่วยกันท�าให้บรรลุเป้าหมาย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการมีส่วนร่วมจากปัญญาชน

“พระสงฆ์ไทย” เป็นผู้แทนศาสนาพุทธ 

ประชุมผู้นำาศาสนาโลกที่วาติกัน 

ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต  พระราชปริยัติมุนี (ท่านเจ้าคุณเทียบ) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้ติดตาม 

ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ
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ตอนที่ 241

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 16)

23 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในการด�าเนินชีวิตความเชื่อของคริสตชน สัปดาห์

ศักด์ิสิทธ์ิจะน�ามาด้วยช่วงเวลาที่ เรียกว่าเทศกาล 

มหาพรต เป็นเวลาที่จะกลับใจ ลงมือสวดภาวนา อด

อาหารและท�าบุญท�าทาน

 ในกรุงโรมเป็นประเพณีไปแล้วที่พระสันตะ- 

ปาปาจะทรงน�ากิจการรับใช้งานอภิบาลในช่วงเวลานี้

เพื่อเรียกร้องให้สัตบุรุษได้ส�านึกถึงบาป พระองค์จึงทรง

รับใช้งานอภิบาลส�าคัญที่สุดนี้ในศีลอภัยบาป  หลังจาก

การอ่านพระคัมภีร์และพระสันตะปาปาทรงเทศนาแล้ว 

สัตบุรุษก็จะไปรับศีลอภัยบาป พระสันตะปาปามักจะ

ทรงเป็นคนแรกที่ไปรับศีลอภัยบาปนี้ และต่อจากนั้นก็

จะจัดให้สัตบุรุษจ�านวนหนึ่งได้ไปรับศีลอภัยบาปจาก

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงฟังแก้บาป
ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร

30 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนสถาบันกษัตริย ์

โมฮัมเหม็ด ที่ 6 ที่ซึ่งให้การอบรมผู้เตรียมจะไปเป็น 

อิหม่าม นักเทศน์ และอาจารย์ด้านศาสนา  เป็นศูนย์

อบรมที่สนับสนุนโดยพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 

แห่งประเทศโมร็อกโก ซ่ึงส่งเสริมความรู้และให้การศึกษา 

ศาสนาอิสลามท่ีแท้จริง   พระสันตะปาปาได้รับการต้อนรับ 

อย่างสมพระเกียรติในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่ งทุกปีจะมี

อิหม่ามมาเรียนราว 150 คน ครูสอนศาสนาอิสลาม 

100 คน จากทั่วโลก  ที่ผ่านมามีอิหม่ามราว 1,200 คน 

และอาจารย์ด้านศาสนาราว 900 คน ที่จบการศึกษา 

ไปแล้วจากที่นี่

l พระสันตะปาปาฟรังซิสสดับฟังการเป็นประจักษ์พยาน

ของนักศึกษาสองคน คนหนึ่งเป็นสตรีจากประเทศ

ไนจีเรีย และผู้ชายจากประเทศฝรั่งเศส พวกเขาเล่าถึง

พระสันตะปาปาฟรังซิส
และกษัตริย์แห่งโมร็อกโก
ทรงลงนามในคำาอุทธรณ์
ร่วมกันเพื่อกรุงเยรูซาเล็ม 
30 มีนาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l  ระหว่างวันแรกของการเสด็จเยือนประเทศ 

โมร็อกโกพระสันตะปาปาฟรังซิสและกษัตริย์ 

แห่งโมร็อกโกได้ทรงลงนามที่ไม่มีใครคาดคิด 

แต่ เป็นค�าประกาศท่ีส�าคัญมากแห่งสถานะ 

อันพิเศษของกรุงเยรูซาเล็ม   ผู้น�าทั้งสองพระองค์ 

ร้องขอให้ความเคารพต่อเมืองนี้ในฐานะ “ความ

ส�าคัญต่อจิตวิญญาณและความได้รับเรียกให้เป็น

นครแห่งสันติภาพอันศักดิ์สิทธิ์” 

 ท้ังสองพระองค์ทรงเรียกร้องให้รักษา

กรุงเยรูซาเล็มให้เป็น “มรดกร่วมของมนุษยชาติ

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาศาสนิกของทั้งสาม

ศาสนาท่ีนับถือพระเจ้าหน่ึงเดียว”  ข้อยืนยันย้�าเตือน 

ประการที่สองคือเมืองนี้จะต้อง “เป็นสถานที่แห่ง 

การหันเข้าหากันและเป็นสัญลักษณ์แห่งการ 

ร่วมมือร่วมใจ ที่ซึ่งความเคารพและการเสวนา

ต่อกันและกันงอกงามเติบโตได้” ดังนั้น ทั้งสอง 

l พิธีนี้เริ่มเวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมพระสันตะปาปาฟรังซิส
ของวันศุกร์ที่ 22 

มีนาคม สัปดาห์ที่ 2 

เทศกาลมหาพรต 

ใช้เวลานานประมาณ 

2 ชั่วโมง   วันศุกร ์

อีก 3 สัปดาห์  แล้ว 

ก็ จ ะ ถึ ง วั น ศุ ก ร์

ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซ่ึ ง จ ะ

กระท� า พิธี ในพระ

มหาวิหารนักบุญ 

เปโตรนี้เช่นกัน

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนสถาบันกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 6 

ที่ซึ่งให้การอบรมนักศึกษาจะทำาหน้าที่อิหม่าม 1,200 คน

การศึกษาท่ีพวกเขาได้รับจากท่ีน่ีแด่พระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

l “ดิฉันจะยับยั้งศาสนาที่หัวรุนแรงสุดโต่งด้วยการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับมาเพื่อ

โน้มน�าให้เกิดความอดกลั้น ความรักและความร่วมมือ

กันอย่างสันติ ระหว่างมุสลิม คริสตชนและคนอื่นๆ ที่มี

ความเชื่อแตกต่างกันในสังคมของดิฉัน”

l “ผมปรารถนาจะลงมือปฏิบัติ และถ่ายทอดความรู้

เหล่านี้ยิ่งกว่าสิ่งใด นั่นคือ จิตตารมณ์แห่งสันติภาพ 

ความรัก ความเป็นพี่เป็นน้องความอดทนอดกลั้น”

l พวกเขาจบการเสด็จเยือนสถานที่แห่งนี้ด้วยบทเพลง

ไพเราะซึ่ งมี รายละเอียดมากมายทางวัฒนธรรม

ประกอบบทเพลงนั้นด้วย
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บทอธิษฐานภาวนา

ทิ้งไว้ที่ข้างทาง
“ประชาชนปูเสื้อคลุมของตนบนทาง” (ลูกา 19:36)

 อะไรคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตของเรา

 สิ่งนั้นได้บ่งบอกกับเราหรือไม่ว่าเราเป็นใคร หรือสิ่งนั้นจะท�าให้เรา

สูญเสียตัวตนหรือชีวิตของเราหรือไม่ถ้าเราขาดสิ่งนั้นไป

 เป็นหน้าท่ีการงานของเราหรอืไม่ เป็นทรพัย์สนิเงนิทองของเราหรอืไม่ 

สิ่งเหล่านั้นได้ให้ความหมายกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงหรือไม่ ให้เราถามใจ

เราว่า เราได้พบตัวตนของเราในหน้าที่เหล่านั้นหรือเปล่า ไม่ว่าเราจะเป็น หมอ 

ทหาร ต�ารวจ ทนาย ผู้จัดการ ผู้ดูแลคนป่วย ช่างไม้ ครูอาจารย์  หน้าที่ต่าง ๆ

เหล่านี้แสดงให้เห็นชีวิตของเรา แต่เราสามารถวางมันลงไว้ข้างทางได้หรือไม่

 สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นทักษะการท�าอาหาร งานฝีมือ งานศิลปะ ที่เรา

ได้พึงพอใจกับสิ่งเหล่านี้ ในผลงานที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้น เรามีความสุขที่เรา 

ได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ ของเรา แต่ทว่า  

เราวางสิ่งเหล่านี้ลงไว้ที่ข้างทางได้หรือไม่

 ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นปู่ย่าตายาย หรือเป็นผู้สนับสนุน

งานหรือโครงการท่ีประสบความส�าเรจ็ในชวีติกบัผูท้ีเ่ราร่วมงานด้วย เราสามารถ

วางมันลงไว้ที่ข้างทางได้หรือไม่

 หรือไม่ว่าจะเป็นทุกสิง่ท่ีเราเป็น พรสวรรค์ ความสามารถพเิศษ หน้าที่

การงานท่ีเรารัก เราจะสามารถวางมนัลงไว้ทีข้่างทาง...ถวายแด่ผูท้ีม่าในพระนาม

ของพระเจ้าได้หรือไม่

 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติด้วยการ

สละพระชนมชีพของพระองค์ ขอโปรดให้ลูกแต่ละคนมีจิตใจเสียสละ ตัด

ความเห็นแก่ตัว มีน�้าใจช่วยเหลือเพ่ือนพ่ีน้อง ขอโปรดให้ลูกสามารถมอบ

ความรักและการให้อภัยแก่ผู้ถูกหลงลืมและไม่อยากจะคิดถึงพวกเขาได้ด้วย

เทอญ อาแมน

 แต่เขาตอบพ่อว่า “ลูกรับใช้

พ่อมานานหลายปีแล้ว ไม่เคยฝ่าฝืน

ค�าสัง่ของพ่อเลย พ่อกไ็ม่เคยให้ลกูแพะ 

แม้แต่ตัวเดียวกับลูกเพื่อเลี้ยงฉลอง

กับเพื่อนๆ แต่พอลูกคนนี้ของพ่อ

กลับมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญ

ทรัพย์สมบัติของพ่อจนหมด พ่อยัง 

ฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วให้เขาด้วย” 

(ลูกา 15:29-30)

ด้วยดวงตาแห่งความรัก
................................................................................................น�้าผึ้งหวาน

 ลูกสาวผู้มีน�้าใจดี แม่ส่งไปอยู่บ้านคุณตาคุณยายในช่วงปิดภาคเรียน

แม่ถามเธอว่า อยู่บ้านคุณตาคุณยายหนูช่วยท�างานอะไรบ้าง ลูกสาวผู้ไม่เคย

มีความลับกับใคร เล่าให้แม่ฟังว่า หนูช่วยยายท�างานบ้านทุกอย่างเลยค่ะ แต่

แม่คะ หนูอึดอัดเหมือนกันนะคะ คือหนูอยากตื่นสายบ้าง แต่พอหนูเห็นยาย

ลงไปกวาดใบไม้ลานบ้าน หนูก็รู้สึกไม่ดีเลย ก็ต้องรีบตื่นไปช่วยค่ะ บางทีหนู

อยากเล่นโทรศัพท์ แต่ยายก�าลังท�ากับข้าว หนูก็ต้องลงไปช่วยยายค่ะ แม่ถาม

ลูกสาวว่า ยายเรียกให้หนูลงไปช่วยเหรอ ลูกสาวตอบว่า เปล่าค่ะ แต่หนูรู้สึก 

ไม่ดีที่ปล่อยให้ยายท�า จริงๆ หนูก็ไม่ค่อยอยากท�าสักเท่าไหร่นะคะ เพราะ 

น้องชายก็ไม่เห็นต้องท�าอะไรเลย ก็ไม่มีใครว่าสักคน นั่นคือเบื้องหลัง เมื่อ

ลูกสาวกลับมาหาแม่แล้ว เธอก็เล่าให้แม่ฟัง

 แม่เล่าให้เธอฟังว่า  ลกูรูไ้หม ยายเล่าให้แม่ฟังว่า ยายช่ืนใจมากท่ีหลานๆ  

มาหา และหนูก็เป็นหลานที่มีน�้าใจดีมาก เห็นคุณตาคุณยายท�าอะไรหนูก็รีบ 

เข้ามาช่วยเหลือ 

 คุณยายชมเปราะให้ใครต่อใครฟังว่าหลานสาวท่านน่ารักมากมาย แม่

อยากให้หนูภาคภูมิใจในสิ่งที่หนูท�า ภาคภูมิใจในสิ่งที่หนูเสียสละความสุขเล็กๆ

น้อยๆ ของตัวเอง เพื่อสร้างพลังใจ ความอิ่มเอิบใจให้ตายายซึ่งมีอายุมากแล้ว

 ส่วนน้องชายที่ลูกสาวบอกว่าไม่ค่อยท�าอะไรเลย เราก็จะต้องค่อยๆ

ช่วยสอนน้องไป เพราะเราก็รู้ว่าพื้นฐานของน้องเองก็เป็นคนมีน�้าใจดี แต่ด้วย

วัยวันที่วุ่นวายของน้องก็จะดื้อๆ ร้อนๆ ไปบ้าง แล้ววันหนึ่งเขาก็จะน่ารัก 

มากขึ้นเพราะประสบการณ์จะสอนน้องเอง

 แม่พยายามสอนลูกสาวโดยมีน้องชายร่วมนั่งรับฟังอยู่ด้วยทุกครั้ง

และแม่ก็มั่นใจว่าเจ้าลูกชายน่าจะได้ข้อคิดอะไรไปบ้าง จากกิจการของพี่สาว

เช่นเดียวกับเรื่องบิดาผู้ใจดี เมื่อบุตรชายคนโตกลับมาจากงาน เขาเห็นบิดา

ก�าลังฉลองให้กับน้องชาย ที่กลับมาจากการไปผลาญสมบัติของบิดามา เขา 

ก็คงรู้สึกผิดหวัง ไม่เข้าใจ น้อยใจบิดาของตน แต่ค�าสอนของบิดาก็เตือน 

สอนใจบุตรชายคนโตว่า สิ่งดีๆ ที่บิดามี เขาก็เป็นเจ้าของ ในขณะที่น้อง 

หลงทาง ออกไปรับประสบการณ์ผิดพลาดกลับมา เพื่อจะเป็นคนดีใหม่อีกครั้ง

สิง่ทีเ่ราท�าได้คอืการให้อภัย และยินดต่ีอการกลบัมาของเขา เพราะประสบการณ์

เลวร้ายได้ลงโทษเขาเรียบร้อยแล้ว

 ข้าพเจ้าคดิถึงช่วงวันเวลาของการรบัรางวัลต่างๆ ในช่วงเวลาเหล่านัน้ 

นอกจากเราจะพบกับถ้อยค�าชื่นชมยินดีของบางคน เราก็จะได้ยินค�ากระแนะ 

กระแหนของคนบางคนเช่นกัน ด้วยว่า เมื่อเรามองด้วยสายตาของการ 

เปรยีบเทยีบด้วยมาตรฐานของมนุษย์ เราก็จะมองหาข้อบกพร่องของผูรั้บรางวลั

นั้น แต่หากเรามองด้วยสายตาของความยินดี เราก็จะเห็นแต่คุณงามความดี

ของผู้รับรางวัล และร่วมยินดีไปกับเขาด้วย 

 ข้าพเจ้าเองก็ยังต้องฝึกฝนตนเองให้พยายามมองข้อดีของคน 

รอบข้างให้มากที่สุด เพื่อให้สายตาที่จะคอยมองหาความเลวร้าย ผิดพลาด

ของคนอื่นนั้นเบาบางลง 

“จิตใจข้าพเจ้าจะภูมิใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า 

บรรดาผู้ต�่าต้อยจงฟังและชื่นชมเถิด” 

(สดุดี 34:2)
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 เมื่อวันที่  17  มีนาคม ค.ศ. 2019  พระอัคร-
สังฆราชเอ็ดมอน มาร์ติน แห่งอัครสังฆมณฑลอาร์- 
มาคห์ และพระอัครสังฆราชแห่งไอร์แลนด์ ได้ออก
สาส์นโอกาสวันระลึกถึงนักบุญปาตริก แด่ประชาชน
ชาวไอร์แลนด์ทุกๆ คน ดังนี้  

“ความเป็นหน่ึงเดียวกัน ความอดทน การไว้ใจ
และเคารพกันและกัน ความเท่าเทียมกัน และการเป็น
น้�าหนึ่งใจเดียวกันในการหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 
เป็นปัจจัยส�าคัญของการสร้างสันติภาพท่ียุติธรรมและ
ยั่งยืน”     

“การร่วมแรงร่วมใจและความอดทน ความไว้ใจ
และความเคารพซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียมกันและ 
ความเป็นน้�าหน่ึงใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง 
หลังการใช้ความรุนแรงต่อกันยาวนานเป็นปัจจัยส�าคัญ
เพื่อร่วมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและยุติธรรม  สิ่งส�าคัญ
ยิ่งกว่าคือการตั้งใจจริงในนามของนักบุญปาตริกที่จะ
หลีกเล่ียงการคืนสู่ความขัดแย้งอันเกิดจากข้อกังขาและ
ความแตกแยก ซึ่งท�าให้ความเจริญก้าวหน้าถดถอยลง 
หลายทศวรรษ  ดังท่ีท่านนักบุญปาตริกได้วอนขอพระเจ้า 
ประทานพละก�าลังและทรงน�าทางให้ เราก้าวเดิน 
ในหนทางของพระองค์เสมอ”

พระอัครสังฆราชแห่งไอร์แลนด์กล่าวถึง
เหตุการณ์ในอดีตว่า  “เม่ือส่ีสิบปีท่ีผ่านไป นักบุญยอห์น  
ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้เสด็จเยือนประเทศ
ไอร์แลนด์ในฐานะนักแสวงบุญผู้น�าสันติภาพมาสู่
ประชาชน  พระองค์ทรงประสงค์จะเสด็จเยือนอาร์มาคห์  
สถานท่ีต้ังของอาสนวิหารนักบุญปาตริก  แต่ด้วยอุปสรรค
ของความตึงเครียดด้านการเมืองของยุคสมัย  จึงท�าให้ 
ต้องทรงยกเลิกก�าหนดการเสด็จเ ยือนอาร์มาคห์ 
ในวินาทีสุดท้าย   และเสด็จเยือนทางตอนเหนือของเมือง 
โดรเฮดา ที่อยู่ไม่ห่างจากเนินเขา Slane แทน   การทรง 
ย่างพระบาทลงบนผืนดินประเทศไอร์แลนด์เป็นครั้งแรก
ในครั้งนั้น  ผู้น�าด้านจิตวิญญาณได้เท้าความทรงจ�าถึง 
การที่นักบุญปาตริกได้จุดไฟแห่งปัสกาในประเทศ
ไอร์แลนด์  “เพื่อว่าแสงสว่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 
จะฉายสู่ชาวไอร์แลนด์และรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียว 
กันในความรักและเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซู 
คริสตเจ้าเช่นกัน” 

ใน ค.ศ. 1979  แนวชายแดนระหว่างทิศเหนือ
และทิศใต้ถูกคุมเข้มโดยทหาร และมีการดักฟังสัญญาณ
วิทยุสื่อสาร สมเด็จพระสันตะปาปา (นักบุญ) ยอห์น 

สาส์นวันระลึกถึงนักบุญปาตริก

นักบุญ
ปาตริก 

ใบแชมร็อคส์

ปอล ที่ 2  ทรงเลือกที่จะตรัสถึงพระเยซูคริสตเจ้าใน
ภาพลักษณ์ของผู้น�าสันติภาพ และตรัสต่อต้านการสร้าง 
“ก�าแพงแห่งความเกลียดชังและความไม่ไว้ใจต่อกัน”   

ในวันที่  29  กันยายน ค.ศ. 1979 สมเด็จ 
พระสันตะปาปาชาวโปแลนด์ ตรัสแก่ประชาชนที่มา 
รวมตัวกันเพื่อร่วมมิสซาหน้าบริ เวณลานในเมือง 
โดรเฮดา ว่า “ขอให้บันทึกเหตุการณ์วันน้ีในประวัติศาสตร์
ของชนชาติไอร์แลนด์ว่า  สมเด็จพระสันตะปาปาแห่ง 
กรุ งโรมได้ เสด็จเยือนแผ่นดินของท่านทั้ งหลาย  
พระองค์ประทับอยู่กับท่านและทรงร่วมภาวนาวอนขอ 
สันติภาพและการคืนดีต่อกันพร้อมๆ กับท่าน เพื่อ
ความยุติธรรมและความรักจะมีชัยชนะเหนือความ
เกลียดชังและการใช้ความรุนแรงต่อกัน”  

เยาวชนคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า  
“ส�าหรับเยาวชนวัย 18  ปี อย่างผม  พระด�ารัสของ
ผู้ซึ่งปัจจุบันคือ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  สะเทือนใจ
ผมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้
เคารพในสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีผู้ใด
แย่งไปจากเราได้ จิตวิญญาณแห่งความรักและการให้อภัย
ของคริสตชน และการคัดค้านการใช้ความรุนแรงอย่าง
เต็มเปี่ยม ในบทภาวนาที่เร่าร้อนพระองค์ทรงวอนขอ
พระเจ้าผ่านท่านนักบุญปาตริก   “ให้เฝ้าดูแลประเทศ
ไอร์แลนด์ และขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองมวล
มนุษยชาติให้รอดปลอดภัยด้วยเทอญ”   

ในทุกวันนี้ความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ Brexit ที่
ประเทศอังกฤษ  ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวของครอบครัว
จ�านวนมากในไอร์แลนด์ และผู้ที่อาศัยและท�างานตาม
แนวชายแดน รวมถึงผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยการท�าฟาร์ม ท�า
ธุรกิจ และการประมง ต่างแสดงความกังวลถึงความ
ยากล�าบากในอนาคต  ประชาชนต่างพูดถึงความไม่สงบ
ท่ีเกิดจากเศรษฐกิจตกต่�า  ไม่ว่าจะเป็นทางเหนือ ทางใต้  
ทางตะวันออก และทางตะวันตก ประชาชนต่างตึงเครียด
ทั่วทุกหนแห่ง   วันสมโภชนักบุญปาตริกในปีนี้  ข้าพเจ้า
จึงขอวิงวอนด้วยบทภาวนาเดียวกันว่า “ข้าแต่ท่าน 
นักบุญปาตริก  โปรดดูแลคุ้มครองประเทศไอร์แลนด์ 
และมวลมนุษยชาติให้รอดปลอดภัยด้วยเทอญ”       

นายจอห์น ฮูม   นักการเมืองผู้มีชื่อเสียงใน 
การสร้างสันติภาพท่านหนึ่งได้กล่าวถึงแนวชายแดน
ระหว่างสองประเทศว่ามิได้เป็นเพียง “เส้นแบ่งก้ันดินแดน 
บนแผนที่”  แต่เป็นแนวแบ่งกันดินแดนที่จะคงอยู่ตลอด 

ชั่วอายุขัย “ในจิตใจและจิตวิญญาณของมวลมนุษย์”  
หากเราได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบเอ็ดปีก่อน  การ
ร่วมแรงร่วมใจและความอดทน ความไว้ใจและความ
เคารพซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียมกันและความเป็น
น้�าหน่ึงใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์เป็นปัจจัยส�าคัญของ
การสร้างสันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืน    ยิ่งไปกว่านั้น 
ด้วยการวอนขออย่างมุ่งมั่นจากพระเจ้าผ่านท่าน 
นักบุญปาตริก  ขออย่าให้เหตุการณ์ความแตกแยกที ่
ท�าให้ประเทศด้อยพัฒนาหลายทศวรรษได้เกิดข้ึนอีก    
ระหว่างสมัยปกครองของท่านนักบุญปาตริก  ท่าน 
ไม่กลัวท่ีจะพูดเพื่อปลุกเร้าให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส�าคัญของศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์   ท่านเป็น
นักพูดที่มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างสันติสุข
และการแก้ปัญหาที่เป็นเลิศ  ท่านเป็นมิตรและให้อภัย   
แก่ผู้ที่จับกุมท่าน และแม้แต่โคโรติคัส ผู้ค้าทาสซึ่ง 
ต่อต้านคริสตชนใหม่ก็ตาม

ข้าพเจ้าหวังว่า สุดสัปดาห์นี้บทภาวนาและ
แบบอย่างของท่านนักบุญปาตริกจะช่วยนักการเมือง
ของเรา  ผู้น�าชุมชนของเรา และบรรดาคริสตชนทุกคน 
ให้ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพนับถือ  หากเราแสวงหา 
หนทางท่ีจะก้าวหน้าและเผชิญข้อท้าทายต่างๆ เราจ�าเป็น 
ต้องรื้อฟื้นจิตส�านึกแห่งความรักกันฉันพี่น้อง และ 
“เพียรพยายามที่จะร่วมกันท�าส่ิงที่ดีกว่าและยิ่งใหญ่
กว่า”  ดังท่ีท่านนักบุญปาตริกได้ภาวนาวอนขอพระเจ้า
ว่า “ขอพระเจ้าแห่งพละก�าลัง ‘โปรดทรงน�าเรา’ ใน
หนทางของชีวิตที่จะมาถึงตลอดไปเทอญ

หมายเหตุ :-
 - Drogheda  โดรเฮดา ชื่อเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
เมืองหนึ่งในไอร์แลนด์  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และ 
เป็นเมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์
 - Brexit  ได้แก่ British + Exit คือการ
ประชามติให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกภาพ
สหภาพยุโรป
 - St. Patrick  นักบุญปาตริก  เป็นมิชชันนารี 
คริสตชนและพระสังฆราชแห่งไอร์แลนด์  เป็นที่รู้จักดี
ในชื่อ  “อัครสาวกแห่งไอร์แลนด์” และเป็นองค์อุปถัมภ์
ของประเทศไอร์แลนด์  ท่านได้รับการเคารพจากคริสต-
ชนคาทอลิก ศาสนิกของพระศาสนจักร แองกลีกัน 
พระศาสนจักรลูเธอรัน พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ และ
อื่นๆ
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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

มารีอา สมสวย ชัยสิริโรจนมารีอา สมสวย ชัยสิริโรจน

ขอใหแมที ่รักยิ่งพักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร
รักแม จากลูกๆ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

(ครบ 7 ป)
พักผอนในพระเจา 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012
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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.)
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พ ร ะ เ จ ้า

( ม ธ  5 : 7 )

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

มารีอา สมสวย ชัยสิริโรจนมารีอา สมสวย ชัยสิริโรจน

ขอใหแมที ่รักยิ่งพักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร
รักแม จากลูกๆ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

¾Ñ¡¼‹Íนãน¾ÃÐเ¨Œา 
3 พÄÉÀาคม ค.È. 2009

ÍาÂØ 86 »‚ 
(ครบ 10 »‚)

Ç § É � Ç Ô äÅÇÒÃÔ¹·Ã�
ÁÒÃ ÕÍÒ ÊØÀÒ

(º‹ÇÂ ×̈Í á«‹Î Œ Í ) 

ÇÔÞÞา³¢Œา¾เ¨Œา 
¶ÇาÂÊ´Ø´Õá´‹¾ÃÐเ¨Œา
áÅÐ¨Ôµã¨¢Œา¾เ¨Œา 

âสม¹ÑสÂิ¹ดีใ¹พระเจ้า

â»Ã´»ÃÐ·าน¡าÃ¾Ñ¡¼‹Íน
ตลÍด¹ิรÑ¹ดรเทÍÞ...

ครÍบครÑÇ 
Ç§É�ÇิไลÇาริ¹ทร�

“

“

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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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 

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

พระเจาประทาน พระหรรษทานทุกประการแกทานไดอยางอุดม 
เพื่อใหทานมีทุกอยาง

เพียงพอ 

ยอแซฟ 
สุดใจ เชื้อประมง

พักผอนในพระเจา
2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006

ครบ 13 ปี

เอลิซาเบธ 
ยุพิน เชื ้อประมง

พักผอนในพระเจา
25 เมษายน ค.ศ. 1993

ครบ 26 ป

ยวงบัปติสตา เกียรติ 
กองพัฒนากูล

พักผอนในพระเจา 10 เมษายน 1999
(ครบ 20 ป)

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

20-29 พ.ค. บารเซโลนา-ลูรด
  ฟาติมา-โรม   
3-12  ก.ย.  โปแลนด-ลิทัวเนีย-ปราก
22-31  ต.ค. จอรแดน-เพทรา-อิสราเอล  

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ 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

แสวงบุญแมพระประจักษ 7 แหง
เดินทางวันที่ 7-17 ตุลาคม 2019
(ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด)
แมพระเหรียญอัศจรรย - แมพระแหงลาซาแล็ต
แมพระแหงโลส - แมพระเปลเลอวัวแซง - แมพระปงแม็ง
แมพระโบแรง - แมพระบันเนอ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากแมพระประจักษ
คารวะพระธาตุนักบุญ แคทเธอรีน ลาบูเร
คารวะพระธาตุนักบุญ มารเกอริต-มารี อาลาก็อก
คารวะพระธาตุนักบุญ ยอหน มารีย เวียนเนย
คารวะพระธาตุนักบุญ เทเรซาแหงลิซิเออ
คารวะพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ 
 มหาวิหารพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

แสวงบุญและชมพิธีถอดพระ 
(Passion Play)

เดินทางเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2020
(เยอรมนี - ออสเตรีย)

พิธีถอดพระ (Passion Play) 10 ป มีครั้งเดียว ณ 
ประเทศเยอรมนี

โบสถเซนตปเตอร (แมพระแกปม)
โบสถการจาริกแสวงบุญแหงวีส
อารามเอททัล คณะเบเนดิกติน

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตลอดโปรแกรม
เมืองโรเธนเบิรก ออบ เดียร เทาเบอร เยอรมนี

เมืองฮัลลสตัทท ออสเตรีย - เมืองซังคท โวลฟกัง
 เมืองอินสบรูค ออสเตรีย - ปราสาท  
          นอยชวานสไตน

ป 2019 ป 2020

Happy Travel Holland

ทั ว ร แ ส ว ง บุ ญ
ติดตอสอบถามและสำรองที่นั่งไดที่
(คุณพิม) : โทร 06 2328 0999  
line ID  : 0623280999

(คุณโอ)   : โทร 09 3532 6886  
line ID : aohaoh2525

ติดตอสอบถามและสำรองที่นั่งไดที่
(คุณพิม) : โทร 06 2328 0999  
line ID  : 0623280999

(คุณโอ)   : โทร 09 3532 6886  
line ID : aohaoh2525
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พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
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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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จดหมายจากฆราวาสสเปนคนหนึ่ง
พระสังฆราชที่รักในพระคริสตเจ้า

ดิฉันเป็นฆราวาสคนหนึ่ง ที่ถวายตัวแด่พระเจ้า  

จากเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน  ส�าเร็จปริญญาเอก 

เทววิทยาด้านชีวิตจิต จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน 

กรุงโรม  โอกาสที่มีประชุมเรื่อง “การปกป้องคุ้มครอง

เด็กในพระศาสนจักร” วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์  ค.ศ.

2019 ที่กรุงวาติกัน  ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นที่อาจ

ช่วยพระศาสนจักรในช่วงเวลานี้  ความคิดเหล่านี้มา

จากการภาวนาหลายปี  การค้นคว้าทางด้านเทววิทยา 

หรือจากชีวิตของพระศาสนจักร (เทียบ ประมวล

กฎหมายพระศาสนจักร ม. 212.3)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้

เขียนจดหมายถึงบรรดาสัตบุรุษไอริช ว่า “การพิจารณา

อย่างเอาใจใส่เท่านั้น  เราจะทราบองค์ประกอบมากมาย 

ซ่ึงท�าให้เกิดวิกฤติ แล้วจึงพบทางแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ” 

ในหนังสือวิวรณ์ แสดงให้เราทราบว่า ใน

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  บางครั้งพระเจ้าอนุญาต

ให้จิตร้ายมีอ�านาจมาก  หลายคร้ังในประวัติศาสตร์ (เทียบ 

วว 20:3) พระเจ้าทรงเผยให้สมเด็จพระสันตะปาปา

เลโอ ที่ 13 ได้เข้าใจ และได้เห็น นักบุญมีคาแอล อัคร-

ทูตสวรรค์ได้ชนะจิตร้าย  สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ 

จึงได้ส่ังให้สวดขอนักบุญมีคาแอล อัครทูตสวรรค์ ตอนท้าย 

พิธีมิสซา

เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิกได้เคยสวดบท

ภาวนานี้ท้ายมิสซา  บรรดาพระสงฆ์ก็ซื่อสัตย์ในหน้าที่  

เราเห็นได้ในสมัยสงครามกลางเมืองของสเปน...  การ

ฟื้นฟูพระศาสนจักรหลังสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ.

1965) ก็เลิกสวดบทนี้  สัตบุรุษจึงไม่ได้สวดต่ออัครทูต

สวรรค์มีคาแอล...พระสงฆ์ถูกผจญมากที่สุด  ขาดความ

คุ้มครองจึงแพ้จิตร้าย  นี่เป็นเหตุผลหนึ่งท�าให้พระสงฆ์ 

80,000 องค์ มีจิตใจใฝ่โลกียะ

พระสงฆ์หลายองค์ท�าบาปหนัก...ต่อเด็ก  นี่คือ 

สิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตั้งกฎเกณฑ์ เพื่อ

ปกป้องในปัจจุบันและอนาคต  พระองค์ได้ขอโทษส�าหรับ

อดีต และพยายามช่วยเหลือบรรดาเหยื่อให้มากเท่าที ่

พระองค์สามารถ   แต่ก็มีบางคนใส่ความพระองค์  และ

ขอให้พระองค์ลาออกจากต�าแหน่ง  น่ีเป็นงานของจิตช่ัว 

ท�าให้เกิดความวุ่นวายและการแตกแยก  เราคาทอลิก

ต้องสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างแข็งขันที่สุด

เราต้องสวดขอพระนางมารีย์พรหมจารี   

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรเสมอ  

สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัส วันที่ 30 กันยายน  ว่า 

“พ่อชอบนักบุญโยเซฟ ท่านมีอานุภาพมาก พ่อสวด 

บทภาวนานี้มามากกว่า 40 ปีแล้ว”          

  ดิฉันเชื่อว่า ถ้าท่าน (พระสังฆราช) เป็นบุรุษ

แห่งการภาวนา และรักพระสงฆ์ของท่าน ท่านจะอ่าน

เอกสารนี้และภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์         

 (พ่อได้รับจดหมายจากคุณมารีอา เดล ปีลาร์ 

วีลา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 อาจมีข้อคิดแด่ 

ผู้อ่าน จึงขอแปลสรุปมาแบ่งปันครับ)

 พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุปจดหมาย

 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

    

“ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร” 
(มก 8:27-33)
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เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)

การจาริกแห่งความวางใจในปี ค.ศ. 2019

ที่เทเซ่

ทุกๆ สัปดาห์ ตลอดปี

จากวันอาทิตย์ ถึงอีกวันอาทิตย์ – การพบปะชุมนุมส�าหรับเยาวชนคนหนุ่ม

สาว  

สุดสัปดาห์ของการพบปะระหว่างเยาวชนคริสตชนกับมุสลิม 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  

เป็นการแบ่งปันเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า วิถีการอธิษฐานภาวนา การ

แสดงออกถึงถ้อยค�าที่ท�าให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงถ้อยค�าที่ต่างกัน

สัปดาห์ของการไตร่ตรองส�าหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

จากวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน

การไตร่ตรองและแบ่งของกลุ่ม workshops น�าโดยประเทศต่างๆ ผู้ที่สนใจ

ติดตามเป็นพิเศษได้หนึ่งเรื่อง และการอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

สภาวะอากาศโลก

ที่กรุงเบรุต

การประชุมคริสตศาสนสัมพันธ์ของเยาวชนคนหนุ่มสาว

ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอังคารที่ 26 มีนาคม 

พระศาสนจักร และคริสตจักรต่างๆ ในเลบานอน และสภาคริสตจักรใน

ตะวันออกกลาง เป็นเจ้าภาพการชุมนุมเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จัดขึ้นครั้งแรกนี้ ด�าเนิน

งานโดยหมู่คณะเทเซ่ในเลบานอน

ที่เมืองเคปทาวน์

การจาริกความวางใจล�าดับต่อไป

ระหว่างวันพุธที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน

เป็นช่วงเวลาที่เยาวชนคนหนุ่มสาวชาวแอฟริกาใต้และประเทศอื่นๆ ได้รับ

การเชิญให้ร่วมฉลองและเป็นประจักษ์พยานความเชื่อร่วมกัน

ที่วรอตสวัฟ

การพบปะชุมนุมเยาวชนคนหนุ่มสาวชาวยุโรป

ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2020

เป็นการพบปะชุมนุมเยาวชนคนหนุ่มสาวชาวยุโรป ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้น  

ณ เมืองวรอตสวัฟ ประเทศโปแลนด์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.taize.fr                                    

แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า..สวัสดีครับ
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      ........................................................................... 

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

    สอบถามรายละเอียดไดที่: แผนกโฆษณาและการตลาด
    โทร: 0-2681-3900 ตอ 1813
  
  Emails:  adudomsarn1@gmail.com      
      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
           ในนาม ‘การพิมพคาทอลิก’ บัญชีเลขที่ 2 26 -0 - 006040
  ** กรณีโอนเงิน กรุณา FAX เอกสารยืนยันการโอนเงิน (PAY IN) กลับมายัง 
     ‘การพิมพคาทอลิก’  เพื่อใชเปนหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : โปรดสงแบบฟอรมนี้ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2019 | 2562 
       ถึง  คุณสุพร เลาเรียนธรรม | การพิมพคาทอลิกประเทศไทย 
        เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
       สอบถามขอมูล โทรศัพท: 0 2681 3900 ตอ 1813  |  โทรสาร: 0 2681 5401
  เพิ่มเติม  Emails: adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
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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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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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ค�าปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 เจริญพรมายังพระคุณเจ้า ผู้น�าศาสนา ผู้แทน

องค์กรสากล สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย

 ข้าพเจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู ่การประชุม

สากลเกี่ยวกับศาสนาและเป้าหมายของการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนและสิ่งที่ต้องน�ามารวมไว้กับการพัฒนา 

 เมื่อเราพูดถึงความยั่งยืน เราไม่สามารถที่จะ

มองข้ามไปว่านี่มีความส�าคัญมากเพียงใดที่ต้องรวม

และฟังเสียงทุกเสียงโดยเฉพาะอย่างย่ิงเสียงของผู ้ท่ี

ถูกตัดออกไปจากการอภิปรายกันประเภทนี้ เช่น เสียง

ร้องของคนยากจน ผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน คนพื้นเมือง

ชาติพันธุ์ บรรดาเยาวชน  ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่เห็นความ

หลากหลายของผู้เข้าร่วมประชมุซึง่จะเป็นกระบอกเสยีง 

การอภปิรายแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอท่ีหลากหลาย 

เข้ามาในที่ประชุมซ่ึงจะช่วยสร้างหนทางใหม่ของการ

พัฒนาที่สร้างสรรค์  ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญที่การปฏิบัติตาม 

เป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนต้องให้ความเคารพ

อย่างแท้จริงกับธรรมชาติต้นก�าเนิดดั้งเดิม ซึ่งต้องรวม

ประชาชนและการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกวัฒนธรรม

 การวางแผนก�าหนดวาระถึงปี ค.ศ. 2030 และ

เป้าหมายของการพัฒนาแบบย่ังยืนที่ได้รับฉันทานุมัติ

จาก 190 ประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2015 

ซึ่งเป็นก้าวกระโดดครั้งส�าคัญเพื่อการเสวนาระดับโลก

ที่ช้ีให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของความเอื้ออาทรสากล

ใหม่ (Laudato Si, ข้อ 14)  ศาสนาหลักต่างๆ ในโลก

รวมทั้งศาสนาคริสต์คาทอลิกยอมรับเป้าหมายของการ

พัฒนาแบบย่ังยืน เพราะว่านี่เป็นผลของกระบวนการ

แบบสากลร่วมกัน ซึ่งในมุมมองหนึ่งนั้นสะท้อนให้เห็น

ถึงคุณค่าของประชาชน และในอีกมุมมองหนึ่งนั้นเป็น

ความยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาแบบองค์รวม

การพัฒนาแบบองค์รวม  

 อย่างไรก็ตาม การเสนอให้มีการเสวนาแบบ

รวมทุกคน (ไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง) และต้องเป็นการ

พัฒนาแบบยั่งยืนยังเรียกร้องให้เราต้องตระหนักว่า การ

พัฒนาเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนซึ่งบ่อยครั้งมีการซ่อน

เงื่อนซ่อนปมอย่างซับซ้อน เมื่อเราพูดถึงการพัฒนาเรา

ต้องถามเสมอว่า พัฒนาอะไร?  พัฒนาเพื่อใคร?  นี่ก็

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา

เกือบทั้งหมดถูกจ�ากัดอยู่ภายใต้การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  ดรรชนีวัดการพัฒนาประเทศมีพื้นฐานอยู่บน 

รายได้ต่อหัวของประชากร (GDP)  สิ่งนี้น�าไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจใหม่ตามเส้นทางที่น่าอันตรายซึ่งประเมิน

ความเจริญก้าวหน้าด้วยการเติบโตทางวัตถุแต่เพียง

อย่างเดียว และด้วยเหตุนี้เราจึงถูกบังคับอย่างไร้เหตุผล

อันน�าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเรา

 นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา ทรงชี้

ให้เห็นได้อย่างถูกต้องว่า การพูดถึงการพัฒนามนุษย์

ต้องหมายถึงทุกตัวบุคคล ไม่ใช่เพียงไม่กี่คน  และต้อง

เป็นการพัฒนาบุคคลทั้งครบด้วย และต้องไม่ใช่เป็นแต่

“พระสงฆ์ไทย” (ต่อจากหน้า 4)

เพียงด้านวัตถุ (เทียบ Populorum Progressio, ข้อ 

14) เพราะฉะนั้นการพูดถึงการพัฒนาหากจะให้เกิด

ประโยชน์ควรเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของสังคม

และมีการกลับใจต่อด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพราะ

ว่าเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเราในฐานะที่เป็นมนุษย์

ด ้วยการไปเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันและท�าความ

เสื่อมโทรมให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม [1]

 การปฏิเสธรูปแบบเชิงลบและเสนอทางออก

ที่สร ้างสรรค์แบบก้าวหน้าไม่ได ้หมายถึงเพียงแค่ 

คนอื่นเท่านั้นแต่หมายถึงตัวเราเองด้วย  เราทุกคนควร 

ปวารณาตนเองท่ีจะช่วยกันส่งเสริมและช่วยกันกระท�า

การพัฒนาตามเป้าหมายซึ่งเป็นไปตามครรลองแห่ง

คุณค่าทางศาสนาและคุณธรรมสูงสุดของเรา  การพัฒนา 

มนุษย์ไม่ใช่จะเป็นเพียงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจหรือ

อะไรที่เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ในที่สุดสิ่งนี้ต้องเป็น 

กระแสเรียกแห่งวิถีชีวิต เป็นการเรียกร้องให้เราต้องม ี

ค�าตอบอย่างเป็นอิสระและมีความรับผิดชอบ (เทียบ 

เบเนดิกต์ ท่ี 16 สมณสาส์น ความรักในความจริง  

Caritas in Veritate, ข้อ 16-17) 

เป้าหมายของการเสวนาและหน้าที่

 ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด

ตรงประเด็นในการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือค�าตอบที่เป็น

รูปธรรมต่อเสียงร้องของโลกและคนยากจน คือหน้าที่

ท่ีเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการพัฒนาท่ีแท้จริงใน 

รูปแบบท่ียั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการท่ียั่งยืนด้วยการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีข้อเสนอท่ี 

เป็นรูปธรรมเพ่ือเอ้ือต่อบุคคลท่ีมคีวามต้องการ มคีวาม

จ�าเป็นในชีวิต ใช้สิ่งต่างๆ ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

เบเนดิกต์ ที่ 16 ตระหนักดีว่า นี่คือความเป็นไปได้ที่

ไม่เคยมีมาก่อนท่ีมีการแจกจ่ายความมั่งคั่งกว้างไกล

ไปจนทั่วโลก (ibid ข้อ 42) ซึ่งจะมีระบบเศรษฐกิจที่

เป็นรูปธรรมที่มุ่งไปยังบุคคลที่มีความสามารถส่งเสริม

การตลาดและสังคมมนุษย์เป็นอย่างดี (เทียบ ibid ข้อ 

45 และ ข้อ 47)  จะต้องมีมาตรการเศรษฐกิจที่เป็น 

รูปธรรมท่ีค�านึงอย่างจริงจังถึงบ้านร่วมของพวกเรา   

จะมีความตั้งใจที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านจริยธรรมทั้งด้าน

การบ้านการเมืองท่ีพัฒนาไปพร้อมกับโลกและไม่เป็น

พิษเป็นภัยต่อโลก

ทุกสิ่งต่างเชื่อมโยงกันหมด

 ข้าพเจ้ารู้สึกโสมนัสที่ทราบว่าผู้เข้าร่วมในการ

ประชุมคร้ังนี้เต็มใจท่ีจะรับฟังเสียงร้องของผู้น�าศาสนา

ต่างๆ เมื่อมีการอภิปรายกันถึงแนวปฏิบัติการที่ต้องให้

เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ทุกคน

ที่เกี่ยวข้องในการเสวนาเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนนี้

ถูกเชื้อเชิญด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ก้าวข้ามมิติแห่งความ

เช่ียวชาญเพ่ือมีส่วนในการตอบสนองต่อเสียงร้องของ

โลกและของคนยากจน  พวกเราที่เป็นนักบวช นักพรต

จ�าเป็นต้องเปิดขุมทรัพย์แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของเราเพื่อที่จะด�าเนินการเสวนาที่แท้จริง และ

ให้ความเคารพว่าเราจะช่วยกันสร้างอนาคตส�าหรับโลก

ใบนี้ของเราอย่างไร  เรื่องราวของศาสนาต่างๆ แม้จะ 

เก่าแก่โบราณโดยปกติมักจะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ และ

มีความเชื่อ ความศรัทธาที่เรายอมรับกันในทุกวันน้ีว่า 

ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการเอาใจใส่ดูแลชีวิตของเรา และ

ความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติมีการเช่ือมโยงถึงกัน

หมด และจะแยกออกไม่ได้จากภราดรภาพ ความ

ยุติธรรม และความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น (Laudato Si, ข้อ 

70)

 ส�าหรับประเด็นนี้วาระแห่งการพัฒนา วางแผน

ถึงปี ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติเสนอให้

ผนึกเป้าหมายเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันโดยการใช้ อักษร P 

(พี) ห้าตัว กล่าวคือ People, Planet, Prosperity, 

Peace and Partnership [2] (ประชาชน โลก ความ

เจริญรุ่งเรือง สันติภาพ และการเป็นหุ้นส่วนหรือการมี

ส่วนร่วม) ข้าพเจ้าทราบว่าการประชุมนี้ก�าลังมุ่งเป้าไป

ยังอักษร P ทั้งห้าตัวนี้  

 ข้าพเจ้าขอต้อนรับการเข้าถึงเป้าหมายที่ผนึก

เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เรารอดพ้นจาก

ความเข้าใจถึงความเจริญท่ีมีพื้นฐานบนความเจริญท่ี

ไร้ขอบเขตและทฤษฎีบริโภคนิยม (Laudato Si, ข้อ 

106) ซึง่เรามัวแต่จะพ่ึงอยูกั่บความเจริญทางด้านเทคโน- 

โลยีเพ่ือความยั่งยืน ยังมีบางคนหัวดื้อท่ีถือทฤษฎีนี้ที ่

บอกเราว่าปัญหาสังคมและระบบนิเวศจะแก้ปัญหาด้วย

ตัวของมันเองง่ายๆ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องไปพจิารณาถงึมติขิองจรยิธรรมหรอืการเปลีย่นแปลง

มากมาย (เทียบ ibid. ข้อ 60)

 การเข ้าถึงแบบองค์รวมอาจจะบอกเราว่า 

นี่ไม่เป็นความจริง ยากที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่สิ่งนี้

(อ่านต่อหน้า 14)

ท่านเจ้าคุณ ศาสตราจารย์ ดร. พระ

พรหมบัณฑิต ผู้แทนสมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ

ภาค 2 เจ้าอาวาสวดัประยรุวงศาวาสฯ 

เป ็นผู ้ปราศรัยในนามชาวพุทธ 

ทั่วโลก เดินทางร่วมกับคณะพระ

ภิกษุ 6 รูปจากวัดพระเชตุพนฯ (วัด

โพธิ์) เข้าร่วมการประชุม ณ นคร 

รัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม  

ค.ศ. 2019 โดยมีมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานและร่วมเดินทาง การประชุมนานาชาติครั้งนี้สมณกระทรวงเพื่อการบริการและ

พัฒนามนุษย์แบบองค์รวม แห่งสันตะส�านัก และองค์การสหประชาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม



ปีที่ 43 ฉบับที่ 16-17 ประจำ�วันที่ 14-27 เมษ�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

“พระสงฆ์ไทย” (ต่อจากหน้า 13)

เป็นสิ่งจ�าเป็นแน่นอนที่จะมุ่งเป้าหมายจ�านวนหนึ่ง นี่ยัง 

ไม ่ เป ็นการเพียงพอส�าหรับระเบียบกฎเกณฑ์อัน 

ชอบธรรมและยั่งยืนส�าหรับโลก  เป้าหมายของเศรษฐกิจ

และการเมืองต้องยั่งยืนด้วยเป้าหมายแห่งจริยธรรมซึ่ง

เสนอให้ต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ  นี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์

เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนใจ การกลับใจใหม่  นักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ตรัสไว้แล้วเกี่ยวกับความ

จ�าเป็นที่ต้องให้ก�าลังใจและสนับสนุน “การกลับใจด้าน

ระบบนิเวศ (การสอนค�าสอน วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 

2001)  ค�านีม้พีลงัมาก การกลบัใจด้านระบบนเิวศ  ศาสนา 

ต่างๆ มีบทบาทส�าคัญที่ต้องแสดงในประเด็นนี้  เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องสู ่อนาคตท่ีย่ังยืนเราต้อง

ตระหนกัถงึความผดิ บาป การละเลย และความล้มเหลว

ของเรา” ซึ่งต้องน�าไปสู่การเสียใจอย่างแท้จริงและความ 

ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้วยวิธีนี้เราจึงจะ

สามารถคนืดกีบัผูอ้ืน่ กับสิง่สร้าง และกับองค์พระผูส้ร้าง

ได้ (เทียบ Laudato Si, ข้อ 218) 

 หากเราปรารถนาที่จะมีพ้ืนฐานที่มั่นคงแข็งแรง 

เพื่อพันธกิจในวาระปี ค.ศ. 2030 เราต้องปฏิเสธการ 

ล ่อลวงที่จะมองเพียงค�าตอบของด้านเทคโนโลย ี

อย่างเดียวต่อการท้าทายมากมาย  นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดี เรา

ต้องพร้อมที่จะหาสาเหตุที่เป็นรากเหง้าและผลที่จะตาม

มาในระยะยาวด้วย

ชนพื้นเมือง หรือกลุ่มชนชาติพันธุ์ 

 หลักใหญ่ของทุกศาสนาคือความรักต่อเพื่อน

บ้าน ต่อเพือ่นมนษุย์ และการเอาใจใส่ต่อสิง่สร้าง  ข้าพเจ้า

ประสงค์ท่ีจะดึงความสนใจไปยังบุคคลท่ีนับถือศาสนา

กลุ่มหนึ่งคือชนพื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์  แม้ว่าพวกเขา

จะมีจ�านวนเพียง 5% ของประชากรโลก พวกเขาเป็น

ผู้พิทักษ์ดูแลประมาณ 22% ของแผ่นดินโลก การที่

พวกเขาด�าเนินชีวิตบริเวณลุ่มน�้าอะเมซอนและอาร์กติก

ท�าให้พวกเขาต้องคุ้มครองประมาณ 80% ของพืชพันธุ์ 

ต่างๆ ทีม่อียูบ่นโลก  ตามข้อมลูจากยเูนสโก ชนพืน้เมอืง

เหล่านี้เป็นผู้พิทักษ์ มีวัฒนธรรมเฉพาะตนเอง และมี

ความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พวกเขามีภาษา

และวัฒนธรรมหลากหลายท่ามกลางมวลมนุษย์ [3]  

ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะกล่าวเพิ่มด้วยว่า ในโลกนี้ที่เต็ม

ไปด้วยโลกียวิสัย ประชาชนเหล่านั้นเตือนใจพวกเรา

ทุกคนให้ร�าลึกถึงความศักด์ิสิทธิ์ของแผ่นดินโลก  นี่

หมายความว่าเสียงและความห่วงใยของพวกเขาควร

เป็นศูนย์กลางแห่งวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 และ

นี่เป็นหัวใจของการค้นคว้าหาหนทางใหม่เพื่ออนาคต 

ที่ยั่งยืน  ข้าพเจ้าจะอภิปรายเรื่องนี้กับบรรดาผู้น�าพระ 

ศาสนจกัร บรรดาบชิอ็ปในการประชมุสมชัชาแห่งสมณ-

ประมุขหรือบรรดาบิช็อปที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคแห่ง 

ลุ่มแม่น�้าอะเมซอนช่วงปลายเดือนตุลาคมของปีนี้

สรุป 

 พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย ณ วันนี้หลังจาก

ข้อตกลงผ่านไปสามปีคร่ึงตั้งแต่การยอมรับเป้าหมาย

แห่งการพฒันาแบบยัง่ยนื เราต้องตระหนกัให้มากยิง่ขึน้ 

ถึงความส�าคัญท่ีจะต้องเร่งรัดและปรับปรุงการกระท�า

ของเราด้วยการตอบสนองอย่างเพียงพอต่อเสียงร้อง

ของโลกและของคนยากจน (เทียบ Laudato Si, ข้อ 

49) ทั้งสองสิ่งนี้ต้องเชื่อมโยงกัน

 การท้าทายต่างๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนและมาจาก

หลายเหตุ  ดังนั้นการตอบสนองจึงจ�าเป็นต้องซับซ้อน

และจ�าเป็นต้องมีโครงสร้างที่ดีโดยให้ความเคารพต่อ

ความมั่งคั่งของวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาชน 

หากเรามีความห่วงใยอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบนิเวศที่สามารถซ่อมแซมความเสียหายซึ่งเราได้ท�า

ไป เราต้องไม่มองข้ามวิทยาศาสตร์สาขาใด หรือความ

เฉลียวฉลาด ความอัจฉริยะแบบใดๆ ที่มีคนน�าเสนอ 

และที่แน่นอนที่สุด จ�าเป็นต้องรวมมิติศาสนาและภาษา

ต่างๆ ที่เป็นภาษาเฉพาะของพวกเขา (เทียบ ibid ข้อ 

63)  ศาสนาต่างๆ สามารถช่วยให้เราเดินไปในเส้นทาง

แห่งการพัฒนาแบบองค์รวมซึ่งเป็นช่ือใหม่ของสันติสุข  

ซึ่งเป็นชื่อใหม่ของสันติภาพ (เทียบ เปาโล ที่ 6 สมณ-

สาส์น Populorum Progressio วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 

1967, ข้อ 76-77) 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมจากใจจริงส�าหรับ

ความพยายามของพวกท่านในการเอาใจใส่ดูแลบ้าน

ร่วมของเราด้วยการช่วยกันส่งเสริมอนาคตท่ียั่งยืน  

ข้าพเจ้าทราบว่าบางครั้งดูเหมือนเป็นงานที่ยากเกินไป 

ทว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ ในขณะที่สามารถท�าสิ่งเลวร้าย

ที่สุดได้ ก็สามารถที่จะยกตัวเองขึ้น เลือกสิ่งที่ดีใหม่ๆ 

แล้วเริ่มต้นกันใหม่ (Laudato Si, ข้อ 205)  นี่คือการ

เปลี่ยนแปลง ณ เหตุการณ์ปัจจุบันเรียกร้อง เพราะความ

อยุติธรรมในสังคมซึ่งน�าน�้าตามาสู่โลกและคนยากจน

ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาชนะไม่ได้

 ขอขอบคุณทุกท่าน   

 (มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ –  

ได้เข้าร่วมประชุมโดยตรงและเก็บค�าปราศรัยน้ี 

มาเพื่อการไตร่ตรอง)

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักดนตรี และผู้มี 

ส่วนร่วมในการจัดดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในระดับวัด ที่ 

ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล อ.เมือง จ.สุราษฎร์- 

ธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน 46 คน

 การอบรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดย

คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการแผนกดนตรี 

ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม เป็นประธาน จากนั้นคุณพ่อได้

ให้ความรู้ ในหัวข้อ “จิตตารมณ์ของการเล่นดนตรี

ในพิธีกรรม”  พร้อมกับแนะน�าลักษณะของบทเพลง

ในพิธีกรรมกับเสียง และแนะน�าแนวของเครื่องดนตรี

ที่ควรใช้ ในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับฟังการ

บรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน” และ “ทักษะ

การฝึกซ้อมร้องเพลงพร้อมเครื่องดนตรี” นอกจากนั้น

ในภาคค่�า ยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ โดยแยกกลุ่มย่อย 

แบ่งออกเป็นกลุ่มนักขับร้อง กลุ่มอิเล็กโทน เปียโน และ

กีตาร์

 วันที่สองของการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ และรับฟังเคล็ดลับการท�าให้

บทเพลงที่เล่นยกจิตใจผู้ฟังขึ้นหาพระ ในภาคค่�าผู้เข้า 

ร่วมสัมมนาแต่ละท่านได้น�าเอาประสบการณ์ และ

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติมารวมกัน เพื่อแบ่งปัน 

แก่กันและกัน โดยถ่ายทอดออกมาผ่านทางการแสดง 

ดนตรีสด ท่ีบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์งานอภิบาล 

บ้านชุมพาบาล 

 การสัมมนาครั้งนี้จบลงด้วยพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ โดยคุณพ่ออรรคเดช ทับปิง ประธานคณะ

กรรมการฝ่ายอภิบาลคริสตชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

เป็นประธาน 

โอกาสน้ีคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวย-

การแผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรม ได้ประกาศเชิญชวน 

รับสมัครนักขับร้องประสานเสียง ส�าหรับพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ซึ่งสามารถติดต่อ

ประสานงานแจ้งความประสงค์ได้ท่ีแผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ 

ในพิธีกรรม โทร. 09-2585-6113 E-mail: pracha 

chart24@gmail.com

รวมพลคนดนตรีวัด (ต่อจากหน้า 19)
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  วัดนักบุญมาร์โก 

ปทุมธานี ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 

เวลา 10.00 น. พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ. 

ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา  

10.30 น.

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 

มิถุนายน เวลา 10.30 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. 

 วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ ฉลอง

วัดวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอันตน ท่าแซะ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

22 มิถุนายน เวลา 10.00 น.

 วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ระนอง ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญเปโตร เบตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 

มิถุนายน เวลา 10.00 น.

 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 ค�าเกิ้ม  ต.อาจสามารถ  

อ.เมือง  จ.นครพนม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 

เวลา  10.00 น.  

 วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก ต.ค�าตา- 

กล้า  อ.ค�าตากล้า  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 

เมษายน เวลา  10.00 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด  ต.จันทร์เพ็ญ   

อ.เต่างอย  จ.สกลนคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27  เมษายน 

เวลา  10.00 น. 

 อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ต. 

ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 

11 พฤษภาคม เวลา  10.00 น.  

 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

 เสกวัดนักบุญเปโตร บ้านขุนแม่ลา ต.ขุน-

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)

 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ. 

นนทบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 

10.30 น. คุณพ่อเปาโล มาโนช สมสุข คุณพ่อ 

โทมัส โมร์ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ คุณพ่อยอห์น  

บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์ เป็นประธาน 

 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.

สังฆมณฑลนครราชสีมา

แม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 28 

เมษายน เวลา 10.00  น. คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศล-

ในพสุธา อุปสังฆราช เป็นประธาน

 วัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ ต.ชัย- 

พร อ.เมือง จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 เมษายน  

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

เป็นประธาน

 วัดมารีย์น�าไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

ผูว่้าราชการจังหวดัพระนครศรอียธุยา ร่วมในพธิ ี

ท่านเป็นสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

บางสะแก ศษิย์เก่าโรงเรยีนแม่พระประจกัษ์ และ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 

 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 ได้

ทรงสถาปนามิสซังสยามขึ้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 

ค.ศ. 1669 ในขณะนั้นศูนย์กลางมิสซังสยาม ตั้งอยู่

ที่นี่

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา มีประวัติความ

เป็นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1666 ซึ่งเป็นปีที่มีการสร้างวัด

หลังแรกขึ้น ส่วนวัดหลังปัจจุบันเป็นวัดหลังที่ 4 ได้

รับการเสกเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1891 วัด

นักบุญยอแซฟ อยุธยา แห่งนี้ เป็นวัดประจ�าต�าแหน่ง 

ของพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ผู้แทนขององค์

สมเด็จพระสันตะปาปาองค์แรกของมิสซังสยาม

ฉลอง 350 ปี (ต่อจากหน้า 20)
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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 

รับศีลเจิมเพ่ือพละก�าลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ 

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 / 

วันพุธที่ 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 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 

] 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 รณสมโภชการปฏิญาณตนใน ชีวิ ต 

นักบวชของซิสเตอร์อาคาทา สุนีย์พร กตัญญู สัตบุรุษ

วัดเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก ซิสเตอร์มารีอา สมใจ  

สิงห์สา สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี โดย

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุข

สังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 27 

เมษายน 2019 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอาคาร 

หนึ่งศตวรรษฯ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

] งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/ 

2019 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2019 ที่

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์ส�าหรับคริสตชน 

ครูค�าสอน ผู้น�าบีอีซี และผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างและ

หล่อเล้ียงชีวิตความเชื่อด้วยพระวาจา...และมีชีวิตสนิท

สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนคริสตชน (กฤษฎีกา

สมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 ข้อ 12) หัวข้อ “ประกาศก

อิสยาห์” วันเสาร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 

เวลา 08.30-15.30 น. โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ 

คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสน-

ธรรมระดับชาติ (ซอยเทียนดัด) ติดต่อได้ท่ีคุณครู

ทัศนีย์ มธรุสสวุรรณ แผนกพระคัมภร์ี อคัรสงัฆมณฑล

กรงุเทพฯ 2/4 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม 

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

0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2812-6893 E-mail:bang-

kokbible@yahoo.com

] โครงการผู้หว่าน รุ่นที่ 5 (การอบรมพระคัมภีร์  

เพื่อสร้างบุคลากรท�างานด้านพระคัมภีร์) จัดโดยคณะ 

กรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระ

คัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงาน

อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 10 

กรกฎาคม ค.ศ. 2019 (รวม 40 วัน) ที่ศูนย์ฝึกอบรม

งานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน / บ้านเพชร

ส�าราญ หัวหิน

 ติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับใบสมัคร 

เข้าร่วมหลักสูตรที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนก

พระคัมภีร์ “บ้านผู้หว่าน” 2/4 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม 

ต.ท่าข่าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. 

0-2429-0124 ถึง 33, 083-698-0122 อีเมล thai-

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลนครสวรรค์  ขอเชิญร่วม 

พิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเยโรม สมสุข  

หทัยภัสสร  สัตบุรุษวัดนักบุญปโตร พะเด๊ะ สังฆา- 

นุกรฟรังซิสเซเวียร์ อรรถพล เซ็งหลี สัตบุรุษ 

วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สังฆานุกรฮีลารี  

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 

bible@hotmail.com

] 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

พระองค์จึงตรัสร่วมกันว่านี่เป็นแก่นแท้ที่จะต้อง

ปกป้องและส่งเสริมสนับสนุน คือ “มิติทางด้าน

จิตวิญญาณและเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของ

กรุงเยรูซาเล็ม”

l  ท่ีสุด เอกสารยังบรรจุความปรารถนา “เสรีภาพ

อย่างสมบูรณ์ส�าหรับศาสนิกทั้งสามศาสนา 

ที่นับถือพระเจ้าหนึ่งเดียวและสิทธิที่จะได้รับ 

การรับรองต่อศาสนพิธีท่ีพวกเขาจะปฏิบัติท่ีนี่”  

ดังนั้น กรุงเยรูซาเล็มจะเป็น “บ้านอนาคตแห่ง

สันติและภราดรภาพบนโลกนี้”

พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 5)

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 16-17 ประจำาวันที่ 14-27 เมษายน 2019

อุดมสาร หนงัสือพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจ้าของ : สภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้�านวยการ : คณุพ่ออนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนุชา ไชยเดช R หวัหนา้กองบรรณาธิการ : วัชร ีกจิสวัสดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจ�าแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี :  

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี สังฆมณฑลนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา สังฆมณฑล 

สุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว R ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R ส�านักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805  

โทรสาร :   0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com,  

udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com

หน้า 17

 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้อง ๆ เยาวชนที่รัก วันนี้พี่ขอน�าข้อเสนอจากเทเซ่มาแบ่งปัน 

ให้กับน้องๆ  ได้อ่านกันต่อนะครับ

ข้อเสนอที่สาม: ยินดีต้อนรับของขวัญและข้อจ�ากัดของเราด้วย

 พระเจ้าทรงต้อนรับทุกสิ่งที่เป็นเรา  ในทางกลับกันเราเองก็สามารถยอมรับ 

ตัวเองเช่นเดียว นั่นคือจุดเริ่มต้นที่จ�าเป็นส�าหรับการรักษาเยียวยาส�าหรับเราทุกคน 

 ให้เราสรรเสริญพระเจ้าส�าหรับของขวัญของเรา  เช่นเดียวกันให้เรายินดีต้อนรับ

ความอ่อนแอของเราซึ่งเป็นดังประตูที่พระเจ้าเสด็จเข้ามา  เพื่อช่วยให้เราเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของเราในล�าดับต่อมา เพราะพระเจ้าต้องการให้เราต้อนรับตัวเองก่อนเป็นอันดับ

แรก 

 การยอมรับข้อจ�ากัดของเราไม่ได้ท�าให้เรานิ่งเฉยเมื่อเผชิญกับความ 

อยุติธรรม ความรุนแรง และเอาเปรียบโดยใช้ประโยชน์จากมนุษย์  ในทางตรงกันข้าม

การยอมรับขีดจ�ากัดของเราสามารถท�าให้เราแข็งแกร่งเพียงพอในการดิ้นรนต่อสู้ด้วย

หัวใจแห่งการคืนดี 

 องค์พระจิตเจ้า ก�าลังจุดไฟแห่งความร้อนรนในส่วนลึกของเรา เพื่อให้เรา

ค่อยๆ เปลี่ยนทุกสิ่งในตัวเราและรอบๆ ตัวเราที่ต่อต้านการมีชีวิต

•	 เพื่อค้นพบของขวัญและยอมรับข้อจ�ากัดของเรา ให้เรามองหาและพูดคุยกับ

คนที่ไว้ใจได้ คนที่สามารถฟังเราด้วยความเมตตา คนที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่

เติบโตในความเชื่อศรัทธา

•	 เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการอธิษฐานภาวนาสรรเสริญคือการจัดห้องส�าหรับ

อธิษฐานภาวนา  ซึ่งต้องมีตัวเราในการภาวนาด้วย การขับร้องบทเพลง

อธิษฐานภาวนาร่วมกันนั้นไม่ใช่ให้ผู้อื่นขับร้องแทน แต่เป็นตัวเราเองที่เป็น

ผู้ขับร้องเพลงภาวนา  เพราะหลังจากน้ันเสียงเพลงภาวนาของเราก็ยังคงดังก้อง

อยู่ในใจเรา

“ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด 

เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์

ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะ

ได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้

ท่านแบกก็เบา” (มัทธิว 11:28-30)

พระเยซูตรัสถึงภาระหนักและการพักผ่อน พระองค์หมายถึงอะไรบ้าง? 

ฉันเรียนรู้อะไรจากพระองค์?

ข้อเสนอที่สี่: ค้นหาในสถานที่แห่งมิตรภาพในพระศาสนจักร

 เพ่ือแบ่งปันความไว้วางใจในพระเจ้ากับผู้อ่ืน เราต้องการสถานท่ีท่ีเราสามารถ

พบปะกับผู้อื่นได้ ไม่เพียงแค่เพื่อนไม่กี่คนที่เรารู้จักดี แต่รวมถึงเพื่อนที่แตกต่างจาก

เราด้วย

 ในเขตวัดต่างๆ และชุมชนหมู่คณะต่างๆ ในพื้นที่ ให้น�าผู้คนที่ต่างรุ่น 

ต่างอายุ ต่างสังคมวัฒนธรรมและภูมิหลังต่าง ๆ  มารวมตัวกัน ณ ที่นั่นมีขุมทรัพย์

แห่งมิตรภาพซึ่งบางครั้งอาจยังไม่ได้ส�ารวจพบเจอและจ�าเป็นที่จะต้องน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์

 หากพระศาสนจักรท้องถิ่นทุกแห่งเป็นเหมือนครอบครัวที่อบอุ่น เป็นที่ซึ่ง

เราสามารถเป็นตัวของตัวเองแม้จะมีความสงสัยและค�าถามมากมายได้โดยไม่ต้อง

กลัวว่าจะถูกตัดสิน….

 ลมปราณของพระจิตเจ้าพัดเวียนในพระศาสนจักรและพัดออกไปทุกๆ ที่ที่

มิตรภาพของพระคริสต์แผ่กระจายไป ในบางประเทศทางตอนใต้มีชุมชนคริสตชน

ระดับรากหญ้าขนาดเล็กอุทิศตนเพ่ือหมู่บ้านอ่ืนหรือในหมู่บ้านของตนเองได้ พวกเขา

สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆ ได้หรือไม่?

•	 เป็นส่ิงดีท่ีจะพบกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เป็นประจ�าเพ่ืออธิษฐานภาวนาและแบ่งปัน 

แต่ให้เราสนับสนุนชีวิตคริสตชนของชุมชนคริสตชนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง

หรือหมู่บ้านของเราด้วย  ตัวอย่างเช่น กลุ่มเล็กๆ ของเราสามารถให้ความ

เอาใจใส่คนที่เข้าโบสถ์วันอาทิตย์แต่ไม่รู้จักใครเลยได้หรือไม่? 

•	 พระคริสตเจ้าต้องการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่รักและติดตามพระองค์ 

ไม่ว่าเขาคนนั้นจะมาจากนิกายใด การต้อนรับกันและกันเป็นหนทางน�าไปสู่

ความเป็นหนึ่งเดียว  บ่อยแค่ไหนที่เราไม่เชิญคนรอบตัวเราที่มีวิถีการแสดง

ความเชื่อ การอธิษฐานภาวนาที่ต่างไปจากเรา? 

บนไม้กางเขน เม่ือพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ท่ีรัก

ยืนอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่” 

แล้วตรัสกับศิษย์ผู้น้ันว่า “น่ีคือแม่ของท่าน” นับต้ังแต่น้ัน ศิษย์ 

ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน (ยอห์น 19:25-27)

ท่ีเชิงกางเขนครอบครัวใหม่เกิดขึ้นตามความต้องการของพระ 

เยซูเจ้า วันนี้เราจะมีชีวิตอยู่อย่างฉันพี่น้องกันอย่างไร?

ข้อเสนอที่ห้า: ฝึกน้�าใจแห่งการต้อนรับ

 การต้อนรับของพระเจ้าส�าหรับเรานั้นเป็นสิ่งน่าดึงดูด  เราสามารถต้อนรับ 

คนอื่นไม่ใช่ตามที่เราต้องการ แต่ต้อนรับเขาแบบที่เขาเป็นได้หรือไม่?  แล้วเรายินยอม

ให้พวกเขาต้อนรับเราตามแบบพวกเขา ที่ไม่ใช่แบบของเราได้ไหม?

•	 ขอให้เราเป็นหญิงและชายที่ให้การต้อนรับผู้อื่น สละเวลารับฟังใครบางคน  

เชิญพวกเขาไปทานอาหาร เข้าหาผู้ยากไร้ พูดจาดีๆ กับทุกคนที่เราพบ

เจอ….

•	 ในการเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐาน ให้เรามอง

หาวิธีต้อนรับพวกเขา และขอให้การต้อนรับนี้กลายเป็นโอกาสทั้งของผู้ที่ 

ได้รับการต้อนรับ และผู้ให้การต้อนรับเช่นกัน  การพบปะกันแบบซึ่งๆ หน้า

เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ เพ่ือเราสามารถฟังเร่ืองราวของผู้อพยพล้ีภัยได้  การพบปะ 

ผู้ ท่ีมาจากท่ีอ่ืนจะช่วยให้เราเข้าใจรากของตนเองดีข้ึนและท�าให้เข้าใจ 

อัตลักษณ์ของตนเองลึกซึ้งยิ่งขึ้น

•	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดูแลโลกของเรา  ดาวเคราะห์มหัศจรรย์นี้เป็นบ้าน

ของเราร่วมกัน  ขอให้เราเอาใจใส่ดูแลรักษาเพื่อพวกเราและเพื่อคนรุ่นต่อไป

ด้วย  มันเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องทบทวนวิถีชีวิตของเรา ท�าทุกสิ่งที่ท�าได้เพื่อ

หยุดการใช้ทรัพยากรอย่างไร้เหตุผลและเพื่อต่อสู้กับมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่ท�าให้ความหลากหลายทางชีวภาพเสื่อมถอยลง  เมื่อเรามีความเป็นน้�าหนึ่ง

ใจเดียวกันกับสิ่งสร้างทั้งหมดเราจะค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้

พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่าน

ท�าสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่�าต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท�าสิ่งนั้น

ต่อเรา’ (เทียบ มัทธิว 25:40)

เราต้องท�างานเช่นนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอโดยระลึกถึง 

พระวาจาของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ว่า “การให้ย่อม

เป็นสุขมากกว่าการรับ” (กิจการ 20:35)

ฉันเคยมีประสบการณ์ความสุขจากการให้ เมื่อใดบ้าง? 

ฉันทราบหรือไม่ว่าฉันเองก็ต้องรับบางสิ่งบางอย่างจากผู้อื่นด้วย?

(อ่านต่อหน้า 11)
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ญี่ปุ่นไปเยี่ยมไปเยือน และไปประชุม 
ตอนที่ 8 เมื่อพระอัครสังฆราชตอบเรื่องการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น 

ของสมเด็จพระสันตะปาปา

 พระอัครสังฆราช  Kikuchi  เข้ามาในห้องที่พวกเราคณะกรรมการ 

ซิกนิสเอเชีย นั่งรอพร้อมกันอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันก็มีประธานซิกนิสญี่ปุ่น เข้า

มาร่วมกับเราด้วย การพบปะกันในวันนั้นเป็นไปแบบธรรมดา ไม่มีพิธีรีตองอะไร

มาก  Mac  คณะกรรมการของเราจากญี่ปุ่น พูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะน�ากลุ่มของ

เรานิดหน่อย ก่อนจะให้ผมได้แนะน�าตัว และไล่เรียงไปทีละคน

 การแนะน�าตัวของแต่ละคนส่วนใหญ่จะพ่วงด้วยนามบัตรและของ

ที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมตั้งใจเตรียมหนังสือพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู เล่มล่าสุด ที่จัดท�าขึ้นโอกาสครบ 90 ปีไปให้ แน่นอนของที่ระลึกชิ้นนี้

ย่อมไม่ธรรมดา นอกจากการเดินทางข้ามน้�าข้ามทะเลแล้ว เรื่องราวของหนังสือ 

และความพิถีพิถันในรายละเอียดยังสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแคว ผมสัมผัส

ได้ว่าพระคุณเจ้าจากโตเกียวดูจะชื่นชอบอยู่เหมือนกัน มีหนึ่งในสมาชิกมาพูด

แบบทีเล่นทีจริงกับผมว่า “ผมสังเกตว่าเวลาที่พระคุณเจ้าได้รับหนังสือจากคุณ 

ท่านมีท่าทีเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่าง ท่านอาจจะนึกว่า ถ้าท่านอายุ  90  ปี  

จะมีหนังสือแบบนี้ไหม...” เราทุกคนล้วนคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเสมอ เวลา 

ที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น

 พระคุณเจ้าเปิดโอกาสให้เราถามค�าถามหรือแสดงความคิดเห็น คณะ

กรรมการซิกนิสเอเชียที่ไปในวันนั้นไม่ได้มีค�าถามอะไรมาก ผมถามค�าถามที่อยู่

ในใจว่า “เรื่องพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น นี่คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

ครับ หรือมีประเด็นอะไรที่เราควรรับรู้ได้บ้าง?” พระคุณเจ้าตอบโดยหลักการว่า 

“การมาเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นเรื่องของรัฐบาลในการจัด 

พระศาสนจักรคาทอลิก หรือสภาพระสังฆราช ต้องรอฟังและให้ความร่วมมือ

จัดเตรียม โดยวันที่ยังไม่สามารถประกาศชัดเจนลงไปได้เพราะประเทศญ่ีปุ่นเอง 

เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของพระมหาจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน สู่พระบรมโอรสาธิราช 

ของพระองค์ ซึ่งงานจะมีในช่วงปลายเดือนเมษายน และหลังจากนั้นต้องรอเวลา

อีก 4-5 เดือนเราถึงจะขยับหรือมีกิจกรรมอะไรได้” 

 ก็เป็นค�าตอบที่ตรงประเด็นมีที่มาที่ไป ส่วนสถานที่ก็คงเป็นโตเกียว  

ฮิโรชิม่า และนางาซากิ ที่ผมเรียนถามพระคุณเจ้าเพราะอยากฟังจากปากท่าน

ผู้น�า เรายังมีโปรแกรมในใจของการมาท�ารายการสื่อจากประเทศไทย Power 

of Love และการน�าพี่น้องลูกทัวร์แสวงบุญที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส�าคัญ 

ในโอกาสแบบนี้

 ภารกิจทางการเสร็จสิ้น เจ้าภาพบอกวันนี้จะพาไปดูวัดที่ที่เขาเรียกวัด 

แบบนี้ พี่ไทยเราเรียกว่า ศาลเจ้า ครั้งหน้าพาขึ้นรถเมล์ รถไฟฟ้า และเมื่อ 

ฝากของแล้ว ไปกันครับ....

ตอนที่ 9 เขาเรียกวัด เราเรียกศาลเจ้า

 เราเดินตามเจ้าภาพขึ้นลงรถเมล์ รถไฟฟ้า และน�าสัมภาระไปฝากไว ้

ในตู้ที่รับฝาก สะดวกมากทีเดียว ประสบการณ์แบบนี้ก็ท�าให้เราเรียนรู้วิถีชีวิต

ของคนที่นี่ไปด้วย และที่สุด เราก็มาหยุดอยู่ที่ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu)

 สิ่งแรกที่สัมผัสได้จากที่นี่คือ อากาศ อากาศจากต้นไม้อันร่มรื่น ผู้คน

ดูยิ้มแย้มแจ่มใส นักท่องเที่ยวแม้ไม่มากนักแต่ก็ไม่น้อย ผมได้ยินเสียงสนทนา

ภาษาไทยอยู่ไม่ขาดสาย พลางคิดในใจว่า ถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกและเราคุยแบบ

จัดเต็มขนาดนี้ ถ้าเจอพี่ไทยแบบเราสงสัยได้เรื่องแน่ ๆ น่าสนใจนะครับ แม้จะไป

ในต่างแดนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนชาติเดียวกัน

 ผมมาอ่านเอกสารเกี่ยวกับที่นี่ทีหลังเห็นว่ามีความน่าสนใจจึงขอลง 

ให้อ่านเต็ม ๆ ข้อมูลจากหนังสือ เที่ยวโตเกียวและเมืองรอบๆ เขียนและภาพ

โดยคุณอดิศักดิ์ จันทร์ดวง หนังสือออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2562 จัดได้ว่า

ข้อมูลล่า ๆ พอสมควร ผู้เขียนเล่าว่า

 “ศาลเจ้าเมจิอยู่ทางตะวันตกของสถานีรถไฟฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าชินโต

เก่าแก่ประจ�ากรุงโตเกียว สร้างเม่ือปี 1920 เพ่ืออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิ (ครองราชย์  

1867-1912) จักรพรรดิผู้เป็นท่ีรักเคารพเทิดทูนของชาวญ่ีปุ่น ผู้น�าพาชาวญ่ีปุ่น

เข้าสู่ยุคปฏิรูปเมจิ จนท�าให้ญ่ีปุ่นมีการพัฒนาท่ีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วเทียบเท่า

ชาติตะวันตก

 ภายในสวนป่าอันร่มครึ้มไปด้วยมวลหมู่แมกไม้ขนาดใหญ่ ให้บรรยา- 

กาศเงียบสงบและแตกต่างจากโลกภายนอกอันแสนพลุกพล่านของย่านฮารา- 

จูกุ อาคารศาลเจ้าอยู่ลึกเข้าไปในป่า ต้องเดินผ่านเสาโทรริอิขนาดใหญ่ หลายต้น 

ก่อนจะไปถึงอาคารท่ีต้ังศาลเจ้า ก่อนท�าการสักการะมีธรรมเนียมล้างมือบ้วนปาก 

ให้สะอาดก่อน เป็นการท�าความสะอาดร่างกายและจิตใจก่อนเข้าไปขอพรสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์

 ภายในศาลเจ้าเมจิ ก็เหมือนกับศาลเจ้าชินโตอื่น ๆ ที่มี่รูปบูชาที่เป็น 

ตัวตน จะมีก็แต่ริ้วกระดาษเป็นหยัก ๆ และแท่นบูชาที่ว่างเปล่า เพราะคนญี่ปุ่น 

เช่ือว่าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิน้ันสิงสถิตอยู่ตามธรรมชาติ ไม่มีตัวตน ส่ิงท่ีพวกเขากราบไหว้ 

ก็คือคุณความดีหรือดวงวิญญาณของผู้ ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้า  

ให้ช่วยปกปักรักษาพวกเขาให้ประสบโชคดีตามปรารถนาที่ขอพรไป จะส�าเร็จ

หรือไม่ขึ้นอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติ

 ในรายละเอียดของสิ่ งของนอกจากถุงโชคดีแล้ว ยัง มีแผ่นไม้  

ส�าหรับเขียนขอพร หรือเอะมี (Ema) ใบเสี่ยงเซียมซี หรือโอมิคุจิ (Omikuji)   

มีถังหมักเหล้าสาเก เป็นต้น

 หลังจากนั้น ได้เวลากลับไปประชุมกันอีกค�ารบหนึ่ง”  

 บรรณาธิการบริหาร
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(อ่านต่อหน้า 14)

รวมพลคนดนตรีวัด สู่งานเฉลิมฉลอง 
50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
และเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
ระหว่างวันที่่ 19-21 มีนาคม 2019 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน แผนกดนตรี

ศักด์ิสิทธ์ิ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะอนุกรรมการดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ

แห่งประเทศไทย 

“พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ภายใต้ร่มพระบารมี” 

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมการศาสนาด�าเนินการ 

จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี  

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม เป็นประธานพิธี 

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสต-

ศาสนจักรสัมพันธ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ น�ากลุ่มศาสนสัมพันธ์ เขต 1 

และเขต 3 ไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น วัดนักบุญอันนา ท่าจีน และร่วมท�ากิจกรรม วันพุธที่ 20 

มีนาคม 2019

ภาพพักตา

“2 วัยใจตรงกัน”  สัตบุรุษสังฆมณฑลราชบุรี 

“ประชุม” วนัพฤหสับดท่ีี 28 กมุภาพนัธ์ 2019 ทีห้่องประชมุกรมการศาสนา 

ช้ัน 2 กระทรวงวฒันธรรม นายกิตตพินัธ์ พานสุวรรณ อธบิดกีรมการศาสนา 

เป็นประธานการประชมุคณะท�างานจัดกจิกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉนัท์ 

จาก 5 ศาสนา
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

ตอนที่ 13  ร�าพึงมหาพรต 
ตอนที่ 2 ยามสิ้นใจ จะอยู่เคียงใคร

 

คุณพ่ออังตวน โมโตเดมุส คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เป็น 

ประธานพธิบีชูาขอบพระคณุฉลอง 350 ปี การสถาปนามสิซงัสยาม เขต 6 

และฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 โดย 

ดร.ยอแซฟ สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

“พิธีเตรียมเป็นคริสตชนส�าหรับผู้ใหญ่ - RCIA” คุณพ่อ 

ประทีป กีรติพงศ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เป็นประธาน 

พิธีเตรียมเป็นคริสตชนส�าหรับผู้ใหญ่ รุ่น 2/2018 ที่ได้เข้าพิธีรับเลือกสรร 

เป็นคริสตชนคาทอลิก จ�านวน 11 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019  

ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

ฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม 

ร่วมเทิดเกียรตินักบุญยอแซฟ

(อ่านต่อหน้า 15)

 ภาพนีม้ช่ืีอภาพเตม็ว่า “การสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนกบันกับญุเยโรม  

นักบุญฟรังซิส นักบุญมารีอามักดาเลน นักบุญยอห์นบัปติสตา และบุญราศี 

Giovanni Colombini” ภาพที่น�ามานี้เป็นภาพที่ถ่ายแบบเต็มภาพ

 เรารู้จักนักบุญแทบจะทุกองค์ยกเว้นนักบุญที่ชื่อ Giovanni Colom-

bini ผมลองหาข้อมูลในกูเกิ้ล พบเรื่องราวของท่านเกี่ยวกับการเป็นพ่อค้า การ

อยู่ในคณะเยสุอิต และการช่วยเหลือผู้คนต่างๆ เป็นเรื่องในศตวรรษที่ 14 ซึ่ง

อาจสันนิษฐานได้ว่า เป็นนักบุญองค์เดียวในรูปที่ร่วมสมัยกับผู้วาด อย่างไร 

ก็แล้วแต่รูปนี้ก็เป็นรูปที่เกิดขึ้นจากจินตนาการล้วนๆ ของศิลปินผู้สร้างงาน

 ยามสิ้นใจ ใครจะอยู่ข้างๆ เรา ในวันนั้นเราอาจไม่รับรู้ใดๆ แล้ว แต่ 

ยามมีชีวติต่างหากท่ีใครอยูข้่างเคยีงกับเป็นค�าสรปุส�าคญัถงึมติรแท้ ท่านนกับญุ

ที่ยืนอยู่แทบไม้กางเขนด้วยอารมณ์สงสารปานประหนึ่งจะขาดใจ อาจจะช่วย

อะไรไม่ได้เลยในวินาทีนั้น แต่การอยู่ข้างๆ กันก็ช่วยให้รู้ว่า เราไม่อ้างว้างล�าพัง 

และยังยืนยันว่า สิ่งท่ีเราท�ามีคนเห็นคุณค่าของมัน ด้วยการเอาตัวตนมายืน 

ฝั่งเรา




