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เสกวัดน้อย วัดแม่พระรับสาร โรจนะ
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานพิธบีชูาขอบพระคุณเสกวดัน้อย วดัแม่พระ 

รับสาร โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 31 

มีนาคม 2019 เวลา 17.00 น. 

 โอกาสนี้ เป็นการฉลองวัดคร้ังแรกของวัด 

แม่พระรับสาร ในวันน้ีพระคาร์ดินัลได้เสกวัดน้อย 

เสกพระแท่น เสกตู้ศีล และเสกตัวอาคารหลังนี้

 วัดแห่งนี้ ได้มีพิธวีางศิลาฤกษ์วันอาทิตย์ที่ 7 

ตลุาคม 2018 โดยพระคาร์ดินลัฟรงัซสิเซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ์ 

โกวิทวาณิช (อ่านต่อหน้า 4)

“ประชุม” คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล จัดประชุมเตรียมโครงการ

วรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ประจ�าปี 2562 เพื่อส่งเสริมวงการ

วรรณกรรมไทย โดยมีคุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุณพ่อ

อนชุา ไชยเดช ผู้อ�านวยการสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย อาจารย์เนาวรตัน์ 

พงษ์ไพบูลย์ ร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ 

ถนนราชด�าริ

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันพุธที่ 13 มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. ที่วัด

แม่พระฟาติมา ดินแดง
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สาม
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 15

จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มะละกา

 สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน เราไปถึงวัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ มะละกา เวลาประมาณ 17.00 น. คณะ

แสวงบุญของเรารีบเข้าไปในวัด เพราะเป็นเวลาค่อนข้าง 

เย็น และเราก็เกรงใจคนจัดวัดที่มีน้�าใจดีมากๆ จะต้อง

รอเราเพื่อปิดวัดนานเกินไป อย่างไรก็ดี ก่อนจะเข้าวัด

พ่ีน้องหลายท่านก็ประทับใจและถ่ายภาพกับพระรูป 

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่ีต้ังอยู่ตรงทางเข้าวัด เป็นพระรูป

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยมือขวาของท่านถือกางเขน

และมือซ้ายก�าลังเทน้�าโปรดล้างบาปให้กับเด็กชาย 

คนหนึ่ง ขณะที่เด็กชายคนนั้นจูบผ้าห้อยคอ (สโตลา) 

ของท่านด้วยความเคารพ ใต้พระรูปมีแผ่นโลหะเขียน

ข้อความว่า “นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของ

การประกาศข่าวดี 1506-1552”

 เม่ือเข้าไปในวัดพวกเราเร่ิมเตรียมตัวร่วมมิสซา

วันพระเจ้าในต่างแดนนี้อย่างดี คุณพ่อทั้งสี่ไปเตรียม

พิธีท่ีห้องซากริสเซีย คณะนักขับร้องและผู้อ่านอาสาสมัคร

ก�าลังเตรียมบทเพลงและเตรียมอ่านพระวาจาของ

พระเจ้าอย่างดี เราใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการจัด

เตรียมพิธีมิสซา

 พิธีมิสซาในวันนี้ เป็นมิสซาของวันอาทิตย์

สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คุณพ่อ 

อนุศักดิ์ กิจบำารุง เป็นประธานพิธี ส่วนพ่อเป็นผู้เทศน์ 

บทเทศน์วันนี้สรุปได้เป็น 3 ข้อ ดังนี้

 1. จงวางใจในพระเจ้าด้วยการภาวนาอย่าง

สม่ำาเสมอและเปี่ยมด้วยความหวัง คุณพ่อได้เล่าเรื่อง

ของกัปตันเรือชาวโปรตุเกส คือ Duarte Coelho ผู้

สร้างวัดน้อยแห่งหน่ึงถวายแด่แม่พระ เพ่ือขอบคุณแม่พระ 

ท่ีได้ตอบค�าภาวนาของเขา โดยช่วยให้เรือของเขารอดพ้น

จากการโจมตีอย่างอัศจรรย์ วัดน้อยหลังนี้ถูกสร้างบน

เนินเขาซึ่งต่อมาจะถูกเรียกว่าเนินเขานักบุญเปาโล (St. 

Paul’s Hill) ผู้คนมักจะเรียกวัดน้อยแห่งน้ีว่า “วัดแม่พระ 

แห่งภูเขา” และที่นี่เองเป็นที่ฝังศพชั่วคราวของนักบุญ

ฟรังซิสเซเวียร์ ก่อนที่จะย้ายศพของท่านไปที่เมืองกัว 

2. โลกนี้เป็นเพียงชั่วคราว แต่สวรรค์เป็น

นิรันดร ในการด�าเนินชีวิตของเรา ให้เราหมั่นไตร่ตรอง

และถามตนเองด้วยค�าถามท่ีนักบุญอิกญาซีโอแห่ง 

โลโยลามักจะถามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ว่า “มนุษย์จะ

ได้ประโยชน์ใดในการได้โลกทั้งโลกเป็นก�าไร แต่ต้อง

เสียชีวิต” (มธ 16:26 ; มก 8:36 ; ลก 9:25)

3. สำาหรับพ่อบรรยากาศของการแสวงบุญ 

เป็นบรรยากาศที่งดงามเสมอ พ่อเห็นถึงความศรัทธา 

ความรัก การให้เกียรติ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทีม 

แสวงบุญของเรา จริงๆ แล้วชีวิตในโลกนี้เปรียบเหมือน 

การแสวงบุญ ท่ีจุดหมายปลายทางของเราคือพระอาณา- 

จักรของพระเจ้าในเมืองสวรรค์ จึงอยากให้บรรยากาศ

ดีๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความศรัทธา ความรัก การให้

เกียรติ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นจิตตารมณ์ในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของพวกเราทุกคนเมื่อเรากลับไป

ที่บ้าน ในการด�าเนินชีวิตกับพี่น้องเพื่อนมนุษย์ที่เรา

พบปะในชีวิตประจ�าวันของเรา

 หลังจากนั้นพวกเราใช้เวลาครู่หนึ่งในการสวด

ภาวนา และถ่ายภาพร่วมกันในวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

แห่งนี้ ชุมชนของวัดนี้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1845 โดย 

คุณพ่อ Pierre Favre คณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่ง

กรุงปารีส (M.E.P.)  และเร่ิมเปิดบัญชีศีลล้างบาปของวัด 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1845 ในปลาย 

ปีเดียวกันน้ีเอง วัดน้ีมีสัตบุรุษจ�านวน 200 คน คุณพ่อ  

Pierre Favre เริ่มสร้างวัดในปี ค.ศ. 1849 วัดนี้ได้รับ 

การเสกเมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1856 โดยพระ

สังฆราช Boucho  ในเวลานั้นคุณพ่อ Allard คณะ

สงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.)  เป็น 

เจ้าอาวาส

 พระแท่นด้านหน้าประดับด้วยโมเสคอัน

งดงามเป็นภาพของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ถือกางเขน

ด้วยมือซ้าย และใช้มือขวาเทน้�าโปรดศีลล้างบาปให้แก่

ชายชาวพื้นเมือง ในภาพมีหญิงสาวชาวพื้นเมือง 2 คน

คุกเข่าอยู่ด้านหลังนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทั้งด้านซ้าย

และขวา ด้านหน้าฐานพระแท่นท่ีประดิษฐานตู้ศีลมีภาพ

ลูกแกะแห่งปัสกาซึ่งหมายถึงพระเยซูเจ้าทรงชนะบาป 

และความตายด้วยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืน 

พระชนมชีพของพระองค์ เหนือตู้ศีลเป็นกระจกสีภาพ

นกพิราบซ่ึงหมายถึงพระจิตเจ้าแผ่รังสีของพระองค์

เหนือตู้ศีลมหาสนิท

 วัดนี้ได้รับการประดับประดาอย่างสวยงาม

ด้วยกระจกสี เหนือไม้กางเขนและตู้ศีลบริเวณพระแท่น

ตรงกลางเป็นกระจกสีภาพนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ด้าน

ซ้ายและขวาทั้งสองด้านเป็นภาพประวัติของท่าน 

ภาพทางด้านซ้ายของภาพกลางเม่ือเราหันหน้าเข้าหา

พระแท่นเป็นภาพการแห่ศพของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  

อย่างสง่าเพื่อน�าไปฝังที่เนินเขานักบุญเปาโล (St. Paul’s  

Hill) ภาพกระจกสีทางด้านขวาของภาพกลางเป็นภาพ

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เห็นภาพนิมิตชัยชนะของกองทัพ

เรือโปรตุเกสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1547 นอกจาก

น้ันกระจกสีอีกสองด้านไกลออกไปเป็นภาพอัศจรรย์ 

ที่มะละกาโดยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ปลุกเด็กคนหนึ่ง

ให้กลับคืนชีพจากความตาย อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที ่

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พบกับยาจิโรชายชาวญี่ปุ่นที่ลี้ภัย

มาอยู่ที่มะละกา การพบปะกันครั้งนี้ท�าให้ท่านสนใจที่

จะไปประกาศข่าวดีที่ประเทศญี่ปุ่น

 บริเวณวัดยังมีกระจกสีท่ีงดงามอีกมากมาย 

เป็นภาพชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้า เช่น ภาพ 

ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแก่แม่พระ 

ภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ภาพพระเยซูเจ้าทรงเลือกศิษย์ 

4 คนแรก คือ นักบุญเปโตร นักบุญอันเดร นักบุญ

ยากอบ และนักบุญยอห์น ภาพงานแต่งงานท่ีเมืองคานา 

ภาพพระเยซูเจ้าและหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้�า ภาพ

พระเยซูเจ้าทรงเทศนาบนภูเขา ภาพพระเยซูเจ้ากับมารีย์ 

และมาร์ธา ภาพพระเยซูเจ้าและเด็กๆ ภาพพระเยซูเจ้า 

ทรงรักษาคนเป็นอัมพาต ภาพอาหารค่�ามื้อสุดท้าย 

ภาพพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน ภาพการฝังพระศพ

พระเยซูเจ้าในพระคูหา ภาพพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ 

ภาพพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระองค์แก่มารีย์ชาว 

มักดาลา ภาพพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระองค์แก่นักบุญ 

โทมัสและบรรดาอัครสาวก ภาพพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 

และภาพพระจิตเจ้าเสด็จลงมา

 หลังจากร่วมมิสซาและแสวงบุญที่วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ แล้ว เราไปรับประทานอาหารค่�าร่วมกัน  

วันรุ่งขึ้นเราจะขึ้นเนินเขานักบุญเปาโล (St. Paul’s Hill)  

เพื่อไปสวดภาวนา ณ สถานที่ที่เคยเป็นที่ฝังศพชั่วคราว

ของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า
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 พระคาร์ดินัลเทศน์ให้ข้อคิดว่า “ในพระวรสาร

วันนี้ “บิดาผู้ให้อภัยแก่ลูกล้างผลาญ” ลูกล้างผลาญ 

ในพระวรสารวันนี้ ซึ่งตามความคิดเห็นของพ่อ พ่อคิด

ว่ามีลูกล้างผลาญ 2 คน

 คนเล็ก ล้างผลาญทรัพย์ของบิดา 

 คนโต ผลาญความรักและดวงใจของผู้เป็นพ่อ

ก่อนอ่ืนจะต้องพิจารณาบริบทท้องเรื่ อง

ว่า ท�าไม พระเยซูเจ้าจึงเล่าเรื่องเปรียบเทียบนี้ เรื่อง 

เปรียบเทียบของพระเยซูเจ้า มีอยู่ 2 เรื่อง ที่ถือเป็น 

เรื่องสั้นชั้นเยี่ยมระดับโลกในเชิงวรรณกรรม เรื่องที่ 1 

คือ “ชาวสะมาเรียผู้ใจอารี” และเรื่องที่ 2 คือเรื่อง “ลูก

ล้างผลาญ” นี้

 คนเก็บภาษีและคนบาป เข้ามาใกล้พระเยซูเจ้า

เพื่อฟังค�าเทศน์สอน ฟาริสีและธรรมาจารย์บ่นว่าพระ

เยซูเจ้า ที่ทรงต้อนรับคนบาป ทานอาหารกับพวกเขา นี่

คือความเป็นมาเป็นไป ที่ท�าให้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนี้ 

 ด้านหนึ่ง มีคนบาป

 อีกด้านหนึ่ง มีคนที่คิดว่า เขาไม่ใช่คนบาป ที่

แสดงอาการรังเกียจ ไม่พอใจ ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น

ลูกล้างผลาญคนเล็ก ขอทรัพย์ที่เป็นมรดก

ส่วนของเขา ตั้งแต่พ่อยังไม่ตาย ไม่รู้ว่าผู้เป็นพ่อจะรู้สึก

อย่างไร? แต่พ่อก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้ (ให้ลูกทั้ง 2 คน) 

พ่อคนนี้ ก. ยุติธรรม แบ่งให้ทั้ง 2 คน ข. แต่ท�าไมจะ

ต้องท�าตามที่คนเล็กขอด้วย? นี่คือท่าทีของพระเจ้าที่

ให้อิสรภาพแก่มนุษย์ ศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ตรงนี้คือ  

สามารถเลือกท�าได้ด้วยตัวของตัวเอง แต่ในเวลาเดียวกัน 

ก็หมายถึงความรับผิดชอบด้วย 

ลูกคนเล็กก็เอาทรัพย์สมบัตินั้นไปล้างผลาญ

จนหมดสิ้น ประพฤติตนเสเพล เมื่อตกระก�าล�าบากแล้ว 

จึงเข้าใจถึงความรักของพ่อ ที่ตนเคยได้รับมาตลอด แต่

ในตอนนั้น เขายังไม่เข้าใจ

มีกี่คนที่กลับใจ เมื่อป่วยไข้ เมื่อประสบปัญหา 

อันที่จริง ไม่ต้องรอให้พระเจ้าประทานปัญหา ความ

ยุ่งยาก ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อน แล้วเราจึงจะเข้าใจ

ความรักของพระและกลับใจ เราน่าจะกลับใจโดยไม่ต้อง

ให้มีวิกฤติในชีวิตเกิดขึ้นก็ได้จริงไหม? 

เม่ือส�านึกตัวแล้ว เขาก็เตรียมตัวท่ีจะไปสารภาพ

ต่อพ่อ รับรู้ว่าตนเองท�าผิดต่อพ่อ ต่อสวรรค์ ไม่สมควร

ได้ชื่อว่า เป็นลูก ขอเป็นแค่คนใช้ นี่คือท่าทีของคนบาป

กลับใจ

พี่น้องสังเกตดูท่าทีของผู้เป็นพ่อ ‘ขณะที่ยังอยู่ 

แต่ไกล บิดามองเห็นเขา’ นี่แสดงถึงท่าทีการรอคอย

การกลับมา เฝ้ารอ เกือบจะพูดได้ว่า เฝ้าแต่ชะเง้อมอง  

รอว่าเม่ือไหร่ลูกจะกลับมา ความรู้สึกของผู้เป็นพ่อ สงสาร 

ระคนกับความดีใจ ในขณะท่ีลูกละล่�าละลักจะสารภาพผิด 

บิดาสนใจไหม? ท่าทีนี้แสดงให้เห็นว่าส�าหรับพระเจ้า 

สิ่งที่ส�าคัญกว่าคือ การที่คนบาปกลับใจ มากกว่าการ

สารภาพ การลงโทษ และสิ่งอื่นๆ

บิดาสั่งคนใช้ ให้เอาเสื้อตัวที่สวยที่สุด เอา

แหวนมาสวมนิ้ว เอารองเท้ามาสวมให้ เป็นการคืนสิทธิ

การเป็นลูกให้อีกครั้ง และสั่งให้ฆ่าวัวอ้วน จัดงานเลี้ยง

ฉลอง ทั้งนี้ เพราะดีใจที่ลูกกลับมา ตายแล้วกลับฟื้นขึ้น

มาใหม่ หายไปและได้คืนกลับมา นี่คือท่าทีของพระเจ้า

เสกวัดน้อย (ต่อจากหน้า 2)

เมื่อได้ฟังดังนี้ คงท�าให้เราสะเทือนใจในความ

รัก ไม่มีขอบเขตของพระเจ้า ท�าให้เราไม่กลับใจ ไม่ได้

อีกต่อไปแล้ว เราจะทนดูความรักของพระ และคงท�าใจ

แข็งกระด้างต่อไป ไม่ได้อีกแล้ว พี่น้องให้เราลุกขึ้น 

กลับบ้าน ไปหาพ่อกันเถิด 

พระวาจาของพระเจ้าในพระวรสารวันนี้ ยัง

อธิบายให้เราทราบว่า คนบาปมี 2 ประเภท ประเภทหนึ่ง  

ท�าบาปเพราะความอ่อนแอ ผิดหลงไปในบาป และ

ความช่ัวร้ายต่างๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองร้ายแรง เหมือนลูกคนเล็ก 

แต่ยังมีคนบาปอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้กระท�าไม่คิดว่า

ตนเป็นคนบาป เพราะได้ปฏิบัติตามกฎ-กติกา ประจ�า 

สม่�าเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี หากท�าหน้าที่ด้วยจริงใจ ด้วย

ใจซื่อๆ และซื่อตรง แต่คนบาปประเภทที่สองนี้หมาย

ถึงบุคคลผู้ที่ขาดความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และไม่ยอม

ให้อภัย

ลูกคนโต แม้จะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ�า สม่�าเสมอ 

นานหลายปี ไม่เคยฝ่าฝืนค�าสั่ง แต่ลึกๆ แล้ว เขาไม่ได้

ท�าเพราะรักพ่อ เขาท�าเพราะรักแพะ รักตัวเขาเอง เพราะ

ฉะนั้นเขาจึงไม่ดีใจที่น้องชายของตนกลับมาบ้าน อาจ

เพราะกลัวว่า มรดกส่วนของเขาที่พ่อแบ่งให้แล้วจะต้อง

หาร 2 อีก

อันที่จริง ผู้เป็นพ่อเป็นคนยุติธรรม ตอนแบ่งก็

แบ่งให้ทั้ง 2 คน และก็ยังยืนยันว่า ทรัพย์สมบัติที่เหลือ

เป็นของลูกคนโต เพราะทรัพย์สมบัติของผู้เป็นพ่อนั้น

คือ ตัวลูกคนเล็กที่กลับมาบ้าน และเพราะลูกคนโตที่ 

ไม่ยอมเข้าบ้าน ท�าให้ผู้เป็นพ่อต้องออกมาตามเป็น 

ครั้งที่ 2 ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงบอกกันว่า ลูกล้างผลาญ

ในพระวรสารวันนี้มี 2 คน คือ 1) คนหนึ่ง ผลาญทรัพย์

สมบัติที่เป็นมรดก ท�าผิดต่อความสัมพันธ์กับพระเจ้า 

2) อีกคนหนึ่ง ผลาญทรัพย์สมบัติที่เป็นดั่งแก้วตา

ดวงใจของผู้เป็นพ่อ การปฏิเสธไม่ยอมรับน้องคนบาป

ที่กลับใจ การปฏิเสธความรักต่อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ 

พ่ออยากจะสรุปว่า ลูกล้างผลาญมีอยู่คนเดียว

เท่านั้น คือพวกเราแต่ละคนนี่เอง 

1) ที่บางครั้ง เรากระท�าผิดต่อพระเจ้า เพราะ

ความอ่อนแอ และบาปผิดนี้สร้างความเสียหายร้ายแรง 

เหมือนลูกคนเล็ก 

2) แต่ในอีกบางครั้ง เราก็กระท�าผิดต่อเพื่อน

มนุษย์ เพราะเราไม่ได้มีความรักต่อพระเจ้า และต่อพ่ีน้อง

เพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

เรารักตัวของเราเอง ใช่! รักพระเจ้าด้วย แต่

ชนิดที่เป็นเพราะผลประโยชน์ที่เราอยากได้รับตอบแทน 

หรือบางที ซ้�าร้ายไปกว่านั้น ชีวิตของเราเป็นแบบ

เคียดแค้นฝังใจ ไม่พร้อมที่จะให้อภัย ไม่พร้อมที่จะ

เปิดโอกาสให้พี่น้องที่ผิดพลาด ได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ 

แสดงอาการรังเกียจ เหยียดหยาม เหยียบย่�า ซ้�าเติมกัน

พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่อง “การให้อภัย” นี่คือ 

ข่าวดี ที่คนยุคปัจจุบันต้องการมาก เราแต่ละคนพึงจะ

ถามตัวเราเองว่า เราจัดการอย่างไรต่อความโกรธ ความ

ขมขื่น ความเจ็บปวดรวดร้าวในชีวิตของเรา

เทศกาลมหาพรต คือ ช่วงเวลาของการฟื้นฟู

ชีวิตคริสตชนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ ซึ่ง

เป็น “ปีครบรอบปีที่ 350 การสถาปนาพระศาสนจักร

คาทอลิกในแผ่นดินสยาม” ในประเทศไทย และวันนี้ 

พระวรสารเชิญชวนเราให้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเพื่อน

พี่น้อง ตามแนวทางค�าสอนของพระเยซู ที่พระองค์

ปรารถนาให้เรารักกันและกัน ยอมรับกันและกัน ท�าให้

ความสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อกัน มีพระเจ้าเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

มีพระประสงค์ของพระเจ้า มีแผนการของพระเจ้าส�าหรับ

ชีวิตของเรา เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และแม้ในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน เราจะประสบความไม่เข้าใจกัน ให้เรา 

เปิดใจยอมรับพี่น้องเพื่อนมนุษย์ รับฟังกันและกันลึกๆ 

ดังนั้น เมื่อชีวิตของเรา เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่ง

สร้างใหม่ในพระคริสตเจ้าแล้ว เราจะกลับกลายเป็นเคร่ือง-

มือสื่อพระเมตตา และความรักของพระเจ้าไปยังผู้อื่น

ต่อไป

 ดังนั้น วันนี้ โอกาสที่เรามาร่วมพิธีเสกวัดน้อย 

โรจนะแห่งนี้ ให้เราทุกคน เปิดใจยอมรับกันและกัน  

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเมตตาจิตต่อกันและกัน อภัย 

ให้กันและกัน ดังที่พระเจ้าทรงอภัยให้แก่เรา 

ถ้าเป็นเช่นนี้ สภาพเก่าก็ผ่านพ้นไป และสภาพ

ใหม่จะเกิดขึ้น และเมื่อปัสกานี้จะมาถึง ชีวิตของพวก

เราจะกลับเป็นชีวิตใหม่ และจะมีอีกหลายๆ คนได้

สัมผัสพระเมตตาของพระเจ้าจากชีวิตและการกระท�า

ของเรา และเขาเหล่านั้นจะกลับใจเช่นกัน”

 ส�าหรับเวลามิสซา ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 

4 ของเดือน มิสซา เวลา 17.00 น. (ภาษาไทย) และ

ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน มิสซา เวลา 07.00 น. 

(เวียดนาม) ปัจจุบัน คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ 

เป็นผู้ดูแลวัดแห่งนี้

	 รายงานโดย	 คุณนิพัทธ์	 สิริพรรณยศ	 และ

คุณไชโย	กิจไกรลาศ	
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l เอกสารล�าดับที่ 6 ของพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เป็นจดหมายถึงบรรดาเยาวชนที่มีชื่อว่า “พระคริสตเจ้า

ทรงพระชนม์”  ซึ่งในเนื้อหาเป็นไปในทางบวกเรียกร้อง

การเปิดเส้นขอบฟ้าใหม่ให้กับชนทุกวัย แท้จริงพระองค์

ตรัสว่า “การเป็นคนหนุ่มสาวลึกซ้ึงกว่าเพียงแค่อายุ แต่

เป็นสภาพทางจิตใจ”

สมณลิขิต “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” พูดอะไร?

 พระสันตะปาปาทรงลงพระนามในสมณลิขิตน้ี  

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่เมืองโลเรโต เนื้อหาทั้ง 9 บท

สอนว่าเราจะสามารถค้นพบกระแสเรียกของเราได้

อย่างไร ไม่ว่าจะท้ังในการแต่งงานหรือถวายชีวิตของเรา

ในรูปแบบพิเศษรับใช้พระเจ้า ประกอบไปด้วยเนื้อหา

สาระของการประชุมสมัชชาหัวข้อเรื่องเยาวชนเมื่อ

เดือนตุลาคม 2018 น�าเอาเอกสารเตรียมประชุมมาพูด

อธิบายและยังได้ให้แนวทางว่าจะเพ่งมองไปยังเยาวชน

ในพระศาสนจักรด้วยท่าทีอย่างไร

คำาแนะนำาต่อคนหนุ่มสาว

 “หนึ่งในค�าแนะน�าสั้นๆ ให้กับคนหนุ่มสาว 

นั่นคือควรเรียนรู้ที่จะร้องไห้ พระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสว่า “พอลูกร้องไห้เป็น ลูกก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืน 

จากหัวใจได้” พระองค์ยังทรงหวนคิดถึงการสนทนา 

กับเด็กน้อยสองคนท่ีได้รับความช่วยเหลือจากท้องถนน

เร่ร่อนในประเทศฟิลิปปินส์”

พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสเมื่อวันที่ 19 มกราคม 

ค.ศ. 2015 ว่า

 “พ่อขอให้ลูกแต่ละคนถามค�าถามว่า : ฉัน

ร้องไห้ไหม? เมื่อฉันพบเห็นเด็กที่อดอยากหิวโหย ติด

ยาเสพติด เร่ร่อนตามถนน ไร้บ้าน ถูกทอดทิ้ง มีแต่

คนท�าไม่ดีกับเขาหรือแสวงหาประโยชน์จากเขาโดยเอา 

มาเป็นทาสรับใช้ผู้คนในสังคม หรือการร้องไห้ของฉัน 

เป็นเสียงครวญครางการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง 

แนวคิดหลักเอกสารใหม่ของพระสันตะปาปา
สำาหรับเยาวชน “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์”

ซึ่งร้องไห้ออกมาก็เพราะยังอยากได้อะไรมากขึ้นไปอีก”

 “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” ยังพูดเกี่ยวกับ

ผู้อพยพลี้ภัย เรียกร้องให้เยาวชนอย่าได้หลงในกับดัก 

ที่มองผู้อพยพเป็น “สิ่งที่เข้ามาคุกคามชีวิตและไม่ม ี

ความรู้สึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนพึงมี 

ในตัวพวกเขา”

l พระองค์ยังทรงขอให้เยาวชนต่อต้านการล่วงละเมิด 

พระสันตะปาปาทรงเขียนว่า “หากลูกเห็นพระสงฆ์อยู่

ในอันตรายหมิ่นเหม่เพราะท่านก�าลังหลงทางในงาน

พันธกิจของท่าน หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างมากมาย 

หรือก�าลังเดินบนหนทางผิดจงเตือนท่านถึงค�าสัญญา

อุทิศตนที่ท่านต้องมีต่อพระเจ้าและสัตบุรุษ เตือนท่าน

ถึงพระวรสาร ขอร้องท่านให้ยึดมั่นในทางของท่าน”

ข่าวสารจากวันเยาวชนโลก

 “พระสันตะปาปายังทรงกล่าวซ้�าถึงข่าวสาร

จากวันเยาวชนโลกที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร คราคูฟ และ

ประเทศปานามา

 พระองค์ตรัสว่าเยาวชนได้รับเรียกมาใช่เพ่ือ

มาติดตามความฉาบฉวย แต่พวกเขาต้องด�าเนินชีวิต

แสดงความเช่ือเท่ียงแท้ออกมาโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน

การเป็นบุคคลที่มีมิตรภาพกับพระเจ้า และฟื้นฟูด้วย 

ศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป

พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 

ค.ศ. 2013 ว่า

 “พ่อขอลูกให้เป็นผู้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลง ว่าย

ทวนน้�า ใช่แล้ว พ่อขอให้ลูกกบฏต่อวัฒนธรรมเหล่านี้ 

ท่ีมองดูทุกอย่างเพียงเร่ืองช่ัวคราวและท�าให้ลูกเช่ือ 

ในท่ีสุดว่าลูกไร้ความสามารถที่จะมามีความรับผิดชอบ 

ไร้ความสามารถที่จะมีความรักแท้ พ่อมีความเชื่อมั่น 

ในตัวลูกและภาวนาให้ลูกเพื่อจะมีก�าลังใจ ‘ว่ายทวนน้�า

ขึ้นไป’”

พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 

ค.ศ. 2016 ว่า

 “เราไม่ได้มาในโลกนี้ เพื่อ 

“แพร่พันธุ์” เพื่อเอาแต่สะดวกสบาย

เพ่ือท�าชีวิตให้นุ่มสบายบนโซฟาและ 

ก็ม่อยหลับไป เปล่า เรามาในโลกนี้

ด้วยอีกเหตุผลหนึ่ง : เพื่อทิ้งร่องรอย

ไว้ นับเป็นเรื่องเศร้าที่เราจากโลกนี้

ไปโดยไม่ท้ิงร่องรอยหมุดหมายใดไว้

เลย”

พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสเมื่อ

วันที่ 29 มกราคม 2019 ว่า

 “การผูกมัดอุทิศตนท�าให้

เราเติบโต สิ่งนี้ท�าให้เราไม่ใช่เล็กน้อย 
พวกลูกได้ให้สิ่งดีที่สุดเท่าท่ีลูกมีเพื่อท�าอัศจรรย์ทวีคูณ

มิใช่แค่ขนมปังแต่ทวีคูณความหวัง ในการให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

จากตัวลูกด้วยการอุทิศตัวตนเอง ลูกก็ได้กระท�า

เครื่องหมายอัศจรรย์ทวีความหวัง เราต้องการทวีความ

หวัง ขอบใจส�าหรับสิ่งเหล่านี้”

จะช่วยเหลือคนหนุ่มสาวได้อย่างไร

 พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องพระศาสนจักรให้

ตั้งค�าถามว่าท�าไมคนหนุ่มสาว “พลาดบ่อยๆ ในการ 

ค้นพบค�าตอบในหลักสูตรที่เราใช้ๆ กันอยู่ อันเกี่ยวกับ 

ความสัมพันธ์ต่อเน่ือง ความต้องการของพวกเขา ปัญหา

ของพวกเขาและปัญหาอื่นๆ”

 เพราะพวกเขารับรู้เรื่องราวแค่ “เนื้อหาทาง

ข้อความเช่ือหรือพระสัจธรรม” ซ่ึงมองข้ามการได้พบปะ

กับพระเป็นเจ้าเป็นการส่วนตัว

 พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องว่าจงเป็น “พระ

ศาสนจักรท่ีเปิดประตู” ในแบบท่ีใครคนหน่ึงท่ีไม่สามารถ 

“จะรับค�าสอนของพระศาสนจักรครบถ้วนสมบูรณ์ได้ 

แต่ก็ยังสามารถเข้ามีส่วนในกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน 

มีการเปิดใจกว้างพอให้กับผู้ท่ีปรารถนาและยินดีจะ

พบปะกับพระเจ้าทางความจริงที่ไขแสดงจากพระองค์”

ศาสนาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้วิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย “ยังคงรักษาสถานที่ให้เป็นแก่นแท้ของ

การประกาศข่าวดีแก่เยาวชน”

 พระองค์ทรงขอให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง

ถึงการได้ออกท�างานอภิบาลชุมชน คนหนุ่มสาวมากมาย

ได้เรียนค�าสอนศาสนา แต่เม่ือจบแล้วพวกเขาไม่มีอุปกรณ์

มาประยุกต์ให้ปฏิบัติในชีวิต พระองค์ตรัสว่าในหลายๆ

โรงเรียน “ไม่ได้เตรียมส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักคุณค่า 

เหล่านี้ในโลกเท่ากับท่ีโลกหล่อหลอมเขาไปเย้ยหยัน

คุณค่าการอภิบาล หรือไม่สอนเขาให้เรียนรู้จักหนทาง

การสวดภาวนาและปฏิบัติความเชื่อซึ่งจะค้�าจุนให้เขา

รับมืออย่างง่ายดายต่อชีวิตเร่งรีบของสังคมทุกวันน้ี”
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รอยแผลเป็นสอนใจ
“จงเอามือมาที่นี่	คล�าที่สีข้างของเรา	อย่าสงสัยอีกต่อไป	

แต่จงเชื่อเถิด”		(ยอห์น	20:27)

 เราทุกคนล้วนมีรอยแผลเป็นหรือบาดแผลบางอย่างบนร่างกาย 

ของเรา เพราะในทุกรอยแผลนั้นมีเรื่องราว และทุกแผลเป็นนั้นเป็นบทเรียน 

ให้กับเรา

 รอยบุบแยกนั้นจะมีรอยแตกบนพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ พื้นผิวที่เรียบ

ปกติจะไม่มีใครสังเกตเห็นความแตกต่าง แต่พ้ืนท่ีเป็นแผลหรือบุบแตกนั้น

ท�าให้เราหยุดสงสัย รอยแผลท�าให้เรารับรู้ถึงความอ่อนแอของร่างกายมนุษย์

ว่ามันถูกแทรกซึมได้ง่ายเพียงใด ความรุนแรงที่บาดแผลมีต่อเนื้อเยื่อของ

ร่างกาย บาดแผลนัน้เป็นบทเรียนสอนใจเราได้ว่า ความล้มเหลว ความผิดพลาด

ท�าให้เราตระหนกัว่าโลกของเราอาจเป็นสถานทีท่ีไ่ม่ปลอดภยั เราจะต้องระมดั 

ระวังและไม่ตกอยู่ในความประมาท

  บาดแผลที่เปิดท�าให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ และ

ค้นพบว่าสิ่งท่ีอยู่ข้างใต้ไม่เหมือนส่ิงภายนอก เราเห็นถึงความซับซ้อนของ

ร่างกายของเรา นอกจากนี้เรายังเห็นความพิเศษของร่างกายท่ีพระเจ้าเป็นผู้

สร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาได้อย่างไร

  บาดแผลและแผลเป็นยงัเผยให้เหน็ปรชีาญาณ เพราะท�าให้เราตระหนกั

ถึงความเจ็บปวดท่ีส่งผลต่อตัวเรา เมื่อบาดแผลกระทบซ�้า และเมื่อเกิด 

ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีท�าให้เจ็บปวด 

ความทรงจ�าของความเจ็บปวดจะกลับมาทันที บาดแผลและแผลเป็นจึงเป็น

เสมือนบทเรียนที่เก็บความทรงจ�าของการบาดเจ็บในอดีต ความบาดหมาง 

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเรา ทั้งความคิดและความเข้าใจของเรา

  บาดแผลอาจเป็นสัญลักษณ์ของพระพรในการเปิดโอกาสรับการ

รักษา และเสมือนครูผู้สอนเรื่องพระปรีชาญาณของพระเจ้าในชีวิตของเรา

 

 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทางสรรค์สร้างทุกสิ่งด้วย

พระหัตถ์ของพระองค์ ทุกสิ่งเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหัศจรรย์ตาม 

พระประสงค์ของพระองค์ โปรดทรงสอนให้พวกลูกเข้าใจถึงสัจธรรมและความ

จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งสร้างของพระองค์ได้ด้วยเทอญ อาแมน

มนุษยสัมพันธ์
 เราติดกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
 แต่ละอย่างสื่อให้เราอย่างต่อเนื่อง
 ข้อมูลมากมายหลากหลาย
 จนรับรู้รับเห็นแทบไม่ทัน
 ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ขณะนี้
 คือข้อมูลล่าสุด
 ในขณะที่ก�าลังอ่านข้อมูลล่าสุด
 ข้อมูลเป็นหมื่นเป็นแสนรอพร้อมอยู่
 ตั้งใจสื่อให้ครบสื่อให้ทันสื่อให้ได้
 ไม่ค�านึงท่าทีเชิงบวกเชิงลบของเรา 
 ไม่รอการเห็นด้วยการไม่เห็นด้วย
 กลายเป็นการสื่อสาร “ทางเดียว” โดยปริยาย
 ต่างกับการสื่อสารคนกับคนด้วยกัน
 มีการสื่อการรับมีท่าทีมีปฏิกิริยา
 สื่อกับใครสื่ออะไรสื่อท�าไม
 ทันทีที่ฝ่ายหนึ่งสื่อมาอีกฝ่ายหนึ่งก็สื่อกลับ
 ถึงจะไม่ทันพูดจาเห็นด้วยคัดค้าน
 แต่ท่าทีที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อเรียบร้อยแล้ว
 พร้อมความรับผิดชอบข้อมูลที่สื่อข้อมูลที่รับ
 เดี๋ยวนั้นเวลานั้นที่นั้น
 จะว่าไปแล้ว
 การสื่อสารไม่อยู่แค่การสื่อข้อมูล
 ที่จบลงที่สมองความนึกคิด
 หากแต่เป็นการสื่อข้อมูลสื่อใจสื่อความรู้สึกด้วย
 ทันทีที่สมองรับรู้ข้อมูลที่สื่อมา
 อารมณ์ร่วมการรับรู้ได้ยิ่งกว่า
 ในขณะที่สมองหยุดอยู่แค่ข้อมูล
 อารมณ์รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้สื่อ
 ท�าไมเพราะอะไรมีเหตุผลอะไร
 ซึ่งสื่อผ่านทางซุ่มเสียงสีหน้าท่าที
 อารมณ์รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสื่อ
 ก่อนจะชงเป็นปฏิกิริยาเสร็จสรรพ

กลายเป็นกระบวนการรับรู้ข้อมูลทั้งตัวตน
การสื่อสารตัวต่อตัวจึงไม่ใช่การสื่อข้อมูล
หากแต่เป็นความสัมพันธ์ตัวต่อตัว
เป็นความสัมพันธ์คนกับคนด้วยกัน
ให้เกิดเป็นเยื่อใยมีใจให้กันและกัน
กลายเป็นความรักความผูกพันความเป็นพี่น้อง
เพื่อนร่วมโลกพี่น้องร่วมครอบครัวคนร่วมสังคม
ไม่ต้องเหงาไม่ต้องโดดเดี่ยวไม่ต้องว้าเหว่
แต่พอเน้นการสื่อผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร
ข้อมูลที่สื่อออกไปข้อมูลที่รับมา
แทบจะไม่มีความเป็นบุคคลกับบุคคล
เหลือแต่ข้อมูลกับข้อมูลเท่านั้น
การสื่อสารก็แค่การสื่อ...สื่อกันไปสื่อกันมา
ไม่มีความสัมพันธ์ให้หลงเหลือ
ความเหงาความโดดเดี่ยวความว้าเหว่ก็ตามมา
เพราะคนเราถูกสร้างมาให้สัมพันธ์กันและกัน
คนสัมพันธ์กับคน...จึงเป็นมนุษยสัมพันธ์
คนสัมพันธ์กับข้อมูลเมื่อไรเมื่อนั้นมีปัญหา
มีแค่ปฏิกิริยาจากข้อมูลที่ได้รับ
โดยไม่รู้ความรู้สึกนึกคิดเหตุผลอารมณ์ของผู้สื่อ
ต้องคิดเองวิเคราะห์เองมโนเอง
กลายเป็นความหมกมุ่นกับตนเองในที่สุด
ตามด้วยเครียดความวิตกกังวลความกดดัน
ยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลเท็จข่าวเทียมมากมายด้วยแล้ว
โอกาสโรคซึมเศร้าถามหา...ยิ่งมีมากขึ้น  
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“บรรดาคริสตชนรู้ดีว่าในบ้านของพระบิดา 

มีห้องพักจ�านวนมาก  ผู้ที่ยังอยู่นอกบ้านคือผู้ที่เลือก 

ที่จะไม่ร่วมมีส่วนในความชื่นชมยินดีกับพระองค์”

เมื่อวันที่ 31  มีนาคม  ค.ศ.  2019  สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายมิสซาครั้งแรก 

ในประเทศโมร็อกโก เป็นมิสซาแรกนับต้ังแต่นักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงถวายมิสซาที่โมร็อกโก

ใน ค.ศ. 1985  

พระองค์ทรงถวายมิสซาแก่คริสตชนคาทอลิก

ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมาเฝ้าระหว่างการเสด็จเยือน

โมร็อกโก ซึ่งเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งที่ 28 

ในสมณสมัยปกครองของพระองค์  เป็นประเทศที่ 42  

ของการเสด็จต่างประเทศ และเป็นครั้งที่ 3 ที่เสด็จทวีป

แอฟริกา

ในบทเทศน์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงน�า

อุปมาเรื่องลูกล้างผลาญและพระเมตตาของพระบิดาเจ้า

ที่ไร้ขอบเขตจ�ากัดเพื่ออธิบายข้อพระคัมภีร์  พระองค์

ตรัสว่า “เป็นความจริงที่สถานการณ์หลายอย่างอาจ 

ส่งผลให้เกิดความแตกแยกและการต่อสู้กัน  ขณะที่มี

บางคนอาจช่วยน�าเราพูดคุยให้เกิดความเข้าใจกัน หรือ

อาจน�าเราสู่การเป็นศัตรูต่อกันได้”  

“เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหลายครั้งเราเชื่อว่า

ความเกลียดชังและการแก้แค้นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง

เหมาะสมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมท่ีรวดเร็วและประสบ

ผลอย่างแท้จริง”   

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นว่า “แต่ประสบ- 

การณ์สอนเราว่า ความเกลียดชัง ความแตกแยก และ

การแก้แค้น จะบังเกิดผลต่อเมื่อเราได้ฆ่าวิญญาณของ 

ผู้อื่น เป็นการท�าลายความหวังของลูกหลาน และเป็น 

การกระท�าที่เราเป็นผู้ท�าลายสิ่งต่างๆ ที่เราได้ปลูกฝังแก่

ลูกหลานจนหมดสิ้น”   

พระองค์ทรงเชิญชวนให้เราไตร่ตรองจิตใจของ

พระบิดาของเรา ดังนี้

“พระเยซูคริสตเจ้าทรงแนะน�าเราให้สงบจิตใจ

และไตร่ตรองความรู้สึกของพระบิดาเจ้า  เพราะสิ่งนี ้

เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถช่วยเราให้รู้ว่าเราทั้งหลาย

ต่างเป็นพี่น้องชายหญิงของกันและกัน”

“เพียงเมื่อเรามองดูขอบฟ้าที่กว้างไกลสุด

สายตาเท่าน้ัน ก็จะช่วยเราให้เปิดมุมมองใหม่ท่ีไม่มีอคติ

หรือก่อให้เกิดความแตกแยก  แต่มองเห็นส่ิงต่างๆ ชัดเจน

สมเด็จพระสันตะปาปาถวายมิสซาในโมร็อกโก 

ขึ้น   เมื่อใดที่ในแต่ละวันเรายกสายตาสู่สวรรค์และพูด 

กับพระบิดาเจ้าว่า  ‘ลูกสามารถมีส่วนที่จะช่วยให้มนุษย์

อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่เป็นศัตรูต่อกัน และเป็นพ่ีน้อง

ชายหญิงของพระองค์’ ”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนใจผู้มาเฝ้า

พระองค์ว่า “คริสตชนคาทอลิกสามารถเลือกท่ีจะท�าดีได้”

“คริสตชนคาทอลิกรู้ดีว่าในบ้านของพระบิดาเจ้า 

มีห้องมากมายหลายห้อง  และผู้ท่ีเลือกท่ีจะอยู่นอกบ้าน

คือผู้ท่ีเลือกว่าจะไม่ร่วมในความช่ืนชมยินดีกับพระ

บิดาเจ้านั่นเอง”

พระองค์ตรัสขอบใจประชาชนท่ีมาเฝ้า ท่ี 

พวกเขาต่างด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระ 

วรสารในเร่ืองพระเมตตาของพระเป็นเจ้าในดินแดนแห่งน้ี  

และในความเพียรพยายามที่จะสนับสนุนให้ชุมชน 

แต่ละชุมชนเป็นชุมชนแห่งพระเมตตาของพระเจ้า

ในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญไม่ได้เล่าว่าเรื่อง 

ดังกล่าวจบลงอย่างไร  เราเห็นเพียงว่าบิดาได้เรียกลูกชาย 

คนโตมาร่วมงานฉลองต้อนรับการกลับบ้านของ 

น้องชาย  ผู้นิพนธ์พระวรสารไม่ได้กล่าวว่าลูกชายคนโต

ตัดสินใจอย่างไร  เขามาร่วมฉลองหรือไม่?   สิ่งนี้แสดง

ว่าเราแต่ละคนมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจ ซึ่งแต่ละคน

มองเพื่อนพี่น้องของเราแตกต่างกันไป   คริสตชนรู้ดีว่า

ในบ้านพระบิดามีห้องมากมาย  และผู้ที่อยู่นอกบ้านคือ

ผู้ที่ไม่ประสงค์จะร่วมชื่นชมยินดีกับพระบิดา   

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสประทานก�าลังใจว่า 

“พ่ีน้องชายหญิงท่ีรักท้ังหลาย  พ่อขอขอบใจลูกๆ ทุกคน 

ที่ด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารแห่ง 

พระเมตตาในดินแดนแห่งน้ี   และขอช่ืนชมลูกๆ  ในความ 

พยายามท่ีจะท�าให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนแห่งพระเมตตา  

และขอให้ก�าลังใจทุกท่านให้ด�าเนินชีวิตเช่นนี้ต่อไป”

ขอลูกได้เอาใจใส่ดูแลเด็กๆ 

อย่างดี

 “พ่อขอเป็นก�าลังใจ 

ให้ลูกทุกคนด�าเนินชีวิตด�ารง

ไว้ซึ่ ง วัฒนธรรมแห่งความ

เมตตา  เป็นวัฒนธรรมที่ไม่มี 

ผู้ใดละเลยบุคคลอื่นในชุมชน

เดียวกันนี้  หรือเบือนหน้า 

ไม่ไยดีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก 

ขอลูกๆ เฝ้าดูแลเด็กเล็กๆ และ 

ผู้ยากไร้เป็นพิเศษ รวมถึงผู้ท่ี 

ถูกต่อต้าน ถูกทอดทิ้งและ

ไม่มีผู้ใดเหลียวแล”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นว่า “ขอลูกจง

เป็นเครื่องหมายของการสวมกอดที่อบอุ่นของพระบิดา

เจ้าเสมอ”

 “ขอพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาประทาน

พละก�าลังแก่ท่านทั้งหลาย และให้ทุกท่านประสบความ

ส�าเร็จในการงานและความรักยิ่งๆ ขึ้นเสมอ”

หมายเหตุ

โมร็อกโก

โมร็อกโก ช่ือทางการคือ ราชอาณาจักรโมร็อกโก  

เป็นรัฐเดี่ยวและรัฐเอกราชที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ 

ในทางภู มิศาสตร์โมร็อกโกมีเทือกเขาหินขรุขระ 

ตรงกลาง มีทะเลทรายขนาดใหญ่และมีชายฝั่งยาวมา

ตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกจนถึงทะเลเมดิเตอเรเนียน 

โมร็อกโกมีพื้นที่ประมาณ 710,850 ตาราง

กิโลเมตรและประชากรกว่า 35,276,786 คน   เมืองหลวง

ชื่อราบัตและมีเมืองใหญ่สุดชื่อกาซาบล็องกา นอกจาก

นี้ยังมีเมืองส�าคัญอื่น ๆ อีก อาทิ มาร์ราคิช แทงเจียร์ 

ซาเล่ห์ แฟ็ส แม็กแน็สและวัจด้า ในทางประวัติศาสตร์

โมร็อกโกเป็นประเทศอ�านาจในภูมิภาค มีความเป็นอิสระ

และไม่ได้ถูกยุ่งเก่ียวหรือรุกรานโดยเพื่อนบ้านตั้งแต่

สุลต่านโมเลย์ อิดริส ที่ 1 ก่อตั้งรัฐโมร็อกโกครั้งแรก

ใน พ.ศ. 1332 ประเทศถูกปกครองโดยระบบราชวงศ์

และเจริญสุดขีดในช่วงราชวงศ์อัลโมราวิดและราชวงศ์ 

อัลโลฮัดซึ่ งครอบครองส่วนหนึ่ งของคาบสมุทร 

ไอบีเรียและแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ราชวงศ์มารีนิด 

และราชวงศ์ซาดีได้ยืนหยัดต่อต้านการรุกรานจาก 

ต่างประเทศ อีกท้ังโมร็อกโกเป็นประเทศในแอฟริกาเหนือ

ประเทศเดียวที่เลี่ยงการยึดครองจากจักรวรรดิออต- 

โตมันได้  
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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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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

 ขาพเจา ......................................................................... ตำแหนง ................................

 บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร ..........................................................................

 ท่ีอยู ..............................................................................................................................

โทรศัพท......................................................มือถือ....................................................

โทรสาร .........................................................e-mail........................................................

อัตราคาโฆษณา  พิ ม พ           เ ต็ ม ห น า       ค รึ่ ง ห น า 

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

ขาพเจา ................................................................. ตำแหนง  ............................

บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร .................................................................

ที่อยู ..................................................................................................................

โทรศัพท.................................................มือถือ .................................................. 

โทรสาร .................................................e-mail....................................................

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2020/2563

     4 สี เต็มหนา            4 สี ครึ่งหนา         2 สี เต็มหนา        2 สี ครึ่งหนา   

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

      โดยไดแนบ Artwork จำนวน ........................ ชุด 

      อื่นๆ (ระบุ) .........................................................

      ........................................................................... 

    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
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

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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ÂÒâ¡àº ÍÒÃÍº 
ÊØ¾ÃÃ³¾ÂÑ¤¦�

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 
6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2011

¤Ãº 8 »‚

à·àÃ«Ò ¨Ñ¹·¹Ò
ÊØ¾ÃÃ³¾ÂÑ¤¦�

ªÒµÐ 9 ¡Ã¡®Ò¤Á 1943
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 

31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2015
‘¾Ã¢Í§ºÔ´Ò 

·ÓãËŒºŒÒ¹àÃ×Í¹¢Í§ºØµÃÁÑè¹¤§...’
(ºÊÃ 3:9)

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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"

พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม 
เพื่อให้ท่านมีทุกอย่าง

เพียงพอ

ยอแซฟ 
สุดใจ เชื้อประมง

พักผ่อนในพระเจ้า
2 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006

ครบ 13 ปี

เอลิซาเบธ 
ยุพิน เชื ้อประมง

พักผ่อนในพระเจ้า
25 เมษายน ค.ศ. 1993

ครบ 26 ป

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ
10 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È.2005

¤Ãº 14 »‚

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ
18 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È. 1999

¤Ãº 20 »‚

¨Ò¡ ÅÙ¡æ ·ÕèÃÐÅÖ¡¶Ö§àÊÁÍ

ÂÍá«¿ ÇÔàªÕÂÃ 
ÊÃŒÍÂ·Í§

ÍÑ¹µ¹ ÊÔÃªÑÂ ÊÃŒÍÂ·Í§
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

6 ¡Ã¡®Ò¤Á ¤.È.2013 ¤Ãº 6 »Õ

¤Ò·ÒÃÕ¹Ò àÃ³ÙÇ§É� 
ÊÃŒÍÂ·Í§

โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแก

ภราดาศักดา กิจเจริญภราดาศักดา กิจเจริญ
และภราดาเซนตคาเบรียล

ทานอื่นๆ ที่จากไปแล้ว
และภราดาเซนตคาเบรียล

ทานอื่นๆ ที่จากไปแล้ว
“ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า

ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย”
“ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า

ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย”

จาก อนุสรณ อานามนารถ และเพื่อนจาก อนุสรณ อานามนารถ และเพื่อน

ยวงบัปติสตา เกียรติ 
กองพัฒนากูล

พักผ่อนในพระเจ้า 10 เมษายน 1999
(ครบ 20 ป)

แสวงบุญแมพระประจักษ 7 แหง
เดินทางวันที่ 7-17 ตุลาคม 2019
(ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด)
แม่พระเหรียญอัศจรรย - แม่พระแห่งลาซาแล็ต
แม่พระแห่งโลส - แม่พระเปลเลอวัวแซง - แม่พระปงแม็ง
แม่พระโบแรง - แม่พระบันเนอ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากแมพระประจักษ
คารวะพระธาตุนักบุญ แคทเธอรีน ลาบูเร
คารวะพระธาตุนักบุญ มารเกอริต-มารี อาลาก็อก
คารวะพระธาตุนักบุญ ยอหน มารีย เวียนเนย
คารวะพระธาตุนักบุญ เทเรซาแห่งลิซิเออ
คารวะพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ 
 มหาวิหารพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

แสวงบุญและชมพิธีถอดพระ 
(Passion Play)

เดินทางเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2020
(เยอรมนี - ออสเตรีย)

พิธีถอดพระ (Passion Play) 10 ป มีครั้งเดียว ณ 
ประเทศเยอรมนี

โบสถเซนตปเตอร (แม่พระแก้ปม)
โบสถการจาริกแสวงบุญแห่งวีส
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
ติดตอสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
(คุณพิม) : โทร 06 2328 0999  
line ID  : 0623280999

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

ติดตอสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
(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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วันน�้าโลก 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสาส์น 

ถึงศาสตราจารย์ โฮเซ่ กราซีอาโน ดา ซิลวา ผู้อ�านวย-

การของ FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ) โอกาสวันน้ำาโลก (World Water 

Day) เมื่อวันที่ 22  มีนาคม ค.ศ. 2019

 แนวหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายใน ค.ศ. 

2030  เราฉลอง “วันน้�าโลก” ปีนี้ มีค�าขวัญ “การ 

ไม่ละทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” น้�าเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อสมดุล 

ของระบบนิเวศ และความอยู่รอดของมนุษย์ เราจ�าเป็น

ต้องจัดการ และเอาใจใส่น้�า เพื่อมิให้น้�าเป็นพิษ หรือ 

สูญเสียไป

 ในปัจจุบัน เราอาจเห็นความแห้งแล้งในโลก 

แผ่ขยายไปยังพื้นที่ใหม่ มีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆ 

จากการขาดแคลนแหล่งน้�าส�าหรับบริโภค  ด้วยเหตุนี้  

“การไม่ละทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” หมายความถึงการ

อุทิศตนของเราเองช่วยกันขจัดความอยุติธรรม เพื่อให้

บรรลุถึงเรื่องนี้ เป็นสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเราต้อง

เคารพ เพราะชีวิตและศักดิ์ศรีของประชาชน อยู่ใน

ความเสี่ยง (เทียบ Laudato si 30)

 การร่วมกันท�างานเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพื่อก�าจัด

ความชั่วร้ายนี้ ที่มีผลต่อพี่น้องชายหญิงมากมาย มัน

เป็นไปได้ถ้าเราร่วมพลังแสวงหาความดีส่วนรวม...  

เพื่อขจัดความอยุติธรรมที่ต้องเยียวยา

 “การไม่ละทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” หมายถึง 

การตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นต้องตอบด้วยสิ่งท่ีเป็น 

รูปธรรมด้วย  มิใช่ด้วยการด�าเนินชีวิต หรือการปรับปรุง

โครงสร้างน้�าเท่านั้น แต่ด้วยการลงทุนเพื่ออนาคต  การ

ให้การศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้รู้จักใช้ และเอาใจใส่

น้�า  งานปลุกจิตส�านึก เป็นเรื่องส�าคัญอันดับแรกในโลก 

ซึ่งถูกทอดทิ้งและเหยียดหยาม ซึ่งหลายกรณี ไม่เห็น

ความส�าคัญของทรัพยากรที่เราต้องจัดการ

 เยาวชนรุ่นใหม่และผู้อาศัยในโลกทุกคน ต้อง

สนใจคุณค่าและดูแลทรัพยากรนี้ เราต้องช่วยกันปลุก

จิตส�านึกให้รับรู้ถึงประชาชนที่ก�าลังทนทุกข์   ผลที ่

ตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate 

Change) และของทุกคนที่เป็นเหยื่อรูปแบบของการหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัว และการท�าให้น้�าเป็นพิษ ด้วย 

องค์ประกอบต่างๆ   การท้าทายให้การศึกษา จะช่วยให้

เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ในเรื่องนี้ ท�าให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า 

และรักทรัพยากรที่แผ่นดินแม่มอบให้เรา

 เราทุกคนเป็นสถาปนิกแห่งอนาคต และชุมชน

นานาชาติก�าลังลงทุน ด้วยการตัดสินใจท�างาน เพื่อ

อนาคตโลก  เราจ�าเป็นต้องพัฒนาแผนการเงิน และ

โครงสร้างน้�าระยะไกล  ความมั่นคงนี้จะช่วยวิสัยทัศน์

เรื่องน้�า มิให้ถูกควบคุมด้วยกฎการตลาด

 สภาพนี้ท้ าทายเราให้หาทางแก้ ไขปัญหา

ขาดแคลนน้�า ...ให้พ้นจากความจนและข้อจ�ากัด ..เพื่อ

การพัฒนาประชาชนทุกคน

 โอกาส วันน้ำาโลก  ขอพระเจ้าทรงช่วยผู้ก�าลัง 

ทนทุกข์จากการขาดแคลนน้�า ดังที่นักบุญฟรังซิสอัส- 

ซีซี ได้กล่าวว่า “น้�า ซึ่งมีประโยชน์ สุขภาพ มีคุณค่า 

และบริสุทธิ์มาก” ช่วยบ�ารุงเลี้ยง และช่วยเหลือเราเอง 

และลูกหลานในอนาคต                                                               

 พระสังฆราช	วีระ	อาภรณ์รัตน์	แปล																									                                                                                                
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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

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

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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สตรีกับการมีส่วนร่วม (ต่อจากหน้า 19)

สมาคมสตรีไทยคาทอลิก และชุมชนการเรียนรู้เซ- 

เวียร์ ร่วมจัดเสวนาเน่ืองในโอกาสวันสตรีสากล 2019 

หัวข้อ “สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือสร้าง

สังคมแห่งสันติ” โดยซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์  

จิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม แผนกสตรี เป็นผู้ดำาเนินรายการ มีผู้เข้าร่วมงาน 

ประมาณ 30 คน ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี เมื่อ 

วันที่ 16 มีนาคม 2019

ดร.อรพินท์  สพโชคชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ก.พ.ร.) และอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า บรรยายในหัวข้อ “บทบาท 

ทางการเมืองของสตรีไทย : ประเด็นความท้าทาย” โดย

เล่าถึงวิวัฒนาการเรื่องสิทธิของสตรีที่มีมายาวนาน และ

ระบุว่า “กฎหมายตราไว้เกี่ยวกับการส่งเสริมสถานภาพ

ของสตรีในด้านต่างๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการบังคับใช้

กฎหมายยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่”

ดร.อรพินท์กล่าวถึงบทบาททางการเมืองของ

สตรีในสองเรื่องคือการมีส่วนร่วมในการลงสมัครเป็น

ผู้แทนประชาชน และเรื่องที่สองคือสิทธิสตรีในฐานะ

พลเมือง โดยระบุว่าปัจจุบันมีสัดส่วนของผู้หญิงในทาง 

การเมืองน้อยเกินไป “ตอนนี้โอกาสของผู้หญิงจะเข้ามา 

มีส่วนร่วมทางการเมืองยังน้อยอยู่ ถ้าเรามีเครือข่าย

ทั่วประเทศ อยากให้เข้าไปช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริม

บทบาทของผู้หญิง จะเห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น 

ถ้าผู้หญิงเริ่มท�างานในระดับท้องถิ่น ต่อมาจะเริ่มท�างาน

ได้ในระดับชาติ”

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, S.J. ผู้อ�านวยการ 

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ บรรยายเกี่ยวกับสารวันสันต ิ

สากล 2019 หัวข้อ “การเมืองท่ีดีต้องมุ่งสร้างสันติภาพ” 

โดยกล่าวว่าพระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นถึงสิ่งหน่ึงของ

การเป็นผู้น�าว่าใครที่อยากเป็นคนที่หนึ่ง ให้ท�าตัวเป็น

คนสุดท้าย และรับใช้ทุกคน “ในเรื่องของระบบ เรื่อง

ของการบริหาร ถ้าผู้น�าสามารถปฏิบัติได้คือพยายามท�า

ตนเป็นผู้ที่รับใช้ทุกคน การเมืองก็จะพัฒนาดีขึ้น”

“สมเด็จพระสันตะปาปาเรียกร้องเรื่องความ

ยุติธรรม ความเสมอภาค การเคารพกันและกัน ความ

ซ่ือสัตย์ ซ่ึงเป็นคุณธรรมท่ีพระองค์เรียกร้องให้นักการเมือง

หรือผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าที่ทางการบริหารน�ามาปฏิบัติ”

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ นักวิชาการ สถาบัน 

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

บรรยายในหัวข้อ “สตรีกับงานด้านสันติภาพเพ่ือสร้างสรรค์

การเมืองที่ดี” อธิบายว่าโครงสร้างสังคมไทยอยู่ภายใต้

วัฒนธรรมครอบง�า โดยส่งผ่านระบบการศึกษา ระบบ

เศรษฐกิจ และสื่อมวลชนผลิตซ้�าตลอดเวลาว่าผู้หญิง

ต้องเป็นช้างเท้าหลัง ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ส่วนละคร

ทีวีอนุญาตให้ผู้ชายกระท�ารุนแรงต่อผู้หญิง มีฉากข่มขืน

ในละคร ซึ่งสังคมไทยผลิตซ้�าสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา และ 

สังคมไทยมีความรุนแรงสามแบบคือความรุนแรง 

ทางตรง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม และความรุนแรง 

เชิงโครงสร้าง

  “ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ คุยกันในครอบครัว เริ่มจาก 

ในบ้านของเรา นี่คือการเมืองในชีวิตประจ�าวัน ท�า

อย่างไรที่จะสอนให้ลูกชายไม่เอาเปรียบลูกสาว เข้าใจ 

เห็นใจ เห็นคุณค่าของงานบ้านที่แม่ท�า และมาช่วย

ท�างานบ้าน นี่คือการเริ่มสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติ เริ่ม

จากในครอบครัว และน�าไปสร้างวัฒธรรมการเมือง โดย

เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจ�าวัน”
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เยาวชนสมานฉันท์ (ต่อจากหน้า 19)

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดประจวบ- 

คีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรุณวิทยา ต.แสงอรุณ 

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเยาวชนและ 

ผู้ประสานงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 กิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นโดยนายภิรมย์ นิล-

ทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น

ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นตัวแทน

เยาวชน ได้น�าไหว้พระ สวดมนต์ ภาวนา ตามความเชือ่

ในศาสนา ที่ตนนับถือ เริ่มต้นด้วยศาสนาพุทธ ศาสนา

คริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามล�าดับ

 หลังจบการไหว้พระ สวดมนต์ และภาวนาแล้ว  

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบ- 

คีรีขันธ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้น นาย

ภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เยาวชนที่

เข้าร่วมโครงการ สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้ 

 “สังคมเปรียบเสมือนดอกไม้หลากสี หากดอกไม้ 

ออกดอกสีเดียวย่อมไม่สวยงาม หากมีความหลากหลาย 

ช่วยกันแต่งแต้มสีสัน สังคมจึงสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งเปรียบ

ได้กับในสังคมประกอบด้วย ศาสนาที่แตกต่าง เยาวชน

จากหลายสถานศึกษา ผู้คนหลากหลายอาชีพ แต ่

ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ 

 ณ ปัจจุบัน มีความห่วงใยในเรื่องของการใช้

สื่อโซเชียล ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของ

เยาวชน การเตรียมตนเองเข้าสู่อาเซียน การศึกษา

เรียนรู้ และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้ทัดเทียมกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน”

 การดำารงชีวิตที่สะดวกสบายในยุคปัจจุบันของ 

เยาวชนส่งผลให้ไม่รู้จักความยากลำาบาก การต่อสู้ดิ้นรน 

และความอดทนอดกล้ัน จึงอยากฝากกับเยาวชนทุกคน 

ให้มีความรักและปรารถนาดีต่อกัน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

รักตัวเอง เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 

มีความสุข เสพสื่อโซเชียลอย่างมีสติ คิดวิเคราะห์

ไตร่ตรองให้รอบคอบ เปรียบดังการรับประทานอาหาร 

ต้องเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืน และดำาเนินชีวิตตาม

หลักศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดมั่นในวัฒนธรรมของ 

คนไทย คือ รักกัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

 บรรดาเยาวชนต่างความเชื่อ ได้มีโอกาสท�า

กิจกรรมนันทนาการ สมานฉันท์ ศาสนิกสัมพันธ์ ร่วม

กัน โดยคณะวิทยากร ได้แก่

 1.นายสุรสิทธิ์ เปียสังข์ เลขานุการสภาวัฒน- 

ธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2.นางสาวนิยม เชื้อกรด  ข้าราชการบ�านาญ

 3.นายธนเดช หุ่นยนต์  ครูโรงเรียนอรุณวิทยา

 4. นายธวัชชัย อยู่ยง ช่วยราชการงานปรองดอง

สมานฉันท์ กรมการปกครอง 

 กิจกรรมภาคเช้าจบลง ด้วยการทัศนศึกษา ที่  

วัดแม่พระฟาติมา โดยบาทหลวงอรรคเดช ทับปิง 

อธิการโบสถ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อ

ค�าถาม กับบรรดาเยาวชน และน�าทัศนศึกษา เยี่ยมชม

สถานที่ 

 กิจกรรมภาคบ่าย เยาวชนร่วมกันทัศนศึกษา 

ที่มัสยิดไทย - ปากีสถาน ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก โดย  

นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  

และตอบข้อซักถามต่างๆ จากนั้น เยาวชนร่วมกัน

ทัศนศึกษา ท่ีศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทับสะแก 

ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก

 ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดประจวบ- 

คีรีขันธ์ 

ประกอบด้วย...

 1. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

 2. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 3. นายปรีดา สุขใจ นายอ�าเภอทับสะแก

 4. นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ  นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสงอรุณ

 5. นายภัทรดนัย สมศรี  ก�านันต�าบลแสงอรุณ

 6. นายวิวัฒน์ ศิรินาวินวรวิทย์  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 2

 7. นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์  ประธานชมรม

ครู อ�าเภอทับสะแก

 8. บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์  รองมุขนายก 

เขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี / ผู้อ�านวยการโรงเรียน

อรุณวิทยา

 9. นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการ

อิสลามประจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 9. บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง  อธิการโบสถ์

แม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

 10. คณะครู และเจ้าหน้าท่ีส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 25 คน

 11. นักเรียนโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา จ�านวน 

25 คน

 12. นักเรียนโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม จ�านวน 

16 คน

 13. นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ�านวน 

12 คน

 14. นักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จ�านวน 27 

คน
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ประชุมคณะกรรมการ (ต่อจากหน้า 19)

ระหว่างวันท่ี 20-22 มีนาคม ค.ศ. 2019  ท่ีบ้านผู้หว่าน 

สามพราน นครปฐม การประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นการ

ประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจากผู้แทนทุกสังฆมณฑล ทุก

องค์กรท่ีเป็นเครือข่าย รวมท้ังผู้แทนแผนกการศึกษา 

ผู้แทนแผนกเยาวชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในงาน

อภิบาลครอบครัว รวมทั้งสิ้น 48 ท่าน

	 การประชุมครั้งนี้	 เป็นการติดตามและประเมิน

การดำาเนินงานตามแผนงานปี	 ค.ศ.	 2018-2019	 และ 

พิจารณากำาหนดแผนงานอภิบาลครอบครัว	ค.ศ.	2020- 

2025		โดยนำากฤษฎีกา	ค.ศ.	2015	ของพระศาสนจักร

ไทย	ที่ระบุในข้อที่	23-24	ว่า	ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น 

ในการประกาศข่าวดี	 โดยมุ่งเสริมสร้างให้ครอบครัว

เป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน	 และส่งเสริมให้มีกลุ่ม 

ครอบครัวตามวัดต่างๆ	เพ่ือให้ครอบครัวอภิบาลครอบครัว 

ด้วยกัน

	 มีเรื่องราวหลายประเด็นที่ได้รับการพิจารณา

อย่างกว้างขวาง	 และมีข้อสรุปในเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจ

อย่างยิ่ง	 จึงขอถือโอกาสแบ่งปันในบางประเด็น	 เพื่อ

ให้ทุกท่านได้รับทราบ	 และร่วมมือกันนำาไปดำาเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรมในสถานการณ์ชีวิตของตน	 พร้อมทั้ง

ร่วมมือกับแผนกครอบครัวของสังฆมณฑล	และของวัด

ที่จะกำาหนดเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ในอันดับ

ต่อไป

	 ด้วยความสำานึกตระหนักในความสำาคัญของ

สถาบันครอบครัว	 ท่ีพระเจ้าทรงสถาปนาข้ึนต้ังแต่เร่ิมต้น 

ประวัติศาสตร์แห่งความรอด	 ในแผนการแห่งการสร้าง 

“พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์	

พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า	

พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”	 (ปฐก	 1:27)	

ขณะที่ทรงสร้างหญิง	พระองค์ตรัสว่า	“ไม่ควรที่ชายผู้นี้ 

จะอยู่คนเดียว	เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ท่ีสมกับเขาข้ึน”	(ปฐก	

2:18)	 แล้วนั้น	 พระคัมภีร์ระบุต่อไปว่า	 “เพราะฉะนั้น	 

ชายจะละบิดามารดาของตน	 ไปผูกพันกับภรรยาและ 

ทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน”	 (ปฐก	2:24)	 แต่ทว่า	 เมื่อ

อำานาจบาปย่างกรายเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์	

สถาบันครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจากบาป	 ออกนอก

แผนการของพระเจ้าไป

	 เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์	

พระองค์ให้ความสำาคัญแก่ครอบครัว	 โดยทรงเจริญชีวิต 

ในครอบครัวถึง	 30	 ปี	 และเมื่อพระองค์เสด็จออก

ประกาศข่าวดี	 งานสังคมแรกที่พระองค์ให้เกียรติเป็น

แขกรับเชิญ	 คือ	 การแต่งงานที่เมืองคานา	 แคว้นกาลิลี	

และในเวลาต่อมาเมื่อถูกถามเรื่องการหย่าร้าง	 พระองค์

ได้ทรงยืนยันถึงศักดิ์ศรีของสถาบันครอบครัว	ว่า	“ดังนี้	

เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป	 แต่เป็นเนื้อเดียวกัน	 ฉะนั้น	

สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้	 มนุษย์อย่าได้แยกเลย”	 (มธ	

19:6)

	 พระศาสนจักรผู้ได้รับภารกิจในการสานต่อ

แผนการแห่งการสร้างและแผนการแห่งการไถ่กู้	 เรื่อง

ครอบครัว	 ตระหนักถึงความสำาคัญของเกียรติและศักด์ิศรี

ของครอบครัว		โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบุญยอห์น ปอล 

ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่ได้ประทานสมณสาส์นเรื่อง	

“บทบาทครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน”	ซึ่งได้กล่าว 

ถึงความสำาคัญของ	3	ระยะในการเตรียมเข้าสู่ชีวิตสมรส	

กล่าวคือ	ระยะไกล	(Remote)		ระยะใกล้	(Proximate)	

และระยะใกล้ชิด	(Immediate)	ซึ่งมีความสำาคัญในการ

สร้างภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานในชีวิตสมรส	 และถือได้

ว่าเป็นมิติป้องกัน	(Prevention)	(เทียบ	คลป	ข้อ	66)	

นอกนั้นยังมีอีกระยะหน่ึงหลังแต่งงานที่ได้รับการระบุ

ในสมณสาส์น	กล่าวคือ	ระยะหลังแต่งงาน	(เทียบ	คลป	

ข้อ	69)	ซึ่งถือเป็น	มิติเสริมสร้าง	(Enrichment)	และ

มิติเยียวยา	(Healing)	ในขณะเดียวกัน

ขอถือโอกาสแบ่งปันการติดตามการประเมิน

และข้อเสนอเกี่ยวกับมิติต่างๆ	 ดังกล่าวข้างต้นในบาง

ประเด็นดังนี้

1. มิติป้องกัน	 ที่ประชุมได้พิจารณาอย่าง

กว้างขวางและเห็นว่า	 เป็นมิติที่สำาคัญ	 เพราะเป็นการ

วิเคราะห์ปัญหาครอบครัวในปัจจุบันและหาวิธีป้องกัน

เหตุ	ณ	ที่นี้ขอนำาเสนอ	3	เรื่อง

1.1	 มีความจำาเป็นและเร่งด่วนที่จะให้ความ

สนใจแก่เด็กเล็กๆ	 ตั้งแต่ในวัยก่อนและระหว่างอนุบาล	

เพราะเป็นที่ทราบกันว่า	 เด็กเหล่านี้เป็นผู้ถูกกระทำาใน

เรื่องเพศ	และความรุนแรงต่อร่างกาย	 เช่น	ถูกลวนลาม	

ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ	 หรือรองรับอารมณ์ต่างๆ	 จากผู้ใหญ่	

ฯลฯ	 โครงการที่จะร่วมมือกันดำาเนินการคือ	 จัดอบรม

ครูเนอสเซอรี่	ครูอนุบาล	ครูระดับ	ป.1	ป.2	 	 เพื่อช่วย

ให้เด็กชายหญิงรู้จักให้เกียรติและเคารพกัน	 ได้รับการ

ฝึกทักษะในการวางตัว	 รู้จักสังเกตสัมผัสที่ไม่ปลอดภัย	

กล้าปฏิเสธและตั้งคำาถามต่อพฤติกรรมจากผู้ใกล้ชิด	

ฯลฯ

1.2	 มีความจำาเป็นเร่งด่วนเช่นเดียวกัน	 ที่จะ

ให้การอบรมเรื่องเพศศาสตรศึกษาแก่เด็กที่เข้าสู่วัย

เจริญพันธุ์	 ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดให้

มีการอบรมเรื่องดังกล่าวนี้	 การฝึกทักษะให้รู้จักยับยั้ง

ชั่งใจ	รู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม	โดยเฉพาะจาก

สื่อต่างๆ	 ที่มักให้ข้อมูลที่ทำาให้เข้าใจไขว้เขวหรือผิด 

ศีลธรรม	ขณะน้ีแผนกครอบครัวได้จัดทำาหนังสือแนวทาง

การอบรมเตรียมสมรส	 ระยะไกลและระยะใกล้	 ซึ่งเป็น

ข้อมูลที่ใช้อบรมเรื่องเพศศาสตรศึกษาได้เป็นอย่างดี

ตามแนวทางของพระศาสนจักร	 สามารถติดต่อได้จาก

แผนกครอบครัว

1.3	 มีข้อเสนอเรื่องการอบรมระยะใกล้ชิด	 ขอ

ให้มีเวลาและมีเนื้อหามากขึ้น	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	 พระสงฆ์

ที่ประกอบพิธีแต่งงาน	 ต่างก็พยายามให้ความสนใจอยู่

แล้ว	 มีการอบรมเป็นคู่	 อบรมเป็นกลุ่ม	 มีบางแห่งจัดให้

มีการอบรมพร้อมๆ	 กันทีละหลายคู่	 โดยมีวิทยากรที่มี

ความรู้และประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ	ให้การอบรม

-	เพื่อส่งเสริมให้มีกรอบเวลาอบรมยาวขึ้น	เช่น	

ก่อนแต่งงาน	6	เดือน	แผนกครอบครัวได้จัดทำาแนวคิด	

ส่งเสริมว่าทำาไมจึงต้องใช้เวลามากข้ึน	 ในหนังสือเล่มเล็ก 

“ครอบครัวนั้นสำาคัญไฉน”	 และกำาลังรวบรวมนำาเสนอ	

แนวคิดสำาคัญเพื่อช่วยให้ผู้เตรียมตัวระยะใกล้ชิด	 ได้

ไตร่ตรองมากขึ้น

2. มิติส่งเสริม

- มีข้อเสนอให้ดำาเนินการฟื้นฟูชีวิตสมรส	 แก่

ผู้ที่กระทำาพิธีสมรส	 โดยเฉพาะคู่สมรสที่มีบุตรธิดาแล้ว	

เพื่อเป็นการทบทวนชีวิตว่า	หลังแต่งงานแล้ว	มีประเด็น

ที่ท้าทายต่อการดำาเนินชีวิตสมรสประการใดบ้าง	 หากมี

ประเด็นใดที่เห็นว่าอาจเป็นปัญหา	 ก็จะได้หาวิธีเผชิญ

และแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 พร้อมทั้งถือโอกาสรื้อฟื้นคำา

สัญญาที่ให้ไว้ในวันรับศีล	(พิธี)	สมรสด้วย

-	 ในกรณีที่มีคู่ใดไม่พบเรื่องท้าทาย	 หรือมี

บ้างแต่เพียงเล็กน้อย	 ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะเสริมพลัง

และข้อคิด	 เพ่ือเสริมสร้างให้ชีวิตสมรสเข้มแข็งและเข้มข้น 

ข้ึน	 สามารถท่ีจะดำาเนินชีวิตเชิงประจักษ์หรือช่วยอภิบาล

ครอบครัวอื่นต่อไป

-	 ที่ประชุมยังเห็นว่า	 การฟื้นฟูชีวิตครอบครัว	

ข้ันท่ี	1		(ฟฟ	1)	ยังเป็นรูปแบบและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ	

ตรงตามข้อเสนอของพระศาสนจักรที่ให้มีการอบรม

ระยะหลังแต่งงาน	 จึงสมควรท่ีจะดำาเนินการต่อไป	จนกว่า

จะมีรูปแบบและวิธีการท่ีดีกว่าท่ีสามารถทดแทนกันได้	

ซึ่งจะต้องแสวงหาแนวทางในการเชิญชวนให้ผู้คนเห็น

ความสำาคัญ	สนใจ	และเข้าร่วมรับการอบรม

3. มิติเยียวยา

-	 กลุ่มบุคคลเป้าหมายของมิตินี้คือ	 แม่วัยใส	

พ่อ/แม่เลี้ยงเด่ียว	ผู้เป็นโสด	 เป็นหม้าย	 ฯลฯ	ที่ประชุม

เสนอให้มีการจัดพบปะกลุ่มดังกล่าว	 เพื่อจะได้ปรึกษา

หารือ	 แสวงหาแนวทางการดำาเนินชีวิตตามสถานภาพ

ของตนอย่างดีต่อไป

-	 ให้ร่วมมือกับทางวัดที่มีการติดตาม	 คู่สามี

ภรรยา	ที่ไม่มีข้อขัดขวาง	 และยังมิได้ประกอบพิธีสมรส	 

ได้มีโอกาสรับศีล	(พิธี)	สมรส	ตามจารีตของพระศาสนจักร

-	 ให้ร่วมมือกันติดตามคู่สามีภรรยาที่มีข้อขัด- 

ขวางตามเงื่อนไขกฎหมายพระศาสนจักร	 เพื่อเข้าสู่ 

กระบวนการการช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถรับศีล	

(พิธี)	สมรสตามจารีตของพระศาสนจักรในลำาดับต่อไป

อันที่จริงยังมีประเด็นอื่นๆ	 อีก	 ที่ได้รับการ

พิจารณาและมีข้อเสนอเพื่อการปฏิบัติ	หวังว่าท่านคง

เห็นความสำาคัญของสถาบันครอบครัวในแผนการแห่ง

การสร้างและแผนการแห่งการไถ่กู้	 ซึ่งเป็นภารกิจที่พระ

ศาสนจักรได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการต่อไป	 “ท่าน 

ทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วย	 เพราะท่านอยู่กับเรา

มาตั้งแต่แรกแล้ว”	(ยน	15:27)
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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 บ้านหนองห่าง (หนอง 

บัวลาย) หมู่ 10 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  12  มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดพระกุมารเยซู โป่งนคร หมู่ 4 ต.วังตะเฆ่  

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่  22  

มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 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

 เสกวัดนักบุญเปโตร บ้านขุนแม่ลา ต.ขุน-

แม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 28 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

E-mail : udomsarn@csct.or.th
udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

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

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

 วัดมารีย์นำาไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 
สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ

ให้ค�าปรึกษา ฟรี
โทร. 08-8377-4455

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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ที่นี่มีนัด
] 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

] งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14/ 

2019 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2019 ที่

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

] 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 วรรณสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิต 

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

] 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

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ  วันที่  

11 พฤษภาคม / 8 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูง

อายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี  

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพ่ือพละก�าลังทาง

ด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-

4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789 

] 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  

เพื่อสร้างบุคลากรทำางานด้านพระคัมภีร์) 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 / บ้านเพชรส�าราญ 

หัวหิน

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 

 ติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับใบสมัคร 

เข้าร่วมหลักสูตรที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข 

แผนกพระคัมภีร์ “บ้านผู้หว่าน” 2/4 หมู่ 6 

ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข่าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73110 โทร. 0-2429-0124 ถึง 33, 083-698-

0122 อีเมล thaibible@hotmail.com

] 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 

] 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
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 โดย... เงาเทียน
 สวัสดีครับ น้อง ๆ เยาวชนที่รัก ผ่านพ้นจาก

ช่วงเทศกาลมหาพรตมาแล้ว พวกเราเยาวชนคงจะได้ 

ใช้เวลามากขึ้น และอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ช่วงเวลา

พิเศษ ๆ นี้ผ่านพ้นไปอย่างว่างเปล่า ใช่ไหมครับ วัน

สมโภชปัสกา เราคริสตชนได้รับโอกาสที่จะฉลองการ 

กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า หลังจาก 40 วัน

ของการสวดภาวนา การถือศีลอดอาหารและการทำาทาน

ในช่วงเทศกาลมหาพรต โดยอาศัยการต่อสู้ฝ่ายจิตใจ

และการปฏิเสธความต้องการฝ่ายเน้ือหนัง เราคริสตชน

เตรียมตัวเองเพ่ือตายฝ่ายจิตกับพระคริสตเจ้าในวันศุกร์

ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บน

ไม้กางเขน ดังนั้น เราจึงสามารถกลับคืนชีพกับพระองค์

เพื่อรับชีวิตใหม่ในวันปัสกา

 วันปัสกา เป็นวันที่ร่วมกันเฉลิมฉลอง เพราะ

เป็นการท�าให้ความเชื่อของเราคริสตชนสมบูรณ์ พระ

เยซูเจ้าทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดจากพันธนาการแห่ง

บาปด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และพระองค์ทรง

ท�าลายแอกแห่งบาปในตัวเรา  แต่การกลับคืนพระชนม-

ชีพของพระองค์เป็นพระสัญญาเกี่ยวกับชีวิตใหม่ ทั้งใน

โลกนี้และในโลกหน้าส�าหรับเรา

 ชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันอาทิตย์ปัสกา 

เป็นชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า การกลับคืนพระชนมชีพ

ของพระองค์ ช่วยให้เรามีก�าลังใจดีขึ้น ผ่อนคลายขึ้น มี

ความหวังมากขึ้น พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่ก�าลัง

เข้ามาหา มีพลังแห่งความตั้งใจดีที่จะก้าวต่อไปโดย 

เร่ิมต้นใหม่ให้ไปสู่ชัยชนะ หรือความส�าเร็จตามท่ีมุ่งหมาย

ไว้ให้ได้ อย่าปล่อยให้ศัตรูตัวร้ายมาบั่นทอนความตั้งใจ

เรา อย่าดูถูกตนเอง หรือมองว่าตนเองไม่มีคุณค่า จงมี

จิตใจที่เข้มแข็ง อย่าอ่อนแอ จงน�าบทเรียนที่ผ่านมาเป็น

ครูของชีวิตเพื่อที่พาเราก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความ

ระมัดระวัง ไม่มีอะไรท่ีแก้ไขไม่ได้ ขอเพียงให้เรามีก�าลังใจ 

และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อวันใหม่ ในวันพรุ่งนี้ อย่า

ปล่อยให้โอกาสและเวลาให้สูญเสียไปโดยที่ไม่มีการ 

เริ่มต้นใหม่

 ขอให้ทุก ๆ วันเป็นวันปัสกาของเรา เป็นวันที่

เราฟื้นจากปัญหาต่าง ๆ เป็นวันที่มีความหวัง เป็นวันที่

เต็มไปด้วยพลังของทุกคนนะครับ และพี่มีแรงบันดาลใจ 

ดีๆ เล็ก ๆ มาฝากด้วยครับ

1.  “ตัวฉันเพียงคนเดียวไม่อาจเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ แต่

ฉันสามารถโยนก้อนหินลงไปในน้�า เพื่อให้ผิวน้�า

กระเพื่อมและขยายออกไปเรื่อยๆ ได้”  — คุณแม่

เทเรซา (Mother Teresa)

2. “จงสร้างฝันของคุณเอง มิฉะนั้นคนอื่นจะจ้างคุณ

ให้ไปช่วยสร้างฝันของพวกเขา”  —  ฟาราห์ เกรย์ 

(Farrah Gray)

3. “ถ้าฉันตั้งใจจะท�าอะไรแล้ว ก็ไม่มีใครมาหยุดฉัน

ได้หรอก”  —  อายน์ แรนด์ (Ayn Rand)

4.  “สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจที่จะลงมือท�า และ

ส่วนที่เหลือก็เป็นเพียงความมุ่งมั่นเท่านั้นเอง”  — 

อะมีเลีย แอร์ฮาร์ต (Amelia Earhart)

5.  “โอกาสเกิดขึ้นเองไม่ได้ คุณต่างหากที่ต้องสร้าง

มันขึ้นมา”  —  คริส การ์ดเนอร์ (Chris Grosser)

6.  “อะไรที่ดูเหมือนเป็นความยากเย็นเข็ญใจ แท้จริง

แล้วย่อมแฝงไว้ด้วยส่ิงดีๆ อยู่ภายใน”  —  ออสการ์ 

ไวลด์ (Oscar Wilde)

7. “การมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือจุดเริ่มต้นของทุกๆ 

ความส�าเร็จ”   — ครีเมนท์ สโตน  (W. Clement 

Stone)

8.  “80%  ของความส�าเร็จ ล้วนเกิดจากการลงมือ

สร้างมันขึ้นมา”  — วูดดี อัลเลน (Woody Allen)

9.  “เวลาของคุณมีจ�ากัด จงอย่าเสียเวลาไปกับการ 

ใช้ชีวิตในแบบของคนอื่น”   —   สตีฟ จอบส์   

(Steve Jobs)

10.  “จงเริ่มจากจุดที่คุณยืนอยู่ จงใช้ในสิ่งที่คุณมี และ

จงท�าในสิ่งที่คุณสามารถท�าได้”  —  อาเทอร์ แอช

(Arthur Ashe)

11.  “การต่อสู้ที่แท้จริง ไม่ใช่การชิงชัยที่หนึ่งเพื่อให้ได้ 

เหรียญทอง แต่การตรากตร�าสู้กับตัวคุณเองต่างหาก

ล่ะ การต่อสู้กับจิตใจของคุณเอง นั่นแหละที่เป็น

สถานที่ต่อสู้อันแท้จริง”  —  เจสซี่ โอเว่นส์ (Jesse 

Owens)

12.  “คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเวลาที่คุณนั้นล้มเหลว  แต่

คุณจะรู้สึกสูญสิ้นทุกสิ่ง เวลาที่คุณไม่ได้ลงมือท�า

มัน”  — เบเวอร์รี่ ซิลส์ (Beverly Sills)

13. “คุณจะไม่มีวันก้าวข้ามมหาสมุทรไปได้เลย หาก

คุณไม่กล้าที่จะละสายตาออกจากชายฝั่ง”   —    

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus)

14.  “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ เพราะค�ามันก็บอกเองอยู่

แล้วว่า  I’m possible!”   —  ออเดรย์  เฮปเบิร์น 

(Audrey Hepburn)

15. “ผมค้นพบว่าย่ิงผมท�างานหนักมากข้ึนเท่าไหร่  

ผมยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้น”   —   ทอมัส  เจฟ- 

เฟอร์สัน (Thomas Jefferson)

16.  “ความส�าเร็จ คือผลรวมของความพยายามเล็กๆ 

ที่เกิดขึ้นซ้�าๆ เป็นประจ�าทุกวัน”   —   โรเบิร์ต 

คอลลีเออร์ (Robert Collier)

17.  “ความกล้าหาญ ไม่ใช่การไร้ซึ่งความกลัว แต่คือ

การต่อสู้กับมัน และพยายามอยู่เหนือมันให้ได้”  —  

มาร์ก ทเวน (Mark Twain)

18.  “ที่เดียวที่คุณจะพบว่า ความส�าเร็จมาก่อนการ 

ลงมือท�า ก็คือในพจนานุกรม”  —  วิดัล  แซสซูน   

(Vidal Sassoon)

19.  “เมื่อใดที่ฉันกล้าที่จะเป็นคนมั่นใจ และกล้าที่จะ

ใช้ความเข้มแข็งเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของฉัน เมื่อ

นั้นค�าว่า “ฉันกลัว” ก็ค่อยๆ ลดหลั่นความส�าคัญ

ลง” — ออเดร์ ลอร์ด (Audre Lorde)

 ทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ลองมองดูตัวเอง แล้ว

มองไปที่กางเขน ก่อนจะก้าวเดินออกจากบ้าน ไปเรียน 

ไปทำางาน นำาพลังรักของพระเยซูเจ้า ไว้เป็นแรงบันดาลใจ 

ของเรา พร้อมจะดำาเนินชีวิตด้วยจิตใจใหม่ พลังใหม่ 

นะครับ และมาพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า..

สวัสดีครับ
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ญี่ปุ่นไปเยี่ยมไปเยือน และไปประชุม 
ตอนที่	10	ว่างก็แวะมาหานักบุญมิกิ	แม้ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย

 ในแต่ละวันของการประชุมสิ่งที่เราทำาเสมอ ๆ คือ ตื่นมา

ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เรานัดเวลากัน แต่ก็หลวม ๆ ปล่อย

ให้เป็นเรื่องของการจัดเวลาของแต่ละคน แล้วพอได้เวลา 08.20 น. 

การเดินทางเพื่อไปสู่สถานที่ประชุมก็เริ่มขึ้น

 เรานั่งรถไฟ JR ไป 3 สถานี เดินขึ้น เดินลง เดินข้าม

ทางม้าลาย และก็ขึ้นไปชั้น 3 ของห้องประชุมในบริเวณวัดนักบุญ 

อิกญาซีโอ หลังจากนั้นก็คุยกันไปหน้าดำา หน้าแดง กว่าจะเลิกก็

มสิซาเยน็ 18.00 น. หลังจากน้ันบางวันก็ประชมุต่อจนถงึ 20.00 น. 

โดยปกติผมไม่ปฏิเสธการประชุม แต่ไม่ชอบประชุมอะไรยาว ๆ 

เพราะความยาวนานของเวลาไม่ได้เท่ากับคุณภาพที่ได้รับ บางทีการ

อยู่กับคนหมู่มาก หลากหลายวัฒนธรรมและความคิด ก็ต้องพบกัน

ครึ่งทาง ผมมีวิธีเบรกความเหนื่อยหน่าย 2 วิธี

 วิธีแรกท่ีผมใช้คือ การออกไปมองฟ้า มองดิน สูดอากาศ 

บรสิทุธิน์อกห้องประชมุ ด้านข้างห้องประชมุจะมพ้ืีนท่ีท่ีสงูกว่าระดบั 

จนถึงวันพฤหัสฯ ภาคเช้าที่การประชุมกำาลังจะสิ้นสุด มีวาระที่ยังค้างอยู่อีก 2 

เรื่องใหญ่และเรื่องที่ต้องติดตามหลังจากที่ดูเหมือนว่า การประชุมในวันต้น ๆ 

ยังสรุปไม่ได้ และที่สุดตามเวลาที่มี ผมก็พาที่ประชุมเคาะหัวข้อสุดท้ายจบลง

ตามเวลาที่กำาหนด ต่อจากนี้เลขาฯ ของทีมจะรีบกลับไปทำาสรุปทั้งหมดของการ

ประชุมนี้ให้พวกเราพิจารณากันอีกครั้ง

 การประชุมไม่ได้มีการประเมินผลอะไรมากนัก มีคนหนึ่งของเราจำาเป็น

ต้องกลับก่อน มีข้อเสนอถึงการประชุมในปีถัดไปว่าเราจะเลือกประเทศไหน 

เป็นสถานที่ประชุมกัน มีข้อเสนอ 2 ที่ คือ เนปาล และสปป. ลาว เรื่องของ

อนาคตเป็นเรื่องที่ยังสรุปไม่ได้มากนัก แม้ว่าจะมีข้อติติงเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะ

สูง สำาหรับผมไม่มีวิธีคิดแบบคนงก แต่ถ้าจะคิดจะมองว่า โดยงบที่มีเท่าไหร่  

พอไหม ถ้าไม่พอเราจะจัดการกับมันอย่างไร หรือมีวิธีบริหารให้พอ ผมมักไม่เอา

เงื่อนไขของเงินมาวางอยู่ตรงหน้าและบอกว่าควรทำาหรือไม่ควรทำา สิ่งที่ดีที่สุด

คือ ทำาให้ดีที่สุด เงินเป็นปัจจัยท่ีจำาเป็นในการคิดใคร่ครวญแต่ไม่ใช่สิ่งท่ีจะมา 

ตัดทอนความก้าวหน้า หรือเป้าหมายที่เราอยากไปถึง

 เราเก็บของและห้องประชุมให้อยู่ในสภาพท่ีเหมือนเดิม กลับมาท่ีพัก 

เตรียมตวัใช้ช่วงบ่ายน้ีไปกบัการเยีย่มชมสถานทีส่ำาคญัของญีปุ่่น ก่อนจะแยกย้าย

กันในวันถัดไป คณะกรรมการบอกว่าเราจะไปที่คามากุระกัน  ผมไม่แม่นว่าคือ

อะไร แต่ญี่ปุ่นทุกที่ก็น่าสนใจไปหมดแหละ เตรียมไปกันดีกว่าครับ

	 บรรณาธิการบริหาร

พื้นของบริเวณวัด พอผมออกไปผมชอบมองไปบนถนนเส้นนั้น ข้อสังเกตคือ 

ฟ้าเปลี่ยนสีตลอด ในจุดเดียวกันในวันที่ต่างไป อีกวิธีหนึ่งซึ่งค้นพบในวันท้าย ๆ  

คือ การเข้าห้องสมุด

 ห้องสมุดที่นี่มีหนังสือเพียบ แต่ที่ดีงามคือ มีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่

หลายเล่ม และสงบ ผมจำาท่าทีของมนุษย์ป้าบางคนได้ที่ออกแนวตกอกตกใจ

ที่ผมเดินเข้ามา แต่โชคดีที่ผมเดินไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วว่า ผมมาจากไหน มา

ประชุมอยู่ตรงไหน เข้ามาที่นี่ทำาไม เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ก็ยินดีต้อนรับผม ไม่แปลก

หรอกครับที่คนที่ใช้บริการประจำาอาจไม่เข้าใจ และอาจจะนึกจะถือกฎเข้มข้น 

ขึ้นมา เพราะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ที่นี่ถ้าเป็นคนนอกก็คงมีค่าบริการ ทุกที่ของโลก

ใบนี้ต้องมีระเบียบ และต้องการความปลอดภัย แต่ก็ตลกดีกับความกุลีกุจอของ

ป้านักวิชาการท่านนั้น เอาเถอะครับ ห้องสมุดห้องนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมใช้เบรก

อารมณ์จากการประชุม ผมยังมีเวลาหยิบนิตยสารคาทอลิกบางเล่มมาเปิดพลิก

ไปมา การทำางานสื่อนอกจากจะทำาตามหน้าที่แล้ว ผมเชื่อว่าสัญชาติสำาคัญมาก 

ทุกองค์ประกอบล้วนเป็นข้อมูลที่นำามาใช้ได้ทั้งนั้น

 ห้องสมุดนักบุญมิกิ เป็นชื่อของห้องสมุดนี้ ห้องสมุดที่ฝังเรื่องราวที่

น่าค้นคว้าและยังเป็นห้องที่ทำาให้เราได้ปล่อยอารมณ์ไปกับตัวอักษรแต่ละตัว ใน

หนังสือแต่ละเล่ม

ตอนที่	11	จบไม่จบก็ต้องจบ

 ในที่สุดวันเวลาก็ผ่านเราไปอย่างรวดเร็ว วันอาทิตย์ท่ีเราเดินทางมา
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ประชุมคณะกรรมการ แผนกครอบครัว
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว จัดประชุม

คณะกรรมการอำานวยการสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2019 (อ่านต่อหน้า 14)

เยาวชนสมานฉันท์ เธอ กับ ฉัน เราเพื่อนกัน
วันที่ 27 มีนาคม 2562  สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ (อ่านต่อหน้า 13)

“เข้าเงียบประจ�าปี” คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการสามเณราลัย 

แสงธรรม น�าสามเณรใหญ่แสงธรรมชั้น “ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” (Pastoral 

Year) จ�านวน 8 คน เข้าเงียบประจ�าปี ที่สวนเจ็ดริน จังหวัดเชียงใหม่ น�า 

เข้าเงียบโดยคุณพ่อมิเกล กา- 

ไรซาบาล, S.J. และโอกาสนี้

ยังได้มีโอกาสรับฟังการแบ่งปัน

ประสบการณ์งานอภิบาลและ

งานแพร่ธรรม ในเขตวดันักบญุ

เทเรซาแห่งกัลกตัตา อ.ปาย จ. 

แม่ฮ่องสอน จากคณุพ่อบญุเลศิ 

สร้างกุศลในพสุธา เจ้าอาวาส 

และอุปสังฆราชสังฆมณฑล

เชียงใหม่

สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติ
ใครที่อยากเป็นคนที่หนึ่ง ให้ทำาตัวเป็นคนสุดท้าย และรับใช้ทุกคน

กรุงเทพฯ l คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกสตรี  

แผนกยุติธรรมและสันติ แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ (อ่านต่อหน้า 11)

“รวมพลังนักเรียนค�าสอนเขต 2” คณะพระสงฆ์เขต 2 จัดกิจกรรม

รวมพลังนักเรียนค�าสอนเขต 2 และวัดต่างๆ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฐาน 5 

ฐานในช่วงเช้าและกีฬาฮาเฮในช่วงบ่าย มีจ�านวน 200 คน ที่วัดแม่พระฟาติมา 

ดินแดง วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2019
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