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“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 

2019 ก่อนฉลองวัดมีเสกศาลาพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร

วนัที ่28 มนีาคม 2019  ผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

ร ่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม ้หน ้าพระฉายาลักษณ์ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหาย

จากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

 และลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ตึก สก. 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

“รับรางวัล SHA Award” คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธาน

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้ารับรางวัล SHA Award (Spir-

itual Healthcare Award) เป็นโรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา

คุณภาพสถานพยาบาล โดยบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในปีนี้ที่ได้รับรางวัล ใน

งาน HA National Forum ครั้งที่ 20 ที่ศูนย์การประชุม Impact Forum 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2019

“ระลกึถงึ” คณุพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล เป็นประธานพธีิมสิซาโอกาส 50 ปี  

การจากไปของคุณพ่อเอากุสตโิน ส�าอางค์ ผิวเกล้ียง และ 7 ปี การจากไป 

ของคณุพ่อเรนาตุส ธรีะวฒัน์ เสนางค์นารถ วนัเสาร์ที ่ 6 เมษายน 2019  

ทีว่ดัเซนต์รอ็ค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา 

บำ�รุงสม�ชิกอุดมส�รและอุดมศ�นต์ โอนเข้�บัญชี ธน�ค�ร
กรุงเทพ ส�ข�ย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี  
ก�รพิมพ์ค�ทอลิก เลขที่ 226-0-006040 ติดต่อสอบถ�ม 
แผนกทะเบียนสม�ชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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ร่องรอยของการเดินทางแสวงบุญ ประเทศมาเลเซีย วันที่สี่ 
Power of Love in Malaysia เชื่อมโยง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018  ตอนที่ 16

จัดโดย สื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย  แบ่งปันโดย คุณพ่อเชษฐ� ไชยเดช

แสวงบุญที่เนินเขานักบุญเปาโล (St. Paul’s Hill) 

มะละกา

 สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน วันน้ีเป็นวันสุดท้าย

ของการแสวงบุญ เราใช้เวลาครึ่งวันเช้าที่มะละกา เมือง

ประวัติศาสตร์สำาคัญของประเทศมาเลเซีย โดยเริ่มต้น

ที่จัตุรัสดัตช์ (Dutch Square) จุดศูนย์กลางทางการ

ปกครองตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึด

ครองมะละกา (โปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกาเป็นเวลา 

130 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1511-1641 ต่อจากนั้นมะละกา

ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาระหว่างปี ค.ศ. 1641–

1825)

 ปัจจุบันจัตุรัสดัตช์ (Dutch Square) เป็น

สัญลักษณ์สำาคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกา จัตุรัส

ดัตช์ (Dutch Square) ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สอง

ฟากถนนเป็นอาคาร ร้านค้าตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส 

อายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดง

ปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสด

สวยงาม ทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูถนนทางเดินรถและ

ทางเดินเท้า 

 บริเวณจัตุรัสดัตช์มีวัด Christ Church ซึ่งนัก

ท่องเที่ยวมักจะเรียกว่าโบสถ์แดงแห่งมะละกา เนื่องจาก

วัดน้ีมีสีแดง รูปแบบทางศิลปกรรมของวัดเป็นแบบดัตช์ 

ประยุกต์ วัดหลังนี้สร้างในปี ค.ศ. 1753 เพื่อทดแทน

วัดนักบุญเปาโล (St. Paul’s Church) โดยนำาอิฐ

สีชมพูจากฮอลแลนด์มาก่อสร้างและเชื่อมด้วยปูน 

สีแดง ภายในวัดเหนือพระแท่นตรงกลางมีภาพสลัก 

ชุดอาหารค่ำามื้อสุดท้าย (Last Supper) เมื่ออังกฤษ

เข้ายึดครองมะละกาได้เปลี่ยนวัดแห่งนี้เป็นวัดแอง- 

กลีกัน แต่ยังคงมีป้ายหลุมฝังศพหินแบบดัตช์หลงเหลือ

อยู่บนพื้นวัด

 จากน้ันเป็นส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุดของการแสวงบุญ

ของเราในวันน้ี คือ การไปแสวงบุญและภาวนา ณ สถานท่ี 

ที่เคยเป็นหลุมศพชั่วคราว (ประมาณ 9 เดือน) ของ 

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ นั่นก็คือสถานที่ที่ปัจจุบันเรียกว่า

วัดนักบุญเปาโล (St. Paul’s Church) ซึ่งอยู่บนเนินเขา 

นักบุญเปาโล (St. Paul’s Hill)

 ก่อนที่จะเป็นวัดนักบุญเปาโล วัดหลังแรกเป็น

วัดน้อยสร้างโดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส คือ Duarte 

Coelho เพื่อถวายแด่แม่พระ เพื่อขอบคุณแม่พระที่ได้

ตอบคำาภาวนาของเขา โดยช่วยให้เรือของเขารอดพ้น

จากการโจมตีอย่างอัศจรรย์ วัดน้อยหลังนี้ถูกสร้างบน

เนินเขาซึ่งเรียกว่าเนินเขานักบุญเปาโล (St. Paul’s Hill)  

ผู้คนมักจะเรียกวัดน้อยแห่งนี้ว่า “วัดแม่พระแห่งภูเขา”

 ในปี ค.ศ. 1548 วัดน้อยแห่งนี้ได้รับมอบหมาย

ให้อยู่ในความดูแลของนักบวชคณะเยสุอิตโดยพระ

สังฆราชแห่งเมืองกัว นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นพระสงฆ์ 

คณะเยสุอิต ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน อภิบาล และ 

แพร่ธรรม ที่มะละกาถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 1545-

1552 แน่นอนทีเดียว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1548 ท่าน

ได้ใช้วัดน้อยแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางในการเทศน์สอน  

การประกาศข่าวดี และการทำางานอภิบาลของท่าน 

นอกจากนั้นท่านยังใช้สถานที่นี้เป็นที่พักชั่วคราวก่อน 

ที่จะออกเดินทางไปแพร่ธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นและ

ประเทศจีน สัตบุรุษมักจะเห็นท่านสวดภาวนาในวัดน้อย

แห่งนี้เป็นเวลานานด้วยความศรัทธา มีบันทึกว่าท่าน

ได้ตั้งโรงเรียนที่นี่ด้วยชื่อ St. Paul’s College ซึ่งอาจ 

นับได้ว่าเป็นโรงเรียนท่ีให้การศึกษาสมัยใหม่ เป็น 

แห่งแรกในคาบสมุทรมลายู 

 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มรณภาพท่ีเกาะซานเซียน 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1552  ต่อมาได้มีการ

เคลื่อนย้ายศพท่ีไม่เน่าเปื่อยของท่านมาฝังไว้ชั่วคราว

ที่วัดน้อยแม่พระแห่งภูเขานี้ ประมาณ 9 เดือน (22 

มีนาคม - 11 ธันวาคม ค.ศ. 1553) ก่อนที่จะเคลื่อน

ย้ายศพที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านไปประดิษฐานที่วัด Bom 

Jesus ที่เมืองกัวจนถึงปัจจุบัน

 เมื่อชาวฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกาในปี 

ค.ศ. 1641 พวกเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตส- 

แตนท์ วัดนี้ได้ถูกสร้างใหม่และได้รับนามว่าวัดนักบุญ

เปาโล (St. Paul’s Church) วัดนี้เป็นวัดสำาคัญทาง

ศาสนาของชาวฮอลันดาที่มะละกานี้จนถึงปี ค.ศ. 1753  

เมื่อมีการสร้างวัด Christ Church เพื่อทดแทนวัด

นักบุญเปาโล (St. Paul’s Church) ต่อมาอังกฤษได้

ยึดครองมะละกาในปี ค.ศ. 1824 บริเวณวัดนักบุญ

เปาโลจึงถูกใช้เป็นโรงเก็บกระสุน

 ในปี ค.ศ. 1952 โอกาสฉลอง 400 ปีที่นักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ เดินทางมาประกาศข่าวดีที่มะละกา ได้มี 

การสร้างอนุสาวรีย์ของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่หน้าวัด 

นักบุญเปาโล (St. Paul’s Church) หลังจากที่เสกพระรูป 

ของท่านได้เพียงหนึ่งวัน ต้นสนทะเลต้นใหญ่ได้ล้มลง 

และทำาความเสียหายให้กับแขนข้างขวาของพระรูป 

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมแขน

ข้างขวาของพระรูป เพราะได้เกิดการเทียบเคียงว่า คง

เหมือนพระธาตุร่างกายของท่านที่วัด Bom Jesus ที่

เมืองกัว  ที่แขนขวาของท่านถูกตัดในปี ค.ศ. 1614 

เพื่อนำาไปเป็นพระธาตุที่วัดพระเยซู กรุงโรม ซึ่งเป็น 

วัดศูนย์กลางของคณะเยสุอิต  

 บริเวณวัดนักบุญเปาโลแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังศพ

ของผู้สูงศักดิ์ทั้งชาวโปรตุเกส และชาวฮอลแลนด์ เมื่อ

เดินเข้าไปเราจึงพบหินอ่อนที่ให้ปิดหลุมฝังศพและจารึก

ชื่อของผู้ตายเป็นจำานวนมาก

 ที่สุด เราได้เดินมาถึงจุดสำาคัญที่สุดอันเป็น 

จุดหมายของการแสวงบุญในวันนี้ คือสถานที่ที่เคยเป็น

หลุมศพชั่วคราวของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยเขาทำา

เป็นโครงเหล็กเรียบง่ายกำาหนดจุดที่คาดว่าเป็นที่ที่เคย 

ฝังศพชั่วคราวของท่าน มีตราของคณะเยสุอิต (IHS) อยู่

ข้างหน้า เราใช้เวลาพักใหญ่ในการสวดภาวนาวอนขอ 

พระพรจากพระเจ้าผ่านทางท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 ตอนเดินลงจากเขา พ่อไตร่ตรองด้วยความ

ยินดีว่า จริงๆ แล้้วไกด์ของเราเป็นห่วงผู้สูงอายุจะขึ้น

เนินเขานักบุญเปาโลไม่ไหว จึงจัดกลุ่มเป็นสองชุด ชุดแรก 

ให้เดินข้างล่างบริเวณเมืองจะได้ไม่เหนื่อย ส่วนชุดหลัง 

จะขึ้นเนินเขานักบุญเปาโล ทำาไปทำามาแรงศรัทธารวม 

เราจนเหลือกลุ่มเดียว ทุกคนมุ่งม่ันจะไปเย่ียมและภาวนา 

ณ ที่ฝังศพชั่วคราวของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทำาให้พ่อ

อดไมไ่ดท้ีจ่ะรำาพงึไตรต่รองกบัตนเองวา่ ไมม่คีวามยาก 

ล�าบาก หรืออุปสรรคใด ที่ความศรัทธาต่อพระเจ้า

ของเราจะเอาชนะไม่ได้ การแสวงบุญในครั้งนี้ทำาให้

พ่อและคณะแสวงบุญรู้สึกอิ่มบุญ อิ่มในความรักพระเจ้า 

อิ่มในความรักซึ่งกันและกัน และมีความสุข จนกว่า

เราจะพบกันอีกในการแสวงบุญที่จัดโดยสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทยในโอกาสต่อไปครับ

 จบบริบูรณ์
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วันรณรงค์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ ปี 2019
โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์

พี่น้องที่รัก  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ได้กำาหนดให้

ทุกปีในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม เป็นวันรณรงค์เพื่อกลุ่ม

ชาติพันธุ์  และในปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2019  พ่อขอยกคำาของ  

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ในสมณสาส์น  

“พระศาสนจักรในเอเชีย” ว่า “...เนื่องจากความรักที่มีต่อคนจนในเอเชีย พระ

ศาสนจักรจึงให้ความสนใจกับชนพื้นเมือง ชนเผ่าต่างๆ... เหตุว่าบุคคลเหล่านั้น

มักจะเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบที่เลวร้ายมาก  นอกจากนั้นยังมี

คนอีกเป็นจำานวนมากนับไม่ถ้วนที่ถูกสังคมรังเกียจ  เนื่องจากวัฒนธรรม ผิวพรรณ 

เชื้อชาติ ชั้นวรรณะ สภาพเศรษฐกิจหรือเพราะแนวคิดของพวกเขา...”

ในฐานะที่เราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า เราทุกคนมีแหล่งกำาเนิดมาจาก 

ความรักของพระบิดา เราจึงจำาเป็นต้องตระหนักว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพี่น้อง 

ชาติพันธ์ุน้ันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด่ังธรรมชาติท่ีหล่อเล้ียงมนุษยชาติ  

แต่กระนั้นเราทั้งหลายกำาลังถูกกระแสของโลกาภิวัตน์ ที่มาพร้อมกับการก่อให้เกิด 

ทัศนคติในแง่ลบต่อพี่น้องชาติพันธุ์  ซึ่งส่งผลให้ประชากรทั้งมวล  และบรรดาผู้มี 

อำานาจทั้งหลายนั้นละเลยที่จะมองเห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ 

กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ผู้ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าเหมือนกับเราทุกคน 

เช่นเดียวกัน  บ่อยครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล 

ที่ 9 เคยตรัสว่า “พี่น้องชาติพันธุ์มีอะไรที่ดี อย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาเลย” พ่อรู้สึก 

ประทับใจกับข้อความนี้ของพระองค์ท่าน  ซึ่งพ่อเองเชื่อเสมอมาว่า พี่น้องทุกกลุ่ม 

ทุกชาติ ล้วนมีศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามที่มี

การสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  แต่ในขณะนี้เราทุกคนถูกท้าทายจากความเจริญของ 

โลกสมัยใหม่ ด้วยกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม อำานาจนิยมจนบางทีต้องสูญเสีย

พื้นที่ทางจิตวิญญาณ  และการดำารงชีวิตอยู่ของพี่น้องชาติพันธุ์  จนบางครั้งถูก

กลุ่มผู้มีอำานาจทั้งหลายครอบงำาและไม่สามารถมองเห็นถึงความดีงามตามความ

จริงในหมู่พี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ  ดังนั้นพ่อจึงอยากจะขอให้เราทุกคนเดินทาง 

ค้นหาความจริงมากย่ิงขึ้นเราจะพบความรักความเมตตาผ่านทางวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ศาสนาของพวกเขาที่พยายามสืบสานและส่งต่อสู่ลูกหลานต่อไปพร้อม

กับการสร้างความเข้าใจเร่ืองการใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งการรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  

การดำารงชีวิตอาศัยคุณค่าความงามทางวัฒนธรรม  และการยืนหยัดต่ออัตลักษณ์

ของชาติพันธุ์ของตนเอง บนพื้นฐานหลักแห่งคุณูปการต่อระบบนิเวศ ความ 

หลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้

และสร้างความเข้าใจในการทำาการเกษตรแบบไร้สารพิษ เพ่ือการรักษาชีวิตของทุกคน

และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน 

พ่อขอเป็นกำาลังใจและส่งความปรารถนาดีไปถึงพ่ีน้องชาติพันธ์ุ  โดยเฉพาะ

พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รุ่นใหม่ทั้งหลาย  ให้สนใจที่จะหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ เพื่อ

หันกลับมาสู่รากเหง้า พัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์ชุมชนให้สวยงามบนคุณค่าแห่ง 

การรู้ รักษา ร่วมมือ ร่วมใจ กับพี่น้องในทุกระดับ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ  

การสังคมที่สมดุล มีความสุข และความเจริญก้าวหน้าของสังคมสืบไป

ขอพระเจ้าและพระแม่มารีย์ มารดาของเรา โปรดประทานพระพรให้กับ 

พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จะได้ประสบแต่ความสุข เข้มแข็งใน 

ความเชื่อและเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าอย่างที่แท้จริง

อวยพรมาในพระคริสตเจ้า

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

 …ดังนั้นทุกท่านที่ไม่ยอม

สละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ ก็เป็นศิษย์ของ

เราไม่ได้ (ลูกา 14:33)

 ...พระเยซูเจ้าทอดพระเนตร

เขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาว่า  

“ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่ง 

ที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่าน

จะมขีมุทรพัย์ในสวรรค์ แล้วจงตดิตาม 

เรามาเถดิ”  เม่ือได้ฟังพระวาจานี ้ ชายผูน้ัน้หน้าสลดลงเพราะเขามทีรพัย์สมบติั

มากมาย จึงจากไปด้วยความทุกข์  (มาระโก 10:21-22)

ลูกศิษย์ (Disciple) ของพระคริสต์
 Clarence Jordan  ศาสนาจารย์บัปติสชาวอเมริกัน  เล่าประสบการณ์

ชีวิตส่วนตัวของตนในบริบทของการเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า (disciple-

ship) ดังนี้:-

+ วันหนึ่งในช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1950  ที่รัฐ Georgia  หลังจากที่ได้ตั้ง 

“ฟาร์มชุมชน”  ชื่อ Koinonia Clarence Jordan  ได้พูดกับ Robert Jordan  

พี่ชายของเขาซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของรัฐ Georgia  ขอให้ Robert ช่วยเป็น

ตัวแทนของฟาร์ม Koinonia พูดในวุฒิสภาขอการสนับสนุนจากรัฐอย่างเป็น

ทางการ

 Robert พี่ชายตอบ Clarence ว่า  “พี่ท�ำไม่ได้  พี่จะเป็นตัวแทนให้น้อง

ไม่ได้  เดี๋ยวจะถูกค�ำครหำ  น้องก็รู้ว่ำพี่มีเป้ำหมำยทำงกำรเมือง  กำรท�ำเช่นนี้  

(เป็นตัวแทนของฟำร์ม Koinonia)  มันเสี่ยงต่ออนำคตทำงกำรเมืองของพี่”  

 Clarence พูดแย้งขึ้นมาว่า  “แต่เรำ (ครอบครัว Jordan)  อำจจะสูญเสีย

ทุกอย่ำงนะครับถ้ำฟำร์ม Koinnonia ล้มเหลว”  

 “แต่มันแตกต่ำงกันนะระหว่ำงน้องกับพี่”  Robert ให้เหตุผล  

 “ต่ำงกนัอย่ำงไรครับ  ผมยงัจ�ำได้ว่ำ  ตอนเมือ่เรำยงัเป็นเดก็เล็กๆ เรำไปวดั 

วันอำทิตย์ และถูกศำสนำจำรย์ถำมว่ำ  ‘หนูรับพระเยซูเป็นพระเจ้ำ และผู้ไถ่ของหนู

ไหม?’   และผมก็ตอบทันทีว่ำ  ‘ผมรับครับ’  และพี่จ�ำได้ไหมว่ำพี่ตอบอย่ำงไร?”

 Robert  ตอบว่า   “พ่ีจ�ำได้  พีต่อบว่ำ  พีจ่ะตดิตำมพระเยซจูนถงึจดุๆ หนึง่” 

 Clarence  จี้ถามต่อไปว่า   “และจุดนั้นคือ  กำงเขน ใช่ไหมครับ?”

 Robert  ตอบน้องว่า  “ใช่ พี่จะติดตำมพระเยซูเจ้ำถึงกำงเขน  แต่ไม่ใช่ 

‘บน’ กำงเขน พี่ไม่พร้อมที่จะถูกตรึงบนกำงเขน”

 Clarence จ้องมองตาพี่ชายพร้อมพูดต่อว่า   “ถ้ำเป็นเช่นนั้น  ผมคิดว่ำ  

พี่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระเยซู พี่เป็นเพียงแต่ผู้ที่นิยมชมชอบ (admirer)  พระเยซู  

พี่ไม่ใช่ลูกศิษย์ (disciple) ของพระเยซู”

(จาก The Heart of Discipleship

- The Disciples’ Jesus:  Christology as Reconciling Practice

by Dr. Terrence W. Tilley Orbis  Books, Maryknoll, N.Y.; 2008

หมายเหตุ :   ฟาร์มชุมชน Koinonia นี้ในภายหลังเป็นแม่แบบของ  Habitat for  

Humanity   “มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ”   ที่เป็นองค์กรสร้างบ้านที่อยู่อาศัย 

ให้แก่ผู้ที่ยากจน ยากจนมากจนกระทั่งไม่มีสถาบันการเงินใดยอมให้กู้เงินเพื่อสร้าง

บ้าน       

 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 / พ.ศ. 2552  Habitat for Human-

ity  ได้มาสร้างบ้านจำานวน 82 หลัง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญ

แก่ครอบครัวคนไทยที่ยากจน  ในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 82 พรรษา ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 บุคคลท่านหนึ่งที่มาร่วมสร้างบ้านในโครงการนี้ คืออดีตประธานาธิบดี 

จิมมี่ คาร์เตอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

9 เมษำยน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l  เป็นครั้งแรกในรอบ 300 ปี ที่ผู้แสวงบุญจะสามารถ

เดินบนบันไดศักดิ์สิทธิ์ หรือ “สกาลา ซางตา” ที่เป็น

หินอ่อนดั้งเดิมซ่ึงพระเยซูเจ้าทรงเคยเดินย่ำามาในอดีต 

ประสบการณ์พิเศษนี้จะมีเพียงแค่ 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 

11 เมษายน จนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า เมื่องานหุ้ม

ขั้นบันไดหินอ่อนด้วยไม้กลับเข้าไปแบบเดิมเสร็จสิ้นลง     

ตั้งแต่ฤดูร้อนปี ค.ศ. 2018 ขั้นบันไดนี้ได้ถูกปิดซ่อม

ต้ังแต่ภาพวาดปูนเปียกด้านบนไปจนถึงบันไดข้ันสุดท้าย

ด้านล่าง   

 คุณพ่อฟรานเชสโก กูเอรา อธิการดูแลข้ันบันได

ศักด์ิสิทธ์ิ  เล่าว่า  “มีความจำาเป็นต้องร้ือไม้วอลนัทท่ีหุ้ม 

บันไดทั้ง 28 ขั้นออก ไม้วอลนัทเหล่านี้ได้ติดตั้งไว้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1723 โดยพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ 

ที่ 23 เพื่อหุ้มรักษาขั้นบันไดหินอ่อน ซึ่งสึกกร่อนลงไป

จากการย่ำาเดินของผู้แสวงบุญ” คนนับล้านๆ ย่ำาเดินไป

บนขั้นบันไดเหล่าน้ีเพ่ือวอนขอพระคุณการุณย์สำาหรับ

ดวงวิญญาณ คุณพ่อเสริมว่า  “ผู้แสวงบุญสามารถรับ

พระคุณการุณย์ยกโทษบาป ซึ่งหมายถึงได้รับอภัยบาป

และยกโทษบาป ความพยายามจะใช้โทษบาปทางด้าน

บันไดศักดิ์สิทธิ์อันเป็นหินอ่อนดั้งเดิมที่พระเยซูเจ้า
ทรงก้าวย่างดำาเนินจะเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาจำากัด                         

ร่างกายนี้ชักนำาเราให้รู้สึกเหมือนได้เป็นหน่ึงเดียวกับ

พระเยซูเจ้า ท่ีทรงรับทรมานและยากลำาบากแบบเดียวกับ 

ที่พระองค์ทรงได้รับ”   นอกนั้นคุณพ่อฟรานเชสโก ยัง 

ยืนยันว่าการมีประสบการณ์อันนี้นำาผู้มีความเช่ือเข้า

ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้า ผ่านทางการแสดงความเคารพ

และศรัทธา ความเชื่อในธรรมประเพณีถูกจารึกไว้อย่าง

เป็นรูปธรรมตลอดทางเดินบนบันไดนี้ ท่านชี้ให้ด ู

ไม้กางเขนโลหะท่ีฝังอยู่ตรงขั้นบันไดหินอ่อนแล้วเล่าว่า    

“เราสามารถเห็นรูปไม้กางเขนโลหะฝังไว้บนแต่ละขั้น

ที่เอาไม้หุ้มไว้ ตามธรรมประเพณีเชื่อกันว่าพระเยซูเจ้า

ทรงล้มลงและพระโลหิตหยดจากพระวรกายลงไปบน

ขั้นบันได หากคุณมองดูใกล้ๆ ไม้กางเขนที่ฝังไว้ตรง 

ขั้นบันไดหินอ่อนยังอยู่ที่เดิมแต่หินอ่อนก็สึกกร่อนไป

จนเกือบจะยึดกางเขนโลหะไว้ไม่ได้”

l ตามธรรมประเพณีเล่าว่าขั้นบันไดหินอ่อนเหล่านี้นำา

มาจากกรุงเยรูซาเล็มโดยนักบุญเฮเล็นพระมารดาของ

จักรพรรดิคอนสแตนติน ในยุคสมัยที่พระคริสตศาสนา

เป็นศาสนาสำาคัญของกรุงโรม       งานปฏิสังขรณ์สักการสถาน 

ทั้งหมดรวมท้ังบันไดศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่ติดกันกำาหนดใช้

เวลาทั้งหมด 6 ปีซึ่งจะแล้วเสร็จในฤดูร้อนปี ค.ศ. 2020  

เพ่ือเตรียมต้อนรับคริสตชนนับล้านท่ีจะเดินทางมา

แสวงบุญในอนาคตต่อไป

9 เมษำยน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l คริสตชนประมาณ 1 ใน 7 อาศัยอยู่ในประเทศที่ 

พวกเขาถูกเบียดเบียน นั่นหมายถึงคริสตชนราว 300 

ล้านคนกำาลังทุกข์ทนอยู่ทุกวันจากการมีความเชื่อของ

พวกเขา   นี่เป็นตัวเลขที่สะท้อนความจริงประจำาวันของ 

หลายๆ คนซึ่งไม่เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่ง

เป็นเหตุว่าทำาไมจึงมีผู้เริ่มกล่าวถึงดังเช่นกลุ่ม ยืนหยัด

ร่วมกัน ต้องการส่งเสียงไปยังเหยื่อผู้ซึ่งไม่มีเสียง   นาย

โรแบโต ฟอนโตลัน ประธานโครงการ ยืนหยัดร่วมกัน 

กล่าวว่า

 “เราไม่เคยต้องการและไม่ต้องการเป็นผู้สมคบ

ร่วมกับความเงียบและความเมินเฉยแบบนั้น เราไม่

ต้องการเป็นผู้สมคบคิดกับชะตากรรมความไม่เป็น

มนุษย์แบบนั้นดังนั้นเราจึงเริ่มต้นการก่อตั้งดำาเนิน

กิจการของเรา”    การสัมมนาในกรุงโรมจัดโดยกลุ่ม ยืนหยัด 

ร่วมกัน และสถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกาในกรุง

“เราไม่อาจและไม่ต้องการเป็นผู้สมคบ
ร่วมกับผู้เมินเฉยต่อการเบียดเบียนคริสตชน”      

วาติกัน นำามาซึ่งการร่วมกันของกลุ่มองค์กรต่อสู้เพื่อ

เสรีภาพทางศาสนาทั่วโลก กลุ่มองค์กรเหล่านี้ยังให้

ความช่วยเหลือและที่พักพิงแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้รับ

สิทธิที่จะแสดงออกซึ่งความเชื่ออย่างเสรี ช่วยเหลือพระ 

ศาสนจักรที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำาบากมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1947      นายอเลสซานโดร มอนเตดูโร ผู้อำานวยการ 

กลุ่ม ช่วยเหลือพระศาสนจักรยามยากลำาบาก อิตาลี 

กล่าวเสริมว่า  “เรารู้ว่าคริสตชนถูกเบียดเบียนมาเป็น

เวลานานมากแล้ว เพราะว่าการจะเป็นสังคมแห่งสันติ 

จะต้องเป็นสังคมที่สร้างสันติ พวกเขาจึงเป็นดั่งสะพาน 

การเสวนาและตัวกันชน ไม่เพียงแต่ระหว่างสังคมคริสตชน 

กับสังคมมุสลิมเท่านั้น แต่ยังเป็นคนส่งเสริมให้เกิดการ

เสวนาในสังคมมุสลิมพวกเขากันเอง ดังนั้นหากใคร

เกลียดชังต่อความเชื่ออื่นก็จะย่อมไม่ยอมรับในสิ่งนี้”

l ตัวอย่างเช่นกลุ่มก่อการร้ายโบโก ฮารัม ที่ไม่ยอมรับ

ศาสนาต่างๆ ยังคงแผ่อาณาเขตความหวาดกลัวทั่วไป

ในประเทศไนจีเรีย เหยื่อคนหนึ่งคือสตรีผู้นี้ เรเบคา  

บิตรุส ที่ได้รับความช่วยเหลือทุเลาความหวาดกลัวจาก 

เงื้อมมือกลุ่มหัวรุนแรงเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา 

ในกรุงโรม ประมาณปี ค.ศ. 2014 ถึง 2016 เธอถูกจับ 

ไปทรมาน ล่วงละเมิด และข่มขืน เร่ืองราวของเธอได้รับ 

การบอกเล่าอีกครั้งในการสัมมนาครั้งนี้ เธอกล่าวว่า 

โชคไม่ดี สถานการณ์ในพ้ืนท่ีขณะน้ีก็ยังไม่ดีข้ึนเธอกล่าว 

ว่า    “ทุกๆ  วันกองโจรจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราอย่าง 

ต่อเนื่อง โจมตีเราอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อพวกเขามาถึง 

พวกเขาจะสังหารคริสตชนจำานวนมาก แม้ทุกวันน้ีพวกเขา 

ก็ยังปฏิบัติการสังหารเช่นนี้อยู่”

l อย่างไรก็ตาม คริสตชนหลายคนในประเทศ เช่น  

ไนจีเรีย หรือปากีสถาน ก็มิได้ปฏิเสธความเชื่อของเขา 

แม้จะต้องเสียชีวิตหรือชีวิตของคนรักของพวกเขา  

ด้วยเหตุผลนี้ การริเริ่มการสัมมนาในกรุงโรมเช่นนี้และ 

โครงการยืนหยัดร่วมกันได้เร่ิมพันธกิจให้ความม่ันใจว่า

เรื่องราวของพวกเขาที่ถูกเบียดเบียนจะไม่ถูกลืมหายไป

เครื่องมือ

บีบมือ

ทรมำน

คริสตชน

ในอดีต

นำงเรเบคำ บิตรุส
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เสื้อผ้�ที่ต้องซัก
“พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า

ข้าพเจ้ารักพระองค์” (ยอห์น 21:17)

แม่ของเธอย้ายเข้ามาอยู่กับเธอกับสามีและครอบครัว ท่านป่วยเป็น

โรคพาร์กินสัน และเธอก็อยากจะดูแลแม่อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษท่ามกลาง

ครอบครัวอบอุ่นของเธอที่รักท่านอย่างมาก แต่ผ่านมาแล้วถึง 7 ปี หลังจาก 

ที่แม่ของเธอเสียชีวิต และเธอก็ไม่ลืมเหตุการณ์ “การซักผ้า” นั้นไปได้เลย

  เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อน 7 เดือนที่แม่ของเธอจะเสียชีวิต วันนั้นเป็นวัน 

ไม่ค่อยจะดีเท่าไรของเธอ เร่ิมต้นจากปัญหาบางอย่างจากท่ีทำางานของเธอ 

ท่ีเธอจะต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนไปทำางาน หลังจากนั้นเธอต้องทำาความ

สะอาดห้องนำา้ จนในท่ีสดุเธอถงึจะได้อาบนำา้แต่งตวัและเตรยีมตัวออกจากบ้าน

ไปทำางาน เมื่อเธอลงมาท่ีช้ันล่างของบ้าน แม่ของเธอขอให้เธอช่วยซักผ้า 

ให้หน่อย แม้จะเป็นคำาขอร้องธรรมดา แต่ด้วยความเร่งรีบและหงุดหงิดจาก

งานที่เธอต้องจัดการเมื่อเช้า จึงแสดงอารมณ์เสียใส่แม่ของเธอไป และคิดได้ 

ในตอนหลังว่านั่นเป็นสิ่งแรกๆ ที่เธอจะต้องทำาให้แม่ของเธอ แต่เธอได้ลืมมัน

ไป

แม้จะผ่านมาแล้วถึง 7 ปี แต่เธอก็ยังรู้สึกเจ็บปวดลึกๆ ในเหตุการณ์

วันนั้น เธอได้บรรยายว่า “ฉันยังรู้สึกเสียใจและน�้ำตำไหลออกมำเสมอเม่ือ

คิดถึงเหตุกำรณ์ในวันนั้น แม่อำจจะโกรธที่ฉันอำรมณ์เสียใส่ เธออำจจะขว้ำง

ขวดยำทิ้งออกนอกหน้ำต่ำงและไม่ยอมกินยำอีกเลย ฉันอยำกจะขอโทษเธอ 

แต่ฉันก็เชื่อว่ำแม่จะให้อภัยฉัน เพรำะสำยตำที่แม่มองฉันเสมอคือสำยตำแห่ง

ควำมรักและเข้ำใจ แต่ฉันไม่มีโอกำสจะกลับไปแก้ไขมันได้อีกแล้ว ฉันตั้งใจว่ำ

ฉันจะใจเย็นลงกับทุกคนและมองคนอื่นเหมือนอย่ำงสำยตำที่แม่มองฉัน

 ชวีติของฉนัอำจจะรูส้กึเสยีใจคล้ำยกบัหนิปิดพระคหูำของพระเยซเูจ้ำ 

ที่ปิดอยู่หน้ำทำงเข้ำ และเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนชีพ หินได้ถูกเลื่อนออกอยู่

ข้ำงๆ ไม่ได้ถูกยกไปไหน ก้อนหินนั้นยังอยู่ที่นั่น แต่ก็ไม่ได้ปิดปำกทำงเข้ำ

พระคูหำ เพื่อเปิดรับกำรกลับคืนชีพ

ส�ำหรับฉันแล้วหินก้อนนั้นก็เหมือนเสื้อผ้ำท่ีต้องซักของแม่ท่ีคอยย�้ำ

เตือนถึงควำมผิดพลำด เสียใจ แต่ก็เป็นพลังให้ฉันแสดงควำมรักต่อผู้อื่นได้

ด้วยเช่นกัน”

 พระเยซูคริสตเจ้ำผู้ทรงกลับคืนชีพ โปรดเลื่อนก้อนหินที่ปิดบังดวงใจ

ของลูก โปรดขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินชีวิตติดตำมพระองค์ แต่ให้

สิ่งเหล่ำนั้นกลับกลำยเป็นพลังให้ลูกสำมำรถประกำศกำรกลับคืนชีพของ

พระองค์ได้ด้วยเทอญ อำแมน

แก้ให้ตรงเหตุ
 สิ่งที่เป็นห่วงเป็นกังวลทุกเทศกาล
 พร้อมมาตรการหลากหลายรูปแบบ
 ทั้งแบบป้องกันทั้งแบบปรามปรับ
 ดึงบทเรียนบทสอนจากเทศกาลที่ผ่านมา
 หวังปกป้องดูแลรักษาชีวิต
 ให้ทั้งปลอดภัยให้ทั้งสนุกสนาน
 สมเจตนารมณ์เป้าหมายแห่งเทศกาล
 แต่แล้วยังไม่ทันจะพ้นวันที่สอง
 ก็มีรายงานการสูญเสียทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สิน
 จำานวนคนเสียชีวิตจำานวนคนบาดเจ็บ
 จำานวนยานพาหนะที่เสียหายที่ถูกยึด
 เพราะประมาทเพราะคึกคะนอง
 เพราะอ่อนเพลียเพราะง่วง
 เพราะแอลกอฮอล์เพราะสิ่งเสพติด
 กลายเป็นสูตรสำาเร็จรูปแห่งเทศกาลโดยปริยาย
 ก่อนนี้พูดถึงเทศกำลใจตื่นเต้นยินดีมีสุข
 ทั้งสนุกสนานทั้งชื่นมื่นทั้งได้บุญ
 เดี๋ยวนี้พูดถึงเทศกำลต้องเตรียมใจ
 ไปพร้อมหน้าพร้อมตาอาจไม่ได้กลับครบ
 ตัวระมัดระวังแต่คนอื่นประมาท
 ลงเอยโทษระบบการสัญจรบ้านเรา
 รถมากกว่าถนนคนมากกว่ารถสาธารณะ
 จบเทศกาลก็ได้แต่ประเมินตัวเลข
 ปีนี้จ�ำนวนคนเจ็บคนตำยมำกกว่ำน้อยกว่ำปีก่อน
 จังหวัดไหนจ�ำนวนมำกขึ้นจังหวัดไหนจ�ำนวนลดลง
 แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปพร้อมกับเทศกาล
 พูดถึงจำานวนการสูญเสีย

แต่ไม่พูดถึงกำรสูญเสียที่ต่อเนื่องจำกนั้น
ครอบครัวที่เคยมีพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตา
เหลือแค่ลูกที่ต้องมีชีวิตต่อไปตามลำาพัง
ครอบครัวที่เคยมีลูกเป็นเสาหลัก
เหลือแค่พ่อแม่ชราพี่น้องที่ต้องดิ้นรนต่อไปตามยถากรรม
ครอบครัวที่เคยมีสามีภรรยาลูก
เหลือแค่สามีกับลูกเหลือแค่ภรรยากับลูก
ซึ่งเป็นเรื่องของ “คุณค่า” มากกว่า “จ�านวน”
พอเน้นจำานวนคุณค่าก็เลยแทบไม่สนใจ
มองกันแค่จำานวนมากกว่าจำานวนน้อยกว่า
“มาก” และ “น้อย” จึงเป็นตัวแปร
ในขณะที่ “คุณค่า” วัดไม่ได้ด้วยจำานวน
เพรำะหนึ่งชีวิตคือคุณค่ำหนึ่งเดียวสูงส่งยิ่งใหญ่

 หนึ่งเดียวคนนี้...นับไม่ได้เทียบไม่ได้
 เมื่อคุ้นเคยกับการเอา “จำานวน” เป็นตัววัด
 ใครรวยใครจนดูกันที่ “จ�ำนวน” ทรัพย์สินเงินทอง
 ใครมีศักดิ์ศรีใครไร้ศักดิ์ศรีดูกันที่ “จ�ำนวน” สิ่งที่มี
 ใครมีบำรมีดูที่ “จ�ำนวน” คนกรำบไหว้ยกย่องพินอบพิเทำ
 จะว่าไปแล้ว
 ในช่วงเทศกาลเอาแต่คำานึงกันแค่ “จ�านวน” การสูญเสีย
 จนมองข้าม “คุณค่า” การสูญเสีย
 ถ้ำคนเห็นคุณค่ำชีวิตมำกกว่ำนี้
 การสูญเสียชีวิตคงไม่มากขนาดนี้
 ถ้ำคนรักชีวิตตนมำกกว่ำนี้
 ก็จะรักชีวิตคนอื่นไม่แพ้กัน
 ตราบใดยังเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ามากกว่าชีวิต
 ความสนุกความมันความคึกคะนองความสะใจ
 แต่ละเทศกาล “จำานวน” ชีวิตที่ถูกสังเวยไปก็คงไม่รู้จบ
 มารักชีวิตกันให้จริงเถอะ...ก่อนจะไม่มีชีวิตให้รัก 
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 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2019   

อาทิตย์ที ่5 ในเทศกาลมหาพรต  สมเดจ็พระสันตะปาปา 

ฟรงัซสิเสดจ็ประกอบพธิบูีชาขอบพระคณุ  เสกพระแท่น

และเสกวัด San Giulio ในชุมชน Monteverde   

หลังการซ่อมบำารุงพื้นของวัดที่ เสียหายอย่างหนัก 

โอกาสเดียวกันน้ีพระองค์ทรงพบปะสมาชิกชุมชนวัด 

ที่มาเฝ้าพระองค์จำานวนมาก  รวมถึงนายฟรานซิสและ

คนงานจำานวนหนึ่งที่รับผิดชอบงานซ่อมบำารุงวัดตลอด

ระยะเวลา 3 ปี

 ภายในวัดน้อยที่ ใช ้ประกอบพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณระหว่างการบูรณะวัด  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงโปรดศีลมหาสนิทแก่เด็กชายและหญิง

จำานวนหนึ่งที่ได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก พร้อมกับ

เสด็จเยือนชุมชนวัดในกรุงโรม   

สมาชิกครอบครัวของเด็กเหล่านั้นที่มาเฝ้าพระองค์

 ประมาณ 16.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปา

เสดจ็ไปยงัวดัพระแม่มารย์ีผูป้ฏสินธนิริมล  มพีระคาร์ดนิลั 

อันเยโล เดอ โดนาติส (Angelo De Donatis) พระ

สังฆราชผู้ช่วย และพระสังฆราชเปาโล เซลวาดากิ 

(Paolo Selvadagi) เจ้าคณะ และคณะพระสงฆ์ให้การ

ต้อนรับพระองค์

 โอกาสเดยีวกนันีส้มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ

ทรงทักทายบรรดาผู้ป่วย ผู้บริจาคเงินบูรณะวัด และ 

คู่สมรสใหม่ รวมถึงเหล่าอาสาสมัครและผู้ที่ได้รับความ

ช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่จากองค์กรคาริตัสประจำาวัด

 ในบรรดาบุคคลที่มาเฝ้า  พระองค์ประทาน

กำาลังใจแก่ครอบครัวสี่ครอบครัวที่ไร้ท่ีอยู่อาศัยระหว่าง

ภยัพบิตัใินฤดหูนาว  ซึง่ทางองค์กรวดัได้ให้ความช่วยเหลอื 

พระองค์ทรงทักทายพระสงฆ์และสัตบุรุษที่มาเฝ้า

พระองค์ ก่อนเสด็จกลับสำานักวาติกัน 

(ซีนิต-กรุงลอนดอน)  พระศาสนจักรคาทอลิกรณรงค์

สร้างวินยัแก่บรรดาเยาวชนทีน่ยิมรวมตวักนัเพือ่ต่อต้าน

คู่อริ

 เมื่อวันเสาร์ที่ 6   เมษายน ค.ศ. 2019   ณ จัตุรัส 

ทราฟาลการ์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระ

คาร์ดินัลวินเซ็นต์ นิโคลัส ร่วมกับผู้นำาพระศาสนจักร

ในกรุงลอนดอน ขอความร่วมมือบรรดาเยาวชนและ 

ครอบครัว รวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอาชญา- 

กรรมที่รุนแรงของเยาวชน ให้ยุติการใช้ความรุนแรง 

ต่อกัน

 พระคาร์ดินัลนิโคลัส กล่าวเสริมว่า “วิธีเดียว 

ที่สามารถยกเลิกวัฒนธรรมการประพฤติตนเป ็น 

‘นักเลงโต’ ของบรรดาเยาวชนให้ประสบผลสำาเร็จ คือ

การหากิจกรรมที่สร้างสรรค์แก่บรรดาเยาวชน ด้วยการ

ปลุกจิตสำานึกในความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมท่ีเป็น

ด้านบวก สร้างสรรค์ และสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแก่

เยาวชน”

 “ในสัปดาห์นี้มีพระสงฆ์องค์หนึ่งได้ปรึกษา

พ่อเรื่องการจัดตั้งสโมสรชกมวยภายในชุมชนวัด  พ่อ

ก็เห็นดีด้วยเพราะเมื่อพ่อเป็นเยาวชนในลิเวอร์พูล  

ชุมชนวัดคาทอลิกส่วนใหญ่มีสโมสรชกมวย  พ่อเชื่อว่า

สนามมวยเป็นสถานที่อบรมด้านวินัยและเป็นกิจกรรม

ที่มีประโยชน์  กีฬาชกมวยยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง

ผู้นำาพระศาสนจักรเรียกร้องการยุติอาชญากรรม  
วินัยและทักษะการใช้ชีวิตที่ดีแก่เยาวชน”

 พระคาร์ดินัลนิโคลัสได้ยกตัวอย่างของส่ือ 

บางสือ่ทีส่่งเสรมินสิยัไม่ดต่ีอเยาวชนว่า  “ภายในครอบครวั 

และโรงเรียน เราจำาเป็นต้องอบรมศีลธรรมที่ดีแก่เยาวชน  

ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ และมีวินัย เป็นสำาคัญ  การ

ปลูกฝังสิ่งท่ีดีในวัยเด็กช่วยให้พวกเขาได้เติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

 โอกาสเดียวกันนี้พระคาร์ดินัลนิโคลัสกล่าวแก่

เยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มก่อกวนและใช้มีดเป็นอาวุธ

ว่า “หากลูกหรือเพื่อนๆ ของลูกอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่คอย

ก่อกวนผู้อื่น ขอให้พยายามปลีกตัวออกจากกลุ่ม  หาก

ลูกหรือเพื่อนๆ พกมีด ให้ไปที่แม่นำ้าและทิ้งอาวุธมีด

ไปเสีย  ให้ทำาลายอาวุธนั้นเพราะมีดไม่ได้ช่วยให้ลูก

ปลอดภัย แต่ตรงกันข้ามเป็นการเสี่ยงที่พกมีด เพราะ

การพกมีดอาจทำาให้ผู้อื่นบาดเจ็บและอาจทำาลายชีวิต

ของลูกเองก็เป็นได้”

 “ดังนั้น จงสร้างมิตรภาพ  หาที่ซึ่งลูกสามารถ

ไปพบเพื่อนๆ และนั่งพูดคุยกัน  แบ่งปันประสบการณ์

ที่สร้างสรรค์แก่ผู้อื่น  สวดภาวนาตามลำาพัง พูดคุยกับ

พระเป็นเจ้าและให้ชีวิตของลูกเติบโตจากการมีชีวิต 

ชิดสนิทกับพระเยซูคริสตเจ้า”   

 ในเร่ืองการสวดภาวนา จงมองดูไม้กางเขน 

ไม่เพียงแทนความเศร้าหรือการทนทุกข์ทรมาน แต่เป็น

ประจักษ์พยานถึงความหวังใหม่

 “สำาหรับครอบครัวที่เป็นกังวลในลูกๆ ที่กำาลัง

เป็นเยาวชน  ขอให้ลูกได้พูดคุยกับเขา พูดคุยเสมอๆ  

ส่วนครอบครัวที่หนักใจในปัญหาความสัมพันธ์ท่ีด ี

กับสมาชิกในครอบครัว  พยายามหาเวลาเงียบๆ นั่ง

ด้วยกัน และสวดภาวนาด้วยคำาพูดที่เรียบง่ายและจริงใจ

ต่อกัน” 

(กรุงวอร์ซอ, ประเทศโปแลนด์) สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งโปแลนด์  โดยพระอัครสังฆราช  

Kazimierz Nycz  ผู้ดำารงตำาแหน่งพระคาร์ดินัล

พระอัครสังฆราชแห่งกรุงวอร์ซอ กล่าวว่า “พระ

ศาสนจักรคาทอลิกโปแลนด์ได้จัดงานจัดแสดง

หนังสือครั้งที่ 25  โดยรวบรวมผลงานหนังสือ 

‘วรรณกรรมและบทละคร’ เล่มแรกของคาโรล 

วอยติวา*  ชื่อ “จูเวนิไรย์” (Juvenilia) ซึ่งตีพิมพ์ 

ระหว่าง ค.ศ. 1938-1946 จัดแสดงให้ผู้สนใจ 

เข ้ าชมภายในปราสาทรอยัลในกรุงวอร ์ซอ  

นิทรรศการหนังสือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดแสดง

ผลงานที่ประณีตของคาโรล     วอยติวา  เป็นผลงาน 

จัดพิมพ์ผลงานวรรณกรรม
ของคาโรล วอยติวา  

(อ่ำนต่อหน้ำ 13)
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คุณพอเจาอาวาส ซิสเตอร และ สัตบุรุษ
ขอเชิญทานรวมฉลองวัด 

พระมารดาพระศาสนจักร 
นครศรีธรรมราช

วันเสารที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดย

พระสังฆราช
ประธาน ศรีดารุณศีล

คุณพอเจาอาวาส ซิสเตอร และ สัตบุรุษ
ขอเชิญทานรวมฉลองวัด 

พระมารดาพระศาสนจักร 
นครศรีธรรมราช

วันเสารที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดย

พระสังฆราช
ประธาน ศรีดารุณศีล

ทานที่ปรารถนาจะสนับสนุนโครงการของวัด 
1. ขยายพื้นที่รอบพระแทน งบ 180,000 บาท 
2. ปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกวัด งบ 87,000 บาท 
3. ตอเติมศาลาที่พัก งบ 75,000 บาท
สามารถโอนเงินผาน... ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดหัวอิฐ 
หมายเลขบัญชี 506-2-40430-5 ในนาม มีคาแอล อดุลยเกษม
โอนแลวกรุณาโทรแจง 081-422-7456 หรือ Fax 075-343-089
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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  

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญคุณบุบผา 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

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

http://www.ponmaree.com / Line@ponmaree
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หมายเหตุ (ต่อจำกหน้ำ 18)

ตอนที่ 14 โบกมือลา แล้วจะกลับมาเยือนอีกครานะ

 ผมถงึสนำมบินฮะเดดะก่อนเวลำพอสมควร ควำมอ่อนล้ำของแต่ละวันส่งผล

มำถึงวันสุดท้ำยก่อนกลับไปถึงประเทศไทย ทำนก๋วยเตี๋ยวร้อน ๆ เดินร้ำนหนังสือ 

ที่หยิบหนังสือแต่ละเล่มแทบจะอ่ำนไม่ออก เพรำะไม่ค่อยมีหนังสือภำษำอังกฤษเลย 

สนำมบินที่นี่ค่อนข้ำงชำตินิยม ไม่ค่อยเห็นผลิตภัณฑ์จำกเมืองอื่นเท่ำไร ยกเว้นพวก

เครื่องส�ำอำงที่เป็นที่รู้จักและใช้กันทั่วโลก ที่น่ำสนใจก็คือ มุมสงบส�ำหรับนั่งเหยียดขำ 

ได้ (เหมือนเตียงผ้ำใบเมืองไทย) ผมใช้เวลำตรงจุดนั้นสัก 2 ชั่วโมงก่อนเดินทำง

เห็นจะได้

 กำรไปเยี่ยมไปเยือนและไปประชุมที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก�ำลังจะ 

สิ้นสุดแล้ว วันรุ่งขึ้นเมื่อผมกลับถึงที่ประเทศไทย ต้องไปร่วมมิสซำแต่งงำน 1 มิสซำ 

หลังนั้นจะไปต่อที่บ้ำนเณรเล็กยอแซฟ มีคิวร่วมงำนศิษย์เก่ำ และเล่นดนตรีกับเพื่อน

ในวงที่กลับมำรวมตัวกันเล่นในวำระพิเศษ เมื่อทบทวนช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ไม่มีค�ำพูด

และเหตุผลใดที่จะใช้ได้เกินไปกว่ำ ที่สุดแล้วพระเป็นเจ้ำก็น�ำทำงเรำมำ

 ชีวิตบินไกลกว่ำที่คิด ตั้งใจ หรือคำดหวัง แม้ทุกเที่ยวบินอำจมีควำมเสี่ยง

อยู่ตรงหน้ำ ควำมไม่คุ้นคั่นกลำง แต่กำรเรียนรู้อย่ำงไม่รู้จบ และควำมเช่ือม่ันว่ำ 

ที่สุดแล้ว พระองค์ก็จะคลี่คลำย และวำงเส้นทำงควำมส�ำเร็จ อยู่ตรงหน้ำ ขอบคุณพระ 

เป็นควำมรู้สึกตั้งต้นและเป็นวิถีชีวิตของกำรท�ำงำนในหนทำงแบบนี้เสมอ

 ซำโยนำระ เจแปน ไม่นำนเรำคงจะได้พบกันอีก... เครื่องบินค่อยๆ สยำย

ปีกลอยสูงขึ้น สูงขึ้น และเมื่อถึงชั้นบรรยำกำศที่เหมำะสมเครื่องก็สงบลง ไฟถูกหรี่

และดับลง ...ท่ำนผู้โดยสำรโปรดทรำบ เรำก�ำลังลดระดับลงเพื่อจอดที่ท่ำอำกำศยำน

สุวรรณภูมิ... (จบบริบูรณ์)                                          บรรณาธิการบริหาร
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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

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

ชาตะ ค.ศ. 1920 
พักผอนในพระเจา 

18 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ครบ 6 ปี 
“ดวยความอาลัยจากลูกหลาน”

อากาทา ละมูล เเซฉั่วอากาทา ละมูล เเซฉั่ว

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 ที่จากไปแลว
และภราดาเซนตคาเบรียล

ทานอื่นๆ ที่จากไปแลว
“ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา

ขาพเจายินดีทำตามน้ำพระทัย”
“ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา

ขาพเจายินดีทำตามน้ำพระทัย”

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

ราคา  99,900.-  บาท

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
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

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

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิก”  

    บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ผู้สมัครบวชเป็นพระสงฆ์
ในง�นประก�ศข่�วดีของส�มเณร�ลัยแสงธรรม

 การเตรียมผู้สมัครฯ ให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี

(Missionary) คือการอบรมผู้สมัครฯ ให้เกิดความสนใจ 

ในการประกาศข่าวดี (Evangelization) ซึ่งสิ่งนี้ถือว่า

เป็นพันธกิจ (Mission) ที่พระคริสตเจ้าทรงมอบหมาย

ให้แก่พระศาสนจักร (Church) และบรรดาคริสตชนทุกคน 

ต้องปฏิบัติ ดังคำากล่าวของพระเยซูเจ้าท่ีว่า “ท่านท้ังหลาย

จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 

16:15) สอดรับกับเอกสารการประกาศข่าวดีแก่โลก

สมัยใหม่ (Evangelii Nuntiandi) ที่กล่าวว่า “การ 

ประกาศพระวรสาร คือ การประกาศข่าวดีไปให้ทั่วถึง

ทุกแวดวงของมนุษยชาติ เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจของ

พวกเขา ทำาให้พวกเขากลายเป็นมนุษยชาติใหม่ ด้วย

เหตุนี้สามเณราลัยแสงธรรมจึงเน้นการอบรมผู้สมัครฯ

เพ่ือให้ทุกคนมีจิตตารมณ์ของการเป็นผู้ประกาศข่าวดี 

โดยได้มีการดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. การอบรมให้เจริญชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพระจิต 

เจ้า ผู้ประกาศข่าวดีต้องมีจิตตารมณ์ของพระจิตเจ้า ดัง 

คำากล่าวที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระจิตขององค์พระผู้- 

แนวท�งก�รอบรม

เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิม 

ข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้า 

ไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำา คืนสายตาให้แก่ 

คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศ 

ปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 4: 

18-19) และก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงส่งบรรดาสาวกไป 

ประกาศข่าวดี พระองค์ประทานพระจิตเจ้าลงเหนือ 

พวกเขา ด้วยเหตุนี้ ผู้สมัครฯ จึงควรได้รับการอบรม 

ให้มีความสัมพันธ์กับพระจิตเจ้า เพ่ือพระจิตเจ้าจะทรง 

เป็นผู้บันดาลให้พวกเขาได้พูด และเตรียมจิตใจผู้ฟัง 

ได้ต้อนรับข่าวดีในการประกาศของผู้แพร่ธรรม

 2. การอบรมให้เจริญชีวิตที่เป็นพยานต่อข่าวดี 

การประกาศข่าวดีท่ีทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ 

การเจริญชีวิตท่ีเป็นประจักษ์พยานของผู้ประกาศ  

(Witnesses) ผู้สมัครฯ จึงควรได้รับการอบรมให้เจริญ 

ชีวิตตามพระวรสาร คือ ความเรียบง่าย สมถะ รักการ 

ภาวนา มีจิตเมตตาปรานี รักความยุติธรรม แสวงหา 

ความจริงและสันติ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์เป็นต้นสำาหรับผู้ยากไร้ นอกจากนี้  

ผู้สมัครฯ ยังควรถูกฝึกให้มีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตน  

ตัดสละความสุขส่วนตัวพร้อมที่จะเจริญชีวิตตาม 

คุณค่าพระวรสารในโลกปัจจุบันด้วยท่าทีของผู้รับใช้ 

ที่ซื่อสัตย์ “พวกท่านจะต้องเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้” 

(เทียบ กจ 2:32)

 3. การอบรมให้เจริญชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความ

รักและซื่อสัตย์ต่อความจริง ความรักเป็นพื้นฐานของ 

ทุกสิ่ง ที่ใดมีความรักที่นั่นจะเกิดสันติสุข จำาเป็น

อย่างยิ่งที่ผู้สมัครฯ จำาเป็นจะต้องได้รับการอบรมให้ม ี

หัวใจแห่งความรักเช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า 

พระองค์ทรงกระตือรือร้นที่ออกตามหาคนบาป คน

อ่อนแอและผู้ที่ได้รับผลของบาปทำาร้าย เช่นเดียวกัน 

ผู้สมัครฯ ควรได้รับการอบรมท่ีจะออกไปหาผู้ท่ียังไม่รู้จัก

พระเยซูคริสตเจ้าเพ่ือบอกพวกเขาถึงข่าวดีท่ีพระองค์

นำามา เกี่ยวกับความรักนี้ท่านนักบุญเปาโลได้อธิบายถึง 
(อ่ำนต่อหน้ำ 11)
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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
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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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เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจำกหน้ำ 10)

ความหมายของ “รักแท้” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

เกี่ยวกับความรักแท้ในชีวิตจริง “ความรักย่อมอดทน

มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง  

ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำา 

ความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินด ี

ในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เช่ือทุกอย่าง 

หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ความรักไม่มีสิ้นสุด แม้

การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิก แม้การพูดภาษาที่

ไม่มีใครเข้าใจจะยุติ แม้ความรู้จะหมดส้ิน”(1คร 13:4-8)

นอกจากนี ้พระเยซูเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ราเจรญิ 

ชีวิตอยู่บนหลักของความจริง  “ความจริงจะทำาให้ท่าน 

เป็นอิสระ” (ยน 8:32) ความจริงนั้นคือความจริงที่ 

เก่ียวกับพระเป็นเจ้าและมนุษย์พร้อมท้ังส่ิงสร้างท้ังหลาย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้สมัครฯ จำาเป็นจะต้องได้รับการอบรมให้

เป็นผู้แสวงหาความจริงและเผยแพร่ความจริงแก่ผู้อื่น  

ไม่ทรยศหรือบิดเบือนความจริง กล้าหาญ มุ่งมั่นและ

อดทนเด็ดเดี่ยวที่จะอยู่บนหลักของความจริงโดย 

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

4.  การอบรมให้เจริญชีวิตที่มีจิตใจร้อนรน 

อุปสรรคต่อการประกาศพระวรสารคือการขาดความ

กระตือรือร้น ซึ่งมีผลมาจากความเฉื่อยชา ไม่ยินดี

ยินร้าย มุ่งแต่จะแสวงหาความสุขใส่ตัว นอกจากนี้ อาจ

จะมีผลมาจากการยุ่งวุ่นวายกับงานอื่นๆ จนล้นมือ ก่อ

ให้เกิดความเหนื่อยล้า ไม่สนใจต่อการประกาศข่าวดี  

ผู้สมัครฯ ควรได้รับการอบรมให้รู้จักจัดลำาดับความ

สำาคัญกับงานต่างๆ (Priority) และควรจัดให้งานประกาศ 

ข่าวดีเป็นพันธกิจหลักระดับต้นๆ สำาหรับผู้ที่เป็นศาสน- 

บริกรสงฆ์ของพระเป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม จิตตารมณ์

ความร้อนรนในการประกาศข่าวดี จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องได้รับการหล่อเล้ียงจากชีวิตการภาวนา ศีลมหาสนิท

และพระวาจาของพระเป็นเจ้าด้วย

5. การอบรมให้เป็นผู้สร้างความเป็นหนึ่งเดียว 

(Man of Communion) พระเยซูเจ้าทรงภาวนาขอ

ความเป็นหน่ึงเดียวกันในระหว่างศิษย์ (เทียบ ยน 17:1-

26) การประกาศข่าวดีคือการออกไปเพื่อเสริมสร้าง

ความเป็นหนึ่งเดียวกันท้ังในและนอกพระศาสนจักร 

เพ่ือเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าให้เกิดข้ึน

และเป็นจริงในสังคมโลก ผู้สมัครฯ ควรได้รับการอบรม

เพื่อเป็นผู้นำาในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว (Man of  

Communion) อย่างไรก็ตาม ความเป็นหนึ่งเดียวนี้

มิใช่การที่จะต้องให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดซึ่งขัดกับ

ธรรมชาติของโลกที่มีความหลากหลาย แต่ความเป็น

หนึ่งเดียวกันนี้คือความเป็นหนึ่งเดียวในท่ามกลาง

ความแตกต่าง (Unity in Diversity) นั่นหมายความว่า  

ทุกสิ่งสร้างยังมีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นของตนเอง แต่

สามารถมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพ่ือความดีของ

ส่วนรวม

6. การอบรมให้เป็นผู้นำาแห่งการเสวนา (Dia-

logue) สภาพความเป็นจริงของภูมิภาคเอเชีย คือ สภาพ

ความหลากหลาย เช่น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดคือคุณค่าที่เป็นจริงใน

ภูมิภาคแห่งนี้ จำาเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค

แห่งนี้จะต้องเข้าใจ ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ (Harmony) ด้วยเหตุนี้ จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

อบรมผู้สมัครฯ ให้เข้าใจถึงบริบทของเอเชียและท่าที

ที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับคุณค่าเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์  

สิ่งนี้คือ “การเสวนา” ดังปรากฏอยู่ในเอกสารพระศาสน- 

จักรในเอเชียได้ระบุว่า “ส่ิงสำาคัญย่ิงต่อพันธกิจการประกาศ 

พระวรสารของพระศาสนจักรในเอเชียคือ ความสัมพันธ์

กับคริสตชนนิกายต่างๆ และกับผู้นับถือศาสนาอื่นๆ 

(EA 24) นอกจากน้ี ในการประชุมสหพันธ์สภาพระ

สังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ได้กล่าวย้ำาถึงความจำาเป็น 

เร่งด่วนในการจัดหลักสูตรการอบรมศึกษาด้านการ 

เสวนาในสามเณราลัย เพ่ือให้ผู้ท่ีจะเป็นพระสงฆ์ในอนาคต 

เข้าใจและเป็นนักเสวนา (Man of Dialogue) ที่ถูกต้อง 

โดยการมีคุณลักษณะภายในที่เปิดตนเองและมีความ 

พร้อมท่ีจะเข้าหาผู้อ่ืนได้ง่าย พร้อมท่ีจะสร้างปฏิิสัมพันธ์ 

อันดีต่อกันระหว่างผู้อื่นแม้จะมีความแตกต่างกัน 

ทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย 

สามารถประสานความร่วมมือกันเพื่อสร้างความเป็น

หนึ่งเดียวกันอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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แม้จะต่างความเชื่อ (ต่อจำกหน้ำ 19)

ซึ่งรับผิดชอบงานอภิบาล เขตแม่พระรับเกียรติยก

ขึ้นสวรรค์ (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

และพัทลุง) ร่วมกับคณะภคินีรักกางเขนแห่งจันทบุรี  

จัดค่ายคุณธรรมค�าสอน ส�าหรับเด็ก และเยาวชน  

ในหัวข้อ “จงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์

ทั้งปวง” (มก 16:15) มีเด็ก และบุคลากรร่วมค่าย

จ�านวน 63 คน ในจ�านวนนี้แบ่งเป็นคาทอลิก  43 

คน และพี่น้องต่างความเชื่อ 20 คน โดยใช้สถานที่

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต 

 กิจวัตรประจำาวันของชาวค่าย เริ่มต้นด้วยกาย 

บริหาร อาบน้ำาทำาธุระส่วนตัว ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เด็กๆ ได้ทำากิจกรรม

เตรียมความพร้อม ต่อด้วยการเรียนรู้คุณธรรมคำาสอน

ร่วมกัน โดยเน้นที่เนื้อหาความเชื่อคริสตชน คุณธรรม 

จริยธรรมในชีวิตประจำาวัน มีคุณพ่อ ซิสเตอร์ และ

คุณครู เป็นวิทยากรแบ่งปันให้ความรู้

 ในช่วงบ่ายชาวค่าย ได้มีโอกาสนอนหลับพักผ่อน 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมความรู้เนื้อหาคำาสอน 

ที่ได้เรียนรู้ในภาคเช้า เล่นเกมกีฬาร่วมกัน เป็นโอกาส 

ของการเรียนรู้จักท่ีจะอยู่ร่วมกัน แบ่งปันพระพร ความ 

สามารถท่ีแต่ละคนถนัด หลังจากรับประทานอาหารเย็น 

เด็กๆ ได้มีโอกาสผ่อนคลาย ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์  

นันทนาการร่วมกัน ไตร่ตรอง กิจรรมในแต่ละวัน ด้วย 

การรับชมประมวลภาพ จากน้ันจึงภาวนาค่ำา ขอบพระคุณ

พระร่วมกัน

 ค่ายคุณธรรมคำาสอน จบลงด้วยพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณโดยคุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะ 

รอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระเยซูคริสตเจ้า แขวงประเทศไทย 

เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร ให้ 

ผู้ร่วมค่ายทุกคน

ความประทับใจจากการร่วมค่าย 

 คุณครูวรรณา สังขรัตน์ ครูค�าสอนโรงเรียน

ดาราสมุทร ภูเก็ต “ความเชื่อที่แตกต่างกัน ไม่ได้เป็น

อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจในคร้ังน้ี เพราะทุกคนเปิดใจ 

ให้พระคริสต์ในการดำาเนินชีวิต โดยเฉพาะเยาวชน พวก

เขาไม่ได้พูดถึงความแตกต่างในความเชื่อของตน แต่

พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน และมีความสุข สนุกกับ

กิจกรรมที่ค่ายจัด”

 คุณครูดิศพงษ์ จิตร์บ�ารุง ฝ่ายจริยธรรม 

ค�าสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี

“รู้สึกมีความสุข ประทับใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการทำาหน้าที่ ที่พระเยซูเจ้ามอบหมาย คือ การ

ประกาศข่าวดี ประกาศเรื่องราวของพระเยซู ซึ่งในชีวิต

จริง อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสทำาหน้าที่จริงจังชัดเจน

แบบนี้ ค่ายนี้ได้เปิดโอกาสให้ผมได้แสดงความสามารถ 

ใช้พระพรในการทำาหน้าที่นี้ ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะ 

ทำางานร่วมกับผู้อื่น ที่มีความแตกต่างในความเชื่อ  

ต่างครอบครัว ต่างพื้นฐานชีวิต แต่เราก็สามารถใช้

ชีวิตและทำาหน้าที่ประกาศร่วมกันได้ ดังพระวาจาของ

พระเจ้า ซึ่งได้นำามาเป็นพลังผลักดันในการจัดค่ายที่ว่า 

“จงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง (มก 

16:15)” ”

สิ่งที่อยากจะขอบคุณพระเป็นพิเศษ 

 คุณครูอดิศักดิ์ ฟักโต วัดพระตรีเอกภาพ 

หนองหิน นครปฐม “ขอขอบพระคุณพระเจ้า สำาหรับ

ประสบการณ์ดีๆ ในค่ายคำาสอนแห่งนี้ ได้พบเจอกับ

เพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกคน ได้แบ่งปันพระพร ใช้ชีวิต

ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นกันเองกับทุกๆ คน ไม่ว่า

จะเป็นบรรดาเด็ก ๆ หรือบุคลากรค่ายคำาสอน”

 ซิสเตอร์สายชล ลี้มงคลเลิศ คณะภคิน ี

รักกางเขนแห่งจันทบุรี “ขอบคุณพระเป็นเจ้า ที่ทรง

ประทานประสบการณ์ในการประกาศข่าวดี ผ่านทาง

ค่ายคำาสอน ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทำาให้ลูกได้รัก

พระองค์มากขึ้น และทำาให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบน

โลกนี้ ก็ยังมีพระเยซูเจ้าพระองค์นี้ ที่เดินไปพร้อมๆ กับ

ลูก”

จัดพิมพ์ผลงาน (ต่อจำกหน้ำ 7)

หนังสือที่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อน รวมถึงบทกวีนิพนธ์

เรื่องความรัก โดยผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาในอนาคตเป็นผูป้ระพนัธ์  ซ่ึงมหีลายเล่มท่ีไม่เคย 

จัดแสดงมาก่อน”  

 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2019  พระ

คาร์ดินัล Kazimierz Nycz ได้กล่าวขอบใจชุมชน

วอร์ซอ และชุมชนคราคูฟ (บ้านเกิดคาโรล  วอยติวา) 

ผู้ร ่วมกันจัดเตรียมโครงงานบทประพันธ์โดยคาโรล  

วอยติวา   พระคุณเจ้าต้ังข้อสังเกตว่าการจัดงานครั้งนี ้

บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ “เป็นการรวบรวมผลงาน

ประพันธ์หนังสือ  ทั้ง 3  เล่ม ของพระคุณเจ้าวอยติวา  

ไว้ในชุดเดียวกัน ตรวจต้นฉบับที่ตีพิมพ์อย่างละเอียด 

และรวบรวมหนังสือท่ียังไม่เคยตีพิมพ์ให้ครบถ้วนเป็น

ชุดที่สมบูรณ์”

 ชุดที่ 1  “วรรณกรรมและบทละคร” ประพันธ์

โดยคาโรล วอยติวา ชื่อ “Juvenilia” เป็นวรรณกรรม

ที่แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกของ ยอห์น ปอล 

ที่ 2  มีเนื้อหาที่เคยตีพิมพ์แล้ว และเสริมผลงานและ

จดหมายทีไ่ม่เคยตพีมิพ์มาก่อน  เป็นผลงานการรวบรวม 

ของสถาบันเพื่อการเสวนาด้านวัฒนธรรมระดับชาติ

ของยอห์น ปอล ที่ 2 ในเมืองคราคูฟ และสำานัก

พิมพ์ “Znak” ไว้ด้วยกัน  เป็นการศึกษาผลงานด้าน

วรรณกรรมของผู ้ท่ีจะดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาในอนาคต  ผลงานท้ังสามเล่มของชุดนีจ้ะตพิีมพ์ 

อีกคร้ังโดยเสริมบทความที่ยังไม่เคยพิมพ์มาก่อนไว ้

ในชุดเดียวกันนี้

หมายเหตุ : 

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ทรง

เป็นผู้นำาพระศาสนจักรคาทอลิกระหว่าง ค.ศ. 1978- 

ค.ศ. 2005  เกิดวันที่ 18  พฤษภาคม ค.ศ. 1920  

สิ้นพระชนม์ 2 เมษายน  ค.ศ. 2005 ทรงได้รับเลือกตั้ง 

ให้ดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาในการประชุม

คอสซิสตอรี (การประชุมลับเพื่อเลือกตั้งสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปา) เป็นการลงคะแนนลับครั้งที่สองของการเลือก

ตั้งใน ค.ศ. 1978 ให้ดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปา 

ต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1  ผู้ซึ่ง

สิ้นพระชนม์หลังดำารงตำาแหน่งเพียง 33 วัน  

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ทรง

ได้รับการขนานพระนามว่าเป็นผู ้ช่วยให้ระบอบการ

ปกครองคอมมิวนิสต์ในโปแลนด์ล่มสลาย ส่งผลให้การ 

ปกครองระบอบเดียวกันนี้ของประเทศอ่ืนๆ ในทวีป 

ยโุรปในขณะนัน้สิน้สดุลง  พระองค์ยงัทรงมบีทบาทสำาคญั 

ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนากับศาสนายิว 

ศาสนาอิสลาม พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก 

และพระศาสนจักรแองกลีกัน

 พระคาร์ดินัล  Kazimierz Nycz  พระอัคร-

สังฆราชแห่งกรุงวอร์ซอ

 พระคาร์ดินัล Kazimierz Nycz เป็นพระ

คาร์ดินัลชาวโปแลนด์ของพระศาสนจักรคาทอลิก  เกดิ

วนัที ่1  กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1950 ปัจจบัุนดำารงตำาแหน่ง

พระอัครสังฆราชแห่งกรุงวอร์ซอ ก่อนหน้านี้ท่านดำารง 

ตำาแหน่งพระสงัฆราชแห่ง Koszalin-Kotobrzeg ระหว่าง 

ค.ศ. 2004-2007  ท่านได้รบัเลอืกตัง้ให้เป็นพระคาร์ดนิลั 

ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ 

เบเนดิกต์ ที่ 16  ผู้ทรงเรียกประชุมลับเพื่อเลือกตั้ง 

พระคาร์ดินัลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคำร์ดินัล  

Kazimierz Nycz
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงคุกเข่าก้มลงจุมพิตเท้าของผู้น�าซูดานใต้และคู่ขัดแย้ง
เพื่อวิงวอนให้ทั้งสองฝ่ายด�ารงอยู่ในสันติสุข 
 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส เสด็จออก ณ หอพักซางตา มาร์ธา ในนครรัฐวาติกันเพื่อพบปะและให้โอวาท

บรรดาผู้นำาซูดานใต้ที่มาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่วาติกันเป็นเวลา 2 วัน โอกาสนี้พระองค์

ทรงวิงวอนทั้งประธานาธิบดีซัลวา กีร์ มายาร์ดิต, รีค มาชาร์ อดีตรองประธานาธิบดี

ที่ผันตัวไปเป็นผู้นำากลุ่มกบฏ และรองประธานาธิบดีอีก 2 คน ให้เคารพต่อข้อตกลง 

สงบศึกที่พวกเขาได้ลงนามและตกลงที่จะจัดตั้งรัฐบาลท่ีเป็นเอกภาพในเดือนหน้า 

พระองค์ตรัสว่า “ข้ำพเจ้ำวอนขอพวกท่ำนในฐำนะพี่ชำยให้คงไว้ซึ่งสันติภำพ ข้ำพเจ้ำ

วอนขอพวกท่ำนด้วยหัวใจ ให้เรำก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำ ถึงแม้จะมีปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย 

แต่มันก็ไม่อำจจะชนะเรำได้ จงร่วมมือกันแก้ไขปัญหำของพวกท่ำนเถิด”

 คำาวอนขอของพระองค์ถูกกดดันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความวิตกกังวลท่ีเพ่ิมขึ้น

ในซูดานใต้ว่า การก่อรัฐประหารยึดอำานาจรัฐบาลในประเทศซูดานวันเดียวกันนี้ อาจ

ทำาให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อข้อตกลงสันติภาพอันเปราะบางในการยุติสงครามกลางเมือง

อันโหดร้ายที่มีมาตลอดห้าปีของซูดานใต้

ทนทุกข์จากอาการเจ็บเข่าเรื้อรัง ทรงก้มองค์ลงคุกเข่า 

อย่างยากลำาบากจนต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ช่วย 

เพื่อบรรจงจุมพิตเท้า 2 ผู้นำาหลักที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน

อย่าง ประธานาธิบดีซัลวา กีร์ มายาร์ดิต, กับอดีตรอง

ประธานาธิบดี รีค มาชาร์, และผู้นำาอีก 2 คนที่อยู่ 

ในห้อง คือ รองประธานาธิบดีตาบาน เดง ไก และ

รองประธานาธิบดี รีเบ็กกา นานเด็ง เดอ มาเบียร์  

พร้อมทรงกระ ตุ้นพวกเขาไม่ ให้หวนกลับไปทำ า

สงครามกลางเมืองอีก

 ในพระโอวาทที่ทรงเตรียมไว้ก่อนหน้านี้  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “ผู้คนในซูดานใต้ 

รู้สึกเหน่ือยล้าจากสงคราม และผู้นำาก็มีหน้าท่ีสร้างความ 

ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศน้องใหม่สุดในแอฟริกา 

นอกจากนี้ยังทรงปรารถนาที่จะเสด็จเยือนประเทศนี้

อีกครั้งพร้อมกับผู้นำาทางศาสนาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้าง

สันติภาพ

 สำาหรับผู้ร่วมเข้าเงียบฟ้ืนฟูจิตใจท่านอ่ืนๆ ได้แก่ 

พระอัครสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรี่ จัสติน เวลบี้  

ผู้นำาฝ่ายจิตวิญญาณของชุมชนแองกลีกันท่ัวโลก

สมาชิกสภาพระศาสนจักรในซูดานใต้ และผู้นำาพระศาสน- 

จักรคาทอลิกและเพรสไบทีเรียนจากแอฟริกา โดยพระ

อัครสังฆราชเวลบี้ เป็นผู้ทูลเสนอแนวคิดของการฟื้นฟู

จิตใจครั้งนี้ต่อสมเด็จพระสันตะปาปา

 สำานักวาติกันได้จัดให้บรรดาผู้นำาซูดานใต้ 

มาสวดภาวนาและฟังเทศน์ร่วมกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ในบ้านพักของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อเยียวยาความ

ขมขื่นก่อนที่ประเทศจะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นเอกภาพ

 ที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า 

“จะว่ำไปแล้วก็อำจจะมีกำรฟำดฟันและข้อขัดแย้งเกิด

ขึ้นในหมู่พวกท่ำนบ้ำง แต่ก็ขอให้เก็บมันไว้กับตัวท่ำน 

เก็บไว้ในที่ท�ำงำน แต่ต่อหน้ำผู้คนแล้ว ก็ขอให้จับมือ

กันไว้ ดังนั้นในฐำนะพลเมืองธรรมดำ ท่ำนก็จะกลำย

เป็นบรรพบุรุษของชำติ”

 แล้วบรรดาผู้นำาซูดานใต้ต่างตกตะลึง ทันทีที่ 

สมเด็จพระสันตะปาปาพระชนมายุ 82 ชันษาที่ต้อง

“พ่อขออวยพรแห่งอัครสาวกพวกเธอทุกคน” 
วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2019

 ต่อไปนี้เป็นคำาแปลของสาส์นที่สมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส ส่งไปยังท่านเจ้าคุณ อาร์คบิช็อป 

มีแชล โอเปอตีต์ (Michel Aupetit) แห่งกรุงปารีส

เกีย่วกบัเหตกุารณ์ไฟไหม้เมือ่วานน้ี 15 เมษายน 2019 

ซึ่งได้ทำาลายโครงสร้างส่วนใหญ่ของอาสนวิหารนอเทรอ

ดาม

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีดังนี้:

 “ท่านเจ้าคุณ อาร์คบิช็อปมีแชล โอเปอตีต์ 

อัครสมณประมุขแห่งเขตศาสนปกครองแห่งกรุงปารีส

ในเหตุการณ์อัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ได้ทำาลายส่วนใหญ่ของ

อาสนวิหารนอเทรอดาม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจ

ด้วยกับท่านและบรรดาสัตบุรุษแห่งเขตศาสนปกครอง

ของท่าน รวมถึงประชาชนชาวปารีสและชาวฝรั่งเศส 

ทุกคน  ในช่วงอาทิตย์แห่งมหาทรมานน้ีเรารำาลึกถึง 

พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพ

ของพระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าขอร่วมใจและอธิษฐาน

ภาวนากับท่าน

 เปลวเพลิงได้ทำาลายอาคารประวัติศาสตร์นี้ไป

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความเสียใจต่อชาวปารีส
หลังเหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดาม

เป็นอันมาก ทว่าข้าพเจ้าตระหนักดีว่านี่ยังมีผลกระทบ 

ต่อสัญลักษณ์แห่งชาติ อันเป็นท่ีรักของปวงชนชาว

ปารีสและชนชาวฝร่ังเศสที่มีความเชื่อที่แตกต่างด้วย  

เพราะนอเทรอดามเป็นเพชรลำ้าค่าเชิงสถาปัตยกรรม

แห่งความทรงจำาอันยาวนาน เป็นสถานท่ีซึ่งเคยมี

เหตุการณ์ท่ีสำาคัญ เป็นประจักษ์พยานแห่งความเช่ือ

และการอธิษฐานภาวนาของชาวคาทอลิก ณ ใจกลาง

เมือง

 ในขณะที่ข้าพเจ้าขอชมเชยในความกล้าหาญ

และผลงานของบรรดานักดับเพลิงที่ฉีดนำ้าไม่ให้อัคคี

ลุกลามต่อไป  ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะให้มีการ

ซ่อมแซมอาสนวิหารนอเทรอดามข้ึนมาใหม่ ซึ่งต้อง

ขอบคุณผลงานของการซ่อมแซมปรับปรุงของทุกคน 

วัดที่สวยงามที่อยู ่ในใจกลางเมืองนี้เป็นเครื่องหมาย

แห่งความเชื่อของผู้ที่ก่อสร้างข้ึนซึ่งเป็นพระศาสนจักร 

ผู้เป็นมารดาแห่งเขตศาสนปกครองของท่าน นี่เป็น

มรดกแห่งวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของกรุงปารีส 

ของประเทศฝรั่งเศส และของมนุษยชาติ

 ด้วยความหวังนี้ ข้าพเจ้าขออำานวยพรแห่ง

อัครสาวกมายังท่าน มายังสมณประมุขทุกองค์ และ

มายังบรรดาสัตบุรุษของท่าน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

ประชาชนชาวปารีสและทุกคนในประเทศฝรั่งเศส
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  ฉ ล อ ง ชุ ม ช น

ความเชื่อบ้านปลายนา 

(บ้านแพน) อ.เสนา 

จ .พร ะนครศรี อยุ ธย า 

แล ะฉลอ งหิ รั ญ สม โภช 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
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.

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองห่าง (หนอง 

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

ฉลองวัดวันเสาร์ที่  12  มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดพระกุมารเยซู โป่งนคร หมู่ 4 ต.วังตะเฆ่  

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่  22  

มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 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

 วัดมารีย์น�าไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

(25 ปี)  ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์  

วิจิตรวงศ์ คุณพ่อเปาโล มาโนช สมสุข คุณพ่อ

ยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์ ประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.

(ติดต่อสอบถำมเส้นทำง 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

 วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ด�าเนิน-

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 

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

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ฉลอง 

75 ปี สถาปนามิสซังจันทบุรี ฉลอง 60 ปี ชีวิตสงฆ์  

พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ฉลอง 50 

ปี ชีวิตสงฆ์คุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์ โอกาส 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

18 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ. 

ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา  

10.30 น.

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สิ่งของบนแผ่นดิน
........................................................ น�้าผึ้งหวาน

“จงคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน อย่ำพะวงถึงสิ่งของบน

แผ่นดินนี้” (โคโลสี 3:2)

 พ่อเล่าว่า เพราะเรามักใช้คำาว่า This Land 

is Mind. เราจึงทำาทุกอย่างเพื่อให้ได้แผ่นดินนี้มา

เป็นของเราเพียงคนเดียว พ่อบอกว่า เราต้องใช้คำาว่า 

This Land is Our. แล้วเราจะคิดถึงคนอื่นๆ ด้วย

ที่เป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเราเป็นเจ้าของร่วมกัน เรา

จะเป็นหนึ่งเดียวกัน ฟังกัน แล้วช่วยเหลือกัน เพื่อ

พฒันาแผ่นดนิของเราไปด้วยกนั เพราะแผ่นดนิไม่ใช่

ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะยึดเป็นเจ้าของเพื่อกด 

คนอื่นๆ ลง แต่เราจะพัฒนาแผ่นดินนี้ไปด้วยกันตาม 

ขอบเขตของกฎระเบียบแผ่นดิน

 ในหนังสือปัญญาจารย์มีบันทึกไว้เกี่ยวกับ

การสะสมทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก ซึ่งล้วนนำาภัยมาให้

แก่ผู้เป็นเจ้าของ เพราะต่อให้เราขวนขวายแสวงหา

ทรพัย์สมบตัฝ่ิายโลก หรอือำานาจหน้าทีข่องชวีติมาก

เท่าใด สดุท้ายเรากก็ลับไปสูเ่บือ้งบนด้วยตัวเปล่าและ 

ความดงีามของท่ีเรากระทำาไว้ ไม่มีใครเลยท่ีจะบรรทุก

อำานาจหน้าที่ หรือทรัพย์สินเงินทองติดตัวไปได้วัน

สุดท้ายของชีวิต เหมือนในปัญญาจารย์ที่กล่าวไว้ว่า 

“เขำออกมำตัวเปล่ำจำกครรภ์มำรดำ ก็จะกลับไป 

ตัวเปล่ำอีก เขำจะน�ำสิ่งใดซึ่งเป็นผลงำนจำกควำม 

ล�ำบำกตรำกตร�ำของตนติดมือกลับไปไม ่ได ้” 

(ปัญญำจำรย์ 5:14)

 เพราะมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะยึดมั่น 

ถือมั่นในอำานาจ ทรัพย์สินเงินทอง ที่มนุษย์คิดว่า

ล้วนได้มาด้วยความยากลำาบากของตนเอง แต่บน

ความยากลำาบากนั้น บางทีมนุษย์ลืมไปว่าเขาได้กด 

คนรอบข้างลงเพื่อผลักดันตนเองข้ึนหรือเปล่า 

ผลผลิตจากแผ่นดินโลกก็เป็นของแผ่นดินโลก เรา

ใช้ผลผลิตจากแผ่นดินโลกเพ่ือเป็นหนทางทำากิจการ

ดี “พระเยซูเจ้ำเสด็จผ่ำนไปที่ใด ทรงกระท�ำควำมดี 

และทรงรักษำทุกคนที่อยู ่ ใต ้อ�ำนำจของปีศำจ” 

(กิจกำรอัครสำวก 10:38)

 ดังนั้นแล้ว แบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่ทรง

กระทำาไว้บนแผ่นดินนี้ ก็เตือนสอนใจข้าพเจ้าเสมอ 

ในวันที่ข้าพเจ้าลืมตัว หลงทาง ผิดพลั้ง หรือหลง

ระเริงกับความสวยงาม ความก้าวหน้า หรือสิ่งดีๆ ที่

ได้รับมาจนมากเกินไป คำาชี้สอนและแบบอย่างนี้จะ

เป็นกรอบคอยปกป้องข้าพเจ้าจากมารซาตาน ไม่ให้

หลงทางออกไปจากหนทางแห่งความจริงของชีวิต

ไม่พะวงถึงสิ่งของบนโลกจนต้องเบียดเบียนผู้อื่น 

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของบนโลกนี้



ปีที่ 43 ฉบับที่ 19 ประจำ�วันที่ 5-11 พฤษภ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ  วันที่  

11 พฤษภาคม / 8 มิถุนายน / 13 กรกฎาคม 2019  

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ 

(วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซา 

รับศีลเจิมเพ่ือพละกำาลังทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ 

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

4700-8789 

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม / วันพุธที่ 19 มิถุนายน จัดที่ 

โรงแรม Grand Lord ศรีนครินทร์ / วันจันทร์ที่ 15 

กรกฎาคม / วนัพธุที ่14 สงิหาคม / วนัพธุท่ี 11 กนัยายน /  

วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียง- 

ศักด์ิ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เป็นประธาน โอกาสฉลองครบรอบการปฏิญาณตน 

50 ปี 25 ปี และการปฏิญาณตนครั้งแรก ที่โรงเรียน

พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 

25 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.00 น.

 ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 50 ปี ซิสเตอร์

อันนา จันทร์สม กิจบ�ารุง ซิสเตอร์เทเรซา อรชร 

กิจทวี สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม

ซิสเตอร์มาร์การีตา วิไลวรรณ ระดมกิจ สัตบุรุษ 

วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง กาญจนบุรี 

 ฉลองครบรอบการปฏิญาณ 25 ปี ซิสเตอร์

มารีอา ชลธิชา ฤทธิ์เนติกุล สัตบุรุษวัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์ ซิสเตอร์ 

เทเรซา รุ่งนภา สันติศิรินิรันดร์ สัตบุรุษวัดแม่พระ 

ฟาติมา ชานุมาน อำานาจเจริญ

 ปฏิญาณตนครั้งแรก นวกเณรีเวโรนิกา พร- 

ทิพย์ สิริสุนทรกุล สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม คุณพ่อเอกมัย  

เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน คุณพ่อธีรพล 

กอบวิทยากุล เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารี 

วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำาหรับ 

คริสตชนครูคำาสอน ผู้นำาบีอีซี และผู้สนใจ เพื่อ 

เสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อด้วยพระวาจา...

และมีชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน 

คริสตชน (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 ข้อ 

12) หัวข้อ “ประกาศกอิสยาห์” วันเสาร์ที่ 1 และวัน

เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 เวลา 08.30-15.30 น. โดย 

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวทิยากร 

ทีศ่นูย์อบรมครสิตศาสนธรรมระดบัชาต ิ (ซอยเทียนดัด) 

ติดต่อได้ท่ีคุณครูทัศนีย์ มธรุสสวุรรณ แผนกพระ

คมัภร์ี อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 2/4 หมู่ 6 ถนน

เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2812-

6893 E-mail:bangkokbible@yahoo.com

] โครงการผู้หว่าน รุ่นที่ 5 (การอบรมพระคัมภีร์  

เพื่อสร้างบุคลากรท�างานด้านพระคัมภีร์) จัดโดย 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนก

พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม แผนกพระคัมภีร์ ฝ่าย

งานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 10 

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

งานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน / บ้านเพชร-

สำาราญ หัวหิน

 ติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับใบสมัคร 

เข้าร่วมหลักสูตรท่ีอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนก

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

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

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

bible@hotmail.com

] สังฆมณฑลจันทบุรี คณะผู้ให้การอบรม ศิษย์เก่าฯ  

และสามเณร ขอเชิญทุกท่านร่วมขอบพระคุณพระเจ้า 

โอกาสฉลอง 84 ปี สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา  

และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 

2019 ที่ศาลาร่วมใจฯ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราช

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธาน

 ภาคบ่าย : ชมการแข่งขันกีฬา และการประชุม

ศิษย์เก่าบ้านเณรฯ

 เวลา 18.00 น. : งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

บ้านเณรฯ โอกาสฉลอง 84 ปี

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจท่ัวไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 

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 

ก า ร สถ าปนามิ สซั ง ส ย ามขอ งสั งฆมณฑล

นครสวรรค์ เขตปกครองที่ 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  จำานวน 1 อัตรา โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี้ เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี สามารถ 

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่  วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 

2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง จำานวน 11 อัตรา 

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เพศชาย/หญิง  อายุ 20-40 ปี

วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป พักอาศัยที่บ้านพักของเด็ก

ได้ โดยให้เริ่มงานในเดือนพฤษภาคม 2562  ติดต่อ 

สอบถามและสมัครงานได้ ท่ีฝ่ายสำานักงานในวัน

จันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  โทร. 

0-2583-5924 หรือติดต่อ คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  

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

stmartinfoundation.th@gmail.com

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

“พระองค์
ผู้เดียวทรงเป็น

หลักศิลา
และทรงเป็น

ความรอดพ้น
ของข้าพเจ้า”

(สดุดี 62:2)
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 เนื่องจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ได้มีสังฆานุกรที่ได้รับการบวช และพระสงฆ์

ที่สมควรเปลี่ยนแปลงหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมจึงให้สังฆานุกร และพระสงฆ์ดังมี

รายชื่อต่อไปนี้ ให้คงไว้ซึ่งตำาแหน่งเดิม และ/หรือพ้นจากตำาแหน่งเดิม พร้อมทั้งเข้า

ประจำาตำาแหน่งหน้าที่ใหม่ และได้น้อมรับนำ้าพระทัยของพระเจ้าเพื่อการทำางานของ

พระองค์ในโลกนี้จะได้สำาเร็จไป 

1. คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง  เจ้าอาวาสวดัอคัรเทวดาคาเบรยีล สนัตสิขุ 

      และเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม 

2. คุณพ่อเบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข  เจ ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา 

     นครสวรรค์ 

     เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตาก 

     และเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด 

3. คุณพ่อมัทธิว ชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง  ผู้รับผิดชอบศูนย์มิสซัง เขตปกครอง 

     ที่ 3 และรับผิดชอบเขตแพร่ธรรมเดิม 

4. คุณพ่อดอมินิก สุรเดช กิจเจริญ  ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนพระวรสาร บางขาม 

5. คุณพ่อดอมินิก สินธิ์ หนุนทรัพย์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม 

     และช่วยงานอภิบาลวัดพระนามกรเยซู  

     บ้านแป้ง 

6. คุณพ่อเปโตร วันใหม่ ศรีสุข   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล  

     สันติสุข 

7. คุณพ่อเคลเมนต์ เทเรส นฤนาท ปานกรด ศึกษาต่อต่างประเทศ 

8. คุณพ่อเปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก  ผู ้ช ่วยเจ ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา 

     แม่สอด  และเขตแพร่ธรรมเดิม 

9. คุณพ่อเปาโล พรชัย สิงห์สา   อธิการสามเณราลัยจอห์น ปอล นคร- 

     สวรรค์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร 

     นักบุญอันนา และเลขานุการพระสงัฆราช  

10. คุณพ่อยอแซฟ เรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

     ลำานารายณ์ 

11. คุณพ่อยอห์น สมศักดิ์ แสนยากุล  ผูช่้วยเจ้าอาวาสวัดนกับญุฟรังซสิเซเวยีร์  

     ตาก 

12. สังฆานุกรเยโรม สมสุข หทัยภัสสร  รองอธิการสามเณราลยัจอห์น ปอล นคร- 

     สวรรค์ 

13. สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ อรรถพล เซ็งหลี ประจำาสำานักพระสังฆราช และดูแล 

     งานอภิบาลคนต ่ างศาสนาในเขต 

     จังหวัดนครสวรรค์ 

14. สังฆานุกรฮีลารี สมพร ฤทัยหวนพนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  

     แม่สอด 

15. สังฆานุกรยอแซฟ นนทชัย สุวรรณ  ผู ้ช่วยงานอภิบาลวัดพระนามกรเยซู  

     บ้านแป้ง 

 ทัง้นี ้ ให้สงัฆานุกร และพระสงฆ์ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้โยกย้ายเข้าประจำาตำาแหน่ง 

หน้าที่ใหม่ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 

 ประกาศ ณ วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 

 โอกาสวันรื้อฟื้นคำาสัญญาแห่งชีวิตสงฆ์ และเสกนำ้้ามันศักดิ์สิทธิ์ 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

ประกาศสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
แต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ 

 เนื่องด้วยมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งหน้าท่ีของพระสงฆ์

ในบางตำาแหน่ง

 จึงขอประกาศยืนยันตำาแหน่งหน้าที่เดิม และเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง

หน้าที่ใหม่ตามความเหมาะสมดังนี้

1. คุณพ่อสุเทพ ภูผา  เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า

2. คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร จิตตาธิการศูนย์ภาวนาทาบอร์ 

    และงานระบบบัญชีของวัด โรงเรียน 

    หน่วยงานของสังฆมณฑล

3. คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ  เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว  

    และจติตาธกิารคณะคร์ูซลิโล 

    และจติตาธกิารคณะพระเมตตา

4. คุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ตำาแหน่งหน้าที่เดิม 

    และเจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากล 

    โลก กาญจนบุรี

5. คุณพ่อสมควร หมายแม้น ศึกษาอบรมต่อเนื่อง เรื่องชีวิตสงฆ์

6. คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม

7. คุณพ่อเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ตำาแหน่งหน้าท่ีเดมิ 

    และศกึษาต่อในประเทศ

8. คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง

    และผู้อำานวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายงาน 

    ธรรมทูต

9. คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากล 

    โลก กาญจนบุรี 

    และศึกษาต่อในประเทศ

10. คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี ตำาแหน่งหน้าที่เดิม 

    และหัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม

11. คุณพ่อธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์ ศึกษาต่อต่างประเทศ

12. คุณพ่อกฤษฎา ลิ้มเฉลิม รองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล

13. สังฆานุกรวัชรพล อ�านาจเกียรติกุล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน  

     ดอนมดตะนอย

 

 ขอให้เข้ารับตำาแหน่งหน้าที่ใหม่อย่างช้าภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 

2019

 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2019 วัดน้อยอารามราชินีแห่งอัครสาวก

 โอกาสปิดการฟื้นฟูจิตใจประจำาปีของคณะสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี

 

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

คุณพ่ออันตน สุรชาติ แก้วเสนีย์

แชลเซลเลอร์

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี 
การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่พระสงฆ์ของสังฆมณฑล



ปีที่ 43 ฉบับที่ 19 ประจำ�วันที่ 5-11 พฤษภ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

ญี่ปุ่นไปเยี่ยมไปเยือน และไปประชุม 
ตอนที่ 12 เจ้าภาพพาไปไหนก็ไปกัน

 “คำมำคุระ” คือ จุดที่สมำชิกชำวญี่ปุ่น ตั้งใจจะพำเรำไป เรำได้ข้อมูล 

หรือเข้ำใจว่ำที่นี่เรำจะไปดูพระใหญ่ ก่อนหน้ำนั้นเรำมีข้อตกลงว่ำ เพื่อประหยัด

เวลำเรำจะทำนอำหำรกันบนรถไฟที่ต้องใช้เวลำนั่งจำกกรุงโตเกียวไปประมำณ  

1 ชั่วโมง โดยห้ำมสั่งอำหำรทำนเกินงบ (อันนี้ผมแอบไม่ฮำกับวิธีคิด แต่ก็

ยอมรับสภำพเพรำะเป็นกำรตัดสินใจของผู้รับผิดชอบ) สถำนีโตเกียวกลำง มี

อะไรน่ำสนใจมำกมำย เรำมำนั่งรถกันที่น่ี อำหำรกล่องมีให้เลือกหลำยรำคำ 

ผมตัดสินใจทำนเกินงบ และส่งเงินให้ไปเกินจำกสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ นัยว่ำ

สนบัสนนุองค์กร แต่จรงิ ๆ แล้วเงนิท่ีส่งไปให้คิดเป็นเงนิไทย อยูท่ี่ 100 กว่ำบำท

เท่ำนั้น

 จำกหนังสือโตเกียวและรอบ ๆ 6 วัน 5 คืน 3 หมื่นเอำอยู่ เขียนโดย 

อนุพันธุ์ สุขะปัณฑะ ได้เล่ำเรื่องของคำมำคุระไว้ว่ำ “คำมำคุระอยู่ห่ำงจำก

โตเกียวไม่ถึง 100 กิโลเมตร (เทียบได้ประมำณอยุธยำกับกรุงเทพฯ) สำมำรถ

เดินทำงได้ง่ำย ๆ โดยรถไฟใช้เวลำไม่ถึง  1 ชั่วโมง”  และคุณอนุพันธุ์ ได้เล่ำ 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดส�ำคัญ ๆ เช่น พระใหญ่ ไว้ดังนี้

 “พระใหญ่ที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่ำ Daibutsu องค์นี้หล่อขึ้นจำกบรอนซ์ 

ประดิษฐำนอยู่ที่วัด Kotokuin ซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักแต่ชื่อพระใหญ่ซะมำกกว่ำ 

ชื่อวัด แต่ไม่ต้องกลัวหลงทำง เพรำะระหว่ำงทำงจำกสถำนี Hase จะมีป้ำย 

บอกทำงตลอด

 พระองค์นี้สร้ำงในปี 1252 มีควำมสูง 13.35 เมตร นับว่ำเป็นองค์พระ

จำกบรอนซ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น รองจำกนำรำ (แต่ในสำยตำ

คนไทยอำจจะเหน็ว่ำไม่ใหญ่มำก เพรำะองค์พระบ้ำนเรำนัน้มขีนำดใหญ่โตมำกมำย

หลำยที่เลย) เดิมตั้งอยู่ในศำลำขนำดใหญ่ แต่ต่อมำรำวคริสตศตวรรษที่ 14-15  

เนื่องจำกพำยุเข้ำครั้งใหญ่ได้ท�ำลำยตัวศำลำที่เป็นที่ประดิษฐำนองค์พระจน 

เสียหำยหมด จึงถูกตั้งกลำงแจ้งเรื่อยมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1495”

 เมื่อมำถึงที่จริง ๆ เรำไม่ได้เห็นพระใหญ่เลยที่ที่เรำไปน่ำจะเป็นจุดที่ 

เรียกว่ำ ศำลเจ้ำ Tsurugaoka Hachiman-gu จำกข้อมูลเล่ำว่ำ ศำลเจ้ำนี้ 

เป็นศำลเจ้ำที่ส�ำคัญที่สุดในเมืองคำมำคุระ สร้ำงโดยท่ำน Minamoto Yoriy-

oshi โชกุนคนแรกของยุคคำมำคุระ เมื่อปี ค.ศ. 1063 จุดประสงค์ในกำรสร้ำง

ศำลเจ้ำก็เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้ำ Haciman เพื่อปกป้องคุ้มครองตระกูล Min-

amoto และเหล่ำซำมูไร ในขณะนั้น รวมถึงได้อัญเชิญดวงพระวิญญำณของ 

องค์จักรพรรดิ Ojin และองค์จักรพรรดินี Jingu มำประดิษฐำน ณ ศำล

เจ้ำแห่งนี้ด้วย จำกนั้นตัวศำลเจ้ำ ก็ถูกย้ำยออกมำตั้งยังที่ปัจจุบันตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1180 เป็นต้นมำ

 สัญลักษณ์อันโดดเด่นก่อนจะถึงศำลเจ้ำหลักคือเสำโทริอิสีแดง ขนำด

ใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ 5 แยก ถนนเมื่อเข้ำไปจะมี 3 สะพำน ส�ำหรับข้ำมสระน�้ำ 

ตั้งขนำนกัน ซึ่งตรงสะพำนกลำงจะปิดไม่ให้ผ่ำน จำกนั้นจะเป็นทำงเดินยำว

ไปจนถึงศำลำ Maiden ที่ใช้ส�ำหรับประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำชินโต เช่น  

งำนแต่งงำน หรือกำรร่ำยร�ำบวงสรวงเทพเจ้ำ ถัดไปเป็นทำงบันไดสูงชันเพื่อ 

ขึ้นไปยังศำลหลักที่อยู่บนเนิน ซึ่งคนญี่ปุ่นจะขึ้นไปขอพร ส่วนทำงขึ้นด้ำนซ้ำย

จะเป็นทำงเดินท่ีผ่ำนต้นไม้เก่ำแก่ มีทั้งต้นเมเปิลและต้นแปะก๊วยขนำดใหญ ่

ให้ร่มเงำ ฯลฯ

 ทีมของเรำเดินผ่ำนทุกจุด ซึมซับควำมงำม ไปไหว้พระ ไปเสี่ยงเซียมซี 

เก็บภำพ ที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งคือ กำรได้พบเด็กวัยรุ่นบ้ำงก็มำเป็นกลุ่มบ้ำงก็มำ

เป็นคู่ ใส่ชุดประจ�ำชำติเดินไปมำ สวยงำมดูมีเอกลักษณ์ ผมนึกถึงประเทศไทย

ในช่วงเวลำหนึ่งที่เรำกลับไปเที่ยวอยุธยำและใส่ชุดไทยกัน ในสำยตำของต่ำงชำติ 

เป็นควำมสวยงำมและเป็นเอกลักษณ์ที่น่ำอนุรักษ์ไว้ เมื่อเรื่องของวัดวำ อำรำม  

ศำลเจ้ำเสร็จสิ้น เรำก็แวะมำเดินตรงถนนช้อปปิ้ง Kamakura Kamachi-dori 

ของน่ำรัก สวยงำมเต็มไปหมด 

ร้ำนรวงผู้คนคกึคกั มีท้ังสมัยใหม่ 

ชิลๆ หลำกหลำยแล้วแต่ใจ 

แต่ละท่ำน นบัเป็นอกีช่วงเวลำ

หนึ่งท่ีท�ำให้เรำสัมผัสกับญ่ีปุ่น

บนนท้องถนนที่มีควำมหนำว

เย็นจำกฤดูกำล แต่ก็ละลำน

ต ำ ไปด ้ ว ยคว ำม งด ง ำม มี

เอกลักษณ์น่ำชื่นชม

 เหลือเวลำอีกไม่นำน 

กำรล�่ำลำ จะเกิดขึ้น    

           

ตอนที่ 13 ในวันที่ต้องเดิน
เอง

 เช้ำวันท่ีกำรประชุมสิน้สดุ พวกเรำคณะกรรมกำรซกินสิเอเชยีทีย่งัไม่กลบั 

นัดกันสำยกว่ำทุกวันท่ีหน้ำล็อบบี้ เรำมีนัดไปทำนอำหำรเช้ำด้วยกัน มีร้ำน

อำหำรมำกมำยรำยเรียงอยู่ตรงถนนใหญ่เส้นก่อนจะถึงท่ีพัก ร้ำนอำหำรเช้ำท่ีมี 

กำแฟ และขนมปัง เป็นร้ำนที่พวกเรำเลือกหลังจำกเดินไปเดินมำหำร้ำนที่ตั้งใจ

ไม่เจอ

 หลังจำกนั้นเป็นเวลำส่วนตัวจะมีบำงคนกลับวันนี้ และจะมีอีกบำงคน 

ค้ำงอีก 1 คืน ผมรีบใช้เวลำที่พอมีเวลำส่วนตัวในกำรเดินทำงเอง วันนี้ผม

ตั้งใจไปตำมโปรแกรมที่หยิบมำจำกท่ีไหนสักแห่งว่ำ ถ้ำคุณมีเวลำหนึ่งวันคุณ

จะไปที่ไหนดี โดยมีแอปส�ำหรับเดินทำงด้วยรถไฟ Subnay เป็นตัวค�ำนวณ 

เส้นทำงกำรเดินทำงและที่ส�ำคัญเวลำ ผมเลือกไปที่อะซำคุสะ

 ขณะที่เดินออกมำจะไปขึ้นรถ จ�ำได้ว่ำวัดคำทอลิกที่อยู่ใกล้ที่พักที่พบ 

เห็นในวันแรกบอกว่ำเปิดสองวันเท่ำนั้น คือวันศุกร์ กับวันอำทิตย์ วันนี้นี่คง

เป็นกำรดีที่เรำจะไปล�่ำลำหรือสวดขอพรก่อนที่เรำจะกลับ เจ้ำหน้ำที่เปิดวัดพอดี 

ผมเข้ำไปยังวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์นั้นอีกครั้ง ครั้งนี้ได้มีเวลำนั่งนำน ๆ สวด

และเดินดูรอบวัดอีกครั้ง พบกำรตบแต่งที่สวยงำม มีเอกสำร กระจกสีลำยแปลก 

สีสด หรือจุดที่มีพระธำตุ หยิบใบแนะน�ำวัดมำอ่ำนอีกครั้ง พบว่ำที่นี่เคยเป็นรอง

อำสนวิหำรในช่วงที่อำสนวิหำรถูกท�ำลำย ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง แถมยัง

เป็นที่ที่พระอัครสังฆราช Doi ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นพระคำร์ดินัล ในช่วงปี  

1960 วดัแห่งนีจ้งึมตีรำประจ�ำต�ำแหน่งของพระคณุเจ้ำท้ังตอนเป็นพระอคัรสงัฆรำช 

และตอนเป็นพระคำร์ดินัล วัดนี้ยังมีพระธำตุของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์มิชชัน-

นำรีแห่งดินแดนตะวันออก และมำที่ประเทศญี่ปุ่น สมกับที่วัดนี้เป็นวัดแห่งแรก

ของญี่ปุ่นที่ให้นำมนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นชื่อวัด

 ที่สุดผมก็มำถึง “อะซำคุสะ” ที่นี่เป็นย่ำนเก่ำแก่ที่พัฒนำขึ้นมำตั้งแต่ 

ยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ ในบริเวณรอบ ๆ วัดเซ็นโซจิ ซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันดี 

ในช่ือวัดอะซำคุสะ ท่ีนีมี่นกัท่องเทีย่วมำมำกมำย คนไทยนีถ้่ำจะเยอะ ได้ยนิเสยีง 

กันไม่ขำด ผมเดินมำถึงแค่ประตูสำยฟ้ำ (Kaminarimon) สัญลักษณ์ของวัด 

ที่สร้ำงเมื่อกว่ำ 1000 ปีที่แล้ว เป็นโคมไฟสีแดงอันใหญ่แขวนอยู่บนซุ้มประตู 

ซ้ำยมือมีรูปปั้นเทพเจ้ำแห่งสำยฟ้ำ (ไรจิน Raijin) ขวำมือมีเทพแห่งสำยลม  

(ฟูจิน Fujin) นักท่องเที่ยวชอบมำถ่ำยรูปที่นี่ ผมเดินชมบริเวณโดยรอบ และ

ไหลไปในวันสุดท้ำยนี้อีกหลำยจุด ล้วนแล้วแต่น่ำสนใจ ไม่แปลกท่ีหลำยคน 

บอกว่ำ ญี่ปุ่นเท่ียวได้ทุกจุด กำรเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์ตรงก็มีควำมทรงจ�ำ 

ที่ชัดเจน กว่ำฟังจำกคนอื่นเป็นไหน ๆ

 รถพำควำมเหนือ่ยล้ำของกำรเดนิทำงมำส่งท่ีทีพ่กัอกีครัง้ กำรโบกมือลำ

โตเกียว ก�ำลังจะเกิดขึ้นแล้ว

(อ่ำนต่อหน้ำ 8)
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แม้จะแตกต่างในความเชื่อ แต่เมื่ออยู่ร่วมกัน 
เราเป็นหนึ่งเดียวในความรัก ค่ายคุณธรรมคำาสอน 
“จงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” 

ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2019 คณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่ง

พระเยซูคริสตเจ้า (อ่ำนต่อหน้ำ 13)วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์   

เป็นประธานพิธีอาชีแอส เพื่อรื้อฟื้น ถวายคำาสัญญาต่อแม่พระ ของคณะ 

พลมารีย์ สภาคอมิเซียมแม่พระมหาการุณย์เชียงใหม่ (เขต 1) ประจำาปี 2019 

ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ 

“งานอภบิาลครอบครวัเขต 3 : โสด/หม้าย อย่างมีความสขุ”  
คณุพ่อพรศกัดิ ์ ช่ืนจติอภิรมย์ จิตตาธิการและคณะกรรมการอภบิาลครอบครัว 

เขต 3 จัดโครงการอบรมคริสตชนโดยใช้สมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่ง

ความรักในครอบครัว (Amoris Laetitia) มีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ 

ผู้จัดการแผนกพระคริสตศาสนธรรม เป็นวิทยากร ท่ีห้องประชุมบ้านพัก 

พระสงฆ์ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 

เวลา 09.00-15.30 น.

กลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต เข้าเงียบประจำาปี ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 

2019 ที่วัดนักบุญยออากิมและอันนา ไร่วนานุรักษ์ วังนำ้าเขียว จ.นครราชสีมา

Pax Hominibus
A History of the Mission of 

Siam and Laos 
Robert Costet, MEP

หนังสือ “ประวัติการเผยแพร่คริสตศาสนา
ในสยามและลาว”  ภาคภาษาอังกฤษ 

ผู้แปล 
พันตรี ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย

จัดพิมพ์ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
จ�านวน 600 หน้า  ราคา 350 บาท
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

ตอนที่ 14  ร�าพึงมหาพรต 
ตอนที่ 3 แบกกางเขน แต่ด้วยความรัก...

 

 Maineri ศิลปินในปี 1489-1510 นักวาดภาพผู้หลงใหลในการ 

สร้างงาน พระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขน ศิลปินจาก Parma เพื่อมาสร้าง 

ผลงานใน Ferrara ในการทำางานกับครอบครัว Este ปัจจุบันงานของเขา 

จัดแสดงอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ Modena ที่กรุงโรม หรือที่พิพิธภัณฑ์ 

Doria ส่วนงานที่จัดแสดงที่นี่ได้รับมาในปี 1906

 ตอนท่ีผมเลือกรูปนี้มาเล่า มีเพลงที่พูดถึงกางเขนผุดข้ึนมาในความ

คิด “แบกกางเขน ฉันว่าลำาบากยิ่งนัก แต่ด้วยความรัก เหนือกว่าความทุกข์ที่มี  

ท่านยอมทุกข์ทนจนสิ้นชีวี สิ้นครั้งนี้ นำามาซึ่งความมีชัย...” รูปนี้ดูเรียบง่าย แต่

มีพลังของความทุกข์ใจ เนื้อหาในบทเพลงพูดตรงๆ ซื่อๆ แต่กลับกระแทกใจ 

และถามกลับมายังคนร้องว่า แล้วกางเขนของเราแต่ละคนล่ะ ลำาบากยิ่งนักไหม 

และพร้อมจะแบกรับด้วยความรักไหม

“ธรรมทูตน้อยตามรอยผู้แพร่ธรรม” คุณพ่อเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ในเขต 5 ได้จัดกิจกรรมวันรวมพลังนักเรียนคำาสอนเขต 5 “ธรรมทูตน้อยตามรอย 

ผู้แพร่ธรรม” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2019 ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง โดยมีนักเรียนคำาสอนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ซึ่งมาจาก 

 วัดนักบุญเปโตร สามพราน วัดนักบุญอันนา ท่าจีน วัดพระตรีเอกภาพ 

หนองหิน และโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) 14 เมษายน 2019  

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ นางรอง จ.บุรีรัมย์ เวลา 18.00 น.

คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ 

วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี คุณพ่อพล เนตรธรรม, C.Ss.R.

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร 

และคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย




