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งานเทศกาลนวราตรี-รามนวมี  
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019 เวลา 10.30 น. ที่วัดเทพมณเทียร สมาคม

ฮินดู  นายสุขิต  นารูลา  นายกสมาคมฮินดูสมาช (อ่านต่อหน้า 4)

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พิธีรื้อฟื้นค�าสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ 

พิธีเสกน�้ามันศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 18 เมษายน 2019 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

คุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน 

เป็นประธานพิธี

โปรดศีลล้างบาปด้วยการจุ่ม 

ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 

20 เมษายน 2019 

ที่วัดพระแม่มหาการุณย์ 

นนทบุรี

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา 

เป็นประธานพิธีโปรดศีลล้างบาป 

คริสตังกะเหรี่ยงโผล่ง จ�านวน 

14 คน ที่วัดนิโคลาส 

บ้านดงหลวง ต.แม่เหาะ

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

เขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก 

แม่เหาะ

ในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 

20 เมษายน 2019 
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พระวาจาของพระเจ้า : พระเจ้าทรงเป็นความรัก 

ความรักอยูท่ีว่่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตร

ของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา เรารู้และเชื่อ

ในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา (1ยน 4:10, 16) 

 เรารู ้และเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว 

พระองค์ทรงสรรพานุภาพทุกประการ ทรงเป็นปฐมเหตุ 

และจุดหมายปลายทางของทุกสิ่ง พระองค์ทรงเนรมิต 

สร้างทกุสิง่และบ�ารงุรักษาทกุสิง่ไว้ พระองค์เป็นความจรงิ

และความรักสมบูรณ์ พระเจ้าเป็นความจริง พระองค์

เท่านั้นที่สามารถประทานความรู้แท้จริงเก่ียวกับทุกส่ิง 

ที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้าง และเป็นพระองค์เท่านั้นที ่

ประทานสายสัมพันธ ์แห ่งความรักให ้ เราสามารถ

ผูกพันอยู่กับพระองค์ได้อย่างแท้จริง (ดู ค�าสอนฯ ข้อ  

214-217) พระเจ้าเป็นความรัก ผู้ที่ด�ารงอยู่ในความรัก 

ย่อมด�ารงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าย่อมทรงด�ารงอยู่ใน 

เขา (เทียบ 1ยน 4:16) สมเด็จพระสันตะปาปา 

เบเนดิกต์ ที่ 16 อธิบายว่า ค�าของนักบุญยอห์น 

อคัรสาวกนี ้บ่งบอกชดัเจนถงึหวัใจของความเชือ่คริสตชน 

และภาพรวมของชีวิตคริสตชน ที่ได้รู้และเชื่อในความ

รักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา ดงันัน้การทีเ่ราเป็นครสิตชน จงึ

มิใช่มาจากการกลั่นกรองที่ชาญฉลาดของสติปัญญาเรา 

แต่เป็นเพราะเราเชื่อในความรักของพระเจ้า (ดู พระเจ้า

เป็นความรัก : DCE ข้อ 1) 

 นักบุญออกัสตินสอนว่า พระคัมภีร์ทั้งหมด

พูดอยู่เรื่องเดียว คือ เรื่องความรักของพระเจ้า และพระ

คัมภีร์ยังย�้าไว้ด้วยว่า ความรักต้องไม่ใช่รักกันแต่ปาก 

เพียงด้วยค�าพูดเท่านั้น ความรักแท้ต้องมีการกระท�าที่

เป็นรูปธรรมด้วยความจริง (1ยน 3:18) มีการแบ่งปัน

สิ่งดีที่สุดให้ผู้อื่นรับได้ พบกับความปีติยินดีในสิ่งดีนั้น

ได้ เหตุว่า ความรักที่ไม่มีการกระท�าและไม่แบ่งปันสิ่งดี 

ให้ผู้อื่น ก็ยังไม่ใช่ความรักแท้ นักบุญยอห์นถึงบอกเรา 

ว่า ความรักมาจากพระเจ้า ซึ่งความรักของพระเจ้า

ปรากฏให้เราเห็นได้ (เป็นรูปธรรม) คือ พระเจ้าทรงส่ง

พระบุตรพระองค์เดียวมาในโลก เพ่ือเราจะได้มีชีวิต

โดยทางพระบุตรนั้น (1ยน 4:9) วันนี้ เราจะภาวนา

ไตร่ตรองความรักของพระเจ้า 3 ประการ ดังนี้  

      ประการแรก : พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์

ทรงสร้างเราด้วยความรกั พระเจ้าเป็นความรกั ธรรมชาติ

ของความรักคือ ต้องแบ่งปันสิ่งดีท่ีสุดออกไปให้ผู้อ่ืน

มีส่วนร่วมในความดีได้ ดังนั้น ความรักจึงผลักดันให้

พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักตามภาพลักษณ์ของ

พระองค์ ให้มีความคล้ายคลึงกับพระองค์ สามารถรับ

และร่วมส่วนอยู่ในความรักของพระองค์ได้ แต่ก่อนที่

พระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ได้เนรมิตสร้างสิ่ง

ต่าง ๆ เพ่ือเตรียมไว้ส�าหรับมนษุย์อย่างพร้อมสรรพก่อน 

พระคัมภีร์เผยแสดงว่า พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอย่างเป็น 

ระบบ เป็นระเบียบด้วยพระวาจาของพระองค์ พระเจ้า

ตรัสว่า “จงมีความสว่าง” ความสว่างก็อุบัติขึ้น พระเจ้า

ทรงเนรมิตสร้างท้องฟ้า แผ่นดิน ทะเล ดวงอาทิตย์ 

ดวงจันทร์ พืช สัตว์น�้า สัตว์บก นกในอากาศ และทุก

สิ่งก็อุบัติขึ้น พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งที่ทรงสร้างว่า “ดี”  

เมื่อเตรียมทุกสิ่งไว้พร้อมแล้ว พระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ 

พระองค์ทรงสร้างเขาให้เป็นชายและเป็นหญงิ เมือ่พระองค์

ทรงสร้างมนุษย์แล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งสร้างทั้งหมด 

“ดีมาก”  ทรงให้มนุษย์เป็นนายปกครองสิ่งสร้าง เป็น 

มงกุฎของสิ่งสร้างทั้งหมด พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่าง

มาก ทรงผูกพันอยู่กับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง มนุษย์มีชีวิต

และร่วมส่วนอยู่ในสัมพันธภาพรักของพระเจ้าอย่างมี

ความสุขตลอดเวลา   “นี่คือความรักของพระเจ้า ความ

รักนี้มั่นคงด�ารงเป็นนิตย์” 

      แต่มนุษย์กลับปฏิเสธความรักของพระเจ้า ไม่

ตอบรับสมัพันธภาพรักของพระองค์ ไม่ยอมฟังพระวาจา

แห่งความรักและความจริงของพระองค์ มนุษย์ไปฟังค�า

หลอกลวงของปีศาจ ซึ่งมีแต่ความเกลียดชังและความ

จองหองที่น�าไปสู่การแตกแยก การท�าลายล้างและความ

ตาย เมื่อมนุษย์แตกแยกจากพระเจ้า มนุษย์ก็แตกแยก

ภายในตนเอง แตกแยกกับผู้อื่น แตกแยกกับสิ่งสร้าง 

มนุษย์กลายเป็นผู้ถูกเนรเทศ ต้องเผชิญกับความทุกข์

ยากล�าบากนานัปการ และที่สุดต้องตาย ความจองหอง

เป็นรากเหง้าของบาปและความเลวร้ายท้ังปวง ท�าให้

มนุษย์สูญเสียทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิง

      แต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ “มั่นคง

ด�ารงเป็นนิตย์” พระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างมาก รัก

จนถึงที่สุด ความรักท�าให้พระเจ้าต้องช่วยเหลือมนุษย์

ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้ แม้มนษุย์จะปฏเิสธพระองค์ พระเจ้า

ทรงเลือกมนุษย์ท่ีเช่ือฟังพระองค์ และส่งเขามาเตือน 

มาสอน มาน�า มาเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือ เพื่อ 

ให้มนษุย์เข้าใจความรักของพระองค์ พระองค์ทรงรอคอย

ทกุคนให้กลบัมาหาพระองค์ ผูท้รงสร้างเขามาด้วยความ

รัก และเพื่อความรัก พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยทุกคน

ที่กลับมาหาพระองค์ “เพราะพระเจ้าเป็นความรัก และ

พระองค์ทรงรักเรา”

 ประการที่สอง : พระเจ้าทรงรักเรา ทรง

อภัยความบาปผิดของเรา  แม้เรามนุษย์ได้ปฏิเสธ

สัมพันธภาพรักของพระเจ้าและท�าบาปผิดต่อพระองค์ 

แต่พระเจ ้าก็พร ้อมท่ีจะให้อภัยทุกคนท่ีกลับมาหา

พระองค์ พระวรสารได้อธิบายการอภัยของพระเจ้าไว้

อย่างลึกซึ้งในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ “ลูกที่หายไป” 

(ลก 15:11-32) ในอุปมาเรื่องนี้ผู้เป็นพ่อเป็นบุคคล

ที่ส�าคัญที่สุดของเรื่อง และเนื้อหาข่าวสารของเรื่องคือ 

ความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสารของพ่อต่อลูก

ทั้งสองคน (ต่อลูกทุกคน) พ่อไม่ได้คิดถึงตนเองเลย 

คิดแต่จะให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อสามารถให้ได้  

เราจะพิจารณาบางฉากของอุปมาเรื่องนี้ด้วยกัน

 ฉากแรก : ชายผูห้นึง่มีบตุรสองคน บตุรทัง้สอง

เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน อยู่ในครอบครัวด้วยกัน รัก

พระเจ้าทรงรักเรา (ตอนที่ 1)
โดย  ผศ. อารมณ์ พูลโภคผล

กัน มีกินมีใช้อย่างอุดมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ

ของพ่อแม่ และมีผู้รับใช้ช่วยจัดท�าสิ่งต่าง ๆ ให้

      ฉากที่สอง : ลูกคนเล็กขอส่วนแบ่งมรดก 

ตามกฎหมายยิว ลูกจะได้ส่วนแบ่งมรดกเมื่อพ่อ 

ตายแล้ว ดังนั้นการขอรับส่วนแบ่งมรดก จึงหมาย 

ความว่า ในความคดิของลกูคนเลก็ พ่อของเขาตาย

แล้ว เขาต้องการออกไปด�าเนินชีวิตด้วยตนเอง ไม่

ต้องพึ่งพ่อ ไม่ต้องพบเห็นพ่ออีก 

      ฉากที่สาม : ลูกคนเล็กผลาญทรัพย์สมบัติ 

หมดในดินแดนห่างไกล เขาต้องเผชิญความยาก 

ล�าบากอย่างแสนสาหัส ท�าให้เขาคิดถึงคนใช้ของ 

พ่อที่บ้าน เขายงัจ�าความรกัความเมตตา ทีพ่่อมต่ีอ

คนรบัใช้ได้ด ี ความทุกข์ยากล�าบาก ท�าให้เขาหวน

ระลึกถึงความรักความเมตตาของพ่อ ความอุดม

บริบูรณ์ของครอบครัว ที่มีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกัน

อย่างอบอุ่นมีความสุข ความสบาย ท�าให้เขาส�านึก

ในความบาปผิดที่ได้ท�า เขาจึงตัดสินใจกลับบ้าน 

กลับมาหาพ่อ

 (อ่านต่อตอน 2 ฉบับหน้า)
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความ

เสียใจกับชาวคาทอลิกศรีลังกา  และเหยื่อทุกคนที่โดน 

โจมตี  ขณะร่วมสมโภชปัสกาในหลายวัดและที่โรงแรม  

ท�าให้หลายคนเสียชีวิต  และได้รับบาดเจ็บ

 ในวันอาทิตย์ปัสกา 21 เมษายน 2019 ที่

วาติกัน  หลังจากการอวยพร  สมเด็จพระสันตะปาปา

ตรสัว่า “พ่อได้ทราบข่าวการโจมตีรนุแรง  วันน้ี วันสมโภช 

ปัสกา  รู้สึกเสียใจมากที่เกิดเรื่องนี้ในวัดหลายแห่ง  และ

ที่ประชุมอื่นๆ ในประเทศศรีลังกา

 ขอร่วมอาลัยใกล้ชิดกับชุมชนคริสตชน (แห่ง

ศรีลังกา) ผู้ได้รับบาดแผลที่ร่วมภาวนาและเหยื่อความ

รุนแรงโหดร้ายนี้

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 1)  พ่อขอพระเจ้าเมตตาต่อผู้เสียชีวิต  และผู้ได้รับ 

บาดเจ็บ  และผู้รับผลต้องทนทุกข์จากเหตุการณ์นี้”

 รายงานข่าวแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต 310 คน และ

บาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก  จากการระเบิด 2 แห่ง  ในกรุง

โคลอมโบ  ท�าให้ต�ารวจเสียชีวิต 3 นาย

 ประธานาธิบดีสิริเสนา  นายกรัฐมนตรีวิค-

เกรมาซิง  พระคาร์ดินัลมัลคอล์ม  รันจิต  ประณาม

การกระท�านี้ “ป่าเถื่อน ไม่ใช่มนุษย์”

 รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว บ่าย 3 โมงวันอาทิตย์ 

หลังจากมีการระเบิด 3 แห่งที่โรงแรม และวัด 3 แห่ง ใน

โคลอมโบ  เนกอมโบ  และบัตติกาลัว

 ต�ารวจขอประชาชนอยูที่บ้่าน  อย่าไปดทูีเ่กดิเหตุ  

อย่าอยูน่อกโรงพยาบาลท่ีรับผูเ้คราะห์ร้าย

ให้การต้อนรับคุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี 

กรมการศาสนา  ศาสนิกชนทั้ง 5 ศาสนา และสภา

ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

โดยการน�าของบาทหลวงเสนอ  ด�าเนินสดวก  เลขา- 

ธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์

และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับบาทหลวงสม-

เกียรติ บุญอนันตบุตร และคณะฯ ร่วมงานเทศกาล

นวราตรี-รามนวมี

  คุณสถิต กุมารย์ ปาวา กล่าวต้อนรับ  

หลังจากนั้น คุณกมเลศ   กุมารี อธิบายถึงพิธีนวราตรี-

รามนวมี  ส�าหรับค�าว่านวราตรีเป็นเทศกาลที่อุทิศตน 

เพ่ือการสักการบชูาประจ�าปีแด่พระแม่ทรุคา ค�าว่า นวราตร ี

นั้น หมายถึงค�าว่า “เก้าคืน” ในภาษาสันสกฤต  ในช่วง

เก้าคืนน้ีจะมีการบูชาพระแม่ทุรคาและพระแม่ปารวต ี

ในภาคปางต่างๆ เก้าปางด้วยกัน พิธีนวราตรี จะจัด 

ปีละ 2 ครั้ง คือช่วงที่เป็นวันปีใหม่ คือ เดือนเมษายน 

และช่วงที่เป็นวันเกิดขององค์ราม เดือนตุลาคม เป็น

ช่วงท่ีองค์รามกลบัเข้ามาสูอ่โยธยา หลังจากชนะทศกัณฐ์ 

เป็นเทศกาลแห่งการเติมพลังให้ตัวเราเอง เราจะบูชา

พระแม่ทุรคา  พระแม่ปารวตี และพระแม่สุรัชสวดี ใน

ช่วง 9 วันเราจะบูชาท่านละ 3 วัน โดย 3 สามวันแรก

บูชาพระแม่กาลี ซ่ึงเป็นการให้พลังกับร่างกายของเรา 

และเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราเมื่อใดที่เรา

ร่างกายบริสุทธิ์แล้วพระแม่รัศมี คือ พระแม่ที่ให้ยศถา

บรรดาศักดิ์ให้เงินทอง ก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา 3 วัน

เราก็จะบูชาพระแม่รัศมี และสุดท้าย เมื่อเรามีเงิน มียศถา 

บรรดาศักดิ์ สิ่งที่เราจ�าเป็นต้องมีคือปัญญาหรือวุฒิ ที่

เราจะใช้เงินนี้ให้ถูกทาง สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจ�าวัน

และสามารถใช้ในการท�าบุญท�ากุศลกรรมได้ด้วย และนี่

ก็คือ 3 วันสุดท้าย รวมทั้งหมด 9 วัน วันนี้การบูชาตรง

นี้ เป็นการบูชาพระแม่ทุรคาซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดเป็นวัน

ที่เร่ิมปรากฏของพระแม่ทุรคาซึ่งเทวดาไม่สามารถที่จะ

ท�าลายพวกอสูรได้ เทวดาจึงได้รวมพลังกันแต่ละองค์

แล้วให้พลังของตนเองเพื่อท�าให้เกิดพระแม่ทุรคาขึ้น

และนี่คือพิธีที่เหล่าเทวดาทั้งหลายบูชาพระแม่ทุรคา เรา

ก็ยังใช้พิธีการนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

งานเทศกาลนวราตรี (ต่อจากหน้า 2)

 รัฐมนตรีการศึกษาสั่งปิดโรงเรียน  และมหา- 

วทิยาลัย 2 วัน

 ชาวคริสต์เป็นชนกลุม่น้อย ร้อยละ 7.4 ในจ�านวน 

ประชากรทั้งหมด 21.4 ล้านคน ชาวศรีลังการ้อยละ 

70.2 เป็นชาวพุทธ ร้อยละ 12 เป็นฮินดู และร้อยละ 

9.7 เป็นชาวมุสลิม 

 พระคาร์ดินัลมัลคอล์ม  รันจิต  ขอร่วมอาลัย

ไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต  และได้รับบาดเจ็บ  และ

ขอบรรดานายแพทย์ช่วยรักษาเหยื่อผู้บริสุทธิ์สุดความ

สามารถ

 พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ 

 แปลข่าวจากโรม 22 เมษายน 2019

 ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่

 เพ่ือความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและการท�าหน้าท่ีสงฆ์ จึงขอให้พระสงฆ์ดังมี

รายชื่อต่อไปนี้ พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่เดิมและเข้าประจ�าต�าแหน่งหน้าที่ใหม่ ดังนี้ :

1. คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์  เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร โรจนะ

2. คุณพ่อไชโย กิจสกุล  รับการอบรมต่อเนื่อง

3. คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล  เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

4. คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์

5. คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล ช่วยงานอภิบาลที่วัดดวงหทัยนิรมล 

    ของแม่พระ ปากลัด พักประจ�าที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

6. คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ พักประจ�าที่บ้านอับราฮัม

7. คุณพ่อวิทยา ลัดลอย  อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

8. คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ พักประจ�าที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”

9. คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง 

    ผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา

10. คุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู รับการอบรมต่อเนื่อง

11. คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราห์ บางบัวทอง

12. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อ�านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

13. คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส

14. คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

    และช่วยงานฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

15. คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล

    ผู้อ�านวยการและผู้จัดการโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

16. คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนกรุงเทพฯ ผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ 

    จิตตาธิการวัดประจ�าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

    ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น พักประจ�าที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

17. คุณพ่อนัฏฐวี กังก๋ง  เตรียมเป็นอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

18. คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผูจ้ดัการแผนกครสิตศาสนธรรม จิตตาภบิาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  

    พักประจ�าที่ส�านักพระสังฆราช

19. คุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี, PIME ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์

20. คุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน, PIME ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร

21. พระสงฆ์จากสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ช่วยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์และวัดนักบุญ 

          หลุยส์มารีฯ

 ทั้งนี้ ให้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจ�าต�าแหน่งหน้าที่ใหม่ภายในวันเสาร์ที่ 11 พฤษ- 

ภาคม ค.ศ. 2019 ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2019

     พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

                ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ 

เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 8)

พระสันตะปาปาทรงล้างเท้านักโทษในคุก 12 คน

18 เมษายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงถวายพิธีมิสซาวัน

พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ที่เรือนจ�าแวลเลตริ ห่างจากกรุงโรม

ออกไปราว 30 ไมล์  พิธีกระท�ากันท่ีห้องโถงของเรือนจ�า 

พระองค์ทรงล้างเท้านักโทษ 12 คนจากประเทศต่างๆ 

9 คนเป็นชาวอิตาเลียน ชาวบราซิล 1 คน จากประเทศ ไอโวรี่โคสท์ 1 คน และชาวโมร็อกโก 1 คน

18 เมษายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ระหว่างพิธีมิสซาเสกน้�ามันศักด์ิสิทธ์ิ ในวันพฤหัสบดี 

ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรดาพระสงฆ์พากันมาร้ือฟ้ืนศีลบวช 

พระสันตะปาปาฟรังซิสมักจะประทานบทเทศน์ 

ลึกซึ้งแก่พวกท่าน   ปีนี้พระองค์ตรัสถึงความผูกพัน 

อันพิเศษของพระเยซูเจ้ากับประชาชนในพระวรสาร 

ที่ประชาชนแสวงหาพระองค์และช่ืนชมพระองค์ 

มิใช่กลุ่มเร่ร่อนทั่วๆ ไปที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาแต่เป็น 

ดั่งฝูงแกะที่มอบตนเองทั้งหมดแด่พระคริสตเจ้า  

อย่างไม่มีเง่ือนไข   พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสตอนหน่ึง 

ว่า   “มันแตกต่างอย่างมากกับทัศนะคับแคบของ 

บรรดาอัครสาวก ท่ีกล่าวกับประชาชนด้วยท่าทีโหดร้าย 

เมื่อพวกเขาแนะน�าพระเยซูเจ้าให้ปล่อยประชาชน 

กลับไปบ้าน เพื่อพวกเขาจะได้ไปหาอะไรรับประทาน 

เรื่องตรงนี้ พ่อเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิถีแสวง

ประโยชน์ทางโลกจากเพศสมณะ (Clericalism) ใน

ความต้องการมั่นใจเพียงแค่อาหารและความสะดวก

สบายแต่ตัวตนเอง โดยไม่สนใจบรรดาประชาชน”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าพระสงฆ์อย่าลืมว่าพวกเขา

ภคินีผู้เขียนบทเดินรูป 14 ภาค 
สำาหรับพระสันตะปาปาในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ : 

จะต้องเป็นการรวมความทุกข์ทรมาน

ทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
17 เมษายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ในปีนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้สตรีคือ 

ซิสเตอร์อูจีเนีย โบแนตติ ให้เขียนบทร�าพึงเดินรูป 

14 ภาคที่พระองค์จะทรงน�าภาวนาที่โคโลเซียม 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ในกรุงโรม

l ซิสเตอร์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวส�านักวาติกัน 

2 วันก่อนพิธี  ซิสเตอร์อูจีเนีย โบแนตติ เป็น

ภคินีคณะพระผู้บรรเทาและเป็นประธานสมาคม 

“ไม่เป็นทาสอีกต่อไป” ซึ่งช่วยเหลือสตรีต่อสู้กับ

ขบวนการค้ามนุษย์ บทร�าพึงจะมุ่งความสนใจไป

ยังประเด็นหลักนี้ ซิสเตอร์กล่าวว่า

  “ความฝันยิ่งใหญ่ในดวงใจของดิฉันคือ

ฉันหวังว่าการเดินรูป 14 ภาคที่โคโลเซียม สถานที่

ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจากอดีต ซึ่งกลับ

เป็นสถานที่ได้ต้อนรับผู้ที่ยังต้องทุกข์ทนทรมาน

อยู่ในปัจจุบัน ความทุกข์ทรมานของบรรดาสตรี

เหล่านี้ ผู้เยาว์ทั้งหลาย คนเหล่านั้นผู้เป็นดั่งไม่มี 

ใบหน้า ท่ีชีวิตถูกเขาเอาไปใช้ประโยชน์และ 

ขว้างทิ้ง”

l ซิสเตอร์กล่าวว่าการมีโอกาสได้ใช้ชีวิตและสวด

ภาวนาร่วมกันเพื่อ “พระทรมาน” ในปัจจุบัน ความ 

เจ็บปวดแห่งกาลเวลา ความทุกข์ทรมานของสตรี

เหล่านี้เป็นประเด็นส�าคัญ ท่านเล่าต่อว่า   “บทร�าพึง 

จะส้ันแต่บันทึกแก่นแท้ค�าภาวนาจากหัวใจที่เรา

ได้รับรู้มาจากสตรีเหล่านี้ เราต้องการจะแบ่งปัน

สิ่งเหล่านี้กับโลก โดยมาชุมนุมอยู่รอบไม้กางเขน

พระสันตะปาปาตรัสในพิธีมิสซาเสกน้ำามันศักดิ์สิิทธิ์ 
วิถีแสวงประโยชน์ทางโลกจากเพศสมณะ (Clericalism) 
เริ่มต้นจากความสะดวกสบายโดยไม่สนใจข้องเกี่ยวกับผู้อื่น

เป็นส่วนหนึ่งของประชาชน ที่พวกเขาออกมาจาก

ประชาชนนี้และจะต้องกลับไปรับใช้ประชาชน ตรัส

อีกตอนหนึ่งว่า

 “ เ ร า ทุกคน ต่ า ง ก็ มี เ ร่ื อ ง ร า วขอ งตน 

ความทรงจ�าเล็กๆ น้อยๆ ที่ส่งความดีให้เราอย่าง

มากมาย เราอย่าลืมว่าแบบฉบับการประกาศพระ 

วรสารของเราก็คือ “ประชาชน” เหล่านั้น “ฝูงชน” 

กับใบหน้าที่แท้จริงของพวกเขาที่ท�าให้พระสวามีเจ้า 

ผู้ทรงรับการเจิมลุกขึ้นฟื้นคืนชีพ เราไม่ได้เป็นคน

จัดหาน้�ามันเพื่อการเจิม เราได้แต่รับการเจิมเพื่อจะ 

ไปเจิม เราไปเจิมด้วยการตระเตรียมตัวเรา ตระเตรียม

กระแสเรียกและดวงใจของเรา”

l วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิก

ระลึกถึงศีลบวชพระสงฆ์ ระหว่างพิธีเสกน้�ามัน

ศักดิ์ สิทธิ์ที่พระสงฆ์จะใช้ ในพิธีกรรมโปรดศีล

ศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับการเสกในวันนี้

ซิสเตอร์อูจีเนีย โบแนตติ
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พูดความจริงดีกว่า
“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา” 

(ยอห์น 10:27)

 บาทหลวงหนุ ่มคนหนึ่งได้รับเชิญให้ท�าพิธีปลงศพของหญิงชรา 

คนหนึ่งที่ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในเขตวัด เธอเสียชีวิตเมื่ออายุ 70 ปี 

และเธอได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคท่ีท�าให้เธอมีความเจ็บปวดมาก จน 

คืนหนึ่งเธอลุกขึ้นจากเตียงและไปที่ทะเลสาบในหมู่บ้าน เธอเดินลงไปในน�้า

และจมน�้าตายในที่สุด

 บาทหลวงฟังสามีของเธอเล่าเรื่องการเสียชีวิตให้ฟัง ท่านได้กล่าวใน

บทเทศน์ว่า “เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้จัก ... เราไม่รู้ว่าความปวดร้าวใจของเธอคือ

อะไร แต่เรารู้ว่าเธอเป็นท่ีรักและพวกเราจะคิดถงึเธอมาก เราไม่รูว่้าอะไรพาเธอ 

ไปสู่ความสิ้นหวังเช่นนี้ แต่เรารู้ว่าชีวิตของเธอนั้นสวยงามและผู้ที่รู้จักเธอ รัก

เธอและรู้ว่าเธอมีความหมายต่อพวกเขามาก”

 หนึ่งสัปดาห์หลังจากงานศพบาทหลวงไปเยี่ยมสามีของผู้ล่วงลับ 

เพือ่ดวู่าเขาก�าลงัท�าอะไรอยู ่ ท่านคาดหวงัว่าครอบครัวช่ืนชมสิง่ท่ีเขาและทางวดั

ได้ท�าเพื่อครอบครัว บางทีอาจบอกได้ว่าท่านเทศน์ได้ดี แต่นั่นไม่ใช่เลย เขา

มองไปที่บาทหลวงด้วยความโกรธตาไม่กะพริบ และพูดว่า “สิ่งที่คุณพ่อพูด

ผิดไปหมด คุณพ่อพูดว่า ‘พวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อเธอลุกจาก

เตียงแล้วเดินลงไปที่ทะเลสาบ’ ซึ่งความจริงแล้วผมรู้ว่าเธอก�าลังคิดอะไรอยู่ 

เธอท�าแบบนี้มาก่อนแล้ว หลังจากนั้นเธอก็บอกผมว่ามันเป็นอย่างไร”

 บาทหลวงตอบว่า “พ่อขอโทษส�าหรับสิ่งที่ได้กล่าวไป พ่อคิดว่าสิ่งที่

พ่อได้เทศน์ไปมันจะท�าให้ทุกสิ่งดีขึ้น พ่อคิดว่าหน้าที่ของพ่อจะท�าให้ทุกคน

รู้สึกดี แต่แท้ที่จริงแล้วหน้าที่ของพ่อคือการอยู่ข้างๆ ครอบครัวของลูก”

 สามขีองผูล่้วงลบักล่าวว่า “ถ้าคณุพ่อมีโอกาสท่ีให้ความหวงัท่ีหลอกลวง 

และความจริงที่ต้องยอมรับ คุณพ่อพูดความจริงเถอะครับ เพราะนั่นจะท�าให้

เขายอมรับและสามารถก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้ ดีกว่ามาหวังลมๆ แล้งๆ ในสิ่งที่

ไม่สามารถจับต้องได้และไม่เป็นความจริงครับ”

 บาทหลวงจากไปด้วยบทเรียนบทใหม่ในชีวิต

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกกล้าพูดความจริง แม้ว่าความจริงนั้น

มันจะแสนยากล�าบากที่จะกล่าวออกมากับผู้อื่น โปรดให้มีความกล้าหาญและ

มั่นใจในการพูดความจริงนั้นด้วยเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงกลับคืนชีพ โปรด

ทรงประทานจิตใจท่ีเข้มแข็งให้ลูกยอมรับความจริงนั้น โปรดบันดาลให้ลูก

ศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริงและความรักของพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน

แก่นการสมโภช
 สมโภชปัสกาผ่านไปอีกปี
 จากเตรียมใจเตรียมกายจริงจัง
 ตลอดช่วงมหาพรต
 กระทั่งเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเข้มข้น
 จนค่�าวันเสาร์แห่งการเฝ้าคอย
 จบลงด้วยเสียงร้อง “อัลเลลูยา” 
 คละเสียงกระดิ่งเสียงย่�าระฆัง
 พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว
 หลังจากการรอคอยตลอดห้าสัปดาห์
 ในบรรยากาศแห่งความส�านึกผิด
 การอดอาหารการตัดใจการพลีกรรม
 อีกทั้งการแบ่งปันท�าบุญให้ทาน
 ย้อนรอยเหตุการณ์ยิ่งใหญ่สุด
 แม้ผ่านพ้นไปแล้วกว่าสองพันปี
 แต่ก็ยังด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
 ในชีวิตในความเชื่อในความศรัทธา
 เป็นเฉลิมฉลองชัยชนะแห่งความรัก
 สมโภชการกลับคืนพระชนมชีพ
 ด้วยความยินดีด้วยความเชื่อมั่น
 อย่างที่ท�ากันเป็นประจ�าทุกปี
 แต่ในความเป็นจริงแล้ว
 ปัสกายังเป็นการสมโภชการกลับคืนชีพของเราด้วย
 จะว่าไปแล้วเป็นสมโภชของเราท่าน
 มากกว่าจะเป็นการสมโภชของพระองค์
 เพราะถึงอย่างไรพระองค์ทรงกลับคืนชีพมากว่าสองพันปีแล้ว
 เหลือแต่เราท่านที่ยังต้องกลับคืนชีพ
 จากความตายเพราะบาปสู่ชีวิตใหม่ที่ทรงน�ามาให้
 เพราะนั่นคือแก่นแท้แห่งการสมโภชปัสกา
 ไม่เช่นนั้นแล้วเราคงซ้�ารอยประวัติศาสตร์ปีแล้วปีเล่า
 ประวัติศาสตร์ของมารีย์ชาวมักดาลา
 รีบเร่งมาหาพระองค์แต่เช้าตรู่พร้อมน้�ามันเครื่องหอม
 มั่นใจว่าพระองค์ยังทรงถูกฝังอยู่ที่พระคูหา
 ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ทรงรับรองว่าจะทรงกลับคืนพระชนมชีพ
 จนทูตสวรรค์ต้องพูดให้สติ
 “ท�าไมจึงมาหาคนเป็นในระหว่างคนตาย”
 เมื่อไม่พบพระศพของพระองค์
 เธอก็ยังคงยืนยันหนักแน่น
 หากใครเอาพระศพไปเธอจะไปเอาคืนมา
 นั่นคือปัญหาของเราท่านเช่นกัน
 เราสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์
 แต่ก็ยังมีน้�ามันเครื่องหอมชโลมศพติดมือ
 สารภาพบาปขอโทษขอการอภัยแล้ว
 ก็ยังคงหวนกลับไปย้�าคิดย้�าท�าบาปเดียวกัน 
 แต่ละเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่ต่างตายแล้วเกิดใหม่
 ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ความมุ่งมั่นใหม่สถานการณ์ใหม่
 แต่แล้วก็อดไม่ได้ที่จะดึงสิ่งที่ผ่านไปเมื่อวานกลับมาด้วย
 ไม่ต่างกับเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ยังมีซากศพติดมา
 เหมือนเอาน้�ามันเครื่องหอมชโลมศพติดมือฉันใดก็ฉันนั้น 
 แต่ละเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่ต่างตายแล้วเกิดใหม่
 ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ความมุ่งมั่นใหม่สถานการณ์ใหม่
 ส�าหรับทุกคนทั้งใกล้ตัวทั้งไกลตัว
 แต่แล้วยังดึงความผิดพลาดของแต่ละคนกลับมาด้วย
 ไม่ต่างกับเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ยังมีซากศพติดมาอีก
 เหมือนเอาน้�ามันเครื่องหอมชโลมศพติดมือฉันใดก็ฉันนั้น
 อย่างนี้ถือว่าได้สมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์...ใช่
 แต่ยังไม่ได้เฉลิมฉลองการกลับคืนชีพของตนเองอยู่ดี
 ปัสกาก็คงเป็นแค่หนึ่งในเทศกาลต่างๆ...ในรอบปี   
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หัวใจของการให้อภัย 
“โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า  เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”

เมื่อวันที่  10    เมษายน ค.ศ.  2019   สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่ประชาชนที่มาเฝ้า

พระองค์ หน้าจัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร ในกรุงโรม 

ว่า  “เราทุกคน       ไม่เพียงต้องการอาหารประจ�าวัน  แต่เรา 

ประสงค์ได้รับการให้อภัยในความผิดต่อกัน”  แม้อากาศ 

ในวันนั้นจะหนาวเย็นและฝนตก แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค

ต่อผู้แสวงบุญจ�านวนมากที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อ

เฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาแต่อย่างใด

พระองค์ทรงอธิบายข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับ

บทภาวนา “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ว่า 

“โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัย

แก่ผู้อื่น” (มธ 6:12)   พระองค์ทรงเน้นว่า “หลังจากที่

เราได้วอนขออาหารประจ�าวันแล้ว    บทภาวนาข้าแต่

พระบิดาได้ช้ีให้เห็นความส�าคัญของความสัมพันธ์ของ

เราต่อเพื่อนพี่น้อง”    พระองค์ตรัสว่า  “คริสตชนที่สวด

บทภาวนานี้ได้วอนขอพระเจ้าให้ประทานอภัยแก่ตนใน

การท�าบาปต่างๆ และกิจการที่ไม่ดีทั้งหลาย   เนื้อหา 

ดังกล่าวเป็นความจริง  ประการแรก    บทภาวนาทุกบท 

แม้ว่าเราจะปฏิบัติตนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงใด

ก็ตาม  หรือแม้แต่บรรดานักบุญทั้งหลายที่ด�าเนินชีวิต 

เป่ียมด้วยความดี   เราท้ังหลายจึงเป็นลูกๆ ของพระบิดา 

ที่เป็นหนี้บุญคุณพระองค์เสมอ   สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงยกตัวอย่างเร่ืองเล่าเปรียบเทียบในพระคัมภีร์

ของท่านนักบุญลูกา บทที่ 18  ซึ่งชาวฟาริสียืนอธิษฐาน

ภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ตนเองไม่เป็นเหมือน

มนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี หรือ

เป็นดังคนเก็บภาษี    ทั้งที่ตนจ�าศีลอดอาหารสัปดาห์ละ 

สองวัน   และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของตน 

แต่พระเยซูคริสตเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า   ชายอีกคนหนึ่งใน 

อุปมานี้ที่สวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระ

กรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด”  คือผู้ที่ปฏิบัติตน

เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้ังค�าถามว่า    “อะไร

คือท่าทีที่อันตรายที่สุดของชีวิตคริสตชนทุกคน?”     

พระองค์ตรัสตอบว่า   “สิ่งนั้นคือความหยิ่งจองหอง” ของ 

ผู้ที่ภาวนาต่อพระเจ้าว่าตนเองเชื่อว่าได้ปฏิบัติตัวดี

พร้อม”

“ผู้ที่คิดว่าตนเป็นผู้ดีพร้อม และตัดสินว่าผู้อื่น

เป็นผู้หยิ่งยะโส  ความเป็นจริงคือ เราทุกคนไม่ใช่คนที่ดี

บริบูรณ์  ไม่มีแม้แต่สักคนเดียว”

พระองค์ทรงอธิบายเสริมว่า  “มีบาปท่ีแลเห็นได้ 

และแลเห็นไม่ได้”  และยังมีบาปที่ “ฝังแน่นภายในหัวใจ

มนุษย์”    พระองค์ทรงแนะน�าว่าบาปที่เลวร้ายที่สุดคือ 

ความจองหอง   และทรงเตือนใจว่าเราทุกคนล้วนเป็น

หนี้ที่ยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้า

“ประการแรก  เราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้า  

เพราะเราได้รับส่ิงต่างๆ มากมายในชีวิตน้ี    เราได้รับชีวิต 

เรามีบิดามารดา เราได้รับมิตรภาพ อัศจรรย์ของสรรพสิ่ง 

สร้างทั้งหลาย....แม้ในบางครั้งเราต่างต้องเผชิญกับ

ความยากล�าบากก็ตาม   เรายังต้องตระหนักเสมอว่าชีวิต 

คือพระหรรษทานท่ีย่ิงใหญ่  เป็นอัศจรรย์ท่ีพระเจ้าประทาน 

ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ”

“ประการที่สอง    เราเป็นลูกหนี้เพราะ แม้เรา

เป็นที่รักของคนจ�านวนมาก แต่เราไม่อาจท�าให้ผู้อื่นรัก 

เราเพราะความดีของเรา   ความรักแท้คือการท่ีเราสามารถ

รักผู้อ่ืนอาศัยพระหรรษทานจากพระเจ้า    ไม่มีผู้ใดปฏิบัติ

ตนดีงามเพราะตัวเราเอง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทานก�าลัง

ใจแก่ผู้แสวงบุญที่มาเฝ้าพระองค์ว่า “ขอลูกทั้งหลายได้

พยายามฟังประสบการณ์ของผู้ที่เคยท�าความผิดเป็น

แบบอย่างเตือนใจลูก    และขอให้ลูกพึงระลึกว่า    ‘ขอให้

เราเป็นผู้ที่มอบความรักให้ผู้อื่นก่อน    เพราะเราได้รับ

ความรักแล้ว ขอให้เราอภัยความผิดแก่ผู้อื่น    เพราะเรา

เคยได้รับการให้อภัยมาแล้วเช่นกัน’ ”  

อเลสซานโดร    กีซอตติ    ผู้อ�านวยการด้าน

การข่าวประจ�าสันตะส�านักได้กล่าวข้อความดังต่อไปนี้

เพื่อแจ้งข่าวแก่ประชาชนชาวฝรั่งเศสว่า  “สมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิส ทรงห่วงใยชาวฝรั่งเศสที่ได้รับผล 

กระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดาม  

และพระองค์ทรงสวดภาวนาเพ่ือคริสตชนคาทอลิกชาว

ฝรั่งเศสและประชาชนทั่วประเทศที่เผชิญกับเหตุการณ์

ที่น่าสะพรึงกลัวในครั้งนี้”   ข้อมูลล่าสุด        มีรายงานว่า  

“หลังคาโบสถ์และบันไดวนได้รับความเสียหายมาก   

ส่วนหอคอยและโครงสร้างยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมบ�ารุง

อาสนวิหารนอเทรอดามแห่งกรุงปารีส    
ได้    เป็นที่น่ายินดีที่ผลงานประดับล้�าค่าหลายชิ้น โดย

เฉพาะมงกุฎหนามของพระเยซูคริสตเจ้าสามารถ 

เคล่ือนย้ายได้ทัน    และเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงสามารถควบคุม

เพลิงได้แล้ว”  

 

อาสนวิหารสง่างามที่เป็นมรดกของโลก  

เมื่อวันที่  15  เมษายน  ค.ศ.  2019 ท่ามกลาง

ไฟท่ีลุกโชนเผาผลาญอาสนวิหารแห่งนอเทรอดาม 

ในกรุงปารีส  พระอัครสังฆราชดาเนียล ดินาร์โด แห่ง 

กัลเวสตัน  มลรัฐฮูสตัน และประธานสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์

ถึงชาวปารีสดังนี้

“เหตุอัคคีภัยที่น่ากลัวซึ่งลุกไหม้อาคารอาสน- 

วิหารนอเทรอดาม แห่งปารีส เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความ
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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
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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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แล้วติด ความเข้าใจสาเหตุจะน�าไปสู่การป้องกันที่ได้ผลดี พ่อแม่น่าจะต้องมีความ

เข้าใจเรื่องนี้นะคะ ก่อนจะให้ลูกเล่นเกม ส่วนใหญ่เด็กที่ติดเกม สาเหตุที่มักจะพบ

คือ ปัญหาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ตามใจหรือใจอ่อน ขาดการ

ควบคุมเรื่องระเบียบวินัย บางครั้งพ่อแม่ใช้เกมเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเด็ก เพราะคิด

ว่าให้เด็กเล่นเกม ก็สบายดี อย่างน้อยก็ไม่ไปซนนอกบ้าน ตรงนี้ ถ้าพ่อแม่สามารถ

ให้ระเบียบวินัยที่ชัดเจน มีข้อตกลงชัดเจนก่อนที่จะให้เด็กเล่นเกม เด็กก็สามารถ

ควบคุมตัวเองได้ ตรงนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่

 และที่พบบ่อยมากๆ ในครอบครัวของเด็กติดเกม ก็คือ ‘ปัญหาสัมพันธภาพ

ที่ไม่ค่อยดีระหว่างเด็กและพ่อแม่’ เช่น ความห่างเหิน ไม่มีเวลาให้ มีการทะเลาะ 

เบาะแว้งกันบ่อย คุยกันไม่เข้าใจ เด็กมีความเครียด จึงหาทางออกด้วยการไปเล่นเกม  

เมื่อสัมพันธภาพไม่ดี เวลาพ่อแม่จะแนะน�าตักเตือนเด็กเรื่องเล่นเกม เด็กก็มักจะ 

ไม่ค่อยฟัง มีแนวโน้มต่อต้าน ซึ่งเราก็จะเห็นได้ในครอบครัวของบุ๊คที่พ่อแม่ไม่มีเวลา

เอาใจใส่ดูแลลูกชาย ขาดการปลูกฝังในเรื่องของระเบียบวินัยในการเล่นเกม กว่าจะรู้

ว่าลูกชายมีปัญหาก็เกือบจะสายไปเสียแล้ว

 หากสงสัยว่าลูกอาจจะติดเกมควรจะจัดการแก้ไขโดยเร็วพาไปปรึกษา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในเคสที่มีอาการติดเกมรุนแรงแบบบุ๊ค การบ�าบัดรักษาใน 

โรงพยาบาลในรูปแบบของ Digital detoxification คือการแยกเด็กให้ออกห่างจาก

เกม จนกระทั่งเด็กหายจากอาการถอนเกม เช่น อาการทางจิตใจ อารมณ์ ที่ผิดปกติ 

เช่น หงุดหงิด โวยวาย ก้าวร้าว ท�าร้ายคนอื่น การรักษาจริงจังมีความจ�าเป็น และ 

ต้องดูว่ามีโรคทางจิตเวชอื่นๆ ร่วมด้วยหรือเปล่า บางครั้งอาจจะต้องรักษาด้วยการ 

รับประทานยาร่วมด้วย ส�าคัญที่สุดการแก้ปัญหาเด็กติดเกมให้ดีขึ้น จึงไม่ใช่ความ 

รับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องเปลี่ยนและปรับกันทั้งคู่ ทั้งเด็กและพ่อแม่ 

รวมถึงคนรอบข้างที่บ้านและที่โรงเรียน ปัญหาต่างๆ  น่าจะเริ่มต้นแก้ไขด้วย ‘ความ

เข้าใจร่วมกัน’ ซึ่งจริงๆ แล้วหมอคิดว่า มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น 

ในชีวิตคนเราที่อยู่ด้วยกัน โดยเฉพาะในการที่พ่อแม่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ติดเกมของลูกๆ #หมอมินบานเย็น

 พี่จะขอน�ากรณีศึกษาอื่นๆ มาแบ่งปันในโอกาสต่อๆ ไปด้วยนะครับ ท่าน 

ผู้อ่านสามารถติดตามเรื่องราวดีๆ เพิ่มเติม จากเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา  https://www.

facebook.com/kendekthai/ ได้ด้วยครับ และพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า..

สวัสดีครับ

เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)

ของพระคริสตเจ้า ผู้ซึ่งยังสิ้นพระชนม์อยู่ในทุกวันนี้ ตามตรอกซอกซอยในถนน 

ข้างนอกนั่น”

l ถึงกระนั้น ยังเป็นความใส่ใจต่อสตรีและต้องการส่งเสริมให้เด็กหญิงแต่ละคนได้

เติบโตไปในแต่ละปี  ซึ่งเริ่มต้นจากการที่เป็นมิชชันนารีในประเทศเคนยา นาน 24 ปี 

ซิสเตอร์ได้ถูกขอให้กลับมายังประเทศอิตาลี นี่จึงเริ่มการเปลี่ยนแปลงจิตใจและเป็น 

จุดเปลี่ยนอันส�าคัญ ที่ทุกอย่างเริ่มจากสตรีที่ชื่อ มารีอา ซึ่งเดินเข้ามาในศูนย์ของ 

ซิสเตอร์และขอที่พักพิง และงานส�าคัญก็เริ่มตรงนั้น ซิสเตอร์เล่าตอนหนึ่งว่า “ดิฉัน

พบเธอเช่นไร? ด้วยอากัปกิริยาของเธอ เสื้อผ้าที่เธอใส่ เครื่องส�าอางที่เธอแต่งหน้า...

ดิฉันก็ปะยี่ห้อเธอได้เลย เหมือนที่เราทุกคนท�ากันเมื่อเห็นคนเหล่านี้บนถนน ส�าหรับ

ฉัน วินาทีนั้น เธอไม่ได้เป็นสตรีอีกแล้ว เธอเป็นโสเภณี” 

l หลังจากนั้นซิสเตอร์ก็ถามตัวเองว่า เรามาท�าอะไรอยู่ที่อิตาลีนี่ แทนที่จะช่วยสตรี

เหล่านี้ให้เธอเจริญขึ้นในความเชื่อของตน บัดนี้ซิสเตอร์ท�างานมิใช่เพียงแค่ช่วยเหลือ 

สตรีที่ทุกข์ทรมานและเป็นทาสที่ต้องขายเรือนร่างของตนตามถนนเท่านั้นแต่ยัง 

ให้ก�าลังใจแก่ทุกคนให้ท�าส่วนของตนเพื่อมาช่วยหยุดยั้งการเป็นทาสแบบใหม่นี้

l พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงร่วมกับซิสเตอร์อูจีเนียในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์สวด

ภาวนาบทร�าพึงนี้ที่สะท้อนเรื่องราวหลากหลายที่ชีวิตซิสเตอร์อูจีเนียได้ผ่านมาสัมผัส

กับเหล่าสตรีและช่วยเหลือชีวิตพวกเธอไว้

ภคินีผู้เขียนบทเดินรูป 14 ภาค (ต่อจากหน้า 5)

พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์ : 
พระเจ้าข้า โปรดให้เรามองเห็นไม้กางเขนของโลก

บนไม้กางเขนของพระองค์
19 เมษายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ผู้คนหลายพันคนรวมกันอยู่ที่โคโลเซียมเพื่อร่วมเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์กับ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นธรรมเนียมที่ไม้กางเขนจะเคลื่อนไปรอบสถานที ่

ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ในปีนี้บทร�าพึงสะท้อนความโหดร้ายของการค้ามนุษย์ 

(อ่านต่อหน้า 11)
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เพ่ือทดแทนความรัก...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

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

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีให้คุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพร้อมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

เปาโล ใจหาญ-มารีอา ดาลิน 
หาญพัฒนากิจ

เปาโล ใจหาญ-มารีอา ดาลิน 
หาญพัฒนากิจ

. . . ทุ ก ส่ิ ง ทุ ก อ ย า ง
พระจัดไว ใหดี เสมอ.. .  
. . . ทุ ก ส่ิ ง ทุ ก อ ย า ง
พระจัดไว ใหดี เสมอ.. .  
. . . ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย า ง
พระจัดไว ใหดี เสมอ.. .  
. . . ทุ ก ส่ิ ง ทุ ก อ ย า ง
พระจัดไว ใหดี เสมอ.. .  

ชาตะ ค.ศ. 1920 
พักผอนในพระเจา 

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

อากาทา ละมูล เเซฉั่วอากาทา ละมูล เเซฉั่ว

ÁÒÃÕÍÒ à·àÃ«Ò ÍÓä¾ ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È. 1979

ÃÒ¿ÒáÍÅ Ã.µ. Â§ÂØ·¸ ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 31 µØÅÒ¤Á ¤.È. 1983

ÍÑÅáºÃ� ÂØ·¸¹Ò ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 21 ¡Ã¡®Ò¤Á ¤.È. 2002

¿ÃÒ¹«ÔÊ«ÒàÇÕÂÃ� ¾ÕÃÐà´ª ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 25 ÁÕ¹Ò¤Á ¤.È. 2014

à·àÃ«Ò ¾Ô³ÇÔÀÒ ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 27 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¤.È. 2016 

ÁÒÃÕÍÒ à·àÃ«Ò ÍÓä¾ ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È. 1979

ÃÒ¿ÒáÍÅ Ã.µ. Â§ÂØ·¸ ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 31 µØÅÒ¤Á ¤.È. 1983

ÍÑÅáºÃ� ÂØ·¸¹Ò ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 21 ¡Ã¡®Ò¤Á ¤.È. 2002

¿ÃÒ¹«ÔÊ«ÒàÇÕÂÃ� ¾ÕÃÐà´ª ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 25 ÁÕ¹Ò¤Á ¤.È. 2014

à·àÃ«Ò ¾Ô³ÇÔÀÒ ÃØ¨ÔàÃ¢
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 27 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¤.È. 2016 
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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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นักศึกษามหาวิทยาลัยคาทอลิก
แห่งอเมริกา

โหวตบล็อกเว็บไซต์ลามก
วอชิงตัน ดีซี 5 เมษายน 2019 CNA

โดย Christine Rouselle

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอเมริกา

ขอให้กรรมการบริหารห้ามเว็บไซต์ลามก 200 เว็บไซต์ 

จากระบบอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

 จิมมี่ แฮริงตัน  ประธานนักศึกษาให้ความเห็น

ว่า  “ผมเซ็นการแก้ไขนี้มิใช่ฐานะศาสนา  หรือคาทอลิก 

แต่เพราะมหาวิทยาลัยคาทอลิกฯ สามารถและควรใช้

สิทธิห้ามใช้เรื่องลามกในเน็ตเวิร์กมหาวิทยาลัย”

 “แม้โรงเรียนไฮสคูลของรัฐก็ยังบล็อกเนื้อหา 

ที่ไม่เหมาะสม บน WI-FI ฉะนั้นมหาวิทยาลัยคาทอลิก

ควรท�าดีกว่า ...ตามค�าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก”

 หนังสือค�าสอนพระศาสนจักรคาทอลิกอธิบาย

เรื่องลามก ว่าผิดหนัก ต่อความบริสุทธิ์ น�าไปสู่กิจการ

ทางเพศ  ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของสามี ภรรยา  และ

ท�าลายศักดิ์ศรีของผู้มีส่วนร่วม  เจ้าหน้าที่ของรัฐควร

ป้องกันการผลิต และการเผยแพร่สื่อลามก  (ค�าสอน

พระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ  2354)

 นายแฮริงตัน ได้ยืนยันว่า  หลายองค์กรทั่วไป 

ยังกีดกันส่ือลามกจากเน็ตเวิร์ก  ไม่ใช่เพราะด้านศีลธรรม

เท่านั้น  แต่เพราะเว็บไซต์แบบนี้  บ่อยๆ ก็แพร่ไวรัส

และเป็นสิ่งที่ท�าลายเครื่องอีกด้วย

 คนทั่วไป วัย

นักศึกษา ตระหนักดี

ว่า สื่อลามกไม่ดี  แต่

ก็ชอบดู ชอบเสพย์  

เพราะฉะนั้นการเสนอ

ต่อกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  จึงเป็น

ก้าวส�าคัญ  “ส�าหรับ 

เปลี่ ยนแปลงสั งคม  

ถ้าเราต้องการก�าจัด

สื่อลามก  ซึ่งไม่ดีต่อ

เรามนุษย์  เราจึงต้องเป็นผู้เริ่มการเปลี่ยนแปลงนี้

 ข้อเสนอต่อผู้ ใหญ่ยังขอให้โรงเรียนมีงาน

อภิบาลนักศึกษา  โดยศูนย์ให้ค�าปรึกษา  และจิตตาภิบาล 

(Campus Ministry) ช่วยเหลือผู้ท่ีอยากเลิกส่ือลามก.... 

ช่วยให้มีคุณค่าแท้

 กรรมการมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องนี้ พบ

ว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และได้ผลน้อย เนื่องจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มันเข้าถึงได้ง่ายกว่าการ

ป้องกัน อย่างไรก็ดี  กรรมการนักศึกษามีข้อเสนอเรื่องนี้   

เป็นความปรารถนาดีน่าชื่นชม

 พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุป
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ค�าสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)
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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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ÁØ ¢¹ÒÂ¡ÊÑ §¦Á³±ÅÍØ ºÅÃÒª¸Ò¹Õ

157 ËÁÙ‹ 5 ºŒÒ¹â¾¸Ò (à¢µ¹Í¡) ¶¹¹ÍÃØ³»ÃÐàÊÃÔ° ¡.Á. 293
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¡ÓË¹´¡ÒÃ¾Ô¸Õà»�´-àÊ¡âºÊ¶�
¾ÃÐÁÒÃ´Ò¹Ô¨¨Ò¹Øà¤ÃÒÐË� »†ÒµÔéÇ

ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 29 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2019
àÇÅÒ 09.00 ¹.  ¾Ô¸ÕµŒÍ¹ÃÑº¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªáÅÐá¢¡¼ÙŒÁÕà¡ÕÂÃµÔ
àÇÅÒ 09.30 ¹.  ¾Ô¸Õà»�´âºÊ¶�
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โดยเฉพาะต่อเด็กหญิงและสตรี ตลอดทั้ง 14 สถาน  

บทร�าพึงตอนหนึ่งว่า

 “ให้เราคิดถึงบรรดาเด็กๆ ทุกแห่งหนในโลก 

เช่นเด็กหญิงร่างบอบบางคนหนึ่งที่เราพบเย็นวันหนึ่ง

ในกรุงโรม ขณะที่ชายผู้นั่งอยู่ในรถหรูหรารอเข้ามาเอา

ประโยชน์จากเธอ เธอน่าจะเพิ่งมีอายุเท่าๆ กับลูกสาว

ของพวกเขานั่นเอง”

l การค้าประเวณี ความหิวโหยและเปลี่ยวเหงา บท

ร�าพึงเล่าถึงความจริงหยาบกระด้างซึ่งเราพบเห็นใน 

ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยที่ถูกทอดทิ้งในชะตากรรม ตอนหนึ่งว่า

 “ ซี ม อนช า ว ไซ รี นคน ใหม่ อ ยู่ ที่ ไ หน ใน

สหัสวรรษที่สามนี้?”   “แบบฉบับของพวกเขาได้ก่อแรง 

บันดาลใจให้เราอุทิศตนยืนเคียงข้างคนเหล่านั้นใน 

ทุกวันนี้หรือไม่ บนเนินกัลวารีโอ ไปจนตลอดทั่วโลก :  

ในค่ายผู้อพยพ บนเรือลี้ภัยซึ่งได้รับการปฏิเสธให้เข้า

เทียบท่าอย่างปลอดภัย”

l ในตอนท้ายของพิธีเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะ- 

ปาปาทรงก่อภาวนาบทเร้ าวิ งวอนเพื่ อ ต่อ ต้ าน

อาชญากรรมและบาปทุกประการที่แพร่ระบาดอยู่ใน

โลก ; และหลายประการที่กระท�าโดยบุคคลของพระ

ศาสนจักรเอง เช่นการล่วงละเมิดต่างๆ ตรัสว่า

  “ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้พวกเราให้มองเห็น

ไม้กางเขนของโลกนี้บนไม้กางเขนของพระองค์   ไม้

กางเขนของผู้เยาว์ตัวน้อยๆ บาดแผลบนร่างของผู้

บริสุทธิ์และไร้เดียงสา ไม้กางเขนของมนุษยชาติที่เดิน

ไปในความมืดแห่งความไม่แน่นอนและในวัฒนธรรม 

ไม่จีรัง

พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 8)

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดจุดไฟขึ้นใหม่ในดวงใจ

เราให้มีความหวังในการกลับคืนชีพและชัยชนะเที่ยงแท้ 

ของพระองค์ต่อความตายและความช่ัวร้ายทั้งปวง   

อาแมน”

l ตลอดการเดินมรรคาศักด์ิสิทธ์ิ ประชาชนต่างดูโศกเศร้า  

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันที่มวลคริสตชนร�าพึงอย่าง 

เงียบสงบถึงความหนักหนาของความชั่วที่เราได้ท�า
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 ด้วยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีบุคลาภิบาลที่ครบวาระการท�างาน ที่ไป

ศึกษาต่อต่างประเทศ ที่สมควรเปลี่ยนแปลงหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมจึงขอประกาศ

ต�าแหน่งหน้าที่ของบุคลาภิบาล ดังนี้

1. บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์ อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาเอล สมหวัง

2. บาทหลวงพิรัตน์ ด�ารงศักดิ์  พักรักษาตัว และช่วยในงานศาสนบริการ 

     ศีลอภัยบาป

3. บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนอรุณวิทยา บ้าน 

     แสงอรุณ ดูแลวัดแม่พระสายประค�า  

     ประจวบคีรีขันธ์ (ชั่วคราว)

4. บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ  เจ้าอาวาสอาสนวิหารราฟาเอล / อธิการ 

     บ้านเทพมิตร เหรัญญิกสังฆมณฑล

     รักษาการผู้อ�านวยการ และผู้จัดการ 

     โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประธานมูลนิธิ 

     คาทอลิกสุราษฎร์ธานี

5. บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด  เจ้าอาวาสวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษ- 

     ทาน ตะกั่วป่า

     ผู้อ�านวยการศูนย์สังคมพัฒนา

6. บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง  เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ปราณบุรี  

     และวัดนักบุญโทมัส ป่าละอู

7. บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์  พักภารกิจ

8. บาทหลวงจรัล ทองปิยภูมิ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

     พนม ผู้อ�านวยการ และผู้จัดการ โรงเรียน 

     อุปถัมภ์วิทยา พนม

9. บาทหลวงอภิรักษ์ ทับปิง  เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสง- 

     อรุณ / อธิการบ้านแสงอรุณ

ประกาศสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
การแต่งตั้งโยกย้ายบาทหลวงเข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่

10. บาทหลวงไพฑูรย์ ยันงาม  พักภารกิจ

11. บาทหลวงวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์ เจ้าอวาสวัดพระมารดาพระศาสนจักร  

     นครศรีธรรมราช

12. บาทหลวงสิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการส�านักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ

     อธิการบ้านชุมพาบาล

13. บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี  อุปสังฆราช

     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  

     บ้านแสงอรุณ ผู้จัดการโรงเรียนอรุณ- 

     วิทยา บ้านแสงอรุณ ผู้รับผิดชอบ 

     สื่อมวลชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

14. บาทหลวงดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ศึกษา ต่อที่ ประ เทศเบล เยี่ ยม เพื่ อ 

     เตรียมตัวเป็นอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

15. บาทหลวงคิม แต ยัง   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารราฟาเอล

16. บาทหลวงจาตุรงค์ สาระคุณ  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร เบตง

17. สังฆานุกรยุทธการ กอบวัฒนกุล เลขานุการพระสังฆราช รองอธิการ 

     ส�านักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ

     ผู้รับผิดชอบงานค�าสอนสังฆมณฑล

18. สังฆานุกรชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายสังคมพัฒนา

19. สังฆานุกรอมรเทพ สุริปะ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารราฟาเอล

 ทั้งนี้ ให้บุคลาภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ส่งมอบงาน บัญชี

การเงิน และเข้าประจ�าต�าแหน่งหน้าที่ใหม่ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2019

 โอกาสเสกน้�ามันศักดิ์สิทธิ์ และวันรื้อฟื้นค�าสัญญาแห่งชีวิตสงฆ์

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

บาทหลวงพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล

เลขาธิการสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ประกาศสังฆมณฑลอุบลราชธานี
การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่
 เพ่ือความเหมาะสมกับงานอภิบาล และเป็นไปตามข้อก�าหนดของสังฆมณฑล 

จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลง เพิ่มหน้าที่ และแต่งตั้งหน้าที่ใหม่ของพระสงฆ์ในสังฆ- 

มณฑลอุบลราชธานี ดังนี้

1. คุณพ่อเปาโล เติมศักดิ์ เจริญบุญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา กันทรลักษ์,  

     วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ

     และจิตตาภิบาลโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

2. คุณพ่อนิโคลัส ถวัลย์ พันธ์วิไล  เจ้าอาวาสวัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคู- 

     สว่าง

     และวัดนักบุญเปโตร บ้านท่าขอนไม้ยูง

3. คุณพ่อเปาโล โอสถ ลือเรื่อง  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง

     และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าต้ิว

4. คุณพ่อเคลเมนต์ พิเชษฐ์ วงศ์อนันต์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้าน- 

     นาดูน

5. คุณพ่อมีคาแอล สมยศ แสวงนาม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล  

     บ้านซ่งแย้

6. คุณพ่อมีคาแอล รังสันต์ วงอาษา เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยบ้านสีถาน- 

     บ้านขาม, วัดนักบุญเปโตร ราษีไศล,  

     วัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ กลุ่ม 

     คริสตชนขุขันธ์ และจิตตาภิบาลโรงเรียน 

     มารีย์วิทยา

7. คุณพ่อโทมัส สุพจน์ สายเสมา  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมล

 

     อุบลราชธานี

8. คุณพ่อยอห์น ปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว  เตรียมเรียนภาษา 

     เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

9. คุณพ่อ Peter Onyekachi Afoenyem ท�ามิสซาภาษาอังกฤษ

     ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

10. คุณพ่อวิกเตอร์ ค�าดี ทองมาก  ผู้อ�านวยการแผนกงานธรรมทูตและ 

     การประกาศพระวรสารสู่ ป ว งชน 

     โครงการสนับสนุนการแพ ร่ธรรม  

     (PMS)

11. คุณพ่อเปาโล ประดับสิน ด้วงทอง ผู้อ�านวยการแผนกสุขภาพอนามัย  

     งานเวชบุคคล และผู้สูงอายุ

12. คุณพ่อเปโตร อมรรัตน์ บุญสุข ผู้รับผิดชอบแผนกที่ดินสังฆมณฑล

13. คุณพ่อเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ ผู้อ�านวยการสื่อมวลชนสังฆมณฑล

 ทั้งนี้ ให้พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจ�าต�าแหน่งหน้าที่ใหม่ 

ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

 ประกาศ ณ วันอังคารที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2019

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

คุณพ่อเคลเมนต์ พิเชษฐ์ วงศ์อนันต์

เลขาธิการสังฆมณฑลอุบลราชธานี
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พักผอนในพระเจาครบ 4 ป 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2019

แบรนาแดด พรเพ็ญ พรหมสุนทร

 • วันเวลา สี่ป ที่พนผาน เหมือนวันวาน ที่ยัง ฝงใจอยู
ทานจากไป ณ ที่ใด คงรับรู เราทั้งหมู รักอาลัย ไมเปลี่ยนแปลง
 • ยังจดจำ คำของทาน ที่สั่งสอน ใหสูงาน อยาเกี่ยงงอน และเขมแข็ง
ใหรูรัก สามัคคี ไมมีระแวง ไมคลางแคลง ของใจ ในทุกคน
 • ดวยเมตตา ที่ทานมอบ เรานอมรับ ใหเคลื่อนขับ ไปขางหนา อยาสับสน
รักบริษัท รักเพื่อนพอง ดั่งรักตน  ดวงกมล พรอมกัน วันอำลา
 • ยังแสนรัก แสนอาลัย ใจคิดถึง ยังโศกเศรา เฝารำพึง คนึงหา
ทานพรเพ็ญ ที่เรารัก พักวิญญาณ  IGG หลั่งน้ำตา ดวยอาลัย

นางรุจิรา เจือสุคนธทิพย
ผูประพันธ

"แม" ผูเปนดวงใจ ความรักความคิดถึง
จากพอและลูกๆ  ทุกคน

จากพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัย
อินเตอร การด กรุพ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ
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  วัดพระแม่สกล

สงเคราะห์ บางบัวทอง จ. 

นนทบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ 

ที่ 12 พฤษภาคม เวลา  

10.30 น. คุณพ่อเปาโล  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 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.

 วัดนักบุญโทมัส ป่าละอู ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วดัแม่พระฟาตมิา บ้านแสงอรณุ จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันนา เกาะสมุย ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น จ. 

ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญออกุสตินและนักบุญมอนิกา 

สุไหงโกลก ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 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

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

มาโนช สมสุข คุณพ่อโทมัส 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 

มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

3 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สะเทือนใจแก่ประชาชนทุกคน    เพราะอาสนวิหาร 

ที่โดดเด่นเป็นพิเศษหลังนี้ไม่เพียงแต่เป็นโบสถ์ที่ 

สง่างาม   แต่ยังเป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่าชิ้นส�าคัญ

อีกด้วยอาสนวิหารนอเทรอดามหลังนี้ สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมและศิลปะที่ล้�าเลิศ เป็นอาสนวิหาร

ที่มีคุณค่าด้านจิตวิญญาณของมนุษยชาติและ 

เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของมวลมนุษย์ 

เราของส่งก�าลังใจแก่พระอัครสังฆราชและ

ประชาชนชาวปารีส  ขณะเดียวกันเราภาวนาเพื่อชาว 

ฝรั่งเศสทุกคน ด้วยความวางใจในค�าภาวนาและ 

พระเมตตาของพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเจ้า 

ขอขอบคุณเป็นพิเศษแด่เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง

ทุกคนมา ณ ที่นี้    เราต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ

สามารถบูรณะอาสนวิหารแห่งนี้ให้กลับคืนสู่สภาพ

เดิม    ข้าพเจ้ารู้ดีว่าความเชื่อศรัทธาและความรักที ่

รวมเราเป็นหนึ่งในอาสนวิหารท่ีสง่างามหลังนี้จะ

ช่วยเราให้มีพละก�าลังเพิ่มมากขึ้นภายในจิตใจของ 

คริสตชนทุกคน”

 วัดมารีย์น�าไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

อาสนวิหารนอเทรอดาม (ต่อจากหน้า 7)

กิจการแรก
ก่อนเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต  

อเลสซานโดร กิซอตติ ผู้อ�านวยการส�านัก

ข่าวประจ�าสันตะปาปารายงานว่า    “เวลาบ่ายของ 

วันที่  15    เมษายน ค.ศ.  2019    กิจการแรกของ

สัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เสด็จยังอาราม Mater Ecclesiae    เพื่อประทาน 

ความปรารถนาดีแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ

เบเนดิกต์ ที่ 16   ผู้ซึ่งจะมีพระชันษาครบ 92 ชันษา 

ในวันรุ่งขึ้น      สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเน-

ดิกต์ ที่ 16  ทรงได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งสมเด็จ 

พระสันตะปาปา ใน ค.ศ.  2005  เพียง 3 วัน 

หลังพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ  78 ชันษา     

ท�าให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้รับเลือกต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่งพระสันตะปาปาท่ีมีพระชนมายุมากท่ีสุด 

ในขณะนั้น

ณ วันที่พระองค์ทรงประกาศลาออกจาก 

ต�าแหน่ง   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  

ทรงมีพระชนมายุ 85  ชันษา  และทรงอยู่ในสมณสมัย 

ปกครองนาน 7  ปี และ 315 วัน

ติดต่อกองบรรณาธิการอุดมสาร
E-mail : udomsarn@csct.or.th



ปีที่ 43 ฉบับที่ 20 ประจำ�วันที่ 12-18 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 

รับศีลเจิมเพ่ือพละก�าลังทางด้านร่างกาย 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 อ�านาจเจริญ

 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 จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์ส�าหรับ 

คริสตชนครูค�าสอน ผู้น�าบีอีซี 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-

ส�าราญ 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

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 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธาน

 ภาคบ่าย : ชมการแข่งขันกีฬา และการ

ประชุมศิษย์เก่าบ้านเณรฯ

 เวลา 18.00 น. : งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

บ้านเณรฯ โอกาสฉลอง 84 ปี

] 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 

ซึ่งในปีนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2019 ที่ศูนย์งานอภิบาลบ้านชุมพาบาล 

โดยเน้นกระบวนการเฉลิมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 กิจกรรมวันครอบครัวสังฆมณฑล เริ่มด้วยการพบบิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุข

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันภาวนาแสดงความเสียใจจาก

เหตุการณ์ไฟไหม้มหาวิหารนอเทรอดาม ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นบิช็อปประธานได้น�าเสนอแบบอย่างแห่ง

ความสุภาพนอบน้อมขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จากเหตุการณ์ที่พระองค์จูบเท้าผู้น�าประเทศ

ซูดานใต้ เพื่อวอนขอสันติภาพ จากความขัดแย้งภายในประเทศ นอกจากนี้ บิช็อปประธานได้น�าเสนอ 

จุดเน้นของกิจกรรม และภาพรวมของการเฉลิมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 

28 กันยายน 2019 ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล 

 หลังจากรับประทานอาหารว่างในภาคเช้า เป็นช่วงเวลาของการแบ่งปัน เรียนรู้ เส้นทางชีวิต 

ธรรมทูต สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากบาทหลวงแฟรงค์ เดโลเรนซี่  คณะซาเลเซียน  

บาทหลวงแทรี่ ตาไปย์ คณะซาเลเซียน บาทหลวงเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของ 

พระเยซูเจ้า และซิสเตอร์กรุณา พลาชิโน คณะธิดาเมตตาธรรม เป็นวิทยากรแบ่งปัน โดยมีบาทหลวง 

สมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ 

 ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัว ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันถึงวิถีชีวิตชุมชนคลองร้อยสาย 

อันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการฝึกลิง เพื่อการเกษตร อู่ 

ต่อเรือ  และชุมชนแม่ค้าขนมจาก ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 ภาคค�่า เป็นบรรยากาศของความสนุกสนาน เสียงหัวเราะในแบบครอบครัว ด้วยกิจกรรมความรู้

รอบตัวในสังฆมณฑล โดยการน�าของบาทหลวงสิทธิโชค แสวงกาญจน์ และทีมงานคณะสงฆ์สังฆมณฑล

 กิจกรรมวันครอบครัว จบลงในช่วงเช้าของวันที่ 17 เมษายน 2019 ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เสกน�้ามันศักดิ์สิทธิ์ และรื้อฟื้นค�ามั่นสัญญาของพระสงฆ์ นักบวช โอกาสนี้บิช็อปประธานได้ประกาศการ

เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของพระสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  

วันครอบครัวสังฆมณฑล (ต่อจากหน้า 20)
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R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจ�าแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี :  

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

สุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว R ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  
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หน้า 17

 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก เสียงเยาวชนฉบับนี้ และฉบับต่อๆ ไป พี่จะ

ขอชวนน้อง ๆ มาดูละครกันค่ะ ละครน้�าดีที่เมื่อสองปีก่อน “วัยแสบสาแหรกขาด”  

ออกอากาศเป็นครั้งแรก ละครเรื่องนี้ท�าให้หลายๆ คน ได้ติดตามและพยายามที่จะ 

เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่นมากขึ้น และปีนี้เอง วัยแสบสาแหรกขาด 

โครงการ 2 ก็ได้น�ามาออกอากาศอีกครั้ง โดยยังมีเรื่องราวของเด็ก ๆ และวัยรุ่นที่มี

ปัญหาหลากหลายมาน�าเสนอเช่นเดิม แต่เป็นปัญหาท่ีแตกต่างกันจากภาคแรก คุณหมอ

จิตแพทย์เด็ก เจ้าของเพจเข็นเด็กข้ึนเขา ได้มีโอกาสไปให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับละครบ้าง 

เล็กน้อย คิดว่าเรื่องราวในภาคสองนี้มีความเข้มข้นกว่าภาคแรก รวมถึงมีรายละเอียด 

ในเคสของเด็กและวัยรุ่นที่พบได้จริงในสังคมไทยยุคนี้หลายๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็น  

เด็กท่ีผู้ปกครองตามใจอย่างมากจนกลายเป็นเอาแต่ใจตัวเอง  เด็กติดเกมและอินเทอร์เน็ต  

เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ เด็กที่มีปัญหาการเข้าสังคม ออทิสติก เด็กเรียนเก่ง

ที่กดดันตัวเองเกินไป

 คุณหมอได้ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า บางครั้งที่เด็กมีปัญหาอะไรสักอย่าง นอกจาก

ผู้ใหญ่จะมองหาสาเหตุและมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ตัวเด็ก บ่อยๆ ที่พบว่าปัญหาของ 

เด็กคนหน่ึงเป็นเพียงปลายทางของสาเหตุท่ีมาจากปัจจัยรอบข้าง โดยเฉพาะการเล้ียงดู 

ของผู้ปกครองและส่ิงแวดล้อมรอบข้างท่ีไม่เหมาะสม เช่นเดียวกันกับเด็กๆ หลายคน 

ในละคร ความเข้าใจปัญหาและเรียนรู้สาเหตุ ปัจจัยแวดล้อม จะน�ามาสู่การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาของเด็กและวัยรุ่นอย่างยั่งยืน ส�าคัญที่สุดพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ต้องร่วมมือและช่วยกัน (พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู)

เมื่อชีวิตมาถึงจุดที่พาลูกเข้าโรงพยาบาลเพราะติดเกม

 “เหมือนลูกไม่ใช่ตัวเขา ผมไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลย เสียงดัง

พูดจาหยาบคาย พูดกับผมเหมือนคนไม่รู้จัก แล้วก็แรงเยอะมาก ไม่รู้แรงมาจากไหน 

ตาขวางๆ แต่พอกลับไปเล่นเกมก็กลับไปเหมือนปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย”

 พ่ออย่างเขาซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นไม่เคยคิดว่าการที่ลูกเล่นเกมจะมี

ปัญหาตรงไหน จนกระทั่งถูกบุ๊คชกเอาที่หน้านั่นแหละ 

 วันหนึ่งที่เขาเห็นว่าบุ๊คเล่นเกมนานไปจนไม่ยอมทานข้าว เพราะห่วงว่าลูก

จะหิว บวกด้วยความไม่พอใจลูกที่เล่นเกมจนไม่สนใจอะไร เขาจึงตวาดบุ๊คเสียงดัง 

และดึงปลั๊กออกเพื่อปิดคอมพิวเตอร์ของลูก เขารู้ดีว่าที่ผ่านมาไม่เคยบังคับลูกแบบนี้

มาก่อน เขาเป็นพ่อที่ยอมให้ลูกชายตลอด แต่ก็ไม่คิดว่าบุ๊คจะโกรธจนชกเขาจนเลือด

ออก การที่ได้เห็นลูกชายควบคุมความโกรธไม่ได้ ชกหน้าเขาอย่างแรง ก�ามือแน่น 

ตัวสั่น พร้อมรีบคว้าปลั๊กไปเสียบใหม่ และเปิดเกมด้วยความร้อนรน หลังจากนั้นก็

เล่นเกมต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท�าให้ต้องยอมรับว่า การที่ลูกเล่นเกมจนกลายมา

เป็นแบบนี้ มันไม่ใช่ความปกติเสียแล้ว

 ครูนักจิตวิทยาประจ�าโรงเรียนแนะน�าว่าลูกควรเข้ารับการบ�าบัดใน 

โรงพยาบาล พ่ออย่างเขารู้สึกเสียใจ รู้สึกผิด ในวันที่บังคับลูกไปโรงพยาบาล แต่ก็ต้อง

ยอมรับความจริง ด้วยความหวังว่าลูกชายจะอาการดีขึ้น หลังจากได้รับการรักษา

 เรื่องของบุ๊คอยู่ในละครวัยแสบสาแหรกขาด 2 หลายคนถามหมอว่า การที่

เด็กเล่นเกม มันรุนแรงกระทั่งต้องพาไปเข้าโรงพยาบาลเลยหรือ มันเว่อร์เกินไปไหม 

หมออยากบอกว่า ไม่ได้เว่อร์เกินไป ในชีวิตจริงที่ท�างานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

มีเคสติดเกมเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ และบางเคสต้องมาบ�าบัดในโรงพยาบาล ตามตัวเลข

ที่กรมสุขภาพจิตได้ออกมาเปิดเผย ตัวเลขเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีภาวะติดเกมในระดับ

(อ่านต่อหน้า 8)

ที่ปานกลางและรุนแรงจนต้องได้รับ

การดูแลเร่งด่วนว่าเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าตัว 

ในรอบสามปี หมอไม่ได้บอกว่าตัวเกม

ไม่ดี หรือห้ามใครไม่ให้เล่นเกมนะคะ  

แต่สิ่งที่ไม่ดีคือ ‘การเล่นจนเสพติด’ 

หรือที่เรียกว่า addiction นั้นมีอยู่จริง  

คือเด็กและวัยรุ่นที่เล่นเกมจนไม่เป็น

อันท�าอะไรและเกิดผลเสียต่อตัวเอง

และคนอื่น ยกตัวอย่างจริง ก็เคยมีกรณี

ของเด็กติดเกมคนหนึ่ง เดิมเด็กเป็นเด็ก 

ที่เรียนเก่ง เชื่อฟังพ่อแม่ดีมาก แต่เมื่อ

ได้ไปเล่นเกมออนไลน์จนเสพติด การเรียน 

ตกลง ทะเลาะกับพ่อแม่มากข้ึน จนวันหน่ึง 

เด็กต้องมาโรงพยาบาลเพราะพ่อแม่ 
ไม่ยอมให้เล่นเกม เด็กจึงหนีออกจากบ้านไปเล่นเกมท่ีร้าน และปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ

ขึ้น เพราะกระโดดหนีออกจากหน้าต่างตกลงมาบาดเจ็บ ก็เหมือนกับบุ๊คในละคร 

ตอนที่พ่อไปปิดคอมพิวเตอร์ พ่อใช้ค�าพูด บรรยายอาการของลูกชาย

 หมอคิดว่าในยุคสมัยนี้ พ่อแม่คงห้ามไม่ให้เด็กเล่นเกมไม่ได้ แต่ต้องระวัง

การเล่นจนขาดสติ พ่อแม่ควรจะเข้าใจถึงที่มาที่ไปและสาเหตุของอาการติดเกม และ

ควรจะทราบเกี่ยวกับสัญญาณเตือนการติดเกมของเด็ก เพื่อที่เราจะได้ใช้สังเกตเด็ก 

ที่ดูแล และมีวิธีจัดการและป้องกันเพื่อให้ลูกเล่นเกมโดยที่ไม่ติดเกม สัญญาณที่เป็น

ตัวบอกว่า อาจจะติดเกมแล้ว ได้แก่

•	 หมกมุ่นกับการเล่นเกมมาก เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกับเกม ไม่สนใจหรือ

เลิกท�ากิจกรรมที่เคยชอบอื่น ๆ

•	 ควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาท่ีก�าหนดไม่ได้ ใช้เวลาในการเล่นเกมนานติดต่อ

กันหลายๆ ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มเป็น 

หลายๆ ชั่วโมงต่อวัน

•	 ถ้าถูกบังคับให้เลิกเล่น จะต่อต้าน หงุดหงิด ไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคนถึง

ขั้นก้าวร้าวเวลาไม่ได้เล่นเกม

•	 เล่นเกมจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อดนอน รับประทานอาหารไม่ตรง

เวลา มีการละเลยหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือกิจวัตรประจ�าวัน เช่น ไม่สนใจการเรียน 

หนีเรียนหรือแอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปเล่นเกม การเรียนตก ไม่เข้าสังคม เสีย

สัมพันธภาพกับคนรอบข้าง ฯลฯ

•	 มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ดื้อ ต่อต้าน แยกตัว เก็บตัว พูดจา

หยาบคาย โกหก ลักขโมย (เพื่อน�าเงินไปเล่นเกม) ฯลฯ

 แต่ที่ส�าคัญมากกว่านั้นก็คือ ‘ที่มาที่ไปของการติดเกม’ ว่าเพราะอะไรจึงเล่น
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กาลแห่งการรู้คุณ และสานต่อ

350 ปี สถาปนามิสซังสยาม
 เมื่อถึงกาลที่เหมาะสม พระเป็นเจ้าก็โปรดให้แผ่นดินสยาม ดินแดน 

ฝั่งตะวันออกอันไกลโพ้น ได้ผลิดอกออกผล จากเมล็ดพันธุ์ของความวิริยะ 

อุตสาหะต้ังใจของบรรดามิชชันนารี และความร่วมมิตรไมตรีของพระมหากษัตริย์ 

ไทย บวกกับน้�าใจอันกว้างขวางยิ่งใหญ่ของคนในแดนถิ่นแผ่นดินนี้ สยาม 

จึงได้รับการประกาศให้เป็นแผ่นดินเพื่อการประกาศพระวรสารอย่างเป็น

ทางการ ในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669 โดยสมณสาสน์ที่ชื่อว่า Cum Sicut   

ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 ถ้าเราจะทอดสายตาไปยังจุดตั้งต้น  

เราคงอดไม่ได้ท่ีจะพูดถึงบุคคลผู้มีบุญคุณกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดน้ี นับอเนกอนันต์ 

คือ บรรดามิชชันนารีชาวฝร่ังเศส คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เส้นทาง 

อันไกลโพ้น และช่วงเวลาอันเน่ินนานจารึกไว้ในปีปัจจุบันศักราชคือปี ค.ศ. 2019  

เราล่วงวันเวลาเหล่านี้จนครบ 350 ปี

 จากมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสคนแรกที่บุกน้�า ย่�าทะเล มาจนถึงสยาม 

พระคุณเจ้าลัมแบรต์ เดอ ลา มอตต์ ในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662  ท่าน

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 

พระสังฆราชแห่งเบริธ และเป็นผู้แทนพระสันตะปาปา มาดูงานแพร่ธรรมที่

ประเทศจีน และโคชินจีน (ส่วนหนึ่งของเวียดนามในสมัยนั้น)

          ไม่กี่ปีถัดมา มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสอีกท่าน พระคุณเจ้าฟรังซัวส์ ปัลลือ  

และคณะได้เดินทางมาถึงสยามในเดือนมกราคม ค.ศ. 1664 เช่นเดียวกันที่ท่าน

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 

พระสังฆราชแห่งเฮลีโอโปลีส และเป็นผู้แทนพระสันตะปาปา มาดูงานแพร่ธรรม

ที่ประเทศจีนและตังเกี๋ย (ส่วนหนึ่งของเวียดนามทางทิศเหนือ)

 แต่ในช่วงเวลานั้น คริสตศาสนาทั้งในจีนและเวียดนามเอง ต่างก็ได้รับ 

การเบียดเบียนรุนแรง จนท่านทั้งสองต้องคอยเวลาที่เหมาะสม โดยมีโยเดีย หรือ

กรุงศรีอยุธยา เป็นฐานที่มั่นเพื่อรอคอยวันเวลาแห่งน้�าพระทัยจะเผยแสดง หรือ

สบโอกาสให้ได้ท�างานแพร่ธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย หรือพระเป็นเจ้าทรงมี

แผนการอะไรพิเศษกับผู้คนและดินแดนแห่งนี้  

 เมื่อทิ้งรอยเท้าลงบนแผ่นดินโยเดีย หรือสยามประเทศ สิ่งที่บรรดา

มิชชันนารีได้พบเห็นเรียนรู้ คือพระทัยโอบอ้อมอารีของพระเจ้าแผ่นดิน อัน

ทรงมีต่อชนทุกหมู่เหล่า ไม่ละเว้นแม้เป็นชาวต่างถิ่นฐานบ้านเมือง เพื่อมาพึ่ง

พระบรมโพธิสมภาร ชาวสยามเองก็เป็นมิตร แม้ไม่สนิทใจกับชนต่างชาติต่างถิ่น 

นอกจากผู้คนแล้ว ท�าเลทองของแผ่นดินก็สงบ ร่มเย็น เหมือนน้�าพระทัยของ

พระเป็นเจ้าเริ่มฉายชัดว่า สยามนี้เหมาะแก่การประกาศพระวรสาร

 ในแต่ละวันได้สอนบทเรียน และบอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งงานแพร่ธรรม 

ซึ่งบรรดามิชชันนารีเหล่านั้นได้พบว่า ชุมชนคาทอลิกได้ถูกก่อตั้งไว้แล้วตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1567 คราเมื่อสยามประเทศท�าการค้ากับต่างชาติ มีพ่อค้าและมิชชันนารี 

ชาวโปรตุเกส และชาติอื่นๆ ที่เข้ามาในนามของกษัตริย์โปรตุเกส (ที่เรียกว่า  

ปาโดรอาโด) รวมแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 11 องค์ มีคริสตชนราว 2,000 คน 

ซึ่งบรรดามิชชันนารีเหล่านี้มาจากคณะสงฆ์โดมินิกัน คณะฟรังซิสกัน และคณะ 

เยสุอิต   และเหตุผลหลักหาใช่การแพร่ธรรมกับชาวสยามแม้ว่าจะมีอยู่บ้าง แต่ก็

ตั้งใจมาดูแลด้านชีวิตจิตของชาวโปรตุเกสด้วยกัน เป็นเหตุผลหลัก

 จากข้อมูลและการเรียนรู้ทั้งหมด ที่สุดพระคุณเจ้าลัมแบรต์ พระคุณเจ้า 

ปัลลือ และบรรดาเหล่ามิชชันนารีที่มาถึงโยเดียในช่วงเวลานั้น จึงจัดประชุม 

ซีโนด แห่งโยเดีย ในปี ค.ศ. 1664 เพื่อวางแผนงานแพร่ธรรม และที่สุดจึงเกิด

ข้อตกลงร่วมกัน 3 ประการดังนี้

 1. ให้มีการก่อตั้งบ้านเณรกลาง เพื่อผลิตคณะสงฆ์พื้นเมือง ตามค�า 

สั่งสอนของสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ (Propaganda Fide) ที่รู้จักกันดี 

คือค�าสั่งสอนที่มีชื่อเสียงของปี ค.ศ. 1659

 2. จัดท�า “คู่มือมิชชันนารี” โดยรวบรวมค�าสั่งสอนและค�าสั่งต่างๆ 

จากสันตะส�านักและจัดพิมพ์เพ่ือแจกจ่ายให้บรรดามิชชันนารีทุกท่านได้รับทราบ 

เป็นต้น เพื่อให้มิชชันนารีของปาโดรอาโดยอมรับในอ�านาจที่พระสันตะปาปาได้

มอบให้กับมิชชันนารีฝรั่งเศส

 3. ด�าริให้ก่อตั้ง “คณะนักบวชพื้นเมือง” โดยมีวินัยและการอบรมให้กับ

คนพื้นเมือง เพื่อเป็นฐานและก�าลังส�าคัญในการประกาศพระวรสารท่ามกลาง

คนพื้นเมืองด้วยกัน โดยตั้งชื่อคณะนี้ว่า “คณะรักกางเขนแห่งพระเยซูเจ้า” โดย

สมาชิกคณะจะประกอบด้วย พระสังฆราช คณะสงฆ์และฆราวาส ทั้งชายและ

หญิง

 สายลมแห่งความสุขสงบ และความหวังมุ่งมั่นในใจของบรรดามิชชัน-

นารี ดูเหมือนว่าก�าลังไปได้สวย ทั้งจากการน�าทางขององค์พระจิตเจ้า และจาก

การทุ่มเทเสียสละ แลกด้วยทั้งชีวิตและจิตใจทั้งหมดของบรรดามิชชันนารี เรา 

สามารถสรุปปัจจัยท่ีท�าให้งานแพร่ธรรมของมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเหล่านั้น

ด�าเนินไปได้อย่างที่ตั้งใจ คือ       

 1. ปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานที่ดินและ

ทรัพย์สินส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่งเพื่อสร้างวัดและโรงเรียน รวมทั้งค่ายนักบุญ

ยอแซฟ ส�าหรับบรรดามิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนารายณ์มหาราช การด�าเนินตามความตั้งใจแห่งการ

ประชุมซีโนดให้แล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งบ้านเณรกลาง การจัดท�าคู่มือ

มิชชันนารี และการก่อตั้งคณะนักบวชพื้นเมืองอันได้แก่คณะรักกางเขน แต่อาจ

จะติดข้อจ�ากัดบ้าง อาทิ วินัยของคณะที่เสนอให้ทางโรมรับรองนั้น ไม่ผ่านการ

พิจารณา จนถึงที่สุดแล้ว การก่อตั้งคณะรักกางเขนหญิงก็ส�าเร็จลงที่ตังเกี๋ยเป็น

แห่งแรก

 2. การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตของราชส�านักสยามกับราชส�านัก 

ฝรั่งเศส จากบันทึกทางประวัติศาสตร์เราจะพบการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธ- 

ไมตรีอยู่หลายครั้งหลายครา และครั้งที่ส�าคัญที่สุดคงได้แก่ คณะทูตของเซอวา

ลีเย เดอ โชมอง ในปี ค.ศ. 1665 คณะทูตของโกษา ปาน ในปี ค.ศ. 1686 

และคณะทูตของซีมง เดอ ลา ลูแบร์ ในปี ค.ศ. 1687

 3. นโยบายการเปิดประเทศของสยาม การไม่กีดกันทางการค้าต่อชาว

ต่างชาติ ซึ่งน�าความเจริญมากมายมาสู่ประเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการ

คานอ�านาจของประเทศตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในดินแดนนี้ด้วย บวกกับความ

สงบทางการเมือง สถาบันกษัตริย์ที่เข้มแข็ง สิ่งต่าง ๆ ล้วนเอื้อให้งานแพร่ธรรม 

ณ ดินแดนแห่งนี้ด�าเนินไปได้อย่างดี

 4. ศาสนาท่ีฝังรากลึกในใจชนชาวสยาม ชาวสยามน้ันนับถือพุทธศาสนา

มาช้านาน และผูกพันกับศาสนาอย่างแน่นแฟ้น จึงมีจิตใจดีงาม ต้อนรับผู้คน

แม้ว่าในบางครั้งอาจจะเคลือบคลางแคลงใจแต่ก็เฝ้าดูด้วยใจสงบ การประกาศ 

พระวรสารแก่ชาวสยามอาจจะมีความยากล�าบากบ้าง แต่ก็มิได้ก่อปัญหาให้แก่

บรรดามิชชันนารี

 ขอขอบคุณบรรดามิชชันนารี ส�าหรับมรดกอันล้�าค่าที่มอบให้กับพระ

ศาสนจักรในประเทศไทย เป็นห้วงเวลาแห่งการสืบสานพันธกิจนั้น ให้งอกงาม 

ออกดอกผล และคงอยู่สืบไป

โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ข้อมูล และแรงบันดาลใจจากบทความ 

350 ปี มิสซังสยาม โดย คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ุ

(ตอนที่ 1) 
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“รดน�้ำขอพรผู้สูงอำยุ” วันที่ 13 เมษายน 2019  บ้านพักผู้สูงอายุ  

เบธานี บ้านโป่ง ราชบุรี ซึ่งอยู่ในการดูแลของคณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่ง 

นักบุญคามิลโล (ซิสเตอร์คามิลเลียน) จัดพิธีรดน�้าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวัน 

สงกรานต์ 2019 โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอ�าเภอ อ�าเภอบ้านโป่ง 

เป็นประธานพิธี ท่านนายอ�าเภอได้กล่าวให้ก�าลังใจผู้สูงอายุ และให้เราเห็น 

ความส�าคัญของผูส้งูอาย ุ  ผูมี้ใจกตญัญจูะเป็นสขุ พร้อมทัง้ให้ก�าลงัใจซิสเตอร์ 

ผู้ดูแลคุณยายและพร้อมท่ีจะช่วยส่งเสริมกิจการของบ้านเบธานีแห่งนี้ซ่ึงเป็น

สถานท่ีท่ีให้ความรัก ให้การช่วยเหลอืผูส้งูอายทุีด่มีากแห่งหนึง่ ทีท่�าด้วยใจกศุล

อย่างแท้จรงิ โดยเห็นจากกิจกรรมในวันนี้คุณยายมีความสุข มีลูกหลานและ 

ผู้ใจบุญมาร่วมกันมากมาย

อำทิตย์มหำทรมำน (แห่ใบลำน) 14 เมษำยน 2019  

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ 

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

“สืบสำนประเพณีไทย” วันที่ 12 เมษายน 2019 นักเรียนค�าสอน 

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัวขอพรคุณพ่อ  

ซิสเตอร์ บราเดอร์ และครูค�าสอน โอกาสวันสงกรานต์ และยังได้ร่วมกันรดน�้า

ขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้านอีกด้วย

พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ล้ำงเท้ำอัครสำวก 18 เมษำยน 2019  

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ 

บำ�รุงสม�ชิกอุดมส�รและอุดมศ�นต์ โอนเข้�บัญชี ธน�ค�รกรุงเทพ  
ส�ข�ย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี ก�รพิมพ์ 
ค�ทอลิก เลขที่ 226-0-006040 ติดต่อสอบถ�มแผนกทะเบียน
สม�ชิก โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 20 ประจำ�วันที่ 12-18 พฤษภ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

ตอนที่ 15 
ภาพซ้อนภาพ

 ภาพนี้จัดเป็นอีกภาพที่เราเห็นบ่อยๆ แน่นอนย่อมถือว่า เป็นภาพที่

มีชื่อเสียง ศิลปินที่วาดภาพนี้คือ Filippo Lippi ชื่อภาพ “แม่พระพร้อมกับ 

พระกุมารและเทวดาน้อยสององค์”

            สิ่งที่น่าสังเกตสิ่งแรกคือ ผมของแม่พระ มีการประดับด้วยผ้าและไข่มุก 

ซึ่งเบื้องหลังแรงบันดาลใจมาจาก ภคินี Lucrezia Buti ให้ก�าเนิดบุตรชายและ

หญงิจากฤาษนีกัวาดภาพผู้ตกหลมุรกัในเธอ ภาพนีจ้ดัว่าเป็นภาพคลาสสคิ และ 

ปะทะสายตานกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาทีพ่พิธิภณัฑ์นีอ้ย่างไม่ขาดสาย แต่ใครจะสงัเกต

ว่า ภาพแม่พระ พระกุมาร และเทวดาน้อยทั้งสอง มีภาพซ้อนของกรอบรูปภาพ

ที่ถูกติดไว้อยู่ทางด้านหลัง ซึ่งฉากในกรอบภาพด้านหลังแม่พระนั้นถ้าไม่สังเกต

ดีๆ จะรู้สึกเหมือนเราถูกกลืนเข้าไปในภาพ มีข้อสันนิษฐานถึงแนวหรือสไตล์

ภาพนั้น ว่ามีลักษณะเหมือนงานของเลโอนาโด

            ผมชอบเทวดาน้อยที่ยิ้มแย้ม และท�าหน้าที่อุ้มพระกุมาร แต่ผมก็ชอบ

ความซับซ้อนของภาพที่ศิลปินได้จัดวางไว้ อย่างถ้าไม่สังเกตก็พลาด ถ้าเรา

สังเกตชีวิตเราจะเห็นภาพซ้อนเหมือนกัน ภาพซ้อนที่มีเรากับแม่พระแนบแน่น 

ผกูพัน ใกล้ชิด สนทิกนัจนถ้าไม่สงัเกตกไ็ม่เหน็ แต่นัน่สแิล้วเราจะไปสงัเกตท�าไม..

พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณโอกาสสมโภชปัสกาของวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น

สวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ร่วมกบัคณุพ่อชชัวาล ศภุลักษณ์ 

เจ้าอาวาส และคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ โดยมีสัตบุรุษเข้าร่วม

จ�านวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

วันครอบครัวสังฆมณฑล
โอกาสฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
เป็นประจ�าทุกปี โอกาสเสกน�้ามันศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้

จัดกิจกรรมวันครอบครัวของสังฆมณฑล โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 

พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ที่ท�างานในสังฆมณฑล (อ่านต่อหน้า 16)

คุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี 

เป็นประธานพิธี

ล้างเท้าอัครสาวก 

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

18 เมษายน 2019 

ที่วัดพระแม่มหาการุณย์

จ.นนทบุรี


