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ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ (CYES) เข้าร่วมค�านับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  

มีชัย กิจบุญชู เนื่องในโอกาสวันสมโภชปัสกา ประจ�าปี 2019 วันอาทิตย์ที่ 21 

เมษายน 2019 ที่บ้านอับราฮัม สามพราน

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีพระสงฆ์ 

นักบวชชาย-หญิง พร้อมด้วยผู้น�าศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และสัตบุรุษ 

ในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธี วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019

“ฉลองวัด” พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือม จ.บึงกาฬ และโปรดศีล

ก�าลังสัตบุรุษ จ�านวน 6 คน วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019

“ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14” คณะอนุกรรมการคาทอลิก

เพื่อผู้สูงอายุ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดงาน

ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 

2019 โดยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ

โอกาสสัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การใช้สื่อเพื่อเผยแผ่ข่าวดี 
ท่ามกลางความท้าทายของสื่อในยุคดิจิทัล

(อ่านต่อหน้า 10)
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พระเจ้าทรงรักเรา (ตอนที่ 2)
โดย  ผศ. อารมณ์ พูลโภคผล

พระวาจาของพระเจ้า : พระเจ้าทรงเป็นความรัก 

ความรักอยูที่ว่่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตร

ของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา เรารู้และเชื่อ

ในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา (1ยน 4:10, 16) 

 ฉากที่สี่ : ลูกคนเล็กเตรียมค�าพูดไว้ 3 ประโยค

เพ่ือจะบอกกบัพ่อเวลากลบัถงึบ้าน ประโยคทีห่นึง่ คุณพ่อ

ครับ ลูกท�าบาปผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อ ประโยค

ที่สอง ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก และ

ประโยคที่สาม โปรดนับลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อ

เถิด 

 ฉากที่ห้า : ขณะที่ลูกคนเล็กยังอยู่ไกล บิดา

มองเห็นเขารู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขา พ่อ

มองเห็นลูกแต่ไกล หมายความว่า ทุกอิริยาบถของลูก

ใหม่สดอยู่ในความทรงจ�าของพ่อเสมอ แม้เงาตะคุ่ม ๆ  

ของลูก พ่อก็จ�าได้แล้ว เพราะพ่อรักลูก คิดถึงลูกอยู่

ตลอดเวลา พ่อจึงเห็นลูกก่อนที่ลูกจะเห็นพ่อด้วยซ�้า  

พ่อเป็นผู้เฝ้ามอง เฝ้ารอคอยการกลับมาของลูกทุกลม 

หายใจ พ่อจึงเห็นลูกทันที จ�าลูกได้ทันที รับรู้สภาพ

แท้จริงของลูกได้ทันที พ่อรู้สึกสงสาร เพราะลูกอยู่ใน

สภาพอดอยากผอมโซ เสื้อผ้าขาดวิ่น เนื้อตัวมอมแมม 

อ่อนล้าหมดแรง ใบหน้าหมองคล�้า พ่อวิ่งออกไปหา

ลูกทันที พ่อลืมตนเอง ลืมความชราของตนเอง ลืมว่า

ตนเองใส่เสื้อคลุมยาวกรอมเท้า พ่อวิ่งจนเสื้อยาวบาน

ปลิวตามลม พ่อสวมกอดและจูบลูกทันที พ่อมิได้หยุด

พิจารณาสภาพสกปรก มอมแมม เหม็น น่ารังเกียจของ

ลูก ความรักของพ่อปกคลุมทุกสิ่งหมด เหลือแต่ความ

รักเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็น

 ฉากที่หก :  ลูกซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของพ่อ พูด

กับพ่อด้วยประโยคที่เตรียมมาว่า พ่อครับ ลูกได้ท�าผิด

ต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของ

พ่ออีก แต่เขายังไม่ทันได้พูดประโยคที่สาม บิดาก็พูด

ขึ้นก่อนกับผู้รับใช้ว่า เร็วเข้า จงไปน�าเสื้อสวยที่สุดมา

สวมให้ลูกเรา เพราะลูกเป็นบุคคลส�าคัญและเป็นความ

ภาคภูมิใจของพ่อแม่ จงน�าแหวนมาสวมน้ิว เพราะ

เขาเป็นลูก เขาเป็นเจ้าของแหวนประจ�าตระกูล จงเอา

รองเท้ามาใส่ให้ เพราะเขาเป็นเจ้าของบ้าน เป็นนายของ

คนรับใช้ จงน�าลูกวัวขุนอ้วนไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลอง 

เพราะลูกเป็นความยินดีของครอบครัว เมื่อลูกกลับมา

บ้านอย่างปลอดภัย ครอบครัวจึงแสดงความยินดีและ

เลี้ยงฉลองด้วยกัน

 ฉากที่เจ็ด : ลูกคนโตซึ่งกลับมาจากงานใน

ทุ่งนา ได้ทราบเรื่องบิดาจัดงานเลี้ยงให้ลูกคนเล็กที่กลับ

มา เขาโกรธบิดา ไม่ยอมเข้าบ้าน แต่บิดารักลูกทุกคน

ด้วยความรักเดียวกัน ความรักของพ่อไม่ล�าเอียง พ่อ

จึงออกมาหาลูกด้วยตนเอง มาขอร้องลูกให้เข้าบ้าน ลูก

คนโตต่อว่าพ่อด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ เพราะเขาคิดว่า

เขาเป็นคนดี เขาท�าแต่ความดีให้พ่อตลอดมา แต่พ่อก็

ไม่ได้ให้อะไรเขาเลย ยิ่งกว่านั้น เขาไม่ยอมรับว่าลูกคน

เล็กเป็นน้องของเขาด้วยซ�้า เขาใช้ค�าว่า ลูกคนนี้ของพ่อ 

ได้ล้างผลาญสมบัติของพ่อ และประพฤติตัวเสเพล เขา

ไม่ใช่น้องของผม บิดาเข้าใจความรู้สึกของลูกคนโต จึง

ค่อย ๆ พูดกับลูกคนโต ค่อย ๆ อธิบาย และชี้ให้ลูก

เห็นและเข้าใจอย่างถูกต้องว่า ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูก 

หมายความว่า ลูกเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดอยู่แล้ว ลูก

จะใช้อะไร จะใช้อย่างไร ลูกย่อมท�าได้ อย่าว่าแต่เอาแพะ

เพียงตัวเดียวมาท�าอาหารเลี้ยงฉลองกับเพื่อน ๆ ของ

ลูกเลย แต่ที่ต้องฉลองครั้งนี้ เพราะเป็นการฉลองของ

ครอบครัว โดยครอบครัว ที่มีพ่อแม่และลูกซึ่งเป็นลูก

คนโตร่วมกันจัดฉลองให้น้อง เพราะเขาคนนี้คือน้อง 

แท้ ๆ ของลูก เขาไม่มีสมบัติอะไร เขาเหมือนตายไป

แล้ว แต่กลับมีชีวิต หายไปแล้ว ได้พบกันอีก

          อุปมาเรื่องนี้เผยแสดงความรักของพระเจ้าที่ทรง

มีต่อเรามนุษย์ทุกคน ด้วยความรักมั่นคง ไม่ล�าเอียง รัก

อย่างมาก รักจนถึงที่สุด รักที่อดทนรอคอยด้วยความ

เข้าใจ เป็นความรักที่พระเจ้าออกจากตัวพระองค์เองมา

หามนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใด หรือสภาพใด ขอ

ชาวเราเปิดหัวใจรับความรักอย่างมากของพระเจ้าเถิด

 ประการที่สาม  : พระเจ้าทรงรักเรา ทรงไถ่

กู้เราให้รอดพ้นจากบาปและความตาย นักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา สอนว่า ความรักของพระเจ้า

เผยแสดงอย่างสมบรูณ์ชัดเจน ด้วยการประทานพระบตุร 

เพียงพระองค์เดียว มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อไถ่กู้มนุษย์

ให้รอดพ้นจากปีศาจ บาป และความตายนิรันดร ความ

รกัของพระเจ้า เป็นความรกัทีพ่ระองค์ทรงยอมท�าทกุอย่าง 

เพ่ือช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น เพราะพระเจ้าทรงรักโลก

อย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของ

พระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะ

มีชีวิตนิรันดร (ยน 3:16) ความรักของพระเจ้าปรากฏ

ให้เราเห็นดังนี้ คือ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียว

มาในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น (1ยน 

4:9) ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่ง

พระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา (1ยน 

4:10) พระเจ้าทรงพสิจูน์ว่าทรงรกัเรา เพราะพระครสิตเจ้า 

สิ้นพระชนม์เพื่อเรา ขณะที่เรายังเป็นคนบาป (เทียบ 

รม 5:8) คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา สอนว่า จงเชื่อใน

ความรักของพระเจ้า จงซื่อสัตย์ต่อพระองค์ เมื่อเรามอง

พระเยซูเจ้าที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน เราเห็นพระเศียรของ

พระเยซูเจ้าก้มลงมาจุมพิตเรา เราเห็นพระหัตถ์ทั้งข้าง

ขวาและข้างซ้ายกางออกกว้างเพื่อโอบกอดเรา เราเห็น

สีข้างที่เปิดออกจนถึงหัวใจ เพื่อรับเราเข้าไปอยู่ในดวงใจ

รักของพระองค์ พระองค์ทรงรักเรา ทั้ง ๆ ที่เราเป็นคน

บาป พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้ จงเชื่อ จง

ยึดมั่น และด�าเนินชีวิตในความรักของพระองค์เถิด

 ความรกัของพระเจ้า ผลักดนัให้พระองค์เนรมิต

สร้างเรามนษุย์ด้วยความรกั ความรกัของพระเจ้าผลกัดนั

ให้พระองค์ออกมาสวมกอดเรา ให้อภัยเราและประทาน

สัมพันธภาพรักแต่แรกเริ่มให้เรา แต่เหนืออื่นใด ความ

รักของพระเจ้าเผยแสดงอย่างสมบูรณ์ด้วยการประทาน

พระบุตรเพียงพระองค์เดียว ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ มา

อยู่กับเรามนุษย์ ยอมรับผลของบาปที่มนุษย์ได้กระท�า

ทั้ง ๆ ที่ไม่มีบาป ยอมรับความทุกข์ทรมาน จนถึงกับ

ยอมรับความตาย เพื่อไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากอ�านาจ

ของปีศาจ บาปและความตายนิรันดร พระบุตรพระองค์

นี้เป็นใคร เราต้องรู้จักพระบุตรพระองค์นี้อย่างชัดเจน

ให้ได้ “เพราะไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกจะมีค่าล�้าเลิศ และ

เป็นประโยชน์เท่ากับการรู้จักพระบุตรพระองค์น้ี”  

(เทียบ ฟป 3:8) เพื่อเราจะได้เชื่อในพระองค์และได้รับ

ชีวิตนิรันดร อาแมน 
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คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ สภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดงาน 

ชมุนมุผูส้งูอายคุาทอลิกระดบัชาติ คร้ังท่ี 14 ระหว่าง

วันที่ 26-27 เมษายน 2019 โดยสังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ 

 การชุมนุมเริ่มในช่วงบ่ายวันที่ 26 เมษายน 

2019 โดยกลุ่มผู้สูงอายุจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ได้

เดินทางมาถึงอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยได้รับการต้อนรับ และแนะน�าสถานที่ 

จากเจ้าภาพ พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์พยาบาลเวชบุคคล 

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ได้เปิดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกท่าน 

 ในภาคค�า่ ระหว่างรบัประทานอาหารค�า่ ท่ีอาคาร

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คณะกรรมการ

จัดงานชุมนุมได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ เริ่มต้น 

ด้วยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล รอง 

ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย ประธานกรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคมสภา 

ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

และประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน 

จากนั้นผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับชมการแสดงจากสังฆมณ- 

ฑลสรุาษฎร์ธานใีนชดุ 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง 

บรรยากาศค�า่คนืแรก เป็นบรรยากาศท่ีเป่ียมด้วยรอยย้ิม 

ของมติรภาพ ความใกล้ชิด สนิทสัมพันธ์ พร้อมกับ 

ความสนุกสนาน และเป็นกันเองในแบบของผู้สูงอายุ 

คริสตชน โดยได้รับความบันเทิงจากการแสดงดนตรี 

ลูกทุ่งของนักเรียนโรงเรยีนเทพมติรศึกษา และก่อนทีจ่ะ 

แยกย้ายไปพกัผ่อนในค�่าคืนแรก พระสังฆราชยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี 

ได้กล่าวให้ข้อคิด

 การชุมนุมภาคเช้าของวันท่ี 27 เมษายน  

2019 คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

ได้ต้อนรบัพระสงัฆราช พระสงฆ์ นกับวช ผูใ้หญ่บ้านเมอืง 

และผู้มาร่วมงานที่หอประชุมคาเร็ตโต โรงเรียนธิดา 

แม่พระ พร้อมกนัน้ีทมีแพทย์จากชมรมเวชบคุคลคาทอลกิ 

ได้ร ่วมกับชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีส�าหรับทุกท่าน

 เวลา 08.15 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล รองประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมัน 

คาทอลิกฯ ประธานกรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม สภา 

ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ และประมุขสังฆ- 

มณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ท�าพิธีเปิดงานชุมนุมผู้สูงอายุ

คาทอลิก ครั้งที่ 14 อย่างเป็นทางการ ร่วมกับคุณพ่อ

วิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุ

คาทอลิก สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแแห่ง

ประเทศไทย

 คุณพ่อประเสริฐ สมงาม จิตตาภิบาลผู้สูงอายุ 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานต่อประธาน

ในพธิ ีถงึจดุเริม่ต้นของการจดังานชมุนมุผูส้งูอายคุาทอลกิ 

ระดับชาติครั้งแรกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2006 ที่

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง อ. 

ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
สามพราน จ.นครปฐม จากนั้นได้จัดเรื่อยมาทุกปี โดย

ทุกสังฆมณฑลหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การชุมนุม

ครั้งที่ 14 โดยสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ มี

วัตถุประสงค์ดังนี้คือ

 1. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและ 

ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 

 2. เพื่อสร้างขวัญ ก�าลังใจแก่ผู้สูงอายุคาทอลิก

ที่ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาอย่างสม�่าเสมอ โดยการ

ประกาศยกย่องให้สาธารณชนได้รับทราบ ให้ผู้สูงอายุ

ได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีก�าลังใจท่ีจะเข้า

ร่วมกลุ่ม สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุด้วย

กัน 

 3. เพ่ือให้ลกูหลานได้แสดงความกตญัญ ูรู้หน้าท่ี 

และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกายและด้านจิตใจ

 4. รณรงค์ให้สังคมไทยเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มผู้สูงอายุ 

 จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อม

กันนี้ ที่ชุมนุมได้ร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ชผู้สูงอายุ และ 

รบัชมการแสดงบนเวทขีอง ผูส้งูอายจุากสงัฆมณฑลต่าง ๆ  

ในระหว่างรับชมการแสดง คณะกรรมการจัดงานได้เชิญ

พระสงฆ์ ให้บริการศีลอภัยบาปส�าหรับพี่น้องทุกท่าน

 หลังจากจบการแสดงบนเวทีแล้ว พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ในระหว่างพิธีได้มีการมอบใบพรพระสัน- 

ตะปาปา และใบประกาศเกยีรติคณุ ให้กบัผูท้�าคณุประโยชน์ 

ให้แก่งานเครือข่ายผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ�านวน 2 

ท่าน ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างจ�านวน 20 ท่าน และ 

ลูกกตัญญูต่อบุพการี จ�านวน 18 ท่าน โดยพระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นผู้มอบ ตามรายนาม

ดังนี้

 ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่งานเครือข่ายผู้สูงอายุ

แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 ท่าน

 1. คุณมีคาแอล วงศ์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์ 

วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม

 2. คุณมารีอา ธนันท์ฉาย  สวิตต์นันตชัย วัด

พระแม่สกลสงเคราะห์  บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

 ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง จ�านวน 20 ท่าน

 1. คุณมารีอา มักดาลิน  แมกดาลิน ฮอก 

วัดพระกุมารเยซู กม.8  กรุงเทพฯ เขต 1

 2. คุณอันนา ทิพย์วัลย์  กิจสกุล วั ด พ ร ะ 

มารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น กรุงเทพฯ เขต 2

 3. คุณลูซีอา บุศรินทร์  ติยะคุณภักดี วัดศีล-

มหาสนิท กรุงเทพฯ   เขต 3

 4. คุณมอนิกา วิลัย โคตะรักษ์ อาสนวิหาร 

อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกลนคร

 5. คณุเทเรซา สธิุดา  พรหมภกัด ีอาสนวหิาร

อัครเทวดาราฟาเอล  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 6. คุณอักแนส พัชรา  พูลโภคผล วัดนักบุญ

อักแนส จ.กระบี่ 

 7. คุณเทเรซา เจริญ สระทองเถื่อน วัด

นักบุญยอแซฟ ถ�้าสิงห์  จ.ชุมพร

 8. คณุยวง อคัรสาวก อนนั  ถาวร วัดแม่พระ 

องค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

 9. คุณเทเรซา วัฒนา สุนทโรภาส วัด

แม่พระฟาติมา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 10. คุณเทเรซา ดารัตน์  สุขยศ วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์  อ.เมือง จ.ตรัง

 11. คุณคัทรีน ลาบูเร นงลักษณ์ วงศ์นวล 

วัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรม- 

ราช

 12. คุณเยนอเวฟา พิม  จันทร์วิจิตรกุล วัด

พระคริสตหฤทัย  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

 13. คุณออกุสติน วิชัย วินิจกูล อาสนวิหาร

แม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

 14. คุณยอห์น บอสโก เสรี ขันธปรีชา  

อาสนวิหารพระหฤทัย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 15. คณุอนันา ปรานอม  ส�าอางค์ วดันกับญุ

ลูกา บางขาม จ.ลพบุรี

 16. คุณมาเรียเทเรซ วิรัชนี  พรหมสุนทร 

วัดพระผู้ไถ่เสาวภา  จ.นครนายก

 17. คุณมารีอา ยุพวรรณ  ธาราสิงห์ อาสน-

วิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 18. คุณมอนิกา เกษร มายอด วัดพระวิสุทธิ-

วงศ์ บ้านโพนสูง  จ.อุดรธานี

 19. คุณอันตน สาโรจน์  ประกอบกิจ อาสน-

วิหารแม่พระนิรมล  จ.อุบลราชธานี

 20. คุณอันนา เสงี่ยม  ปัญโญ วัดแม่พระ 

องค์อุปถัมภ์  จ.เชียงราย 

 ลูกกตัญญูต่อบุพการี จ�านวน 18 คน

 1. คุณมารีอา น�้าอ้อย ศิลาแร่ วัดเซนต์- 

แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา  

 2. คุณอันนา รุ่งทิพย์ บุญอรุณรักษา วัด 

นักบุญเปโตร  อ.สามพราน   จ.นครปฐม

 3. คุณมารีอา นภาพร  จึงเจริญทรัพย์ วัด

นักบุญเทเรซา หน้าโคก  จ.อยุธยา

 4. คุณมอนิกา หอมหวน  โคตะรักษ์ อาสน-

วิหารวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.สกลนคร

(อ่านต่อหน้า 11)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

24 เมษายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l การโจมตีอย่างเหี้ยมโหดในประเทศศรีลังกาเมื่อวัน 

อาทิตย์ปัสกาที่ผ่านมา ยังคงเตือนต่อชาวโลกในอีก 

หลายแห่งว่าการเป็นคริสตชนน้ันต้องแลกด้วยชีวิต  

โบสถ์สามแห่งและโรงแรมสามหลังเป็นเป้าหมายการ 

โจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายจากกลุ่มอิสลามท้องถ่ิน 

กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอิสลามซึ่งออกมา 

อ้างว่าเป็นผู้กระท�าการนี้  ในภาพเป็นสภาพถูกระเบิด 

เสียหายของโบสถ์เซนต์แอนโทนี สภาพภายในของโบสถ์ 

หลังการระเบิดซึ่งคร่าชีวิตผู้คนหลายสิบคนที่ก�าลัง 

ร่วมพิธีมิสซาฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระ 

คริสตเจ้า

l ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น ในกรุงโรมพระสันตะปาปา

ทรงระลึกถึงเป็นพิเศษถึงเหยื่อการระเบิดครั้งนี้ขณะ

กล่าวอวยพรปัสกาแก่โลกและแก่กรุงโรม (Urbi et 

Orbi blessing) ตรัสตอนหนึ่งว่า

  “นับเป็นความโศกเศร้าและสลดใจที่ได้รับข่าว

การโจมตีครั้งรุนแรงในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สมโภช

ปัสกาน�าการร่�าไห้คร่�าครวญและโศกเศร้าแก่โบสถ์ 

และสถานที่สาธารณะบางแห่งในประเทศศรีลังกา พ่อ

ปรารถนาจะแสดงความรู้สึกร่วมทุกข์ใจและเป็นหน่ึง

เดียวกับกลุ่มคริสตชนท่ีถูกโจมตีครั้งนี้พร้อมกับร่วมใจ

สวดภาวนาให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์รุนแรงโหดร้าย

นี้”

 ในช่วงวันสองวันนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิส

ยังคงตรัสถึงผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 350 คนและบาดเจ็บ

กว่า 550 คน หลังเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ ตรัสอีกครั้งถึง

เหตุการณ์นี้ว่า

  “พ่อปรารถนาอีกคร้ังหน่ึง จากส่วนลึกของจิตใจ

และความเป็นดั่งบิดาที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับ

ประชาชนชาวศรีลังกา พ่อขอร่วมเคียงข้างกับน้องชาย 

ที่รักยิ่ง พระคาร์ดินัลมัลคอล์ม รันจิต ปาตาแบนดิจ- 

ดอน และกับอัครสังฆมณฑลโคลัมโบทุกคน พ่อสวด

ภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากมาย และขอร้อง

ทุกคนอย่าได้ลังเลที่จะย่ืนมือเข้าช่วยเหลือที่จ�าเป็นต่อ

ประเทศพี่น้องของเรานี้ พ่อหวังว่าทุกคนจะประณาม

การกระท�าการก่อการร้าย การกระท�าเยี่ยงอมนุษย์ซึ่ง

พระสันตะปาปาตรัสกรณีโจมตีในประเทศศรีลังกา   : 
บรรดามรณสักขีแสดงให้เห็นว่าความอยุติธรรมยังไม่หมดสิ้นไป

ไม่มีทางที่จะรับว่าเป็นความชอบธรรมได้” 

l พระองค์ยังทรงลงข้อความในทวิตเตอร์ เมื่อวันพุธ 

หลังวันอาทิตย์ปัสกาว่า พระองค์ทรงมั่นใจว่าบรรดา

มรณสักขีเหล่าน้ีแสดงให้เห็นชัดว่าความอยุติธรรมยังไม่

หมดสิ้นไป  พระคุณเจ้ามัลคอล์ม รันจิต พระคาร์ดินัล

แห่งศรีลังกาได้เป็นประธานพิธีปลงศพ ท่านได้ขอให ้

คริสตชนได้อยู่ในความสงบและอย่าตกไปในกับดักของ

การแก้แค้น บรรดาพระสังฆราชในประเทศต่างก็ขอร้อง

ว่าอย่าใช้เหตุการณ์โจมตีน้ีเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง

l ไม่เป็นตามที่หวัง จ�านวนตัวเลขผู้สูญเสียเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บสาหัสหลายราย  พระสันตะปาปา

ทรงเคยเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาเมื่อปี ค.ศ. 2015 

ประเทศนี้เคยผ่านสงครามกลางเมืองมาตลอด 25 ปี 

เป็นเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆ กรณีเรื่องเชื้อชาติ 

และศาสนา นี่จึงเป็นเหตุให้พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ยืนยันหลายๆ โอกาสว่าศาสนาจะต้องไม่ถูกน�าไปใช้เพื่อ 

กระท�าความรุนแรง พระองค์เคยตรัสครั้งหนึ่งว่า

  “เพื่อเห็นแก่สันติภาพ ผู้มีความเชื่อทางศาสนา 

จะต้องไม่ปล่อยให้เกิดการบิดเบือนเอาศาสนามาเป็น

สาเหตุของความรุนแรงและก่อสงคราม”

l ประเทศศรีลังกาได้เป็นที่สนพระทัยของบรรดาพระ

สันตะปาปาอย่างมาก พระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นพระ

สันตะปาปาองค์ที่สี่ ที่เสด็จเยือนประเทศนี้ที่มีฉายาว่า  

“ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย” พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 

6 เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนประเทศ

เกาะแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1970 และพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนถึงสองครั้ง ในปี ค.ศ. 1981 และ 

1995

l ประเทศศรีลังกามีพลเมือง 23 ล้านคน 70 เปอร์เซ็นต์

นับถือศาสนาพุทธ ขณะที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามมี 10 

เปอร์เซ็นต์ และคริสตชน 8 เปอร์เซ็นต์

คราบเลือดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากแรงระเบิดกระเซ็น

ไปตามผนังวัดและบนพระรูปพระเยซูเจ้าผู ้เสด็จคืน 

พระชนมชีพในวันอาทิตย์ปัสกา
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บทอธิษฐานภาวนา

ป้ายชื่อของเรา
“เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” 

(ยอห์น 13:34)
 มักดาลีนติดป้ายช่ือของเธอท่ีทางฝ่ายบุคคลมอบให้เธอบนเสื้อโปโล

และเข็มตราของวิทยาลัยด้วย เม่ือสองปีก่อนเธอเป็นเด็กใหม่ของวิทยาลัย 

แห่งนี้ เธอจากบ้านมาเริ่มชีวิตนักศึกษาใหม่ ในตอนแรกเธอรู้สึกกังวล

เป็นอย่างมากในการเข้าเรียนที่นี่ เพราะเธอมาจากต่างจังหวัด ความกังวล 

ความเครียด ในช่วงแรกท�าให้เธอท้อใจหลายครั้ง แต่เธอก็พยายามตั้งใจเรียน 

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จนท�าให้ชีวิตนักศึกษาผ่านไปได้ด้วยดี จน

วันนี้เธอได้รับเลือกจากทางวิทยาลัยให้เป็นตัวแทนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ผ่านทางประสบการณ์ชีวิตที่เธอมี

 ยอห์นเขียนชื่อของเขาบนสติ๊กเกอร์ ที่เป็นการแสดงการยืนยันของ

การเข้าร่วมชุมนุมรณรงค์ความยุติธรรมต่อคนยากจนและคนถูกทอดทิ้ง เขา

ตั้งใจที่แสดงจุดยืนนี้เพราะเขาก็มาจากครอบครัวที่ฐานะยากจนเช่นกัน เขา

เช่ือว่าการร่วมรณรงค์คร้ังน้ีจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นและความสนใจให้นักศึกษา

ในวิทยาลัยให้ร่วมท�าบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ยากไร้เหล่านั้นได้

 การใส่หมวกป้ายช่ือท่ีหัวขณะท่ีพวกเขาเข้ามาในบ้านเป็นสิ่งท่ีแปลก

ประหลาดแลดูตลก พวกเขาเติบโตขึ้นมาในบ้านหลังนี้ โดยพ่อกับแม่อาศัย

อยู่ที่นี่ตลอด 50 ปีของชีวิตการแต่งงาน ตอนนี้พวกเขากลับมาบ้านเป็นประจ�า 

เพื่อช่วยแม่ของพวกเขา พ่อของพวกเขาเป็นโรคสมองเสื่อม และแม่อยากให้

พวกเขาอยู่บ้านกันนานที่สุด ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพวกเขาเริ่มใส่ป้ายชื่อบนหัว 

ของพวกเขา เพื่อช่วยให้พ่อจ�าได้เช่นว่า ฉันชื่อมาร์ธาเป็นลูกสาวของคุณ ฉัน

ชื่อริชาร์ดเป็นลูกชายของคุณ ฉันชื่อโจเซฟเป็นลูกชายของคุณ แม้แต่คน 

ข้างบ้านก็เขียนว่า ฉันชื่อพอลเพื่อนบ้านของคุณ พวกเขารู้ว่านั่นไม่สามารถ

ช่วยอะไรได้มาก แต่พวกเขาน�า้ตาไหลเม่ือวางป้ายชือ่ไว้บนหัวทกุครัง้ทีไ่ปเย่ียม

พ่อของเขา และพวกเขาตระหนกัว่าการใส่หมวกป้ายชือ่นีเ้ป็นคณุค่าอันยิง่ใหญ่

ในการแสดงออกซึ่งความรักของพวกเขา

 ข้าแต่องค์ความรัก โปรดให้ลูกสามารถได้รักผู้อื่นเหมือนที่พระองค์

ทรงรักลูก โปรดให้ลูกได้เห็นถึงความรักของพระองค์ผ่านทางบุคคลรอบข้าง 

และภารกิจประจ�าวันของลูก ทุกคร้ังท่ีลูกได้รับความรักจากพระองค์ก็โปรด 

ให้ลูกสามารถแบ่งปันความรักนั้นให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันเทอญ อาแมน

 เพื่อความเหมาะสมกับงานอภิบาลและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

อัครสังฆมณฑลฯ

 ขอประกาศแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่พระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑล 

ท่าแร่-หนองแสง ดังนี้

1. คุณพ่อประสิทธิ์ เครือตาแก้ว  อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่

2. คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์  เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขา 

     การ์แมล ป่าพนาวัลย์

     วัดนักบุญเทเรซา วนาสามัคคี

3. คุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย   เจ้าอาวาสวัดแม่พระ

     เหรียญอัศจรรย์ พรสวรรค์

     วัดน้อยแม่พระเสด็จเยี่ยมฯ 

     โนนสวาท, 

     วัดนักบุญอันนา บ้านแพง

4. คุณพ่อฉลอง แก้วอาศา  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสต- 

     ราชา ช้างมิ่ง

5. คุณพ่อภัคพล มหัตกุล   ดูแลผู้ป่วย รพ.สกลนคร 

     ท�างานศาลอัครสังฆมณฑลฯ 

     พักประจ�าที่ส�านักมิสซัง

6. คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา 

     โคกก่อง

7. คุณพ่อศรายุทธ ค�าภูแสน  หัวหน้าทีมแพร่ธรรมเคลื่อนที่ 

     อัครสังฆมณฑลฯ

8. คุณพ่อเลชิ เถ่ย (O.P.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินี 

     แห่งสันติภาพ หนองห้าง

     ดูแลวัดนักบุญหลุยส์ อ.สมเด็จ

9. คุณพ่อณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ

     ถวายพระกุมารในพระวิหาร  

     จันทร์เพ็ญ

10. คุณพ่อเจริญโชค สันดี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิ- 

     วงศ์ นิรมัย

11. คุณพ่อศิริชัย พุดษา   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสสักการสถาน 

     พระมารดาแห่งมรณสักขี 

     สองคอน

12. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

     วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

13. สังฆานุกรชัยเฉลิม สุทธิ  ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหาร

     อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

 ทั้งนี้ ให้พระสงฆ์เข้ารับหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.

2019

 ประกาศ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ วันที่ 18 เมษายน 

ค.ศ. 2019

 โอกาสเสกน้�ามันศักดิ์สิทธิ์ และรื้อฟื้นค�าปฏิญาณคณะสงฆ์ อัคร-

สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์

ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่
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 เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2019  สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสประทานพรแก่ผู ้ ท่ีมาเฝ้า
พระองค์บริเวณจัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี  พระองค์ทรงวิงวอนพระเยซ ู
คริสตเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์ให้ไตร่ตรองถึง
ความรักที่พระเจ้าทรงมอบแก่ทุกๆ คน 
 “ขอพระพรเป็นพิเศษแก่ บรรดาเยาวชน  ผู้
สูงอายุ  ผู้ป่วย และคู่แต่งงานใหม่ ขณะที่เราก�าลังก้าว
เข้าสู่เทศกาลปัสกาตามปฏิทินปีพิธีกรรม  ขอพระองค์
ทรงดลบันดาล ให้ได้ตระหนักว่าเราทั้งหลายต่างร่วม
ในธรรมล�้าลึกของการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระองค์  และทรงช่วยเราให้สัมผัสถึงความ
รู้สึกของพระองค์และแบ่งปันแก่เพ่ือนพ่ีน้องรอบข้าง
เสมอ” 

ยืนหยัดรักษาสิ่งแวดล้อม 
 อเลสซานโดร กซีอ็ตต ิ ผูอ้�านวยการส�านกัข่าว 
วาติกันประจ�าสันตะส�านัก ได้รายงานเมื่อวันที่  17  
เมษายน ค.ศ. 2019  ว่า  “สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสกล่าวขอบใจและประทานก�าลังใจแก่เกรตา ธัน-
เบิร์ก  ในความพยายามของเธอที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม”  
ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาค�าเชิญชวนของพระองค์ใน
สมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”  (Encycli-
cal Laudato si)  ตีพิมพ์เมื่อวันที่  24  มิถุนายน ค.ศ. 
2015  เชญิชวนให้ทกุคนอทิุศตนร่วมรักษาสรรพสิง่สร้าง
ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของเรา    “เนื้อหาของสมณสาส์น 
ฉบับน้ี สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปลุกจิตส�านึกของ
มนุษยชาติ และบุคลากรของพระศาสนจักร ได้ให้ความ
ส�าคัญแก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัญหาที่พึง 
ได้รบัการแก้ไขโดยเร่งด่วน  เพือ่ให้สิง่แวดล้อม ณ ปัจจบุนั
และในอนาคต ยังคงเป็นบ้านที่เราอาศัยร่วมกัน ปัญหา
การท�าลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็น
ประเด็นที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และทวีความรุนแรง  ส่งผลให้
มีความจ�าเป็นที่มนุษย์ทุกคนควรให้ความร่วมมือรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถาวร” 
 เกรตา ธันเบิร์ก  เยาวชนชาวสวีเดน อายุ 16  
ปี ได้เดินทางถึงกรุงโรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน เพื่อ
รณรงค์สภาพอากาศ ณ บริเวณจัตุรัสป๊อปโปโล ร่วมกับ
บรรดาเยาวชนในกรุงโรม
 วันที่ 14  เมษายน เกรตาได้เขียนทวิตเตอร์ @
Greta Thunberg  ใจความว่า “ระหว่างเดินทางไปยัง
รัฐสภายุโรป  รัฐสภาอิตาลี  และส�านักวาติกัน  โอกาส

สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพรเทศกาลปัสกา 

เดียวกันดิฉันจะร่วมประท้วงพร้อมกับบรรดานักเรียน
ในกรุงโรม  ดิฉันรู้ดีว่าระหว่างสุดสัปดาห์เป็นวันหยุด
ส�าคัญ  แต่วิกฤตเรื่องสภาพอากาศไม่มีวันหยุด และ
พวกเราเองจะรณรงค์เต็มที่โดยไม่หยุดเช่นเดียวกัน”  
เกรตาโดยสารรถไฟจากสวีเดนไปยังเมืองสตราบูร์ก 
ประเทศฝรั่งเศส  เธอไม่เคยเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อ
ลดมลภาวะทางอากาศ 
 เกรตา เป็นนักเคลื่อนไหวที่เป็นที่รู้จักในกลุ่ม 
“Fridays for Future” ที่เริ่มก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 2018  ร่วมกับเยาวชนชายหญิงร่วมอุดมการณ์
เพื่อลด “ภาวะโลกร้อน”  ตามเมืองส�าคัญๆ  และเมือง
หลวงทั่วโลก 
 
พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ    
 “พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ  
พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความหวังของเรา  และทรง
เป็นหนทางให้เราอย่างน่าพิศวง  พระองค์ทรงน�าบรรดา
เยาวชนแก่สังคมโลก”
 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2019  โอกาส 
สมโภชปัสกา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวด
ภาวนาและประทานพรแก่ประชาชนประมาณ  70,000  
คน   ที่มาเฝ้าพระองค์ ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญ
เปโตร  พระองค์ตรัสว่า “พ่อขอประกาศว่าพระเยซ ู
คริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ  ถ้อยค�าที่กล่าวแก่พี่
น้องในวันนี้  พ่อได้มอบสารนี้แก่ทุกๆ คนในโลก  เป็น
สารที่จะส่งต่อถึงชาวโลก จากปากต่อปาก  จากใจต่อใจ  
เพือ่ให้เสยีงดงักกึก้องว่า  “อลัเลลยูา  อลัเลลยูา”   พระองค์
ตรัสถึงสมณลิขิตหลังสมัชชาเยาวชน ในหัวข้อ Chris-
tus Vivit (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์)”   
 “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์  พระองค์ทรงเป็น 
ความหวัง  และเป็นหนทางที่น่าพิศวง  พ่ออยากบอก 
แก่เยาวชนท่ีเป็นคริสตชนว่า  พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 
และพระองค์ทรงปรารถนาให้เยาวชนคริสตชนด�าเนิน
ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา  พระองค์ประทับกับลูกๆ ทุกคน   
และพระองค์จะไม่ทอดทิง้ลกู  ไม่ว่าลกูจะก้าวเดนิไปไกล 
เพียงใด  พระองค์ก็ทรงชิดสนิทกับลูก และพระองค์ทรง
รอคอยให้ลูกกลับมาหาพระองค์และเริ่มต้นชีวิตใหม่”  
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทานความหวังและ
สันติภาพตามท่ีต่างๆ ของโลกท่ีก�าลังเผชิญกับความ
ขัดแย้งรุนแรง โดยเฉพาะประเทศซีเรีย เลบานอน 
จอร์แดน อิสราเอล ปาเลสไตน์ เบอร์คินาฟาโซ

สาธารณรัฐไนเจอร์ มาลี ไนจีเรีย คาเมอร์รูน ซูดาน 
ยูเครน เวเนซุเอลา และประเทศนิคารากัว”   
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “ขณะนี้ 
ข้าพเจ้าอยู่เบื้องหน้าผู้รับทนทุกข์ทรมานจ�านวนมาก  
ขอพระเจ้าผู้ทรงชีวิตอย่าให้เราทั้งหลายต้องเผชิญกับ
ความหนาวเหน็บและความเมินเฉย  ขอพระเมตตาของ 
พระองค์โปรดช่วยเราให้ได้เป็นผู ้สร้างสะพานเชื่อม
มิตรภาพระหว่างเพื่อนพี่น้อง แทนก�าแพงที่ขวางกั้นเรา 
ให้เกิดความแตกแยก”    ขอพระองค์ผู้ประทานสันติสุข 
แก่เราท้ังหลาย  โปรดยุตเิสยีงสะท้านของอาวธุท่ีใช้ประหตั- 
ประหารชีวิต  ทั้งในบริเวณที่เกิดความขัดแย้ง และตาม 
เมืองต่างๆ ที่เราอาศัยอยู่  และโปรดดลบันดาลให้ผู้น�า
ของประชาชาติทั่วโลกให้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อยุติการ
ใช้อาวุธท�าร้ายต่อกัน โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญด้าน 
เศรษฐกิจ  ขอพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงพระชนม์ผู้ทรงเปิด 
ประตูสู่ความตาย  ทรงดลใจเราให้เห็นความต้องการของ 
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้อ่อนแอ คนยากไร้ ผู้ตกงาน 
ผู้อยู่ชายขอบสังคม และทุกๆ คนที่เคาะประตูบ้านเรา
เพื่อขออาหาร ที่พักพิง โปรดให้เขาเหล่านั้นเล็งเห็น
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในตัวเขาด้วย”  
 
หมายเหตุ
 Christus vivit (‘Christ is Alive’)  พระ 
คริสตเจ้าทรงพระชนม์   เป็นสมณสาส์นเตอืนใจของสมเดจ็ 
พระสันตะปาปาฟรังซิส หลังการร่วมประชุมคณะพระ 
สังฆราชในเรื่องเยาวชน ความเชื่อศรัทธา และการ
ไตร่ตรองเรื่องกระแสเรียก               
 จดัประชมุระหว่างวนัที ่3  ถึงวนัที ่28  ตุลาคม 
ค.ศ. 2019    ที่ส่งถึง “เยาวชนและประชากรของพระเจ้า 
ทุกคน”  เอกสารนี้ลงวันที่ 25  มีนาคม  ค.ศ. 2019  
ในวันเดียวกันท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง 
ลงพระนามในเอกสารต ้นฉบับซึ่งเป ็นภาษาสเปน  
โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปยังมหาวิหาร
พระแม่มารีย์แห่งโลเรโต ประเทศอิตาลี  และตีพิมพ ์
ในวนัท่ี 2  เมษายน   ตรงกบัวนัครบรอบการสิน้พระชนม์
ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ผู้ทรง
เป็น “พระสันตะปาปาพระองค์แรก ที่ทรงส่งสารถึง
บรรดาเยาวชน ใน ค.ศ. 1985 และทรงเป็นผู้ริเริ่ม
จดัการชมุนมุเยาวชนโลก”  หนงัสอืต้นฉบบัภาษาองักฤษ 
มีจ�านวน  35,000 ค�า จัดพิมพ์ใน 299  ย่อหน้า

วันอาทิตย์ที่ 21 
เมษายน 2019  

โอกาสสมโภชปัสกา 
สมเด็จพระสันตะปาปา      
ฟรังซิสทรงสวดภาวนา

และประทานพรแก่
ประชาชนประมาณ  

70,000  คน   
ที่มาเฝ้าพระองค์ 

ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหาร
นักบุญเปโตร
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เป็นสุข

สภษ  
11:13

ขอเชิญทุกทานรวมฉลอง ชุมชนแหงความเชื่อ

วัดแมพระองคอุปถัมภ เฉวง 
ต.บอผุด อ.สมุย จ.สุราษฎรธานี

วันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดาร�ณศีล

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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โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ
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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"

พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการ
แก่ท่านได้อย่างอุดม 
เพื่อให้ท่านมีทุกอย่าง

เพียงพอ

❖ May the peace of God be in 
our hearts as we face each 
passing day.

 May the love of Christ be in 
our minds guiding all we do 
and say may the holy spirit fill 
our lives with strong unending 
faith. Until, once more, we 
gather here to worship and to 
pray. Amen.

มารีอา อารยา ทรัพยสวรรค
อายุ 69 ป

พักผ่อนในพระเจ้า  
11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019

❖ ขอคำภาวนเพื่อระลึกถึง ❖

จาก (นิโคลัสโอเค)

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

เปาโล ใจหาญ-มารีอา ดาลิน 
หาญพัฒนากิจ

เปาโล ใจหาญ-มารีอา ดาลิน 
หาญพัฒนากิจ

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

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

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

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

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

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

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

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 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ÍÑ¹¹Ò 
ºÑ§àÍÔÞ ÊØ¢¾Ñ²¹ �

ÍÑ¹¹Ò 
ºÑ§àÍÔÞ ÊØ¢¾Ñ²¹�

“ถา เราตายพรอมกับพระองค  
เราจะมีชีวิตอยูกับพระองค”

(2 ทธ 2:8-13)

ชาตะ 31 ธ.ค. 1930
มรณะ 14 ธ.ค.2018

ชาตะ 23 ธ.ค. 1932
มรณะ 1 มิ.ย. 2013

ÂÍá«¿ 
¡ØŒ§ ÊØ¢¾Ñ²¹ �

ÂÍá«¿ 
¡ØŒ§ ÊØ¢¾Ñ²¹ �

(จากไปครบ 5 ป)

GREENISTA
¡ÃÕ ¹ ¹Ô Ê µŒ Ò T E R M I T E  B U S T E R

¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡  Á´  áÁÅ§ÊÒº ÂØ§  áÁÅ§ÇÑ¹  Ë¹Ù  àª× éÍÃÒ     äÃ½Ø†¹

ÃÑ¡É� ¤Ø³ ÃÑ¡É�ºŒÒ¹ ÃÑ¡É� »ÅÇ¡ ÃÑ¡É� â Å¡
ºÃÔÉÑ·   ¡ÃÕ¹¹ÔÊµŒ Ò   (»ÃÐ à·Èä·Â)  ¨Ó¡Ñ´   
LINE ID :@ g r e e n i s t a t h a i l a n d
w w w . g r e e n i s t a t h a i l a n d . c o m

â·Ã. 0 8 9 - 9 6 9 - 7 4 5 6â·Ã. 0 8 9 - 9 6 9 - 7 4 5 6
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ปีที่ 43 ฉบับที่ 21 ประจำ�วันที่ 19-25 พฤษภ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่  21 ประจำาวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2019หน้า 10

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

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

    บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น
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ประจ�าปี 2019 ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้รับเชิญให้ร่วม 

แบ่งปันหวัข้อ “การใช้ส่ือเพ่ือเผยแผ่ข่าวดี ท่ามกลาง 

ความท้าทายของสื่อในยุคดิจิทัล” โดยเชิญพระครู

พิพิธสุตาธร (พระมหาบุญช่วย ดูใจ) อาจารย์ประจ�า

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คุณฮามีซี อัคคีรัฐ  

สื่ออิสลาม (White Channel)  คุณณรงค์ฤทธิ์ ยง-

จินดารัตน์ (ปะการัง) นักเขียน ร่วมเสวนา โดย

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช เป็นพิธีกรด�าเนินรายการ 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2019 เวลา 11.00-12.00 น. 

ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ท่านใช้สื่อในการเผยแผ่ข่าวดี ธรรมะ หรือค�าสอน 

ในแง่มุมใดบ้าง?

พระมหาบุญช่วย  การใชส้ือ่เริม่มาต้ังแตก่ารท�า 

กิจกรรมเพื่อการเผยแผ่ศาสนา ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ 

ก็จะเป็นนักกิจกรรม การเขียนข้อความเผยแพร่ในท่ีต่างๆ 

พอมาเป็นสื่อใหม่ ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน เปิดโอกาส

ให้เรามีช่องทางในการสื่อสาร  คือ วิทยุชุมชน โดยมี

ช่องรายการอยู่ในสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ที่จังหวัด

เชียงใหม่ แล้วตั้งสถานีวิทยุอยู่ที่วัดด้วยในยุคนั้น เรา

ได้ใช้สื่อวิทยุทั่วไป ต้องไปจัดรายการที่สถานี ไปบันทึก

รายการล่วงหน้า ถึงเวลาก็ค่อยออกอากาศ

การใช้สื่อ (ต่อจากหน้า 2)

เริ่มท�าช่วงแรกๆ ที่ไม่ค่อยมีพระท�า คล้ายๆ 

ว่าเป็นคนริเร่ิมเร่ืองน้ี ปัจจุบันเราก็พยายามท่ีจะสร้างพระ 

รุ่นใหม่ที่เป็นพระนักสื่อสาร

คุณฮามีซี ค�าสอนของมูฮัมมัดบอกว่า องค์

ความรู้ต่างๆ เราจะต้องไม่ปิดบัง ถ้าปิดบังหรือซ่อนเร้น 

ถือว่าบาป เพราะฉะนั้น ความรู้ต่างๆ เราจะเปิดเผย  

ต้นทุนในการท�าสื่อในการเผยแผ่ศาสนานั้น ของคริสต์

หรือของพุทธ จะต่างจากมุสลิมโดยสิ้นเชิงในประเทศนี้  

เพราะว่าต้นทุนในการท�าสื่อของมุสลิมในประเทศนี้ เริ่ม

จากติดลบ เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเกลียดชังมุสลิม แล้ว 

ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากข่าวทั่วโลก เช่น เป็นคน 

โหดร้าย ชอบขับเครื่องบินชนตึก หรืออะไรแบบนี้ 

ความรู้สึกของผมที่มีต่อศาสนาคริสต์ สื่อของ

คริสต์จะเน้นในเรื่องของความรัก เรารู้สึกดี แค่ดูครั้งแรก  

เราก็รู้สึกดี เวลาที่เราดูรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความอุ่นใจ  

แต่พอดูของมุสลิมแล้ว ไอ้นี่มันจะมาสอนปาดคอคน 

หรือเปล่า? เราจะเริ่มต้นได้ยากมาก ก่อนจะมาถึงยุค

ดิจิทัล มันอยู่ในยุคอนาลอก ซ่ึงท้าทายเราในหลายรูปแบบ 

ตั้งแต่เรื่องของความถูกต้อง ในกระบวนการของการ 

ท�าสื่อ เช่น ในยุคของผมนั้น อย่างเช่นเด็กๆ ผู้อาวุโส 

หรือเยาวชน เวลาที่ผู้ใหญ่เขาจะบอกเด็กว่า อยากรู้ว่า

ค�าไหนสะกดถูกหรือสะกดผิดนั้น ให้ไปดูในทีวี ยุคสมัย

ก่อนเป็นอย่างนี้ดูในทีวีในเรื่องความถูกต้อง 

ปัจจุบัน ความท้าทายก็คือ เราส่งหรือท�าสื่อกับ

ทุกคน หรือใครก็ได้ที่จะรับท�าข่าว ทุกคนสามารถพิมพ์

ค�าผิด ค�าถูก ได้มั่วไปหมด คือนอกเหนือจากเรื่องของ

ความถูกต้องที่เราจะต้องต่อสู้กับใครก็ได้ที่จะปล่อยข่าว

อะไรก็ได้ เช่น ทุกวันนี้ปัญหาที่เราเจอ ทุกศาสนาเป็น 

แล้วในเมืองนอกก็เป็น คือ เราก�าลังถูกท้าทายด้วยข่าว

เท็จ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆ 

คุณปะการัง ผมไม่ใช่พระ ไม่ใช่บาทหลวง 

ฉะน้ันงานของผมค่อนข้างท่ีจะอิสระกว่า ผมเขียนหนังสือ 

มานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2525 ชอบเขียนหนังสือมาตลอด 

จนเข้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก็ได้ไปรวมกลุ่มกับเพ่ือนๆ 

ท�าจุลสาร อันที่จริง ผมท�างานด้านนี้มาตลอดโดยไม่รู้

ตัวว่าเป็นสื่อ ขณะที่เรียนยังไม่จบ ทางนิตยสารแพรว

ชวนผมเข้าไปท�างาน เป็นกองบรรณาธิการ เป็นสื่อ 

เต็มตัว ออกไปท�างานสัมภาษณ์บุคคลดังๆ ในหลาก

หลายสาขาอาชีพ รวมทั้งเขียนคอลัมน์ดนตรี คอลัมน์

หนังสือ และท�าสกู๊ป สัมภาษณ์ต่างๆ 

หลังจากนั้นผมออกมาท�างานของตัวเอง เริ่ม

แต่งเพลง และเริ่มรู้สึกว่า เราเป็นสื่อชนิดหนึ่ง ซึ่งเรา

สามารถส่งสารความคิดของเราออกไปยังผู้รับได้ แต่

ตอนนั้นผมยังเป็นสื่อที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา ผมยังเป็น 

วัยรุ่น ในยุคหนุ่มสาวที่พูดถึงความเหงา ความรักทั่วไป

(อ่านต่อหน้า 17)
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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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 5. คุณมารีอา ธนภรณ์ ลิ่มทองนพคุณ วัด

พระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า   จ.ระนอง

 6. คุณโยน ออฟ อาร์ค วิจิตรา สุขยศ วัด 

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์  จ.ตรัง

 7. คุณโรซา กนกเนตร ทองมา อาสนวิหาร

อัครเทวดาราฟาเอล จ.สุราษฎร์ธานี

 8. คุณเทเรซา เนาวรัตน์  ชื่นพระแสง วัด 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

 9. คุณดอมินิก ซาวีโอ บุญยืน  อรุณเรือง 

วัดนักบุญวินเซนเดอปอล จ.นครศรีธรรมราช

 10. คุณเทเรซา ประไพ  ธิติธรรม วัดนักบุญ

ยอห์นบอสโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

 11. คุณมารีอากอแรตตี ณัฐชยา แหวกวารี

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 12. คุณวินเซนเดอปอล ปิยบุตร  วิจิตรพร

อาสนวิหารพระหฤทัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 13. คุณเปโตร เฉลิมชัย  สุขีวัฒน์ วัดนักบุญ

ลูกา บางขาม จ.ลพบุรี

 14. คุณมีคาแอล ปิติพัฒน์  บุณยสิทธิ์วิกุล

วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

 15. คุณมารีอา จิรภรณ์  หอมพิกุล วัดแม่พระ 

ปฏิสนธินิรมล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 16. คุณมารีอา จันทร์หอม  เหี้ยมเหิน วัด

นักบุญโลซาแห่งลีมา จ.อุดรธานี

 17. คุณยอห์น ฐิติพล  กนกศีขริน  อาสน-

วิหารแม่พระนิรมล  จ.อุบลราชธานี

 18. คุณดอมินิกซาวีโอ พงศธร  งอยหล้า 

วัดนักบุญเทเรซา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 โอกาสชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ได้

มีพิธีประกาศผลการประกวด “ชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง

ประจ�าปี ค.ศ. 2019” ซึ่งได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุสโมสร 

โรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ และชมรมผูส้งูอายบุ้านโนนแก้ว  

โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น 

ผู้มอบรางวัล

 ก่อนที่จะปิดการชุมนุม คุณพ่อประเสริฐ สม- 

สมงาม จิตตาภิบาลผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

และคุณสุธิดา พรหมภักดี ประธานคณะกรรมการ 

ผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้เป็นผู้แทนมอบธง

ชมรมผู้สูงอายุ ผ่านทางพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ให้กับผู้แทนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุสังฆ- 

มณฑลจันทบุรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพ

จัดกิจกรรมชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ คร้ังท่ี 

15 ค.ศ. 2020 จากนั้นคุณพัชรา พูลโภคผล ผู้แทน

ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง เป็นผู้แทน กล่าวขอบคุณ

ประธานในพิธี บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และแขกที่มา

ร่วมงานในวันนี้

 การชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่  

14 จบลงโดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณ-

ศีล กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมดังกล่าว และอวยพรปิดการชุมนุม
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ประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่
การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรเข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่
 เพื่อความเหมาะสม อันเนื่องมาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีสังฆานุกร  

พระสงฆ์ และคณะนักบวชบางคณะฯ มาเพิ่ม จึงให้สังฆานุกร พระสงฆ์ ดังมีรายชื่อ

ต่อไปนี้ พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่เดิม และเข้าประจ�าต�าแหน่งหน้าที่ใหม่ ดังนี้ :

1. คุณพ่อมงคล เจริญธรรม (SCJ) ออกจากหน้าท่ีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

     เปาโล หว้ยตอง กลบัมาเปน็ผูร้บัผดิชอบ 

     ที่บ้านเบธาราม เชียงใหม่

2. คุณพ่อหิรัญ กลิ่นบัวแก้ว (SCJ) ออกจากหน้าท่ีผู้รับผิดชอบบ้านเบธาราม  

     เชียงใหม่ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

     เปาโล ห้วยตอง

3. คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล (SCJ) ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

     รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน ไปเป็น 

     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก  

     พะเยา

4. คุณพ่อประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน (SCJ) ออกจากหน้าท่ีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

     ปฏิสนธินิรมล เมืองงาม ไปเป็นผู้ช่วย 

     เจ้าอาวาสวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง

5. คุณพ่อพิทักษ์ บิทู (SCJ)  จากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

     รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน เป็น 

     เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้น 

     สวรรค์ แม่ปอน

6. คุณพ่อนนทพัทร มาเยอะ (SCJ) ออกจากหน้าท่ีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระ 

     วิสุทธิวงศ์ บ้านโป่ง ไปเป็นเจ้าอาวาส  

     วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง

7. สังฆานุกรบรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวีกุล (SCJ) ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระวิสุทธิ- 

     วงศ์ บ้านโป่ง สังฆมณฑลเชียงราย

8. คุณพ่อก่อเกียรติ ดีศรี (C.Ss.R.) เป็นผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดา 

     นิจจานุเคราะห์ ป่าฝาง

9. คุณพ่อมีชัย อุดมเดช (C.Ss.R.) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจา- 

     นุเคราะห์ บ้านดินขาว

10. คุณพ่ออินที ใสสว่าง (C.Ss.R.) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจา- 

     นุเคราะห์ บ้านดินขาว

11. คุณพ่อบ�ารุง ซื่อแสนงาม (C.Ss.R.) ออกจากหน้าท่ีผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัด 

     นักบุญปาตริก ป่าตึง ไปเป็นผู้ช่วย 

     เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  

     บ้านดินขาว

12. คุณพ่อณัฐพงศ์ แดงสวาท (C.Ss.R.) ออกจากหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระมารดา 

     นิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว ไปเป็น 

     เจ้าอาวาสวัดนักบุญปาตริก ป่าตึง

13.ภราดาสังคม อ�าไพพิพัฒน์ (C.Ss.R.) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญปาตริก  

     ป่าตึง

14. คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ (C.Ss.R.) เป็นอธิการ/ผู้อ�านวยการศูนย์คาทอลิก 

     โม้ง

15. คุณพ่อเซอร์จีโอ เมารีซซีโอ (MXY) ออกจากหน้าท่ีผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญ 

     ฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ไปเป็น 

     ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดแม่พระเมืองลูร์ด  

     ล�าปาง

16. คุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล  

     การีกอยส์ จอมทอง

17. คุณพ่อเจริญ นันทการ  ออกจากหน้าท่ีเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

     ยอห์น บัปติสต์ แม่โถ ไปเป็นเจ้าอาวาส  

     วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ

18. คุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล  ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระแม่ 

    มารีย์ หนองแห้ง ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

    วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ

19. คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง ออกจากหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร 

    พระหฤทัย ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    ฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

20. คุณพ่ออุทัย พาแฮ  ออกจากหน้าท่ีผู้ให้การอบรมสามเณราลัยนักบุญ 

    ยอแซฟ สามพราน ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    ยอห์น บัปติสต์ แม่โถ

21. คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ ออกจากหน้าท่ีเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น  

    อัครสาวก แม่เหาะ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    ยอแซฟ สะเมิง

22. คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    เปโตร แม่ลาน้อย ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระแม่ 

    มารีย์ หนองแห้ง

23. คุณพ่อสันติ ยอเปย  ออกจากหน้าท่ีเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  

    สะเมิง ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์ 

    อุปถัมภ์ และผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเล็กอ�าเภอพาน

24. คุณพ่อธงชัย วิวิฒน์เชาว์พันธ์  ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล  

    นาเกียน ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย 

25. คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    ไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว กลับมาท�างานเต็ม 

    เวลา/พักที่ส�านักมิสซังเชียงใหม่

26. คุณพ่อศตวรรษ ใฝ่หาคุณธรรม ออกจากหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด  

    อมก๋อย ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล นาเกียน

27. คุณพ่อศรชัย ดิพอ  ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    ยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ ไปเป็นเจ้าอาวาส 

    วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย

28. คุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา  ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

    บังเกิด อมก๋อย ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    ลอเรนโซ หลุยส์ แม่หาด

29. คุณพ่ออาทิตย์ มิ่งขวัญเจริญกิจ ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    เปโตร ขุมแม่ลา ไปเป็นรองอธิการศูนย์คาทอลิก 

    โม้ง

30. คุณพ่อศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี ออกจากหน้าที่ผู้ให้การอบรมบ้านเณรเมืองพาน  

    จังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสน- 

    วิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

31. คุณพ่อชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    ยอแซฟ สะเมิง ไปเป็นผู้ให้การอบรมสามเณรา- 

    ลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

32. คุณพ่อสิทธิชัย สัญญานที ออกจากหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

    ลูกประค�า ขุนยวม ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

    วัดนักบุญเปโตร ขุมแม่ลา

33. คุณพ่อศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูน ออกจากหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    เปาโล แม่สะเรียง ไปศึกษาต่อด้านเทววิทยา 

    พระคัมภีร์ ที่ประเทศอิตาลี

34. คุณพ่ออภินันท์ สมศักดิ์ ออกจากหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น  

    บัปติสต์ แม่โถ ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

    เปาโล แม่สะเรียง

35. สังฆานุกรพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประค�า  

    ขุนยวม

36. สังฆานุกรสุภชัย คีรีวัฒนสกุล  ไปช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย

37. สังฆานุกรเธียรชัย สงวนไพรวัลย์ ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  

    สะเมิง

(อ่านต่อหน้า 16)
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  วัดพระเยซู เ จ้ า 

เสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สาม- 

พราน จ.นครปฐม ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. พระ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
ธรรมราช ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.สมุย จ. 

สุราษฎร์ธานี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธาน

 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  15  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

 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

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน และ 

ขอแสดงความยินดีโอกาส 60 ปี ชีวิตสงฆ์ หลังมิสซา 

มีแห่ศีล เขต 5 โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพมหานคร

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 

เวลา 10.00 น. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามคุณพ่อรัตนศักดิ์ กิจ-

สกุล เจ้าอาวาส โทร. 08-1944-8228)

 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

 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 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 93 ปี แห่ง

การก่อตั้งชุมชน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา  

10.30 น. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็น

ประธาน 

 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 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดพระมารดาพระศาสนจักร จ.นครศรี- 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

ผลแห่งพระคำา นำากิจการ
..........................................................น�้าผึ้งหวาน

“ก่ิงก้านใดในเราทีไ่ม่เกิดผล พระองค์จะทรงตดัทิง้ 

กิ่งก้านใดท่ีเกิดผล พระองค์จะทรงลิด เพื่อให ้

เกิดผลมากมาย” (ยอห์น 15:1-7)

 ข้อคิดประจ�าวันในไบเบิ้ล ไดอารี่ ของพระ

วาจาประโยคนี้ อธิบายไว้ว่า เราจะเติบโตด้วยปุ๋ย

แห่งพระวาจาที่หว่านลงในดินแห่งจิตวิญญาณที่ดี

เมื่อเกิดดอกออกผล  เราต้องลิดกิ่งที่ไม่ดีออก ได้แก่ 

ความชั่วร้ายทั้งหลายที่จะคอยแย่งน�้าเลี้ยงไปจากเรา 

ท�าให้เราอ่อนแอ เจริญเติบโตฝ่ายจิตช้าลง

 และสุดท้ายคือการด�ารงอยู่ในพระเจ้าและให้

พระองค์ด�ารงอยู่ในเรา ค�าอธิบายนี้ช่างชัดเจนและ

เหน็ภาพได้ดย่ิีงนกั เมือ่ข้าพเจ้าคดิถงึต้นฝรัง่ข้างบ้าน  

ข้าพเจ้าคอยห่อลูกฝร่ังเพื่อกันแมลงไว้ตั้งแต่ลูก 

ยังน้อย ข้าพเจ้าสังเกตว่าลูกฝรั่งที่ออกมาจะออกเป็น 

ลูกคู่มาเสมอ และถ้าสังเกตดีๆ จะมีลูกหนึ่งเล็กกว่า 

อกีลกูหนึง่ แต่นัน่ก็ไม่ส�าคญัเท่ากับว่าลกูไหนดสูมบรูณ์ 

กว่าเพื่อน

 ข้าพเจ้าเคยลองห่อลูกฝรั่งทั้งคู่ไว้ด้วยกัน

และเมื่อมันแก่พอที่จะรับประทานได้ ข้าพเจ้าพบว่า

ความสมบูรณ์และความหวานของมันก็เหมือนจะถูก

เฉลี่ยไปอย่างละครึ่งเช่นกัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมักจะ

ลิดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออก เหลือไว้ 1 ลูกต่อพวง ลูก

ท่ีถูกเลือกจะเติบโตไวมากและขาวสวยหอมหวาน 

น่ารับประทานยิ่งนัก เป็นผลผลิตที่มีคุณค่า และ 

คณุประโยชน์ ฉนัใดกฉั็นนัน้ กค็งเหมอืนชีวติฝ่ายจิต

ของข้าพเจ้าเอง ที่พระเจ้าทรงดูแลหว่านเมล็ดพันธ์ุ

แห่งพระวาจาลงในจิตวิญญาณ แต่หากข้าพเจ้าไม่รับ 

เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจานั้นเข้ามาหล่อเลี้ยง หรือ

ข้าพเจ้ามีสภาพของจิตวิญญาณที่ไม่พร้อมรับพระ

วาจา พระวาจานั้นก็ไม่สามารถเจริญงอกงามได้เลย 

ไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อใครได้อีกด้วย

แต่หากข้าพเจ้ามีสภาพของจิตวิญญาณที่เปิดรับ

เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา จนสามารถเจริญเติบโต

ออกดอกออกผลให้คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ นั่นคือ 

สามารถน�าผลแห่งพระวาจาแสดงออกเป็นกิจการ 

ทีด่งีาม ให้เพือ่นพีน้่องรอบข้างได้เหน็ถึงกจิการดีงาม

นัน้แล้วเห็นองค์พระคริสตเจ้าด้วย นัน่คงเป็นเป้าหมาย

ที่สวยงามของชีวิตจริงๆ 

“ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก 

เพียงด้วยค�าพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกัน

ด้วยการกระท�า และด้วยความจริงจากการกระท�านี้” 

(1ยอห์น 3:18)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 21 ประจำ�วันที่ 19-25 พฤษภ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] 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 

] แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ จัด

อบรมความรู้พื้นฐาน 6 หัวข้อ  เพื่อศาสนสัมพันธ์ และ  

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 2019 ส�าหรับผู้สนใจทั่วไป   

ในวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00  น. ที่ห้องประชุม  

ชั้น 4  บ้านแคทเธอรีน  (อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์)  

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถาม  

ส�ารองที่นั่งด่วน ที่แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรม- 

ทูตฯ โทร. 0-2681-3835 / 08-4332-0836  คุณ

วารุณี  08-1616-1063  หรือ Email : ird_ecum@

catholic.or.th

 1) วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม หัวข้อ  “ความ

เชื่อของคริสตชน... เพื่อศาสนสัมพันธ์” โดยคุณพ่อ 

วัชรศิลป กฤษเจริญ

] 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

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวันรบ บุญทอด, C.Ss.R. จิตตาธิการ   8  

มิถุนายน / 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี  

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพ่ือพละก�าลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-

1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789 

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 19 มิถุนายน จัดที่โรงแรม Grand Lord  

ศรีนครินทร์ / วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม / วันพุธที่  

14 สิงหาคม / วันพุธที่ 11 กันยายน / วันพุธที่ 16  

ตุลาคม / วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18  

ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถาม 

คุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์ส�าหรับ 

คริสตชนครูค�าสอน ผู้น�าบีอีซี และผู้สนใจ เพ่ือ 

เสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตความเช่ือด้วยพระวาจา...

และมีชีวิตสนิทสัมพันธ์เป ็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน 

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. โดยพระ 

สังฆราชซิลวีโอ 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 

38. คุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส  เข้ารับการอบรมฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ ตั้งแต่ 

     เดือนกรกฎาคมถึง เ ดือนกันยายน  

     2019 ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน

39. คุณพ่อศราวุธ แฮทู   เข้ารับการอบรมฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ ตั้งแต่ 

     เดือนกรกฎาคมถึง เ ดือนกันยายน  

     2019 ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน

 สุขสันต์ปัสกาและขอพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนชีพอวยพระพรแด่พ่ีน้อง

พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

 ทั้งนี้ ขอให้เข้าประจ�าการภายใน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

 ประกาศ ณ วันพุธที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2019

 โอกาสเสกน้�ามันศักดิ์สิทธิ์ สังฆมณฑลเชียงใหม่

                                           พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

                                             พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

คุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู

เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่

ประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่ (ต่อจากหน้า 13)

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k สังฆมณฑลราชบุรี  ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น บอสโก วัชรพล 

อ�านาจเกียรติกุล  สัตบุรุษวัดแม่พระถวายองค์ 

ในพระวิหาร ลูกแก โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 15 

มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหาร 

แม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

ติดต่อแผนก

ทะเบียนสมาชิก

อุดมสาร 

และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก 

ต่ออายุสมาชิก

ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี  

ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อย

โอเรียนเต็ล 

บัญชี

สะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี 

การพิมพ์

คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-

006040

โทร. 0-2681-

3900 ต่อ 1810 
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การใช้สื่อ (ต่อจากหน้า 10)

หลังจากที่ผมหยุดทุกอย่าง แล้วก็ไปเรียนต่อ 

ปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมทีผมจะไปเรียนทาง 

ด้านสื่อ ฟิล์ม (ภาพยนตร์) แต่ผมจบทางด้านรัฐศาสตร์

การทูต เขาจึงให้ผมไปเรียนปริญญาตรี ทางด้านการ

ถ่ายวิดีโอ การจัดแสงต่างๆ ในสตูดิโอก่อน ซึ่งต้อง

ใช้เวลามาก ผมจึงตัดสินใจ ซึ่งก็พอดีเป็นช่วงที่ 

อินเทอร์เน็ตเข้ามา ผมจึงหันเหไปเรียนทางด้านอินเทอร์- 

เน็ตแทน แล้วก็ไปท�างานด้านเว็บไซต์อยู่ที่บริษัทหนึ่ง

ในอเมริกา ผมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น 10 กว่าปี 

จากนั้นในช่วงปี 2005-2006 ผมได้มีโอกาส

รู้จักพระเจ้า ผมเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ คาทอลิก 

เมื่อผมได้รู้จักพระเจ้า งานของผมก็เปลี่ยนไป ช่วงนั้น  

ไฟแรงมาก ก็เลยท�าเว็บไซต์เกี่ยวกับคาทอลิก ซึ่งจริงๆ 

ก็ไม่ได้มีความรู้ในเร่ืองคาทอลิกมากนัก ผมท�าเองคนเดียว 

เขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง เพราะเราท�างานด้านนี้ 

อยู่แล้ว โดยเน้ือหาในเว็บไซต์ใช้ความรู้จากระหว่างท่ีเรียน 

คือก่อนที่จะเข้ามาเป็นคาทอลิก ผมต้องไปเรียนค�าสอน 

ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการเตรียมตัวนาน 9 เดือน

และในระหว่างที่เราได้เรียนรู้ เราก็น�าความรู้นั้น 

มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเรา พอเราเรียนรู้ชีวิตนักบุญ 

องค์ใด เราก็น�าประวัติท่านมาอ่าน เป็น Podcast มี

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ ผมเปิดหน้า “เขียนข้อทุกข์ใจ หรือ

เรื่องที่กังวลใจ” ที่อยากให้เราอธิษฐานเผื่อ ก็ให้ผู้คน

เขียนลงมา เสร็จแล้วผมก็จะอธิษฐาน ให้กลุ่มของผม 

ในโบสถ์คาทอลิก มาร่วมอธิษฐาน หรืออย่างน้อยก็เขียน 

ให้ก�าลังใจเขา ซ่ึงเป็นประโยชน์มาก และผมก็เห็นว่า 

เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะประสบความส�าเร็จ มีคนเข้า 

มาใช้ และสามารถปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ แต่น่าเสียดาย

ที่ผมท�าอะไรอีกหลายๆ อย่าง ตรงจุดนี้ก็ต้องปิดตัวไป

โดยปริยาย 

พอผมเริ่มกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ลง

ในคอลัมน์ของนิตยสารขวัญเรือน คอลัมน์ “ล้อมโลก 

ด้วยรัก” ผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว เรื่องท่ีเขียน 

นั้นแม้จะเป็นเรื่องทั่วไป แต่ก็จะสอดแทรกค�าสอนจาก 

พระคัมภีร์ ที่ไม่ได้เล่าแบบตรงๆ แต่จะใช้วิธีสร้าง 

ตัวละคร เราจะสอดแทรกข้อคิดเข้าไปเร่ือยๆ ในคอลัมน์ 

ของเรา ซ่ึงก็ปรากฏว่า ได้ผล เช่น คนอ่านหนังสือ 

ของผม เขาบอกผมว่า “ท�าให้เขาคิดถึงพระ ซึ่งเขา 

ไม่ได้ไปหาพระเจ้านานแล้ว”

และอีกคนหนึ่งก็บอกว่า “เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ 

จะไปโบสถ์สักครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไม่ได้ไปนานแล้ว”  

ความคิดที่เราส่งผ่านไป แม้จะไม่ใช่ตรงๆ  ที่มาจาก 

พระคัมภีร์ แต่วา่สามารถท�าให้ผู้อ่านรับรู้ได้จากส่ิงท่ีเรา 

พูด ผมต้ังปณิธานกับตัวเองว่า หลังจากนี้ไป ผมจะ 

ไม่เขียนเรื่องทางโลก  หรือเรื่องทั่วไปเหมือนสมัยก่อน 

ซึ่งช่วงหลังมาน้ีถ้าจะแต่งเพลงหรือจะเขียนเรื่องอะไร 

มันต้องไม่ขัดกับค�าสอน และมันต้องไม่เสนอสิ่งที่ไม่ดี 

ซึ่งพาคนไปในทางที่มืด หรือพาคนไปในทางที่อับจน 

แต่จะเป็นเรื่องที่สว่าง ที่สร้างทาง และก�าลังใจให้กับคน

มีความยากล�าบากในเรื่องของการสอน ในมุมต่างๆ 

บ้างไหมครับ?

พระมหาบุญช่วย  ในส่วนของพุทธนั้น อยาก

จะเพิ่มเติมว่า เวลาเราจะสื่อสารธรรมะนั้น อย่างที่เคย

ท�าก็คือต้องเป็นธรรมะที่อยู่ในชีวิต เรามีหน้าที่ในการ

ที่จะไปยืนยันว่า “คุณก�าลังปฏิบัติธรรมอยู่ คุณก�าลังใช้

ธรรมะในการด�าเนินชีวิต” ธรรมะนั้นมีอยู่ในชีวิตแล้ว 

คนเราทุกคนพยายามจะด�าเนินชีวิตบนฐานของธรรมะ

อยู่แล้ว จึงเป็นวิธีการที่เราจะยืนยันสิ่งนั้น 

ขอให้เล่าประสบการณ์การเขียนหนังสือดีๆ ท่ีจรรโลง

จิตใจ เหมือนเป็นการเทศน์ หรือการบรรเทาใจต่างๆ

คุณปะการัง ผมจะใช้ข้อเขียนของผมสื่อเรื่อง

ของธรรมโดยทางอ้อม ไม่ตรงไปตรงมา ไม่โจ่งแจ้ง ให้

เขารับข้อคิด หลักธรรมในการใช้ชีวิตผ่านข้อเขียน ผ่าน

ตัวละครในบทความหรือในนิยายโดยไม่รู้ตัว ซึ่งหลาย

ครั้ง ก็ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ คาดไม่ถึง อย่างเช่น เด็ก 

ผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นโรค PTSD (เป็นโรคทางจิตเวชอย่าง

หนึ่ง) คือกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องพึ่งยาหมอตลอด 

แต่เธอเขียนมาเล่าว่า หนังสือของผมช่วยเธอได้ เธอจะ

พับหน้าหนังสือตรงที่เธอเจอข้อความดี ๆ และจะคอย

อ่านเวลาที่เธอรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหว เธอเขียนมาขอบคุณ 

และบอกว่าได้ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้ 

ซึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับ มีคนอ่านที่เป็นโรค

ซึมเศร้า แล้วก็รู้สึกดีข้ึนเม่ืออ่านงานเขียนของผมก็หลาย

คน บรรณาธิการนิตยสารขวัญเรือน เคยบอกว่าผู้อ่าน 

คนหนึ่งเขียนจดหมายมาเล่าว่าก�าลังคิดสั้น แล้วบังเอิญ

ได้อ่านเจอข้อเขียนของผมเสียก่อน เลยท�าให้เธอเปลี่ยน

ความคิด 

ซึ่งหลายสิ่งเหล่านี้ ผมเชื่อว่าเป็นน้�าพระทัย

ของพระเจ้า ที่ต้องการใช้ผมเป็นสื่อในการส่งผ่านความ

รักของพระองค์ผ่านตัวหนังสือไปยังผู้อ่าน

ขอให้แต่ละท่านได้ฝากข้อคิด 

คุณฮามีซี  ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกศาสนา  

ไม่ว่าจะคริสต์ โปรเตสแตนท์ คาทอลิก หรือจะเป็นอะไร  

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้วิจารณญาณในการคัดเลือก และ

มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ที่ผมกังวลคือคนที่ไม่เลือก

อะไรเลยมากกว่า ถ้าเรามีโอกาสรวมตัวกัน พูดคุย ก็

อยากให้ช่วยกันประคับประคองสังคมให้เราทุกคนรู้ว่า 

มีวันท่ีเราต้องกลับ เรามีการไต่สวน เราทุกคนมีพิพากษา 

แล้วเราจะท�าอย่างไร ให้ทุกคนมีส�านึกรับผิดชอบ ในสิ่งที่ 

ตัวเองท�า 

คุณปะการัง วันนี้ที่เราพูดเรื่องสื่อ ผมคิดว่า 

มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องไปตระหนก

ตกใจว่า ยุคดิจิทัลแล้ว มันจะเป็นเรื่องที่คนมักจะพูดกัน

ว่า เป็นยุคของ AI (Artificial Intelligence) คือเป็น

ยุคของหุ่นยนต์ หลายคนก็ตกใจ แต่จริงๆ แล้วมันเกิด

ขึ้นอยู่ตลอดเวลา มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว 

อาชีพที่เป็นของพวกนักจินตนาการ นักเขียน 

นักแต่งเพลง เป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ ยังแทนไม่ได้ หรืออาจจะ

แทนได้ก็จะเป็นอาชีพที่ช้าที่สุด หรือเป็นอาชีพสุดท้าย

ผมคิดว่าบาทหลวงก็เหมือนกัน คงจะให้หุ่นยนต์

มาแทนไม่ได้ เพราะว่า มันเป็นเรื่องของความเชื่อ ความ

ศรัทธา ความละเอียดอ่อน ความลึกซึ้ง

ทุกสิ่งทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราเอง

ต้องยอมรับ ปรับตัว และเรียนรู้ ใช้มันอย่างเท่าทัน มัน

ก็ไม่มีปัญหา กระแสน้�าที่เคลื่อนไหวเท่านั้น ปลาถึงจะ 

มีชีวิตอยู่ได้ ถ้าน้�านิ่งปลาก็ตาย เช่นเดียวกันโลกของเรา

ทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือกระแสน้�าที่เคลื่อนไหว เรา

จ�าเป็นต้องอยู่ในนั้น เพื่อให้มีชีวิตรอด

สื่อที่ส�าคัญที่สุด ก็คือตัวเรานี่เอง เป็นสื่อของ

พระเจ้าที่จะใช้เรา ถ้าเราแสดงการกระท�าทุกๆ อย่าง 

ความคิดของเรา ความอ่อนโยน รู้จักให้อภัย รู้จักให้

ความรักแบ่งปันคนอื่น นั่นแหละเขาก็จะเห็นพระเจ้า 

ในตัวเรา และเราเป็นสื่อที่ดีที่สุด เพราะว่า สื่อไหนก็แทน

เราไม่ได้

พระมหาบุญช่วย ตอนนี้เขาพูดถึง 5G ก�าลัง

นึกต่อนะว่า ในทางการแพทย์มันจะก้าวหน้ามาก มัน 

จะจัดการอะไรได้เยอะแยะมากมาย แล้วในทางศาสนา

ล่ะ  อันนี้เป็นเรื่องน่าคิด ซึ่งเป็นเรื่องดีๆ ทั้งนั้นเลยนะ 

ว่าจะใช้  5G เพื่อการสร้างโลกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน 

คนไม่แบ่งแยก แม้ว่าจะต่างศาสนาแต่ว่าไม่แตกแยก 

จะเป็นไปได้อย่างไร? ท�าอย่างไรจะท�าสื่อให้สร้างโลก

แห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน โลกแห่งความสามัคคี โลก

แห่งสันติ ให้เพ่ิมมากข้ึนโดยท่ีพวกเราท่ีเป็นนักการศาสนา 

จะเป็นผู้ท�าเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง 
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กาลแห่งการรู้คุณ และสานต่อ

350 ปี สถาปนามิสซังสยาม
 งานของพระเจ้า แม้จะดูสงบราบเรียบ แต่ก็ต้องผ่านบททดสอบทางความเชื่อเสมอ ให้เป็นอุปสรรค ให้ฝ่า
ข้ามไปและจับมือกันให้กระชับแน่นยิ่งขึ้น อุปสรรคส�าคัญของการประกาศพระวรสารในแดนถิ่นแผ่นดินนี้ได้แก่
 1. บรรดาชนช้ันปกครองของสยามหาได้ไว้ใจชาวต่างชาติไม่ เนื่องจากนานาชาติต่างได้รับการรุกราน 
ล่าอาณานิคมเพือ่แสวงหาผลประโยชน์จากชาติตะวนัตก บรรดาชนช้ันปกครองจงึขาดซึง่ความไว้วางใจว่า ท่ีสดุแล้ว 
ชาติตะวันตกเหล่านี้ก็จะเข้ามาด้วยเจตนาเดียวกับนานาประเทศมากกว่า
 2. ความเข้าใจผิด มคีวามเข้าใจผดิท่ีเกดิขึน้หลายประการซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองทีส่่งผลร้ายต่อการประกาศ 
พระวรสารทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงสนพระทัยในการเข้ารีต การกลัวอิทธิพลของ
ต่างชาติจะมีเหนือสยาม และที่สุดสิ่งเหล่านี้จึงน�าไปสู่การปฏิวัติการปครองโดยพระเพทราชาในปี ค.ศ. 1688 
เริ่มต้นการกวาดล้างอิทธิพลของชาวฝร่ังเศส รวมไปถึงศาสนาของฝร่ังเศส น่าสังเกตที่ชาวโปรตุเกสไม่ได้รับ 
ผลกระทบในเรื่องนี้
 3. การทีพ่ม่าเข้าตกีรุงศรีอยธุยาจนถงึครากรุงแตกในปี ค.ศ. 1767 พม่าได้เข้าตีกรงุศรอียุธยาจนแตกราบ  
และกวาดต้อนผู้คนไปยังพม่า รวมไปถึงพระสังฆราชบริโกต์ และคาทอลิกท่ีมีฝีมือจ�านวนหนึ่ง ส่วนบรรดา 
มิชชันนารีที่เหลืออยู่ต่างก็หนีลงไปยังภาคใต้
 ถ้าความสูญเสียคืออุปสรรคของความก้าวหน้า ความไม่ย่นย่อท้อก็เป็นเส้นทางไปสู่ความส�าเร็จ เมื่อมรสุม
คืบคลานเข้ามา มันก็ย่อมมีวันผ่านพ้นไป แสงสว่างใหม่แห่งยุคสมัยที่ชื่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มข้ึนพร้อมกับ 
คริสตศาสนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมา 
จวบจนรัชกาลปัจจุบัน แม้ดูเหมือนว่าคริสตศาสนาจะไม่ได้เจริญเติบโตมากนักในสยาม แต่ด้วยพระบารมีแห่ง
พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ ท�าให้คริสตศาสนาในสยามพบสันติสุขและท�าหน้าที่ในสังคมด้วยความราบรื่นเสมอมา
ตราบจนทุกวันนี้
 350 ปี มิสซังสยามท�าให้เราพบความพากเพียรของบรรดามิชชันนารี ซึ่งล้วนมีค่าอย่างยิ่งในการจดจ�า 
พวกท่านไม่ได้มอบแค่ชีวิตแต่ยังมอบมรดกอันล�้าค่ายิ่ง สืบทอดตกต่อมาจวบจนคนรุ่นหลัง งานชิ้นส�าคัญ ๆ 
ได้แก่
 1. บุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร ไม่เพียงแต่พระศาสนจักรไทยเท่านั้น แต่แผ่ขยายจุด
ตั้งต้นไปยังดินแดนใกล้เคียงในแถบเอเชียนี้
 2. วัดคาทอลิก อันเป็นมรดกล�้าค่า ไม่เพียงแต่ในด้านประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม 
และวัฒนธรรม ตกทอดมายังลูกหลาน ให้ได้พบเห็นและภาคภูมิใจ
 3. หนังสือและงานพิมพ์ต่าง ๆ ที่ท�าให้สังคมไทยได้หวนย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เพื่อได้
เข้าใจรู้จักตัวตนและสัมผัสรากเหง้าของตน
 4. พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เมื่อมิสซังสยามได้รับการแต่งตั้งยกระดับขึ้นมาให้เป็นพระ
ศาสนจักรไทยโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 โดยมีอัครสังฆมณฑล 
2 แห่ง ได้แก่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยแต่ละแห่งมีสังฆมณฑลลูกอีก 3 
สังฆมณฑล
 5. การมีคณะนักบวชพื้นเมือง(หญิง) ได้แก่ คณะรักกางเขน ซึ่งในปัจจุบันยังคงรักษาจิตตารมณ์แห่งการ
รบัใช้ในสงัคมไทย ได้แก่ คณะรกักางเขนแห่งจนัทบรุ ีคณะรกักางเขนแห่งอบุลราชธาน ีและคณะรกักางเขนแห่งท่าแร่
 6. งานให้การรักษาพยาบาล โดยเริ่มจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งการดูแลเอาใจใส่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้น 
เป็นพันธกิจอีกประการหนึ่งที่บรรดามิชชันนารีได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
 เมื่อกาลเวลาที่เหมาะสม พระเป็นเจ้าก็โปรดให้แผ่นดินสยาม ดินแดนฝั่งตะวันออกอันไกลโพ้น ได้ผลิดอก 
ออกผล จากเมล็ดพันธุ์ของความวิริยะอุตสาหะตัง้ใจของบรรดามชิชันนารี และความร่วมมติรไมตรขีองพระมหา-
กษตัรย์ิไทย บวกกบัน�า้ใจอันกว้างขวางยิง่ใหญ่ของคนในแดนถิน่แผ่นดนินี ้ สยามจงึได้รบัการประกาศให้เป็นแผ่นดนิ
เพือ่การประกาศพระวรสารอย่างเป็นทางการ ครบ 350 ปี ในปี ค.ศ. 2019 กาลเวลาท่ีแย้มพรายน�า้พระทยัของพระ 
กาลเวลาที่บอกกับเราว่า ดินดีย่อมเกิดผลดี เมล็ดพันธ์ุจะเติบโต และรากจะหยั่งลึกลงบนแผ่นดิน
 โอกาสครบ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม จึงเป็นโอกาสแห่งการระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบรรดา 
มิชชันนารี ที่มีต่อพระศาสนจักรคาทอลิกไทย เป็นเวลาแห่งการกตัญญูรู้คุณ ดังที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  
พระสันตะปาปา ได้เคยด�ารัสไว้ว่า “จงระลึกถึงอดีต ด้วยความรู้คุณ”
 
 ขอขอบคุณบรรดามิชชันนารี ส�าหรับมรดกอันล�้าค่าที่มอบให้กับพระศาสนจักรในประเทศไทย เป็นห้วง
เวลาแห่งการสืบสานพันธกิจนั้น ให้งอกงาม ออกดอกผล และคงอยู่สืบไป
 โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 
 ข้อมูล และแรงบันดาลใจจากบทความ 350 ปี มิสซังสยามโดยคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ุ

(ตอนที่ 2) 
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กจิกรรมส่งเสรมิความเชือ่ ทีส่ถานคุม้ครองและพฒันา

คนพิการพระประแดง วันพุธที่ 17 เมษายน 2019  

คุณครูมโนรัตน์ และคุณครูอัศวิน เติมนาค ครู 

ค�าสอนอาสาสมัครของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ติดตามผู้พิการที่เรือนพัก 10 เรือน จ�านวน 123 

คน รวมกลุ่มสวดภาวนา ทบทวนและสอนค�าสอน 

บทเทศน์บนภูเขาเก่ียวกับศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องมี

ลักษณะอย่างไร

“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา” วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 คุณพ่อ  

วิศิษฏ์ หริพงศ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสอาทิตย์มหาทรมาน 

และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

ภาพพักตา

“รกัแม่”  วนัท่ีอากาศร้อนสดุๆ ท้ังสองท่าน ไม่ลมืคดิถงึแม่พระ 
คุณเมธา และคุณลิโพ  รดนำ้าแม่พระคลายความร้อน 

ที่หน้าอาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พระราม 3 

ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) 
19 เมษายน 2019  

วัดนักบุญเปโตร สามพราน บราเดอร์อวิรุทธ์ พันธ์ขาว

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย พระสังฆราชวุฒิเลิศ แห่ล้อม  คุณพ่อ

วินัย  เปลี่ยนบ�ารุง คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม ร่วมด้วยบรรดาเด็ก

เยาวชน ค่ายค�าสอน และพี่น้องสัตบุรุษ  เดินรูป 14 ภาค พร้อมใจร่วม

แบกกางเขนขนาด 6 เมตร



ปีที่ 43 ฉบับที่ 21 ประจำ�วันที่ 19-25 พฤษภ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

ตอนที่ 16 ราชินีคณะสหพรหมจรรย์
 บทเร้าวิงวอนมากมายที่เอ่ยนามชื่อของแม่พระ เช่น ราชินีคณะสห-

พรหมจรรย์ รูปนี้ท�าให้ผมเข้าใจมากขึ้น

 ภาพวาดรูปนีม้ปีระวตัยิาวนานและเอ่ยอ้างถงึบคุคลหลากหลายมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางของภาพนี้ ศิลปินผู้อยู่เบื้องหลัง และรวมไป

ถึงบุคคลในภาพด้วย ภาพนี้จึงถือว่าเป็นผลงานของ Filippo Lippi และผู้ช่วย

ของเขา งานเริ่มในปี 1441

 พระศาสนจักรยกย่องความเป็นพรหมจรรย์ของแม่พระ ในขณะที่อีก 

มุมหนึ่งผู้คนเช่ือว่า เป็นไปไม่ได้ ในขณะที่ก�าลังท�างานหนังสือ 100 ปี  

อาสนวิหารอัสสัมชัญอยู่ พลันก็มีข้อมูลว่า แม่พระที่ประดิษฐานไว้สูงสุดหน้าวัด  

ของอาสนวิหารไม่ใช่รูปแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แต่เป็นแม่พระปฏิสนธิ-

นิรมล ใครจะเชื่อ มองเชื่อมโยง หรือคาดเดาไปเช่นไร ความเป็นพรหมจรรย์

ของแม่พระ ก็สอนเราว่า ถ้าเราปราศจากบาป ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร ก็ชีวิต 

ที่เป็นแบบพระนางพรหมจารีมารีอานี่แหละ

คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด  

เป็นประธานพิธีฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า พิธีโปรดศีลล้างบาป และ 

รับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กค�าสอน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 

 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีโปรดศีลก�าลังของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เขต 1-6 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 

2019




