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วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2019 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขเขตมิสซังกรุงเทพฯ ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย อาร์ชบิช็อปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขเขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขเขตมิสซังนครราชสีมา 

บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขตมิสซังเชียงใหม่ และบิช็อปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขเขตมิสซังเชียงราย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่ง 

สุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง

บิช็อปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ฉลอง 25 ปี และ 50 ปี แห่งชีวิตนักบวช คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

แห่งกรุงเทพฯ พร้อมด้วยอาร์ชบิช็อปพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย บิช็อปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บิช็อปซิลวีโอ 

สิริพงษ์ จรัสศรี บิช็อปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีฉลอง 70 ปี 60 ปี 50 ปี 25 ปี และปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ
 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
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 ในสังคมโลกปัจจุบันนี้  ไม่ว่าในประเทศใด 

วัฒนธรรมใดก็ตาม  เรามักได้ยินค�าว่า Bribe  ซึ่งแปล

ว่า การให้สินบนกันบ่อยๆ และเราก็สามารถเข้าใจถึง

ความหมายด้านลบ (negative) ของค�านี้ได้โดยเกือบ

อัตโนมัติ....

 แต่พวกเราทราบไหมว่า  ค�าว่า  “Bribe”  นี้

มีจุดเริ่มต้นที่ดีด้านบวก (positive) มาก่อน  มีเรื่องเล่า 

ประวตัขิองค�านีด้งันี ้ ค�าน้ีมาจากภาษาฝร่ังเศส มแีม่บ้าน 

คนหนึ่งชื่อ  Antoinette ท�าความสะอาดบ้านน้อยๆ 

ของตน  และทุกเช้าจะมีฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์ เดินไปตาม

ท้องถนน  พร้อมกับร้องขอว่า  “โปรดท�าทานให้แก ่

คนจนด้วย โปรดท�าทานด้วย โปรดมอบขนมปังให้

ด้วย”.... และตามที่เราทราบ  ฤาษีในสมัยนั้น จ�าศีลใน

อารามของตน เฝ้าสวดภาวนา ไม่มีงานอาชีพ จึงเป็น

ของธรรมดาที่จะเห็นฤาษีออกตามท้องถนน ร้องขอให้

ท�าทานจากชาวบ้าน

 .....Antoinette เมื่อได้ยินเสียงร้องของฤาษี

ชราผู้ศกัดิส์ทิธ์ิคนนีก้จ็ะรีบเข้าไปในครวั แล้วตัดขนมปัง

ชิ้นหนึ่ง (cut a “bribe”) พร้อมกับตัดเนยชิ้นเล็กๆ 

อีกชิ้นหนึ่ง และน�้าเหยือกหน่ึง  แล้วน�าไปมอบให้แก่

ฤาษีคนนี้  เมื่อได้รับแล้ว ฤาษีชราผู้นี้ก็จะร้องสรรเสริญ

ขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณผู้หญิงคนนี้อย่างมากมาย

 อีกสามวันต่อมา ฤาษีชราคนนี้ก็มาขอที่บ้าน 

Antoinette ตอนเช้าอีก และเป็นเช่นนี้ทุกๆ สามวัน  

และทุกครั้งเมื่อฤาษี ได้รับของทานแล้ว เขาจะร้อง

สรรเสริญขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้ให้อย่างน่าฟัง ....

 แต่เวลาผ่านไปนาน นานมาก ฤาษีชราคนเดิม 

ยังมาขออาหารทานทุกสามวันเช่นเดิม และคุณ Antoi-

nette กย็งัสู้อตุส่าห์หาให้ทกุคร้ัง แต่มีบางสิง่บางอย่าง 

ได้เปลี่ยนแปรสภาพไปโดยเขาทั้งสองไม่รู้ตัว  จริงอยู ่

ดูสภาพภายนอกยงัเป็นทีน่่าชม น่าสรรเสรญิต่อเพือ่นบ้าน  

แต่ความตั้งใจที่ดี ที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลง  โดย

ผู้ให้ก็ให้ด้วยความเคยชิน  ผู้รับก็ร้องสรรเสริญขอบคุณ

แบบเคยชินเช่นกัน  ความกระตือรือร้น  ความร้อนรน

ในจิตใจที่ให้ด้วยความเมตตา สงสาร ก็เหือดแห้งจาง

หายไป  การตอบขอบคุณด้วยค�าสรรเสริญต่างๆ ถึงแม้ 

ยงัถกูกล่าวด้วยถ้อยค�าเดมิ แต่การขอบคณุเป็นไปอย่าง

ไม่มีความรู้สึก อย่างเมินเฉย ความกตัญญูรู้คุณได้

อันตรธานหายไป......

 ......ทั้งคู่  (ฤาษีชราและคุณนาย Antoinette)  ก็

ยังพบกันทุกสามวัน  แต่บัดนี้ความตั้งใจบริสุทธิ์ดั้งเดิม 

กลับกลายเป็นการเน้นการรอคอย ค�าเยนิยอ ร้องสรรเสรญิ 

จากผู้รับ และจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เป็นพยาน  

ข้อนี้กลับเป็นข้อเอก ส่วนผู้มาขอก็มาตามที่เคยมาตาม 

ปรกติ  แต่ไม่ใช่มารับของ  แต่มาเพื่อแสดงว่าตนเป็น 

คนกตญัญรูู้คณุ ตอบขอบคณุด้วยการชมเชยร้องสรรเสรญิ 

ถงึแม้จะรับของไปประทังชีวติ แต่นีไ่ม่ใช่ข้อเอกอย่างเช่น

แต่ก่อน.....

 มารู้ตวัก็ต่อเมือ่มบีคุคลท่ีสามเข้ามาเกีย่วข้อง...   

เมื่อวันที่สามต่อมา คุณนาย Antoinette ได้ยินเสียงร้อง 

ขอทานเช่นเดิม  แต่ครั้งนี้เสียงผิดแปลกไปจากเดิม  แต่

ก็ไปตัดชิ้นขนมปังให้ (cut a bribe) เช่นเดิม  และน�า

มาให้ฤาษี  แต่เมื่อยื่นถาดไปให้ และขณะท่ีฤาษีคนนี ้

ยื่นมือออกมารับ  คุณนาย Antoinette ก็อุทานออกมา

ว่า  คุณไม่ใช่คุณฤาษีของฉันนี่  จึงดึงถาดอาหารกลับ 

พร้อมกับบอกฤาษีคนใหม่ว่า  ฉันมีฤาษีท่ีภาวนาให้ฉัน 

ร้องสรรเสริญฉันแล้ว ฉันไม่ต้องการฤาษีอีกคนมาท�า 

หน้าท่ีเพ่ิมเติม.....    ส่วนฤาษีคนใหม่ก็ร้องขออาหารว่า 

ตนเองต้องการอาหารจรงิๆ  กรณุาให้อาหารแก่เขาด้วย... 

แต่คุณนาย Antoinette ไม่ยอมให้....   ฤาษีคนใหม่นี้ 

ได้แต่มองคุณนายด้วยความเศร้า  และขณะที่สายตาของ 

เขาสบกับสายตาของคุณนาย ทั้งคู่ก็รู้ถึงความจริง.....  

ความจริงข้อนี้ก็คือการให้ทานที่ผ่านมากลายเป็นการ

สร้างฉากให้ผู้คนเห็นว่าตนเองเป็นคนใจบุญ.....    ค�าว่า  

“bribe” ซึ่งหมายถึงขนมปังชิ้นหนึ่ง (a piece of 

bread) แสดงถึงความมีเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น จึง 

ถกูแปรเปลีย่นเป็นการแสดงหลอกลวง (ill-mannered 

fakery) และความไม่จริงใจของมนุษย์ (human in-

sincerity)

จงระวัง อย่าปฏิบัติศาสนกิจของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่น มิฉะนั้น ท่านจะไม่ได้รับ

บ�าเหน็จจากพระบดิาของท่านผูส้ถิตในสวรรค์ ดงัน้ัน เม่ือท่านให้ทาน จงอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่าน

เหมือนที่บรรดาคนหน้าซื่อใจคดมักท�าในศาลาธรรมและตามถนน เพื่อจะได้รับค�าสรรเสริญจาก

มนุษย์  เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  เขาได้รับบ�าเหน็จของเขาแล้ว  ส่วนท่าน เมื่อให้ทาน 

อย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวาก�าลังท�าสิ่งใด เพื่อทานของท่านจะได้เป็นทานที่ไม่เปิดเผย  

แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบ�าเหน็จให้ท่าน (มธ 6:1-4)

โดย ราฟาแอล
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ทุกส�านักงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2562 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

ส�านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวัด 

สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงาน

เครือข่ายแรงงานในพื้นที่ 

 ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้บริษัทดีเด่น 

ที่ดูแลสวัสดิการแก่แรงงานอย่างดีในสถานประกอบการ 

และการมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายกลุ ่มแรงงาน

ข้ามชาติที่เข้มแข็งรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน

พื้นที่ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร, อ�าเภอแม่สอด, จังหวัด

อุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดเลย และจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นต้นว่าครั้งแรกๆ ในการท�างานกับกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติ จะเห็นว่าแรงงานจะหลบๆ ซ่อนๆ 

สภาพที่อยู่อาศัยของพวกเขามีความล�าบาก การเปิด

ศนูย์การเรยีนรู้กย็งัมตี�ารวจตามจับ เกิดความไม่เท่าเทยีม 

ต่อมาเราเข้าไปเป็นเพื่อนกับแรงงาน สร้างอาสาสมัคร

ในพื้นที่ เริ่มท�างานกับภาครัฐ ส่งเสริมให้แรงงานเข้ามา

ท�างานแบบถกูกฎหมาย เราท�างานกับสถานประกอบการ 

ทุกสิ่งที่เราพยายามท�างานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพื่อ

สร้างความปรองดองทกุภาคส่วน และพฒันาคณุภาพชวิีต 

ให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติให้ดีขึ้น

วันแรงงานแห่งชาติ (ต่อจากหน้า 19)
350 ปี มิสซังสยาม (ต่อจากหน้า 20)

ได ้ก�าหนดให ้ เป ็นเดือนของการภาวนาเพื่อ 

กระแสเรยีกพระสงฆ์  นักบวช ฝ่ายอภบิาลครสิตชน 

โดยแผนกกระแสเรียก มิสซังสุราษฎร์ธานี  ได้จัด 

กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมกระแสเรียก ระหว่าง 

วันที่ 2-4  พฤษภาคม 2019 ที่ส�านักฝึกธรรม

ดอมนิิกซาวโีอ จ.สรุาษฎร์ธาน ี โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 1. กิจกรรมอบรมเด็กช่วยมิสซาระดับเขต

มิสซัง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อ 

เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ในมิสซังได้ส่งกลุ่มเด็กช่วย- 

จารีตเข้าร่วมจ�านวน  39  คน บรรดาเด็กๆ ได้

เรียนรู้จักความส�าคัญ และจิตตารมณ์การเป็นผู้ช่วย 

พิธีกรรมจากคุณพ่ออรรคเดช ทับปิง พร้อมกนันี้ 

ยังได้มีโอกาสท�ากิจกรรม รอบรู้เรื่องพิธีกรรมซึ่งแบ่ง 

ออกเป็น 3 ฐาน  คือ ฐานที่ 1 เรื่องปีพิธีกรรมและ 

ความหมายของอาภรณ์ศกัดิส์ทิธิ ์ โดยคณุพ่อสทิธโิชค 

แสวงกาญจน์ ฐานที่ 2 เรื่องอุปกรณ์ (ศาสนภัณฑ์) 

ส�าหรับใช้พิธีกรรม โดยสังฆานุกรชัยณรงค์ ฤทธิ์-

สารพิทักษ์  ฐานที่ 3 เรื่องอากัปกิริยา และการช่วย 

พิธีกรรม โดย สังฆานุกรยุทธการ กอบวัฒนกุล  

นอกจากนี้ยังได้มีประสบการณ์ของการร่วมภาวนา 

เทเซ่ เพื่อกระแสเรียก และร่วมฉลองประจ�าปีส�านัก

ฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ 

 2. กจิกรรมพบปะเพ่ือนเณรต่างมสิซังระหว่าง 

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2019 โอกาสฉลองประจ�าปี 

สามเณราลัยส�านักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ คุณพ่อ 

ชาญวิทย์ งามวงศ์ อธิการสามเณราลยัครสิตประจกัษ์ 

อบุลราชธาน ี คณุพ่อสริุนทร์ อยู่สุข อธิการสถาน 

ฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี  คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์- 

จิรพันธ์ อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี 

ได้น�าตัวแทนสามเณรจากทั้ง 3 มิสซัง เดินทางมา 

ร่วมฉลองประจ�าปี และท�ากิจกรรมร่วมกับสามเณรา- 

ลัยส�านักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ เพื่อท�าความรู้จัก 

สร้างความคุ้นเคย และให้ก�าลังใจกันและกัน ทั้งผู้ให้ 

การอบรม และบรรดาสามเณร

 3. การภาวนาเทเซ่ ต่อหน้าศีลมหาสนิท เพื่อ

กระแสเรียกร่วมกัน ในคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 

ท่ีลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

สุราษฎร์ฯ โดยสังฆานุกรอมรเทพ สุริปะ เป็น

ประธานในการต้ังและอวยพรศลีมหาสนิท การภาวนา

ค�่าคืนนี้ มีบรรดาคุณพ่อ นักบวช บรรดาสามเณร ผู้

ปกครองสามเณรมสิซงัสรุาษฎร์ธาน ี กลุม่เดก็ช่วยจารีต

มิสซัง และพี่น้องสัตบุรุษใกล้เคียงร่วมภาวนา ใน

บรรยากาศของความศรัทธา สงบเงียบ 

 4. กิจกรรมต้อนรับ และปฏิญาณตนของ

สามเณรใหม่ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2019 บิช็อป 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคณุ ฉลองประจ�าปีสามเณราลัยส�านกัฝึกธรรม 

ดอมินิกซาวีโอ ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้

มีพิธีต้อนรับสามเณรใหม่ของส�านักฝึกธรรมดอ- 

มินิกซาวีโอ จ�านวน 13 คน ต่อหน้าบิช็อป พระสงฆ์ 

นักบวช ผู้ปกครอง และพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี

เป็นจ�านวนมาก ในพิธีดังกล่าวคุณพ่ออธิการ ได ้

จุดเทียนจากเทียนปัสกามอบให้กับสามเณรใหม ่

ทุกคนอันเป็นเครื่องหมายของแสงสว่าง จากนั้น 

สามเณรใหม่ได้กล่าวค�าปฏิญาณตนต่อหน้าบิช็อป 

และผู้ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้รับมอบพระคัมภีร์ เข็ม

สญัลกัษณ์ส�านกัฝึกธรรม และคูม่อืสามเณร ในขัน้ตอน

สุดท้ายพระสงฆ์ ที่สามเณรได้เลือกให้เป็นพี่เลี้ยง ได้

ติดเข็มประจ�าตัวให้กับสามเณรใหม่ และร่วมแสดง

ความยินดี 

 ภาคบ่าย ส�านักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ ได้ 

จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสามเณรส�านัก 

ฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ สุราษฎร์ สามเณรสถาน 

ฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี สามเณรพระคริสต-

ประจักษ์ อุบลฯ และทีมศิษย์เก่าส�านักฝึกธรรมฯ 

ตั้งแต่รุ่นปี 2015-2018 

 “สถานส�าคัญเรียกกันบ้านเณร เหมือนหัวใจ

ส่วนท่ีจ�าเป็น หยดุเต้นชีพคงวอดวายบชิอ็ปหลายองค์ 

พระสงฆ์คนไทย ที่บ้านเณรช่วยสร้างสรรค์ให้ พลีกาย

รบัใช้มวลชน”  ท่านทีม่คีวามประสงค์จะร่วมสมทบทนุ 

ส่งเสริมกระแสเรียก ส�านักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ 

สามารถบริจาคได้ที่ 

ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี 

ชื่อบัญชี : มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  

  (ส�านักฝึกธรรม) 

เลขบัญชี : 296-0-96443-1

 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณพ่อสิทธิ-

โชค แสวงกาญจน์ (อธิการ) โทร. 08-0698-4272
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ประกาศมิสซังอุดรธานี
การแต่งตั้งและโยกย้ายคุณพ่อ

1. คุณพ่อมิสซัง

1. คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ ผู ้ลงนามแทนผู ้รับใบอนุญาตและผู ้จัดการ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย เจ้าอาวาสวัดแม่พระมารดาพิทักษ์ นาหลวง

2. คุณพ่อโทมัส ก�าจัด เสาะก่าน *เหรัญญิกมิสซังอุดรธานี

3. คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์    *ผู้จัดการแผนกผู้อาวุโสและเวชบุคคล

4. คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ *ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง

5. คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา ปักหมู และ

วัดนักบุญอันนา โนนประเสริฐ

6. คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และ 

ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านดุง และโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา โพนสูง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง

7. คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี  เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าชาวนา 

ซารีน พรเจริญ และวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล สังคมพัฒนา ผู้จัดการแผนกครอบครัว

8. คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม   เลขานุการบิช็อป เจ้าอาวาสวัดนักบุญ

ไอลีน หนองแสง วิญญาณรักษ์สถานฝึกธรรมสันติราชา ประจ�าอยู่ที่บ้านพระมารดา

พระสงฆ์ อุดรธานี

9. คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และ 

ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี ผู้จัดการแผนกที่ดิน ที่ปรึกษาด้าน

กฎหมายพระศาสนจักร ประจ�าอยู่ที่วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก

10. คุณพ่อเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ปากคาด      

และวัดพระคริสตวรกาย ท่าสังคม

11. คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง     *เจ้าอาวาสวัดเซนต์ไมเกิ้ล นาพระ

12. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร *ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม *จิตตาภิบาลนักศึกษาคาทอลิก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13. คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน  ศึกษาต่อต่างประเทศ

14. คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน

มหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี

15. คุณพ่อเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และ 

ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ท่าบม ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เลย

16. คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร   

ชัยพร วัดพระเมตตา โชคอ�านวย และวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา โนนสา  

ผู้จัดการแผนกยุวธรรมทูต

17. คุณพ่อเปโตร วนัฉลอง บรุาณ   รองอธกิารสถานฝึกธรรมสนัตริาชา เหรญัญกิ

สถานฝึกธรรมสันติราชา เจ้าอาวาสวัดแม่พระกวาดาลูเป สวยหลง

18. คุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น เจ้าอาวาส 

วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ โนนสมบูรณ์

19. สังฆานุกรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร ประจ�าอยู่ที่อาสนวิหารพระมารดา 

นิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

20. สังฆานุกรสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ ประจ�าอยู่ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

2. คุณพ่อคณะพระมหาไถ่ (C.Ss.R.)

1. คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.   ผู้อ�านวยการบ้านซาร์แนลลี่

2. คุณพ่อลอเรนซ์ ชาย ขันทะโฮม, C.Ss.R. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด  

ขอนแก่น

3. คุณพ่อเปโตร ประสิทธิ์ ตรงสหพงษ์, C.Ss.R. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

เยราร์ด ขอนแก่น

4. คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด 

ขอนแก่น อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

5. คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประค�า  

เวียงคุก และวัดนักบุญยอร์จ โนนอุดม

6. คุณพ่อมาระโก จักรายุทธ ปาละลี, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยนิรมล 

แม่พระ ท่าบ่อ วดันกับญุเปโตรและเปาโล อัครสาวก ศรเีชยีงใหม่ และชมุชนบ้านผือ

7. คุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส 

ไผ่ศรีทอง และวัดพระศรีชุมพาบาล ดอนหวาย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบ้านซาร์แนลลี่

8. คุณพ่อยอห์น พงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ 

หนองคาย และวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนองสองห้อง

9. คุณพ่อโทมัส ต๊วน ตร่อง ฮา, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วง 

วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด และวัดนักบุญลูซีอา น�้าพอง จิตตาภิบาลคริสตชน

เวียดนาม เขตอีสาน

10. คุณพ่อยอแซฟ ภูวนัย ตันติกุล, C.Ss.R. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบ้านซาร์แนลลี่

11. ภราดาอัลฟอนโซ อธิคม บุญมณีประเสริฐ, C.Ss.R. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

บ้านซาร์แนลลี่

3. คุณพ่อคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (O.M.I.)

1. คุณพ่อเจอรี่ เดลอส เรเยส, O.M.I. เจ้าอาวาสวัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่ง

สากลจักรวาล เลย

2. คุณพ่อแฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I. *ผู้ช่วยเหรัญญิกมิสซัง

3. คุณพ่อเบน คาทานัส, O.M.I. อธิการบ้านเณรเล็กคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล 

เลย

4. คุณพ่อคณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล (C.M.)

1. คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M. *เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา นาเมืองไทย

2. คุณพ่อรามอน เอนซีนาเรส, C.M. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล  

ท่าบม

5. คุณพ่อคณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า (S.V.D.)

1. คุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, S.V.D. *ผู้จัดการแผนกคริสตชนกลุ่มย่อย (SCCs)

2. คุณพ่อทราน แต๊ะ วินห์, S.V.D. เจ้าอาวาสวัดนักบุญเคลเมนต์ ชุมแพ และ 

วัดนักบุญยากอบอัครสาวก วังขอนแดง

3. คุณพ่อแบร์นาดุง นอฟรียันโต เบลลา, S.V.D. เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ 

บ้านถิ่น

4. คุณพ่อเตริ่น ฮาย ฮา, S.V.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และ

วัดนักบุญเทเรซา ปากดง

5. คุณพ่อเจี่ยง ถัง เล, S.V.D. เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวล�าภู

หมายเหตุ * หมายถึงต�าแหน่งและหน้าที่เพิ่มเติม

“มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปท�า 

จนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่” (ยน 15:16)

บิช็อป (สมณประมุข) ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขเขตมิสซังอุดรธานี

ขอให้เข้ารับต�าแหน่งและหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2019

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
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บทอธิษฐานภาวนา

ค�ำพูดจำกกำรกระท�ำ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้” (ยอห์น 14:27)

 ข่าวแพร่กระจายเหมือนไฟป่าไปทั่วมหาวิทยาลัย ลูกชายวัยสามขวบ 

ของสามีภรรยานักศึกษาระดับปริญญาโทของพวกเขาถูกรถชนเสียชีวิต 

โดยคนเมาแล้วขับ

  แทนที่แขกจะไปเยี่ยมให้ก�าลังใจทั้งสองที่ศาลาตั้งศพ ทั้งสองได้เชิญ

แขกและเพ่ือนฝงูมาท่ีอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาแทน เพือ่นร่วมชัน้พ่อของเดก็ 

ชื่อฟิลก็ตั้งใจมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเพื่อนเขาด้วย ระหว่าง

ที่ก�าลังเดินทางมา เขาพยายามนึกและคิดหาค�าพูดมาปลอบและให้ก�าลังใจ 

แต่เขาก็ยังคิดไม่ออก

 เมื่อฟิลมาถึงท่ีอพาร์ตเมนต์และเปิดประตูไปที่ห้องของพวกเขานั้น 

เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์อีก 30 กว่าคนยืนเงียบ ๆ ในห้องนั่งเล่น สองสาม

คนก�าลังพูดคุยกับสามีภรรยา บางคนก�าลังกินคุกกี้และดื่มกาแฟ 

 พ่อของเด็กท่ีก�าลังเศร้าโศกเงยหน้าข้ึนมองเห็นฟิลยืนอยู่ที่นั่น เขา

เดินไปหาอย่างรวดเร็วเพ่ือทักทายเพื่อนของเขา แล้วสวมกอดเขา ฟิลกอด

เพื่อนกลับเหมือนจะให้ก�าลังใจได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

 เขาคิดว่าพูดอะไรสักอย่าง จะต้องพูดค�าที่ถูกต้อง แต่ฟิลไม่สามารถ

เปล่งเสียงได้ เหมือนมีบางอย่างติดอยู่ที่คอเมื่อเห็นเพื่อนที่ก�าลังเสียใจ ฟิลแค่

กอดเพื่อนที่ก�าลังทุกข์ทรมานให้แน่นขึ้น สักครู่หนึ่งฟิลก็พยักหน้าเพื่อบอกลา 

และเมื่อกลับไปถึงบ้าน ฟิลรู้สึกแย่มาก เพราะเขาไม่สามารถพูดหรือท�าอะไรได้

เลยในฐานะเพื่อน 

 สองสัปดาห์ต่อมาพ่อของเด็กผู้เสียชีวิตก็กลับมาที่มหาวิทยาลัย  

หลังเลิกเรียนเขาเดินไปท่ีฟิลจับมือของเขาและกล่าวว่า “ฟิล ฉันขอบคุณ

ส�าหรับทุกสิ่งที่คุณพูดที่อพาร์ตเมนต์ในวันนั้น ฉันจะไม่มีวันลืมมัน”

 ฟิลไม่รู้ว่าเขาได้พูดอะไรไปในวนัน้ัน แต่ในไม่ช้าเขาก็เข้าใจว่า มคี�าพดู 

มากมายสื่ออยู่ในการกระท�าที่เรียบง่ายของการอยู่ร่วมเป็นก�าลังใจอย่างเงียบๆ 

ในวันนั้น

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานสันติสุขในใจของลูกแต่ละคน เพื่อลูกจะ

สามารถอุ่นใจ ไว้วางใจ และเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของลูก 

และพร้อมน้อมรับทุกสิ่งที่จะเกิดตามน�้าพระทัยของพระองค์ด้วยจิตใจสงบ  

มีสติ และตั้งมั่นอยู่ในความจริงด้วยเทอญ อาแมน

สานต่อด้วยส�านึก
 สมโภชสามร้อยห้าสิบปี
 ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ผ่านไป
 จากจุดเริ่มต้นการประกาศข่าวดี
 ไม่เป็นแค่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
 หากแต่เป็นความต่อเนื่อง
 ข่าวดีของพระเจ้าเข้าสู่แดนสยาม
 โดยทางธรรมทูตผู้ร้อนรน
 และทันทีที่เริ่มประกาศข่าวดี
 ข่าวดีก็แผ่ไปทั่วดินแดนสยาม
 แทรกซึมเข้าสู่ทุกบริบททุกแง่ทุกมุม
 แทรกซึมเข้าถึงทุกคน...ไม่เว้นใคร
 ยิ่งกว่าอากาศรอบข้างที่หายใจเข้าออก
 เพราะนั่นคือธรรมชาติแห่งข่าวดี
 เป็นทั้งศักยภาพและพลวัต
 เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง
 พลังแห่งข่าวดีจึงเข้าถึงทุกบริบทสยาม
 ก่อนที่ธรรมทูตจะไปถึงจะไปประกาศในแต่ละท้องถิ่น
 เรามักจะติดกับพื้นที่ภูมิศาสตร์
 จึงพูดกันติดปากจนทุกวันนี้
 “ธรรมทูตเริ่มประกาศข่าวดีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นที่แรก”
 พร้อมยืนยันว่าวัดนักบุญยอแซฟเป็นวัดแรก
 ทว่าในความเป็นจริงแล้ว
 ข่าวดีของพระเจ้าเข้าถึงทั่วทั้งแดนสยาม
 การจะระบุว่าเริ่มต้นที่อยุธยา
 จึงเป็นการจ�ากัดความยิ่งใหญ่ของข่าวดี
 จึงเป็นการจ�ากัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 ซึ่งก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ
 ข่าวดีของพระเจ้าครอบคลุมไปทั่วทั้งแดนสยามแล้ว
 ซึ่งก่อนจะสร้างวัดแรกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้า
 พระองค์ประทับอยู่ทุกพื้นที่สยามแล้ว
 พระองค์ประทับอยู่ในจิตใจของชาวไทยทุกคนแล้ว
 การประกาศข่าวดีจึงไม่ใช่การน�าข่าวดีไปให้
 ราวกับว่าก่อนหน้านี้คนยังไม่มีข่าวดี
 แต่เป็นการยืนยันข่าวดีที่อยู่ในแต่ละคน
 เป็นการค้นพบข่าวดีที่อยู่ในชีวิตแต่ละคน
 เริ่มจากชีวิตที่เป็นข่าวดีอันดับแรก
 จากการมีชีวิตข่าวดีอื่นๆ ก็ตามมาอย่างต่อเนื่อง
 ทุกอย่างที่มนุษย์เป็นทุกอย่างที่มนุษย์ท�า
 เพื่อท�าให้ชีวิตแต่ละวันเปี่ยมสุขมีความยินดี
 ล้วนเป็นข่าวดีที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง

อานุภาพแห่งความรักในแต่ละคน
ที่บันดาลให้เกิดอัศจรรย์แห่งข่าวดีไม่สิ้นสุด
ข่าวดีของพระเจ้าจึงเป็นการยืนยันตอกย้�า
ว่าชีวิตมนุษย์เป็นข่าวดีมาตั้งแต่แรกเริ่ม
ในขณะที่คนที่ยังเข้าไม่ถึงข่าวดี
มองว่าชีวิตและทุกอย่างในชีวิตมนุษย์นั้น
เป็นความบังเอิญเป็นโชคชะตาเป็นฟ้าลิขิต
เมื่อเห็นว่าชีวิตเป็นข่าวดีแล้ว
คนก็ไปถึงที่มาที่ไปของข่าวดีแห่งชีวิต
คนก็ไปถึงต้นก�าเนิดของข่าวดีทุกอย่าง
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างพระบิดา
การสมโภชสามร้อยห้าสิบปี
จึงไม่อยู่แค่การระลึกถึงเหตุการณ์
แต่เป็นการสานต่อเหตุการณ์
ให้เป็นความจริงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่นับจ�านวนวันเดือนปีต่อไป  
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 โอกาสเดียวกันนี้พระองค ์ ได ้ส ่ งโทรเลข 

แสดงความยินดีโอกาสที่สมเด็จพระจักรพรรดิ นารู- 

ฮิโตะ จักรพรรดิญ่ีปุ่นพระองค์ที่ 126 ทรงขึ้นครอง 

ราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิโอโตะ 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019    

 “ข้าพเจ้าภาวนาวอนขอพระเป็นเจ้าประทาน

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนญี่ปุ่น 

พระพรแห่งปรีชาญาณและพละก�าลังแด่ท่านในภาระ

กิจการรับใช้ประเทศชาติที่ส�าคัญนี้”

หมายเหตุ

            สมเด็จพระจักรพรรดิ นารูฮิโตะ เป็นจักรพรรดิ

ญี่ปุ่น ทรงส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระคุชูอิน 

 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั น ป า ป า 

ฟรังซิสทรงมีหมายก�าหนดการเสด็จ 

เยือนประเทศญี่ปุ ่นในเดือนพฤศจิ- 

กายน ค.ศ. 2019   เฉกเช่นพระสงฆ์ 

หนุม่สงักัดคณะเยสอุติ  ฮอร์เก มาริโอ 

แบร์โกลโิอ ปรารถนาจะเยอืนประเทศ

ญี่ปุ่นในฐานะมิชชันนารี

และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ทรงสนพระทัยในเรื่อง

ของประวัติศาสตร์และดนตรี  และยังโปรดปรานการ 

สีวิโอลาอีกด้วย  พระองค์ทรงอภิเษกกับมาซาโกะ โอ-

วาดะ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ใน

สาขาเศรษฐศาสตร์ และทางด้านการทูตที่กระทรวงการ

ต่างประเทศ

 วันอาทิตย์ที่ 28  เมษายน  ค.ศ. 2019  ชาว

โปแลนด์ทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันร่วมเฉลิมฉลอง

ท่านนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา  โอกาสครบ

รอบสถาปนาเป็นนักบญุปีที ่5  ซ่ึงตรงกับวันอาทติย์พระ

เมตตา  ในวันเดียวกันน้ี พระคาร์ดินัลสตานิสลาฟ  

ดีส์วิสซ์ ผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการของนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 เป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน จะมีอายุครบ 80  

ในปีนี้   โอกาสเดียวกันนี้เอง พระคาร์ดินัลสตานิสลาฟ  

กล่าวในพิธีน้อมร�าลึกความทรงจ�าในอดีตเก่ียวกับ

สมเด็จพระสันตะปาปาวอยติวา 

          พระคาร์ดินัลสตานิสลาฟ เล่าว่า “ระหว่างที่ผม

ก�าลังศึกษา ณ สามเณราลัยในเมืองคราคูฟ   ท่านนักบุญ 

ยอห์น ปอล ซึ่งในขณะนั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ คุณพ่อ  

คาโรล วอยติวา เป็นอาจารย์ท่านหน่ึงที่สอนประจ�า 

ฉลองครบรอบปีที่ 5 การสถาปนา
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 
          

สามเณราลัยแห่งนั้น  “อาจารย์คาโรลมีจุดเด่นอะไรท่ี

น่าประทับใจหรือ?”  ทัศนคติของอาจารย์วอยติวาต่อ

บรรดาสามเณรเป็นไปในรูปแบบที่เรียบง่ายและเต็มไป

ด้วยมติรภาพ  ระหว่างหยดุพักการสอน  อาจารย์วอยตวิา 

จะใช้เวลาส้ันๆ นั้นเพ่ือสวดภาวนาตามล�าพังภายใน

วัดน้อย  พวกเราต่างเฝ้ามองการกระท�าดังกล่าวจาก 

ระยะไกลๆ โดยไม่ประสงค์จะรบกวนท่าน  หลังจาก

หยุดพัก  ท่านอาจารย์ก็เดินมายังห้องเรียนตามล�าพัง  

ดูเหมือนระหว่างทางท่านก�าลังพูดคุยอยู่กับใครสักคน 

กเ็ป็นได้  บคุคลผูน้ั้นคอื พระเป็นเจ้า   หลงัการพูดไม่นาน 

คุณพ่อก็เข้าสู ่ภวังค์เหมือนไม่รู ้สึกตัวเพื่อสนทนากับ

พระเป็นเจ้า”

 พระคาร์ดินัลสตานิสลาฟ เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่ง

ว่า “ใน ค.ศ. 1966  ขณะที่พระคาร์ดินัลสตานิสลาฟ 

ด�ารงต�าแหน่งอนุศาสนาจารย ์และเลขานุการของ 

มงซินญอร์วอยติวา ผู้ที่ในขณะนั้นเป็นพระอัครสังฆราช

แห่งสังฆมณฑลคราคูฟ  พระคาร์ดินัลสตานิสลาฟเล่าถึง 

เหตุการณ์หนึ่งเม่ือพระอัครสังฆราชวอยติวากล่าว

เชื้อเชิญท่านให้เข้าร่วมประชุมคูเรียในค�่าวันหนึ่งเพื่อ

ประทานการสมัภาษณ์      พระอคัรสงัฆราชแห่งสังฆมณฑล 

คราคูฟพูดขึ้นว่า “คุณพ่อจะเข้าร่วมประชุมด้วยกันไหม

ครับ?  คุณพ่อก�าลังเรียนต่อขณะเดียวกันก็จะช่วยงาน

ผม”   ผมถามท่านกลับว่า “จะต้องเริ่มช่วยงานเมื่อไร

ครับ?”  พระองค์ตอบว่า “เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย”  ผมกราบ

เรียนท่านว่า “ผมจะมาร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ครับ”  

พระองค์กล่าวว่า “ถ้าวันพรุ่งนี้  ผมเห็นทีจะต้องรอนาน

ถึง 39 ปีเห็นจะได้”

 พระคาร์ดินัลสตานิสลาฟท�าหน้าที่เลขานุการ

ของพระอัครสังฆราชวอยติวา และต่อมาได้แก่สมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ต่ออีกเกือบ 40  ปี  

“คนท่ัวไปมักเรียกผมว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งของยอห์น 

ปอล ที่ 2  แต่ผมเองไม่เคยใช้ค�าว่า ‘เพื่อน’ เลย  ผม

พยายามดูแลท่านเสมือนหนึ่งลูกชายท่ีดูแลเอาใจใส่

บิดา  เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดาของพวกเราทุกๆ คน  

พระองค์ทรงสร้างบรรยากาศครอบครัวที่ซึ่งทุกๆ คน

รู้สึกอบอุ่นและต่างก็รักพระองค์ดุจบิดา” พระคาร์ดินัล

สตานิสลาฟ เน้นย�้า

 พิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ จัดขึ้นในปี ค.ศ. 2014  พร้อม

กันกับพิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  

ที่ 23  โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็น

ประธานประกอบพิธีสถาปนาท่านนักบุญท้ังสอง  ร่วม

กับคณะพระคาร์ดินัลจากทั่วโลก 150  องค์ และคณะ

พระสังฆราช 700  องค์ ทั้งนี้รวมถึงสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16   คริสตชนผู้เชื่อศรัทธา

จากประเทศต่างๆ กว่า 800,000 คน ร่วมพิธีกรรม

ส�าคัญนี้ ณ ส�านักวาติกัน
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ขอเชิญทุกทานรวมฉลอง ชุมชนแหงความเชื่อ

วัดแมพระองคอุปถัมภ เฉวง 
ต.บอผุด อ.สมุย จ.สุราษฎรธานี

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

“เราชาวศรีลังกาทนทุกข์กว่า 30 ปี จากการท�าสงครามต่อต้านผู้ก่อ 

ความไม่สงบ”
 เมื่อวันที่ 30  เมษายน  ค.ศ. 2019  องค์กรพระศาสนจักรเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบเคราะห์กรรมได้รายงานว่า  “พระสงฆ์ชาวศรีลังกาองค์หนึ่งที่เพื่อนของ

ท่านถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตเมื่อวันปัสกาที่ผ่านมา  ได้เล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับผล 

กระทบจากผู้ก่อการร้ายที่เผาท�าลายบ้านเมืองและประชาชนในศรีลังกา  

 คุณพ่อมาลากา  เลียวโอนาร์ด  พระสงฆ์สังกัดคณะฟรังซิสกัน เล่าว่า  

“เพื่อนพระสงฆ์ของผมคนหนึ่ง ที่ประจ�าวัดคาทอลิก นักบุญเซบาสเตียน ในเมือง  

กาตูวาปิติยา ได้เสียชีวิตในเหตุระเบิดจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย  พวกเรา

ชาวศรีลังกาทนทุกข์ตลอดกว่า  30  ปี ซึ่งมากเกินไปแล้ว”   “เราคิดว่าประเทศ

ศรีลังกาก�าลังค่อยๆ ก้าวสู่สถานการณ์สงบ  แต่เมื่อเกิดเหตุระเบิดขึ้น  ความหวัง 

ของชาวศรีลังกาพังทลายในชั่วพริบตา   เรายังห่างไกลสันติสุขเหลือเกิน”  

 เหตุระเบิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21  เมษายน  ท�าให้ประชาชนกว่า 250  คน  

รวมเด็กๆ อีก 47  คน เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบนี้  และกว่า 500  คน

ได้รับบาดเจ็บ  ระเบิดมุ่งโจมตีโบสถ์หลายแห่ง และโรงแรมทั่วประเทศ   

 คณุพ่อเลยีวโอนาร์ด กล่าวว่า “เดก็ๆ ไร้เดียงสาจ�านวนมากเป็นผูร้บัเคราะห์ 

จากระเบิด  พวกเขายังไร้เดียงสา   เด็กส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น  พวกเขา 

หวาดกลัว  โรงเรียนสั่งปิดชั่วคราว”   แต่คุณพ่อเลียวโอนาร์ด เน้นย�้าว่า  “สันติภาพ

และการสร้างความปรองดอง คือสิ่งที่พระศาสนจักรคาทอลิกใช้เป็นเครื่องมือ 

ให้เกิดสันติสุข” “ไม่มีถนนใดมุ่งตรงสู่สันติภาพ แต่สันติภาพเป็นถนนให้ผู้คน

ก้าวเดิน  หนทางแห่งสันติภาพคือหนทางแห่งความรัก  พ่อจึงขอให้ทุกคนท�า 

ทุกอย่างที่ท�าได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และด�าเนินชีวิตสุขสันติ” 
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เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

 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

พักผอนในพระเจา
3 มิถุนายน ค.ศ. 2013 

ครบ 6 ป 

พักผอนในพระเจา
3 มิถุนายน ค.ศ. 2013 

ครบ 6 ป 

เทเรซา 
ประไพ 

จำปาถ่ิน

เทเรซา 
ประไพ 

จำปาถิ่น

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ใหทำทุกอยางดวยความพากเพียรและดวยความรัก...
นักบุญ อัญจลา เมริซี

พักผอนในพระเจา 
2 มิถุนายน 2015 ครบ 4 ป แหงการจากไป

ทานตวงใหเขาอยางไร เขาก็จะตวงใหทานอยางนั้น 
และจะเพิ่มใหอีกดวย  (มก. 19:19)
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ยอแซฟ มโนรมย กีรติบำรุงพงศยอแซฟ มโนรมย กีรติบำรุงพงศ
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¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 31 µØÅÒ¤Á ¤.È. 1983

ÍÑÅáºÃ� ÂØ·¸¹Ò ÃØ¨ÔàÃ¢
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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 6 ป)
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พักผอนในพระเจาครบ 10 ป

ผู้สร้างสันติย่อมเปนสุข
เพราะเขาจะได้ชื่อว่า เปนบุตรของพระเจ้า

มารีอา มัสซาแรลโร
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ

มารีอา มัสซาแรลโร
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ

 Padre Rino 
M e tr i n i  

(คุณพอเม)
เกิด 17 มีนาคม 1930

พักผอนในพระเจา
4 มิถุนายน 2010

ขอคำภาวนาเพื่ออุทิศแด

"ขาพเจาเปนผูรับใชขององคพระผูเปนเจา
ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด"
   (ลูกา 1:38)

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . . 
ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 2 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2014
¤Ãº 5 »Õ

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 2 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2014
¤Ãº 5 »Õ

ยอหนบัปติสตา 
วีระชัย ฉันทดิสร
ยอหนบัปติสตา 
วีระชัย ฉันทดิสร
ยอหนบัปติสตา 
วีระชัย ฉันทดิสร
ยอหนบัปติสตา 
วีระชัย ฉันทดิสร
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บิช็อปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 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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ประเมินชีวิตตน
 หลายครั้ง  ข้าพเจ้าเริ่มท�าการประเมินผลชีวิต

ตนเอง  มีครั้งหนึ่ง  ข้าพเจ้าคิดไตร่ตรองเรื่องของไมเกิ้ล   

ชูมาเกอร์  นักขับรถแข่งสูตร 1 เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษา

ชีวิตของเขาฐานะนักแข่ง  ข้าพเจ้าพบว่า

 - เขาชนะรางวัล Grand prix ที่เบลเยี่ยม 

ใน ค.ศ. 1991 

 - เขาเป็นแชมป์โลกสูตรหนึ่ง ถึง 7 ครั้งติดต่อ

กัน

 - ความสุขอยู่ที่การเป็น  แต่เรื่องราว  และชะตา- 

กรรมได้เปล่ียนไปอย่างส้ินเชิง  เม่ือเขาได้ประสบอุบัติเหตุ

เล่นสกี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2013

 - ทุกวันนี้ เขามีน้�าหนักเพียง 44 กิโลกรัม  

ต่อสู้เพื่อให้มีชีวิต  ตั้งแต่ธันวาคม 2013

 - ภรรยาเริ่มขายสมบัติ  มาใช้จ่ายเพื่อรักษาเขา

ให้มีชีวิตในห้อง  ที่บ้าน  ให้มีสิ่งที่จ�าเป็น ที่เขานอนโดย

ไม่รู้สึกตัว

ค�าถามที่ตามมาคือ

 - ใครดีกว่าใคร

 - ชีวิตไปทิศทางใด  ไม่เคยมโนภาพได้

 - น่าแปลกที่ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน

พริบตา

 - ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากสิ่งใดๆ

 - บางครั้งเรื่องเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ใดๆ เช่น 

เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ  ความส�าเร็จ  อ�านาจ

 - เราทุกคน...  เหมือนกัน

 - แล้วหยิ่งไปท�าไม ... อวดดีไปท�าไม

 - ติดใจกับวัตถุสิ่งของ  ความร่�ารวยท�าไม

 - เราทุกคนมีวันหนึ่ง  เพื่อด�าเนินชีวิต  ด้วย

ความรัก  และความสุข  การท�าดี  รับใช้พระเจ้า  ครอบครัว  

และเพื่อนบ้าน  ด้วยความปีติยินดี  และกตัญญู

 - เราต้องหยุดสร้างปัญหา  เพื่อแสวงหาสิ่งที่ 

ไม่ส�าคัญ  และจงหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่ท�าให้เราเสียเวลา  

เสียชีวิต

 - ระวังอย่าให้สูญเสียคนที่รักคุณ  และยอมรับ

คุณแบบที่คุณเป็น

 - เหมือนเกมหมากรุก  ตอนจบทั้งขุน และเบี้ย 

ก็ถูกเก็บไว้ในกล่องเดียวกัน  ในตอนสุดท้ายเราทุกคน 

จ ะ พ บ กั บ

จุดจบเดียวกัน

- เป็นเรื่องน่า

คิด  ถึงสิ่งที่เรา 

ได้ท�า  หรือยังไม่ได้ท�า  

 - เวลาเกิดมาเรามิได้น�าอะไรติดตัว... เวลาเรา

จากโลกนี้ไป  ก็ไม่สามารถน�าอะไรไป... แน่นอน

 - สิ่งน่าเศร้า  ก็คือว่า  ระหว่างชีวิต  และความ

ตาย  เราต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราไม่ได้น�ามา และยิ่งกว่านั้นเพื่อ

สิ่งที่เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไป

 - คิดดูนะ  ให้เราเจริญชีวิตดีๆ  ให้รักมากขึ้น  

จงเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น  และจงใจกว้างมากขึ้น

 - มีคนส่งเรื่องนี้มาให้ผม  ผมก็ส่งต่อให้คุณ 

และเพื่อนๆ ทุกคน  เพราะว่าน่าคิดมากๆ

 - เราต้องไม่ลืมว่า  จะยิ่งใหญ่แค่ไหน.. ต้อง

สุภาพ  

  ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ ถอดความ 

 5 พฤษภาคม 2019)
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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
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
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ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม
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ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป

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

ราคา  99,900.-  บาท

แสวงบุญและชมพิธีถอดพระ 
(Passion Play)

เดินทางเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2020
(เยอรมนี - ออสเตรีย)

พิธีถอดพระ (Passion Play) 10 ป มีครั้งเดียว ณ 
ประเทศเยอรมนี

โบสถเซนตปเตอร (แมพระแกปม)
โบสถการจาริกแสวงบุญแหงวีส
อารามเอททัล คณะเบเนดิกติน

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตลอดโปรแกรม
เมืองโรเธนเบิรก ออบ เดียร เทาเบอร เยอรมนี

เมืองฮัลลสตัทท ออสเตรีย - เมืองซังคท โวลฟกัง
 เมืองอินสบรูค ออสเตรีย - ปราสาท  
          นอยชวานสไตน

ป 2019 ป 2020

Happy Travel Holland
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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 
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จ อ ง 
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ใ บ สั่ ง 
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โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
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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

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

ราคา  99,900.-  บาท

แสวงบุญและชมพิธีถอดพระ 
(Passion Play)

เดินทางเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2020
(เยอรมนี - ออสเตรีย)

พิธีถอดพระ (Passion Play) 10 ป มีครั้งเดียว ณ 
ประเทศเยอรมนี

โบสถเซนตปเตอร (แมพระแกปม)
โบสถการจาริกแสวงบุญแหงวีส
อารามเอททัล คณะเบเนดิกติน

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตลอดโปรแกรม
เมืองโรเธนเบิรก ออบ เดียร เทาเบอร เยอรมนี

เมืองฮัลลสตัทท ออสเตรีย - เมืองซังคท โวลฟกัง
 เมืองอินสบรูค ออสเตรีย - ปราสาท  
          นอยชวานสไตน

ป 2019 ป 2020
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ติดต่อแผนกทะเบียนสมำชิก
อุดมสำรและอุดมศำนต์ 

สมัครสมำชิก ต่ออำยุสมำชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่ำบ�ำรุงสมำชิก

โอนเข้ำบัญชี ธนำคำรกรุงเทพ 

สำขำย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี กำรพิมพ์คำทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

เมื่อท่าน

จะแสวงหาเรา

ท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่าน

จะแสวงหาเรา

ด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)
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คณะที่ปรึกษา

ภราดาดอมินิก ซาวีโอ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม เหรัญญิกแขวง

ภราดายอห์น บัปติสต์ ถนัด อนันต์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะฯ

คุณพ่ออันตน ปิยะ พืชจันทร์   ที่ปรึกษาเจ้าคณะฯ

บ้านเจ้าคณะฯ

คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา    อธิการบ้านเจ้าคณะ

บ้านดอนบอสโก บ้านโป่ง    

คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี    อธิการบ้านดอนบอสโก   

      บ้านโป่ง

ภราดาอับราฮัม สารพัน แคเซอ   เหรญัญกิ ผูร้บัผดิชอบนกัเรยีน 

      ประจ�า

บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่

คุณพ่อหลุยส์ พรจิต พูลวิทยกิจ   อธิการบ้านดอนบอสโก   

      เชียงใหม่ 

      รับผิดชอบอภิรติกชน

ภราดายอห์น บัปติสต์ ไพฑูรย์ ธรรมนิตย์  รับผิดชอบศูนย์เกษตรและ  

      เทคโนโลยีดอนบอสโก 

      ดอยชิว

บ้านดอนบอสโก กรุงเทพฯ

คุณพ่อโยเซฟ มานะชัย ธาราชัย   อธิการบ้านดอนบอสโก  

      กรุงเทพฯ

บ้านดอนบอสโก อุดรฯ    

คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์   อธิการบ้านดอนบอสโก   

      อุดรธานี

บ้านแสงทอง หาดใหญ่

คุณพ่อซีโมน บัญชา กิจประเสริฐ   อธิการบ้านแสงทองหาดใหญ่

บ้านดอนบอสโก เวียงจันทน์ สปป. ลาว  

คุณพ่อแพทริก มัชโชนี    อธิการบ้านดอนบอสโก 

      เวียงจันทน์ สปป.ลาว

บ้านสารสิทธิ์ บ้านโป่ง

คุณพ่ออันตน อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ   รับผิดชอบแผนกนักเรียน  

      ประจ�า

      และศูนย์การศึกษาซาเลเซียน

บ้านอบรมซาเลซีอานุม สามพราน

คุณพ่อเปโตร นพดล ยอแซฟ   ผู้รับผิดชอบงานอภิบาล  

      เยาวชนระดับแขวง

      และบ้านศานติธรรม ซาวีโอ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สุเทพ ช้อนทอง  พักภารกิจ ผู้ฟังแก้บาป

บราเดอร์อันดรูว์ สุรชัย รัตนย่อมงามดี  ปรัชญาปีที่ 4 

      วิทยาลัยแสงธรรม

ภราดายอห์น บอสโก ซารอง เอง   ปรัชญาปีที่ 3 

      วิทยาลัยแสงธรรม

บราเดอร์ยอห์น บุญมี จรูณสาคร   ปรัชญาปีที่ 3 

      วิทยาลัยแสงธรรม

บราเดอร์ลูกา สุเชาว์ สุขด�ารงวนา   ปรัชญาปีที่ 3 

      วิทยาลัยแสงธรรม

ภราดาฟรังซิส อัศวิน อรุณไร   ปรัชญาปีที่ 3 

      วิทยาลัยแสงธรรม

บราเดอร์ยอห์น บอสโก จันดารา นร  ปรัชญาปีที่ 2 

      วิทยาลัยแสงธรรม

บราเดอร์เปาโล ฟาม ดึ๊ก ธวน   ปรัชญาปีที่ 1 

      วิทยาลัยแสงธรรม

โปสตุลันต์ฟรังซิส ทราน วาน ยอ   ปรัชญาปีที่ 1 

      วิทยาลัยแสงธรรม

โปสตุลันต์ดอมินิก ซาวีโอ ประกฤษฎิ์ สิงหาอาจ  ปรัชญาปีที่ 1 

      วิทยาลัยแสงธรรม

โปสตุลันต์ไมเกิ้ล ศุภนิมิต จุลมณฑล  ปรัชญาปีที่ 1 

      วิทยาลัยแสงธรรม

โปสตุลันต์ยอห์น บอสโก วิชาฤทธิ์ มณีไพรสณฑ์ ปรัชญาปีที่ 1 

      วิทยาลัยแสงธรรม

บ้านสุราษฎร์ธานี  

คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อ�านวย ฤทัยคงถาวร เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล  

      กลับใจ อ.เมือง ชุมพร

      วัดนักบุญอันตน 

      และวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี  

      ท่าแซะ ชุมพร

คุณพ่อไมเกิ้ล มีคาแอล อดุลย์เกษม  เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา   

      และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

      เกาะสมุย

บ้านเณรใหญ่ซาเลเซียน ประเทศฟิลิปปินส์

บราเดอร์โจชัว ปิลากู    เทววิทยาปีที่ 2

บ้านเณรใหญ่ซาเลเซียน ประเทศออสเตรเลีย

บราเดอร์มัทธิว กิติชัย ใสสว่าง   เทววิทยาปีที่ 4

บราเดอร์ดาเนียล ราฟาโนเมซันห์โซอา  เทววิทยาปีที่ 4

บราเดอร์โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์   เทววิทยาปีที่ 3

บราเดอร์ไมเคิล ไกยค์วาด   เทววิทยาปีที่ 3

บ้านเณรใหญ่ซาเลเซียน ประเทศอิสราเอล

บราเดอร์เปาโล วรายุทธ เจริญภูมิ   เทววิทยาปีที่ 2

 

 ทั้งนี้ ให้พี่น้องสมาชิกเข้ารับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในวันที่ 10 พฤษ- 

ภาคม 2019  ส�าหรับพี่น้องสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา จะมีการ

ประกาศหน้าที่ใหม่ในโอกาสต่อไป

 ขอให้สมาชิกซาเลเซียนทุกท่านถือว่าทุกแห่งที่พี่น้องถูกส่งไปประกอบ 

พันธกิจเป็นบ้านของพระทั้งสิ้น

 ขอขอบคุณพี่น้องส�าหรับการตอบรับด้วยใจกว้างและเสียสละตามพระ 

ฉบับแบบของพระมารดามารีอา ขอให้การปฏิญาณตนแห่งความนบนอบเป็นหนทาง

น�าพี่น้องไปสู่ชีวิตแห่งการกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ ดังเช่นพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรง

กลับคืนพระชนมชีพ

 ประกาศในวันที่ 24 เมษายน 2019

 โอกาสระลึกถึงพระมารดาองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน

 คุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์

 เจ้าคณะแขวงฯ

ประกาศคณะซาเลเซียน
การแต่งตั้งสมาชิกเข้ารับหน้าที่
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 เนือ่งจากมสิซงัเชยีงรายได้มคุีณพ่อและนักบวชเข้ามาท�างานอภบิาล ท�าหน้าท่ี

ช่วยงานต่างๆ และทุกปีจะมีการสับเปลี่ยนหน้าที่กันจ�านวนหนึ่ง ส�าหรับปีนี้ หลังจาก

ได้รับการเสนอชื่อและร่วมพิจารณากับคณะสงฆ์และคณะนักบวชต่างๆ แล้ว จึงขอ

แต่งตั้งให้คุณพ่อและนักบวชท�าหน้าที่เดิมและหน้าที่ใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

1. คุณพ่อซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร  ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

     ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน   

     จ.เชียงใหม่ และ จ.พะเยา

2. คุณพ่อมีคาแอล ธงชัย สุวรรณใจ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระ  

     บังเกิด จ.เชียงราย

3. คุณพ่ออันตน ธนัย สุวรรณใจ   เจ้าอาวาสวัดนักบุญมอนิกา จ.น่าน

4. คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล  เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์   

     อ.พาน

     และอธิการบ้านเณรเล็ก อ.พาน

5. คุณพ่อเปโตร ธนากร เลาหบุตร  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา   

     อ.เวียงป่าเป้า

6. คุณพ่อยอแซฟ สุริยา ผันพลี   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

     อ.พาน

     และผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเล็ก อ.พาน

7. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ศักดิ์ชัย บวรเดชภักดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร

     แม่พระบังเกิด จ.เชียงราย

8. คุณพ่อวาเลรีโอ ซาลา (P.I.M.E.)  เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ 

     บ้านเทอดไทย

9. คุณพ่อปีแอร์ลุยจี ซีวีเอโร่ (P.I.M.E.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ   

     บ้านเทอดไทย

10. คุณพ่อมาร์โก ริโบลินี่ (P.I.M.E.)  เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า อ.แม่สรวย

11. คุณพ่อมัสซีโม โบลกัน (P.I.M.E.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า   

     อ.แม่สรวย

12. คุณพ่อโมกานาตี คาวาลา ราจู (P.I.M.E.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า   

     อ.แม่สรวย

13. คุณพ่อโยวันนี ซิมบัลดี (P.I.M.E.) เกษียณ ประจ�าที่วัดพระจิตเจ้า อ.แม่สรวย

14. คุณพ่อเมาริซซิโอ อารีออลดี (P.I.M.E.) เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล    

       อ.งาว จ.ล�าปาง

15. บราเดอร์โจเซฟ ซามานีเอโก บริโอเนส (P.I.M.E.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

            วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล อ.งาว จ.ล�าปาง

            (รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 5 ตุลาคม 2019)

16. คุณพ่ออีโว่ คาวาญา (P.I.M.E.)  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร  

     แพร่

17. คุณพ่อยอห์น ชาญ กุ๊นุ (S.C.J.)  เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ต.โป่งงาม  

     อ.แม่สาย

18. คุณพ่ออัลแบร์โต เพนซ่า (S.C.J.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์   

     ต.โป่งงาม อ.แม่สาย

19. สังฆานุกรสเตเฟน บรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวีกุล (S.C.J.) 

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย

20 คุณพ่อแบร์นาร์ด สุธน คีรีวัฒนสกุล (S.C.J.) 

                                 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น จ.พะเยา

21. คุณพ่อมาร์ตินเดอตูรส์ ธินากร ดารงอุษาศีล (S.C.J.) 

                                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นและผู้ให้การอบรม  

      สามเณรเล็กคณะเบธาราม จ.พะเยา

22. คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ (T.M.S.) เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน

23. คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ (T.M.S.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา 

อ.เชียงแสน

24. คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี (T.M.S.) 

    เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน

25. คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม (T.M.S.) 

    เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ

26. คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม (T.M.S.) 

    เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น

27. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ (T.M.S.) 

    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น

28. ภราดายานนี ดัลลาริซซา (M.I.) อธิการศูนย์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ 

         ศรีวิเชียร

29. คุณพ่อมัทธิว เอกชัย ผลวารินทร์ (M.I.) เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร

30. คุณพ่อดอมินิก อัครพันธ์ นันทวานิช (M.I.) 

    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร

31. คุณพ่อเปาโล ศุภกร ขันธรักษา (M.I.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล 

                                                   ศรีวิเชียร

32. คุณพ่ออัลฟอนโซ ชัยนรินทร์ เหลาพรม (C.Ss.R.) 

    เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา จ.น่าน

33. คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์ (C.Ss.R.) 

    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา จ.น่าน

34. ภราดา เปโตร บรรจบ เฮืองแก้ว (C.Ss.R.) 

    ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเทเรซา จ.น่าน

35. คุณพ่อทอม มีแชล (S.J.)  อธิการชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ 

    ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

36. คุณพ่อมีคาแอล วินัย บุญลือ (S.J.) 

            ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

37. คุณพ่อเปโตร พิเชฐ แสงเทียน (S.J.) 

            ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

38. คุณพ่อชาร์ล นพรัตน์ เรือนกูล (S.J.) 

                     ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

39. คุณพ่อฮวน เปาโล อากีล่า เซเดโญ่ (M.X.Y.) 

            เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อ.เชียงค�า

40. คุณพ่อยอแซฟ วินัย เปลี่ยนบ�ารุง (C.S.S.) 

            เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย

41. คุณพ่อฟิลิป พรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม (C.S.S.) 

                             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

                   (ดูแลเขตปางริมกรณ์)

42. คุณพ่อเปโตร บัญชา อภิชาติวรกุล (C.S.S.) 

                                      เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.แม่สาย

43. คุณพ่อราฟาแอล ทนงศักดิ์ บิโข่ (M.Id.) 

                                      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา อ.เวียงป่าเป้า

44. พระสงฆ์จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

                                     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พาน และ

          ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเล็ก อ.พาน

 ทั้งนี้ ขอให้เข้ารับหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

 ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2019

บิช็อป (สมณประมุข) ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

ประมุขเขตมิสซังเชียงราย

คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบ�ารุง, C.S.S.

(รักษาการ) เลขาธิการ

ประกาศมิสซังเชียงราย
การแต่งตั้งคุณพ่อและนักบวชเข้ารับตำาแหน่งหน้าที่
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  วัดพระเยซู เ จ้ า 

เสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สาม- 

พราน จ.นครปฐม ฉลอง  

20 ปี วัด ฉลอง 60 ปี  

ชี วิตสงฆ์พระคา ร์ดิ นัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
10.30 น. บิช็อปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน 

 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- 

ธรรมราช ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง อ.สมุย จ. 

สุราษฎร์ธานี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 

เวลา 10.30 น. บิช็อปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

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 

ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี  15  มิถุนายน เวลา 10.30 น.  

บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดพระกุมารเยซู โป่งนคร หมู่ 4 ต.วังตะเฆ่  

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่  22  

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกเวลาเถิด” (ฟีลิปปี 4:4)

“จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว 

จงออกแรงทำางานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้มากยิ่งขึ้นเสมอ 

ท่านรู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่าน
ไม่สูญเปล่าสำาหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

(1คร 15:58)

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน  

เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

เป็นประธาน หลังพิธีมิสซามีแห่ศีลมหาสนิท เขต 5  

(งดจ�าหน่ายสินค้าในวันฉลองวัด)

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

ฉลอง 75 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อ คุณวีระวัฒน์ ศรีจำารัส 

โทร. 08-9159-3659)

 วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลอง 50 ปี วัดหลังปัจจุบัน 129 ปี ชุมชนความเชื่อ  

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 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. บิช็อปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามคุณพ่อรัตนศักดิ์ กิจ-

สกุล เจ้าอาวาส โทร. 08-1944-8228)

 วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ท่ี 2 มิถุนายน  

เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ด�าเนิน-

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา  

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  

บิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ โป่งยอ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 10.00 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  

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

มิถุนายน เวลา 10.30 น. บิช็อปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริ- 

สุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วาริน-

ช�าราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น.  บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ กม. 5 

อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 

มิถุนายน เวลา 10.00 น.  บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา 

เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เวลา  

10.00 น.  บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 เสกและเปิดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์

ป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน เวลา 

10.00 น.   บิช็อปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดมารีย์น�าไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น. บิช็อป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 
สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ

ให้คำาปรึกษา ฟรี
โทร. 08-8377-4455

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ที่นี่มีนัด
] คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ขอเชิญร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียง- 

ศักด์ิ โกวิทวาณิช ประมุขเขตมิสซังกรุงเทพฯ เป็น

ประธาน 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. (เริ่มลงทะเบียน 

เวลา 08.30 น.) ที่ห้องประชุม  ชั้น 4  บ้านแคทเธอรีน 

(อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์) อาสนวิหารอัสสัมชัญ  

บางรัก  กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถาม ส�ารองท่ีน่ังด่วน  

ที่แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โทร. 0- 

2681-3835 / 08-4332-0836  คุณวารุณี  08-

1616-1063  หรือ Email : ird_ecum@catholic.

or.th

 1) วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม หัวข้อ  “ความ

เช่ือของคริสตชน... เพ่ือศาสนสัมพันธ์” โดยคุณพ่อ 

วัชศิลป์ กฤษเจริญ

 2) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน หัวข้อ  “คริสต- 

ศาสนจักรสัมพันธ์”  โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันต- 

บุตร 

 3) วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน หัวข้อ  “350 ปี  

มิสซังสยาม”  ธรรมทูตและเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง 

ศาสนา โดยคุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล 

 4) วันเสาร์ที่ 29  มิถุนายน หัวข้อ “ศาสน- 

สัมพันธ์กับงานแพร่ธรรม” โดยคุณพ่อสมเกียรติ  

บุญอนันตบุตร 

 5)  วันเสาร์ที่ 6  กรกฎาคม หัวข้อ “ศาสน-

สัมพันธ์ในครอบครัว” โดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่น- 

จิตอภิรมย์

 6) วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม หัวข้อ “การ

ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชน ... ที่คริสตชนต้อง

เข้าใจ...  โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร    

] 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” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ 8 มิถุนายน /  

13 กรกฎาคม / 10 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น. 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซาท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-

1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789 

] 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 เป็น 

วทิยากร ทีศ่นูย์อบรมครสิตศาสนธรรมระดบัชาต ิ (ซอย 

เทียนดัด) ติดต่อได้ท่ีคุณครูทัศนีย์ มธรุสสวุรรณ 

แผนกพระคัมภร์ี อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ 2/4 หมู่ 6 

ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73110 โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 

0-2812-6893 E-mail:bangkokbible@yahoo.com

] มิสซังจันทบุรี คณะผู้ให้การอบรม ศิษย์เก่าฯ และ

สามเณร ขอเชิญทุกท่านร่วมขอบพระคุณพระเจ้า โอกาส 

ฉลอง 84 ปี สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา และ

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 

2019 ที่ศาลาร่วมใจฯ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดยบิช็อปซิลวีโอ 

สิริพงษ์ จรัสศรี ประธาน

 ภาคบ่าย : ชมการแข่งขันกีฬา และการประชุม

ศิษย์เก่าบ้านเณรฯ

 เวลา 18.00 น. : งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

บ้านเณรฯ โอกาสฉลอง 84 ปี

] 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

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า

ร่วมฝึก “ส�ารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” ปี 

2019 ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน  

เวลา 09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

ตารางต่อไปนี้

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 20 มิถุนายน                  - 16 มิถุนายน

- 18 กรกฎาคม                 - 21 กรกฎาคม 

- 15 สิงหาคม                      - 18 สิงหาคม

- 19 กันยายน                    - 15 กันยายน 

- 17 ตุลาคม                       - 20 ตุลาคม 

- 21 พฤศจิกายน               - 17 พฤศจิกายน 

- 19 ธันวาคม                     - 15 ธันวาคม 

- 16 มกราคม                     - 19 มกราคม 

 หมายเหตุ เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกส�ารวม

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ 

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้น�า

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม 

 ติดต่อสอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-

1685-2826 และเฟซบุ๊กหน่วยงานอภิบาลประกาศ

ข่าวดีและสังคม คณะพระหฤทัยฯ 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมี

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ 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 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k มิสซังจันทบุรี  ขอเชิญร่วมพิธีบวช 

พระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น เอกพงษ์ สุวิชา-

กร สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา สังฆานุกรมัทธิว  

วรวุฒิ มาหา สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา สังฆา- 

นุกรอันตน ภัทร์ติยะ อินทวัน สัตบุรุษอาสน

วิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดย

บิช็อปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน  

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. ที่ 

สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา 

k มิสซังราชบุรี ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ 

ของสังฆานุกรยอห์น บอสโก วัชรพล อ�านาจ-

เกียรติกุล  สัตบุรุษวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 

ลูกแก โดยบิช็อปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ- 

เจริญ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019 

เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บาง-

นกแขวก 

“ศิลาซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งไป 
กลายเป็นศิลาหัวมุม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำาการนี้ 
เป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ตาของเรา

นี่คือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
เราจงยินดีและมีความสุขเถิด”

(สดุดี 118:22-24)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 22 ประจำาวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2019

อุดมสาร หนงัสือพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจ้าของ : สภาประมขุบาดหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้�านวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนุชา ไชยเดช R หวัหนา้กองบรรณาธิการ : วัชร ีกจิสวัสดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจ�าแต่ละเขตมิสซัง เขตมิสซังกรุงเทพฯ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  เขตมิสซังเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เขตมิสซังจันทบุรี : คุณพ่อเอนก  

นามวงษ์ เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ เขตมิสซังราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ เขตมิสซังนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี เขตมิสซังนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ 

พรหมภักดี เขตมิสซังอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ เขตมิสซังอุบลราชธานี : คุณพ่อทองแดง แก้วประกอบ R ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  

เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R ส�านักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 66-2681-3900 ต่อ 1801  โทรสาร :   66-2681-5401  
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 โดย... เงาเทียน
 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก เสียงเยาวชนฉบับนี้ ยังคงเป็นอีกหนึ่งฉบับ

ที่พี่มาชวนให้เราดูละครกัน ละครน้�าดีที่น�ากลับมาฉายใหม่ “วัยแสบสาแหรกขาด 

โครงการ 2” ละครสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่น พี่ขอน�าเสนออีกปัญหา

หนึ่งที่เราอาจจะพบบ่อยๆ ในสังคมไทยครับ

หยดน้�าตาภายใต้รอยยิ้ม 

 ในเคสนี้ เป็นปัญหาของเด็กที่เราเรียกว่า “มนุษย์สายท็อป” เธอชื่อเล่นว่า ‘วี’  

เฉยๆ อาจเป็นชื่อที่ธรรมดาสามัญเกินไป จนเพื่อนๆ ต้องเปลี่ยนไปเรียกเธอว่า  

‘วีหนึ่ง’ เพราะว่าเธอเป็นเด็กที่เรียนเก่งจนไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะท�าอะไร สอบวิชาไหน 

แข่งหรือประกวดอะไร เธอจะได้คะแนนสูงที่สุด เธอจะต้องได้ที่หนึ่ง 

 วีหนึ่งเป็นความภูมิใจของพ่อแม่ ครูและเพื่อนๆ มาตลอด ภายนอกเธอดู

ยิ้มแย้ม มีความสุข อารมณ์ดี เป็นคนที่ทุกคนชื่นชม แต่จริงๆ แล้วข้างในใจของเธอ 

มีบางอย่างซ่อนอยู่ ทั้งความอึดอัด กดดัน ความเครียด เพราะเธอรู้สึกว่า ตัวเอง 

จะต้องเป็นท่ีหน่ึงตลอดไป ท�าให้เธอรู้สึกกลัวอย่างมาก กลัวว่าวันหน่ึงเธอจะท�าพลาดไป 

ที่ส�าคัญวีหนึ่งไม่ได้กลัวตัวเองจะเสียใจ แต่เธอกลัวว่าคนที่เธอรักจะผิดหวัง ถ้าเธอ 

ท�าผิดพลาด สอบได้คะแนนไม่ดีอย่างที่เคยท�าได้มาตลอด

บางครั้งเกิดจากความกดดันที่มาจากความคาดหวังที่ส่งมาให้จากพ่อแม่ เหมือนที ่

วีหนึ่งรู้สึกอยู่ บางครั้งพ่อแม่แสดงออกและพูดกับเด็ก เหมือนกับว่า ลูกต้องเรียน 

ให้เก่งๆ นะ พ่อแม่จึงจะมีความสุข จึงจะพอใจ จนเด็กรู้สึก (โดยที่พ่อแม่อาจไม่ได้

ตั้งใจ) ว่าถ้าเขาเรียนไม่เก่ง พ่อแม่อาจจะไม่รักเขาก็ได้ หรือพ่อแม่อาจจะเสียใจถ้าเขา

สอบได้คะแนนไม่ดี เมื่อคาดหวังและกดดันตัวเอง เพราะไม่อยากผิดพลาด ตรงนั้น

ท�าให้เกิดความทุกข์ได้ง่าย น�าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต เพราะเรื่องความผิดพลาดเป็น

เรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แม้คนที่เก่งที่สุดในโลก ก็

ต้องมีวันที่ท�าพลาดบ้าง อาจจะไม่ใช่เรื่องการเรียน แต่เป็นการใช้ชีวิต ดังนั้นคนที่มี

สุขภาพจิตดี จึงไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดพลาด แต่เป็นคนที่ยอมรับความผิดพลาดนั้นได้ 

สามารถเข้าใจชีวิต ใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นประสบการณ์ สามารถเรียนรู้และก้าวไป

ข้างหน้าได้ ถ้าเราพร้อมยอมรับในข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์แบบของเรา เราจะ

กล้าพอที่จะท�าและเอาชนะความกลัวในใจ ถึงจะพลาดบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้ได้ลอง 

ความผิดพลาดไม่ได้เสียหาย ความไม่สมบูรณ์แบบและความผิดพลาดบ้าง จริง ๆ 

แล้วเป็นสิ่งที่สวยงาม เพราะมันจะท�าให้เราเติบโต

 ในการสอบ

แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 

วีหนึ่ งตั้ งความหวั ง

เอาไว้มาก เธอจะต้อง

ได้ที่หนึ่ง เธอคิดแบบ

นั้น ด้วยความเครียด

ที่ถาโถม วีหนึ่งตัวสั่น 

ไปหมด โดยเฉพาะมือของเธอ มือของเธอสั่นจนกาค�าตอบไม่ได้ดังใจ เธอไม่รู้ตัวเอง 

เป็นอะไรไป ต้ังแต่เด็กวีหน่ึงเติบโตมากับแม่ พ่อของเธอแยกทางกับแม่ต้ังแต่เธอยังเล็ก 

พ่อนอกใจแม่ไปมีครอบครัวใหม่และมีลูกชายหนึ่งคน ท�าให้แม่เสียใจมาก แม่ของเธอ

เลี้ยงเธอมาอย่างรักใคร่และเอาใจใส่ แต่ขณะเดียวกันแม่ก็บอกวีหนึ่งทุกวันว่า วีหนึ่ง 

จะต้องเรียนให้เก่ง เป็นลูกสาวที่ท�าให้แม่พอใจ ที่ส�าคัญต้องท�าให้ได้ดีกว่าลูกชาย 

อีกคนของพ่อ และต้องสอบเข้าเรียนหมอให้ได้ ส�าหรับพ่อที่เธอก็ยังไปมาหาสู่ เธอก็

ไม่ได้แสดงออกว่าไม่พอใจอะไรพ่อ แม้ว่าจะน้อยใจอยู่เสมอเวลาเห็นพ่ออยู่กับครอบครัว

ใหม่ เธอก็เพียงพยายามเป็นลูกที่เรียนเก่งที่สุดในสายตาพ่อ ค�าชมและรอยยิ้มของ

พ่อแม่เป็นเหมือนหยดน้�าที่ท�าให้เธอชุ่มชื่นใจขึ้นมาบ้าง ภายในใจที่แห้งผากเพราะ

ความกดดันที่แผดเผา เธอรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีที่ต้องท�าทุกทางให้แม่มีความ

สุข เธอรักและสงสารแม่ วีหนึ่งคิดว่าถ้าเธอเรียนเก่ง จะท�าให้แม่มีความสุข และเสียใจ

เพราะพ่อน้อยลง วีหนึ่งไม่เคยบอกใครๆ ว่าเธอรู้สึกเครียดและเหนื่อยมากแค่ไหน 

เธอซ่อนความรู้สึกไว้ภายใต้รอยยิ้ม เพื่อให้คนรอบข้าง โดยเฉพาะแม่ ให้ทุกคนที่รัก

สบายใจและมีความสุข

 วีหนึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในละครวัยแสบสาแหรกขาด 2 เธอเป็นตัวอย่างของ

กรณีศึกษาของเด็กที่มีลักษณะ perfectionist หรือเด็กที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบ  

โดยเฉพาะเรื่องการเรียน รับไม่ได้ถ้าสอบได้คะแนนไม่ดี ทนไม่ได้กับความผิดพลาด 

ถ้าท�าผิดจะรู้สึกแย่ จนสร้างความเครียดอย่างมากเวลาต้องท�าอะไร โดยเฉพาะเรื่อง

ใหม่ๆ หรือเรื่องที่ยากๆ หมอพบว่า ที่เด็กมีความคาดหวังในตัวเองเกินพอดี  

 พ่อแม่ จึงควรรักลูกอย่างท่ี

ลูกเป็น ท�าให้ลูกรับรู้ว่าความรักของ

พ่อแม่ไม่ได้มีเงื่อนไข เชื่อมั่นและมี 

ความภาคภูมิใจ เป็นตัวอย่างของการ 

ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบบ้าง 

ซ่ึงเป็นปกติของมนุษย์ แม้ว่าลูกจะไม่ได้ 

ดีเลิศ เรียนเก่ง สอบเข้าคณะอะไรๆ  

อย่างที่คาดหวัง แต่ท�าให้ลูกรู้สึกได้ว่า 

เขาก็มีคุณค่าพอที่จะมีความสุข ได้รับ 
ความรัก และสามารถอยู่กับคนอื่นๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ และไม่ต้องรู้สึกอับอาย 

ในข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง หมอเชื่อว่าพ่อแม่อยากให้ลูกๆ  

มีความสุข ไม่ได้ตั้งใจท�าให้ลูกๆ รู้สึกกดดัน แต่บางทีเพราะไม่รู้หรือไม่เข้าใจ หรือ

เพราะมีปมบางอย่างที่ติดค้างในใจ อย่างที่แม่ของวีหนึ่งเป็นอยู่

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ และขอเป็นก�าลังใจให้ทั้งพ่อแม่และวีหนึ่ง  

รวมถึงเด็กๆ ทุกคนที่ก�าลังประสบกับความกดดันและความคาดหวังที่เกินพอดี ทั้ง

จากตัวเองและคนรอบข้าง ให้ข้ามผ่านไปได้ในที่สุด #หมอมินบานเย็น #วัยแสบ

สาแหรกขาด2

 Mark Cuban ผู้ประกอบการและนักลงทุนชื่อดังในรายการ Shark Tank 

ได้ให้ความเห็นที่ส�าคัญในเรื่องความสมบูรณ์แบบไว้ตอนหนึ่งว่า “ความสมบูรณ์แบบ

นั้นไม่มีจริง แต่การแสวงหาความสมบูรณ์แบบนั้น จะพาตัวเราไปให้ได้ไกลกว่าเดิม

แน่นอน นอกจากนี้ จุดคิดว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั้นสวยงามและส�าคัญกว่า เพราะ

เมื่อหาจุดบกพร่องได้แล้ว เราจะสามารถพัฒนาหรือหาทางที่จะท�าสิ่งต่อไปให้ดีขึ้น

ได้”

 น่าคิดนะครับ เพื่อแก้นิสัยเหล่านี้ เราอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเสียใหม่  

ต้องยอมรับว่าคนเราสามารถผิดพลาดกันได้ คนเราไม่จ�าเป็นต้องดีพร้อมไปเสียทุกเร่ือง 

และท�าส่วนของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับ สิ่งส�าคัญที่สุดคือพ่อแม่ควรสอนให้เด็ก

มีความพยายามและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและ

เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ มากกว่าการปลูกฝังให้เด็กพยายามมุ่งไปข้างหน้าโดย

ไม่ได้สอนว่า หากล้มแล้วต้องลุกอย่างไร จึงจะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงครับ

 น้องๆ สามารถติดตามเรื่องราวดีๆ เพิ่มเติมได้จากเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา  

https://www.facebook.com/kendekthai/ ได้นะครับ และพบกันใหม่ กับเสียง

เยาวชนฉบับหน้า..สวัสดีครับ
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 ช่วงนี้ จะมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป แห่งงานฉลอง 
350 ปี สถาปนามิสซังสยาม ค่อย ๆ เก็บ ค่อยๆ บันทึก ให้ลูก 
ให้หลานกัน
 วันนี้น�าค�าน�าผู้ จัดพิมพ์ของหนังสือที่ระลึกโอกาส 
350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 เรื่องราวถูกเขียนไว้ดังนี้
“ข้าพเจ้าทอดสายตา…. 
มองดูผลงานแห่งความรักของพระองค์...
 เมื่อ เราทอดสายตาไม่ ว่าจะเพ่งมองไปข้างหน้า 
หรือแลหลังย้อนกลับไป โดยหมายหมุดหยุดลมหายใจเอาไว้ที่ปี 
ค.ศ. 2019 แล้วขึ้นหัวเรื่องไว้ว่า มรดก 350 ปี มิสซังสยาม 
ภาพท่ีส่งต่อโดยไม่หยุดย้ังคงเป็นภาพของความรักของพระเจ้า 
ที่โอบคลุมเราไว้อย่างอบอุ่น ผลผลิตแห่งเมล็ดพันธุ์แห่งความ 
เชื่อที่เติบโตโดยเลือดเนื้อ ชีวิตและจิตวิญญาณของบรรดามิช- 
ชันนารี และบรรพบุรุษทางความเชื่อ ที่สั่งสม อุทิศตน จนพา 
เรามาถึงปีแห่งการฉลองช่ืนชม โมทนาคุณและเช่ืออย่างสุดหัวใจ 
ว่า ตลอด 350 ปี และก่อนหน้าน้ี พระเป็นเจ้ามีแผนการ 
แห่งความรอดให้กับชนชาวสยามเป็นแผนการแห่งความรักที่ 
ค่อยๆ สะสม เพาะบ่ม จนเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อนี้ เติบโต
พอที่จะให้ร่มเงา ช่วยเหลือเกื้อกูล และแผ่ขยายเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความเชื่อนี้สืบต่อไป
 แม้ดูเหมือนว่า จะมีความยากล�าบากจากระบบการ 
ส่ือสารเทคโนโลยีในอดีต แต่ก็น่าช่ืนชมท่ีแม้ว่าจะยากเย็นแค่ไหน 
บรรดามิชชันนารี หรือบรรพบุรุษทางความเช่ือของเราก็ได้ปลูกฝัง 
เร่ืองราวของการเก็บข้อมูล สร้างข้อมูล และส่งต่อข้อมูลต่างๆ 
350 ปีนี้ จึงไม่เป็นเพียงค�าพูดลอยๆ ที่บ่งบอกถึงสัมพันธ- 
ไมตรีกับราชวงศ์และคนไทย ความมีน้�าใจทางการเจริญชีวิตและ 
การทูต ความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและการระบบ กฎ 
ระเบียบต่างๆ สิ่งก่อสร้าง การศึกษา และงานสงเคราะห์ ฯลฯ 
เพราะสิ่งเหล่านั้น ถูกบันทึกมากกว่าทางวาจา แต่ยังมีเอกสาร  
ภาพถ่ายและชิ้นงาน วัตถุต่างๆ ที่ตกทอดให้เราได้เห็นของจริง 
ถ้าเราตีคุณค่าเร่ืองระยะเวลาคงจะพอค�านวณตัว เลขได้  
แต่ถ้าเราตีคุณค่าเป็นราคาค่างวด คงไม่สามารถตีคุณค่าเหล่าน้ัน 
ได้ นอกจากจะยกว่าเป็นคุณค่าและมรดกอันสูงส่ง บ่งบอก 
การท�างานของพระและการตอบรับร่วมมือของมนุษย์ เพราะ 
350 ปี ไม่ใช่จ�านวนนับเพียงตัวเลข แต่ยังเป็นหลักให้เรา 
ได้เห็นถึงเส้นทางความเช่ือของคาทอลิกไทย และหนังสือ 350 
ปี สถาปนามิสซังสยามเล่มนี้ ได้จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล 
อันเป็นสาระประโยชน์โดยแม่งานเรื่องข้อมูลคือ คุณพ่อสุรชัย  
ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล อาจารย์พุฒิพงศ์ 
พุฒตาลศรี หัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ด้านประวัติศาสตร์ของพระ 
ศาสนจักรไทย โดยใช้เอกสารหลักฐานข้อมูลหลักจากห้องเอกสาร 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงแต่ประวัติ 
ของคาทอลิกเท่าน้ันแต่มีเรื่องราวและเอกสารส�าคัญมากมาย 
ท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทย รอให้ถูกเปิดออกและสืบค้นต่อไป 

ข้าพเจ้าทอดสายตา

และทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้แปลงเรื่องราวเหล่านั้นเรียบเรียง
จนเป็นหนังสือเล่มที่ระลึกโอกาสพิเศษแห่งการสถาปนามิสซังสยาม 350 ปี 
(ค.ศ. 1669-2019)
 เมื่อเราทอดสายตาไม่ว่าจะมองไปข้างหน้า หรือแลหลังย้อนกลับไป เมื่อ
มองทุกสิ่งเสร็จสิ้นแล้ว เราคงคู้เข่าลง ยอมจ�านนอย่างหมดหัวใจ ถ้าปราศจาก

พระองค์เราก็ไม่มีและไม่เป็นอะไร ถ้าปราศจากการน�าทางของพระตลอด 350 
ปี พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็คงไม่ถือก�าเนิดขึ้น และไม่เป็นนาวา 
ล�าใหญ่ที่น�าพาผู้คน เดินทางดั้นด้นต่อไป เพื่อไปสู่พระราชัยสวรรค์”
 บรรณาธิการบริหาร
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วันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ (May Day) หน่วยงาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและ 

ผู้ถูกคุมขัง (NCCM) (อ่านต่อหน้า 4)

“รับศีลศักดิ์สิทธิ์” นักเรียนค�าสอนภาคฤดูร้อน วัดนักบุญอันนา ท่าจีน 

รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรื้อฟื้นค�ามั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปอย่างสง่า โดย 

คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย และคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2019

“นักเรียน
รับศีลกำาลัง และ

ศีลมหาสนิท
ครั้งแรก”   

วันอาทิตย์ที่ 28 

เมษายน 2019 

ซึ่งเป็นวันอาทิตย์

ฉลองพระเมตตา 

บิช็อปฟิลิป บรรจง 

ไชยรา, C.Ss.R. 

ประมุขเขตมสิซงั

อบุลราชธาน ีเป็น

ประธาน ร่วมกับ

คณะสงฆ์ ในพิธีบูชา

ขอบพระคุณโปรด

ศีลก�าลังให้แก่นักเรียน

โรงเรียนร่วมฤดี

วิเทศศึกษา (RIS) และ

ของวัดนักบุญโทมัส 

อไควนัส 26 คน  

พร้อมกันนี้

วันอาทิตย์ที่ 5 

พฤษภาคม 2019 

นักเรียนโรงเรียนร่วมฤดี

วเิทศศกึษา (RIS) 

รบัศลีมหาสนทิคร้ังแรก 

7 คน ที่วัดนักบุญ

โทมัส อไควนัส มีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  

“รับศีลศักด์ิสิทธ์ิ” บิช็อป 

ฟรงัซสิเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ประมุขเขตมิสซังเชียงใหม่ เป็น 

ประธานพิธีเอฟฟาธา และโปรดศีล 

ล้างบาป และศีลก�าลังให้แก่คริสตชน

ใหม่ 12 คน (ไทย 11 คน และเกาหลี  

1 คน) ที่ได้ผ่านการเลือกสรรและ

เรียนค�าสอนโดยคุณพ่อประทีป 

กีรติพงศ์ เจ้าอาวาส อาสนวิหาร

พระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์

ศกัดิส์ทิธิท์ี่ 20 เมษายน 2019



ปีที่ 43 ฉบับที่ 22 ประจำ�วันที่ 26 พฤษภ�คม - 1 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

ตอนที่ 17 แสงและเงา ในพิพิธภัณฑ์ 

 350 ปี มิสซังสยาม 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง 
มองดูบ้านเณรเล็ก หัวใจมิสซัง 
บ้านอบรมแรก สู่การเป็นผู้อภิบาล
 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และ 50 ปี งานอภิบาล

ด้ามขวานทอง ตลอดช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคม 2019 คณะกรรมการ

จัดกจิกรรมการเฉลิมฉลอง 50 ปี มสิซงัสุราษฎร์ธานี  (อ่านต่อหน้า 4)

“ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อบ้านปลายนา (บ้านแพน)” วัน

เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เขตมิสซังกรุงเทพฯ ได้แก่ 

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์ คุณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์ 

วิจิตรวงศ์ คุณพ่อเปาโล มาโนช สมสุข เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อบ้านปลายนา (บ้านแพน) ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็นต้น

ก�าเนิดของวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด และวัด

นักบุญเทเรซา หน้าโคก และโอกาสนี้ ทางวัดได้ร่วมยินดี 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ของ

ลูกวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน คือ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์ และ 

คุณพ่ออีก 2 ท่าน มีสัตบุรุษมาร่วมจ�านวนมาก

 กลิ่นกรุ่นกาแฟ เบาบาง ห้องและพื้นที่ดูอับ เงาและแสงผ่านในมุม 

ที่เหมาะสม ใช่เลยบรรยากาศแบบนี้ มีในพิพิธภัณฑ์

 แสงและเงาเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งเลือกมาใช้ ในการจัด

แสงให้อุ่นนวลสร้างบรรยากาศ แต่ในขณะเดียวกันแสงจริงก็เป็นสิ่งที่ต้องการ

 แสงและเงาขับสรีระของหุ่นปั้นให้ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ท�าให้เส้น

กล้ามเนื้อดูตรึงและทรงพลัง 

 วันนี้ผมขอพาท่านผู้อ่านมาพักตาที่มุมแสงและเงามุมหนึ่ง เราไม่ต้อง

หักโหมที่จะชมภาพให้ครบ และถ่ายรูปทุกจุด พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่เราควร

ไปซึมซับมากกว่า

 กลิน่กรุ่นกาแฟบางๆ ในแสงและเงา กม็กีลิน่ความเหงา และการแสวงหา




