


ปีที่ 43 ฉบับที่ 23 ประจำ�วันที่ 2-8 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

พธิบีชูาขอบพระคุณขอพระพรพระเจ้า ถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสพระราชพธีิบรมราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยพระคาร์ดนิลัฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสมณประมุขมิสซังกรุงเทพฯ พร้อมด้วยอาร์ชบิชอป 

พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บิชอปซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม บิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต วันที่ 12 พฤษภาคม 2019  

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

สร้างสันติภาพแห่งความเช่ือในวิถีชีวิตคริสตชนเทศกาลปัสกา 
และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 2” 
บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ พร้อมด้วย (อ่านต่อหน้า 5)
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โดย ราฟาแอล

“. . .จงอธิษฐานภาวนา

อย่างสม�า่เสมอ  อย่าละเลย 

ทีจ่ะขอบพระคุณ จงภาวนา

ส�าหรบัเราด้วย  เพือ่พระเจ้า 

จะทรงเปิดโอกาสให้เรา 

ประกาศพระวาจาสอน 

ธ ร ร ม ล�้ า ลึ ก เ รื่ อ ง พ ร ะ 

คริสตเจ้า  เพราะการสอน

ธรรมล�้าลึกนี้เอง  ข้าพเจ้า

จงึต้องถกูจองจ�า  จงภาวนา 

เชื่อในสิ่งที่ท�า ท�าในสิ่งที่เชื่อ
บทเรียนชีวิตส�าหรับคริสตชนน�าไปปฏิบัติในศตวรรษที่ 21:

o	 เคารพรักทุกคน		ไม่ว่าจะอายุมาก	อายุน้อย	คนรวย	และคนที่จน

+				 พยายามอย่าวิตกกังวลจนเกินเหตุ	จงวางใจในพระเจ้าเสมอ

l	 ไม่ต้องบอกทุกคนว่าคุณก�าลังท�า	(ความดี)	อะไร?

o	 พอใจกับสิ่งที่มีอยู่	และ	แบ่งปันกับผู้อื่น

+				 ออกก�าลังทุกวัน	ทั้งกายและจิตวิญญาณ	(ภาวนา	ร�าพึง	ฯลฯ)

l	 ใช้วิจารณญาณ	แยกแยะ	(discernment)	ท�าสิ่งดี	หนีสิ่งร้าย

o	 มองดูส่วนดีในทุกสิ่ง	ในทุกคน	ในทุกสถานการณ์

+				 พักผ่อน	นอนหลับให้เพียงพอ	(ทั้งชีวิตกาย	และ	ชีวิตจิต)

l	 พยายามยกโทษ	และลืมไปเสีย	จ�าแต่เรื่องดีๆ	

o	 ท�าสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเสมอ

+				 อย่ากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง	คิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ

l	 ใช้เวลากับครอบครัว	เพราะนั่นเป็นวัดน้อยประจ�าบ้านของเรา

o	 หาเวลาไปเยี่ยมเยียนเพื่อน	มิตร

+				 อย่าใช้เงินที่คุณไม่มี

l	 ขอให้มีความสุข

o	 มีน�้าใจเอื้ออาทร	เมตตาอารี

+				 คิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้น	ไม่ต้องกลัว

l	 พยายามท�าให้ดีที่สุด	ด้วยการน�าของพระจิตเจ้า

- นิรนาม

เพื่อให้ข้าพเจ้าเทศน์สอนได้ตามหน้าท่ี  จงใช้ทุกโอกาสเพื่อปฏิบัติตนต่อ 

คนต่างศาสนาด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบ  จงให้ค�าพูดของท่านอ่อนโยน

และถกูกาลเทศะอยู่เสมอ  จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด” (โคโลสี 4:2-6)

บ้านน้�าใจจากคาทอลิกไทย สู่ผู้ประสบภัย “ปาบึก” จ�านวน 13 หลัง พร้อม

กับเครื่องนอน และเครื่องอุปกรณ์ครัวเรือน โดยการประสานงานของศูนย์

สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ที่เทศบาลต�าบลปากนคร อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช

	 ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์	 อุดมสาร	 ปีที่	 43	

ฉบับที่	13	ได้น�าเสนอข่าว	“บ้านน้�าใจ	จากคาทอลิกไทย	สู่ผู้ประสบภัย	ปาบึก”	 

ซึ่งเป็นการระดมทุน	 จากคาทอลิกไทย	 ผ่านทางสภาประมุขบาดหลวงโรมัน 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย	 บัดนี้บ้านดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จ	 เป็นที่เรียบร้อย	 

โดยศูนย์สังคมพัฒนา	 มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี	 ร่วมกับเทศบาลต�าบลปากนคร	

ได้จัดให้มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ	โดยมีบิชอปโยเซฟ	ประธาน	ศรีดารุณศีล	

เป็นประธานพิธี	

	 บิชอปประธาน	ได้กล่าวปราศรัยกับพ่ีน้องประชาชนท่ีมาร่วมในพิธีมอบบ้าน 

ความว่า	 “วันนี้เป็นวันน่าชื่นชมยินดี เพราะเราอยู่ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 และเราได้มีโอกาสทำาพิธีส่งมอบบ้าน

ในวันนี้ เงินที่ส่งมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเหล่านี้ มาจากคริสตชนทั่ว 

ประเทศไทย ผ่านทางศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี การที่เรา 

ส่งเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิใช่เพื่อต้องการให้พวกท่านเปลี่ยนศาสนา แต่

เป็นเพราะคำาสอนของพระเยซูเจ้า ที่ได้สอนพวกเรา ให้ปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องที่

ทนทุกข์ เหมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อพระเยซูเจ้า และเรายินดีที่จะทำาเช่นนั้น โดย

ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เราช่วยตามหลักมนุษยธรรม เพราะพระเจ้าสอนให้พวกเรา 

มีความรัก เมตตา ช่วยเหลือกันและกัน ขอพระเจ้าทรงอวยพรกิจการที่เราได้เริ่ม 

ให้ประสบความสำาเร็จไปด้วยดี”

	 จากนั้น	 นายสมศักดิ์ อนันตพืช นายกเทศมนตรี	 ต�าบลปากนคร	 

ในนามตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก	 ได้กล่าวรายงานต่อประธาน

ในพิธี		พร้อมท้ังขอบคุณ	ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกภาคส่วน 

และได้เรียกช่ือเจ้าบ้านผู้ประสบภัยท้ัง	 13	 หลัง	 เพ่ือรับมอบบ้าน	 อุปกรณ์ครัวเรือน	

และเครื่องนอนให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก		

	 ก่อนที่จะเดินทางกลับ	 บิชอปโยเซฟ	 ประธาน	 ศรีดารุณศีล	 และ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา	 มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี	 ได้เยี่ยมเยียน	 สนทนา

ธรรม	 ให้ก�าลังใจ	 และอวยพร	 พี่น้องต่างความเชื่อผู้เจ็บป่วย	 พิการ	 ที่บ้านนาย

ปองจิตร เลขมาศ 

ส่งมอบบ้านน้�าใจ จากคาทอลิกไทย (ต่อจากหน้า 20)
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กรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ (ต่อจากหน้า 20)

น�าโดยส�านักเลขาธิการ (คาริตัสไทยแลนด์)  กรรมา- 

ธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายศูนย์สังคมพัฒนา  

4 มิสซัง ได้แก่ มิสซังท่าแร่-หนองแสง มิสซัง 

อุดรธานี มิสซังอุบลราชธานี และมิสซังนครสวรรค์  

รวมทั้งส�านักงานบ้านพักใจอุดรธานี ส�านักงานบ้าน 

พักใจหนองคาย กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์อาสนวิหาร

อัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และชมรมเวชบุคคลคา- 

ทอลิกมิสซังอุบลราชธานี  ได้จัดเวทีมอบรางวัลยกย่อง

เชิดชูเกียรติบุคคล ร้านค้า ส�านักงานและชุมชนวัด

คาทอลิก ที่มีผลงานเด่นด้านการป้องกันแก้ไขและ

ควบคุมปัญหาเหล้าบุหรี่  รวมถึงคริสตชน

	 ตัวอย่างท่ีสามารถลด	ละ	เลิกด่ืมและสูบ		พร้อม

ออกแถลงการณ์ความพร้อมของภาคีคาทอลิกไทย 

ที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคีทุกภาคส่วน 

ในประเทศ		เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่		โดย

เฉพาะในบริบทคาทอลิกไทย		สอดคล้องกับทิศทางการ 

พัฒนาประเทศและกฤษฎีกาของพระศาสนจักร	 	 จัด 

กิจกรรม	 ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมล	 อ.เมือง	 จ.อุบล- 

ราชธานี		โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อ (บาดหลวง) ไพรัช   

ศรีประเสริฐ	 เลขาธิการ	 กรรมาธิการฝ่ายสังคม	 สภา

ประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 	 เป็น

ประธาน	ร่วมกับคุณพ่อ (บาดหลวง) บุญเลิศ  พรหม-

เสนา เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมล คุณพ่อ (บาด-

หลวง) วุฒิกรณ์  พันธุ์ยิ่งยก	 คุณพ่อผู้ท�างานด้าน

การอภิบาลและสาธารณสุข	 และคุณพ่อ (บาดหลวง) 

ไพโรจน์  เกตุรัตน์	คุณพ่อท่ีปรึกษาและหน่ึงในผู้มีบทบาท 

ขับเคล่ือนโครงการ	 ในฐานะเจ้าอาวาสชุมชนวัดคาทอลิก

น�าร่องในเขตมิสซังนครสวรรค์	 	 โดยมีภาคีเครือข่ายผู้ 

ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ	 และองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียว- 

ข้อง	 ให้เกียรติเข้าร่วม	 ได้แก่	 คุณชัยณรงค์  ค�าแดง 

รองผู้จัดการส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	 (สคล.)		

คุณศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อ�านวยการ	 ส�านักป้องกัน

ควบคุมโรคติตด่อที่	10	(สคร.	10)		คุณวิทยา บุญฉวี  

หัวหน้าประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี	 และ	 

คุณปิยะวรรณ เกษาเสนา	 ประธานชมรมสื่อสีขาว

จังหวัดอุบลราชธานี		นอกจากพิธีมอบรางวัลและประกาศ

แถลงการณ์แล้ว	 	 ยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ	 อาทิ	 การ

จัดวงเสวนา	“350	ปี	มิสซังสยาม	เพราะพระเมตตา	สู่

ความเข้มแข็งเป็นชุมชนคาทอลิกไทยปลอดภัยเหล้า

บุหรี่”	 รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานความส�าเร็จของ

การป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ใน	22	ชุมชนวัด	และ	 

2	 โรงเรียนคาทอลิกใน	 4	 มิสซังน�าร่องดังกล่าวข้างต้น 

การให้บริการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะประสิทธิภาพ 

ปอดจากชมรมเวชบุคคลคาทอลิกมิสซังอุบลราชธานี	

ร่วมกับบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่ายภายนอก		ที่มาให้ 

ความรู้ความเข้าใจ	 มีกิจกรรมและเกมที่ช่วยท�าให้ผู้เขา้

ร่วมได้รับรู้ถึงอันตรายของเหล้าและบุหรี่	 	 มีของรางวัล

และสื่อมอบให้น�ากลับไปรณรงค์ต่อในครอบครัวและ

ชุมชนวัดด้วย

		 คุณพ่อไพรัช	 	 ศรีประเสริฐ	 ประธานในการจัด

กิจกรรม	ได้กล่าวข้อความส�าคัญตอนหนึ่งในพิธีบูชา 

ขอบพระคุณว่า	“พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อให้ชีวิต		อัน 

เป็นความรอดและความสุขแท้ส�าหรับมนุษย์ทุกคน”		 

คุณพ่อยังได้กล่าวย้�าในพิธีเปิดกิจกรรมว่า	 “พระศาสน- 

จักรให้ความห่วงใยต่อคริสตชนทุกคนซึ่งเป็นลูกของ

พระ		การช่วยท�าให้คริสตชนที่ดื่มและสูบได้ปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม		ลด	ละ	และเลิกการดื่มการสูบ		ก็เพื่อให้มี 

สุขภาพที่ดี	 เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนวัด 

รวมท้ังเป็นก�าลังของการพัฒนาพระศาสนจักรและ

ประเทศชาติ	 	จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ส�าคัญของงานด้าน 

สังคมในพระศาสนจักร	 	 สอดคล้องกับกฤษฎีกาท่ีว่าด้วย 

การสร้างชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง	 ที่ส�าคัญการที่พระ

ศาสนจักรมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า

บุหรี่	 	 ยังเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือที่ดีของ 

คาทอลิกไทยกับภาครัฐ	และภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ

ด้วย”

		 สอดคล้องกับภาคีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ

องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม		ซ่ึงกล่าวต่อพ่ีน้อง 

คริสตชนในอาสนวิหารว่า	 ต่างรู้สึกเป็นเกียรติ	 ขอยกย่อง 

ชื่นชม	 และพร้อมที่จะร่วมมือกับพระศาสนจักรทั้งใน

ระดับมิสซังอุบลราชธานี	 และพระศาสนจักรไทย	 	 เป็น

ภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า

บุหรี่		เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นที่รักของ

พวกเราทุกคน	ทุกศาสนาต่อไป

		 ในวงเสวนา	“350	ปี	มิสซังสยาม		เพราะพระ 

เมตตา		สู่ความเข้มแข็งเป็นชุมชนคาทอลิกไทยปลอดภัย

เหล้าบุหรี่”	ที่ห้องประชุมภายในบริเวณอาสนวิหารฯ		ผู้ 

ร่วมเสวนาทั้ง	 4	 ท่าน	 ได้ร่วมแบ่งปันบทเรียนจาก

ประสบการณ์	 มุมมอง	 และข้อเสนอแนะที่ล้วนมีคุณค่า	

เป็นประโยชน์ต่อการท�างานป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า

บุหรี่	ส�าหรับภาคีคาทอลิกไทย		เริ่มจากคุณพ่อบุญเลิศ		

พรหมเสนา	เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมล	ได้กล่าว

ถึงความเป็นมาของวาระส�าคัญในการฉลอง	 350	 ปี 

มิสซังสยาม	 เป็นการย้อนอดีตที่เข้มแข็งของวิถีชุมชน

คริสตชน		จนมาสู่งานอภิบาลและงานพัฒนาท่ามกลาง

สภาพปัญหาปัจจุบัน		ซึ่งรวมทั้งปัญหาเหล้า	บุหรี่	ที่เป็น

หนึ่งในวิถีชุมชนไทยรวมถึงคนไทยในภาคอีสานนี้	 	 ซึ่ง

ท้าทายงานอภิบาลของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น

และระดับชาติด้วย		คุณพ่อวุฒิกรณ์		พันธุ์ยิ่งยก	ได้ให้

ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมและผลกระทบ	 ที่เกิดกับ 

ผู้ด่ืมและผู้สูบ		โดยเสนอแนวทางการอภิบาลและป้องกัน

แก้ไขให้แกนน�าคริสตชน	 ที่จะออกไปช่วยเพื่อนพี่น้อง 

คริสตชนท่ีด่ืมและสูบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด		คุณจันทราภา  จักษุมา	แกนน�าร้านค้าในโครงการ

ที่ไม่จ�าหน่ายเหล้าบุหรี่วันพระและวันอาทิตย์	 จากวัด 

แม่พระปฏิสนธินิรมล	จ.บึงกาฬ	มิสซังอุดรธานี	แม้มิได 

เป็นคริสตชน	แต่เม่ืออยู่ในชุมชนคาทอลิก		ก็ได้ท�าหน้าท่ี 

ของการเป็นแกนน�าร้านค้า	 ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการจ�าหน่ายเหล้าบุหรี่	 	และยิ่งกว่านั้นคือไม่จ�าหน่าย

เหล้าบุหรี่ทุกวันพระและวันอาทิตย์	 และช่วยเตือนเด็ก

เยาวชนและผู้ดื่มผู้สูบที่มาซื้อให้ลด	 ละ	 และเลิกด้วย	

แม้จะมีกระแสกดดันจากผู้ดื่มและผู้สูบที่ต่างเป็นเพื่อน

บ้านใกล้เคียง		เคยรุนแรงถึงขั้นถูกบอกให้ปิดร้านค้า	แต่ 

ก็ยังคงแน่วแน่	และกระแสกดดันก็กลายเป็น	“ความปีติ

ในจิตใจ”	 ที่เห็นครอบครัวเพื่อนบ้านมีความสุขเพิ่มขึ้น 

การทะเลาะเบาะแว้งลดลง		เด็กเยาวชนเกิดความตระหนัก

ต่อการดื่มและสูบ	 	 ในขณะที่คุณวรรณดี ค�าชาลี จาก

วัดนักบุญยอแซฟ	 บ้านหนองทามน้อย	 จ.ศรีสะเกษ	 

มิสซังอุบลราชธานี		หนึ่งในแกนน�าคริสตชนที่ออกไป 

เยี่ยม	 ส�ารวจและติดตามผลเพื่อนบ้านคริสตชนที่ดื่ม

และสูบ		ได้สะท้อนความท้าทายของการท�างานในฐานะ

ชาวบ้านที่เป็นสตรีฆราวาส	 แต่ที่สุด	 ด้วยความเชื่อมั่น

ในพระเยซูเจ้า	 ตระหนักในการเป็นศิษย์ของพระองค	์	

แม้จะพบกับอุปสรรคทั้งจากผู้ดื่ม	 ผู้สูบ	 และขาดการ

หนุนเสริมจากบางหน่วยงาน		แต่ก็จะยังท�าหน้าที่นี้เพื่อ

ร่วมในแผนการไถ่กู้ด้วยความหวังว่าสิ่งที่ลงมือลงแรง

ท�านี้	 	 จะน�าความสุขมาให้พี่น้องคริสตชนในครอบครัว

และชุมชนวัดของตนเองในอนาคต

		 ส�าหรับประเภทและจ�านวนรางวัลยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคล	ร้านค้า	ส�านักงาน	และชุมชนวัดคาทอลิก	

ที่มีผลงานด้านการป้องกันแก้ไข	 และ	 ลด	 ละ	 เลิก

พฤติกรรมดื่มและสูบในปี	2019	นี้	ประกอบด้วย

1.	 คริสตชนที่เป็นตัวอย่างในการลด	 ละ	 และ

เลิกพฤติกรรมดื่ม/สูบ	รวม	25	คน

2.	 บุคลากรในหน่วยงานคาทอลิกที่มีส่วนร่วม

ป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่	รวม	25	คน

3.	แกนน�าคริสตชนในชุมชนวัด		ที่มีส่วนร่วม

ป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่	รวม	17	คน

4.	 ร้านค้าท่ีเป็นตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่จ� าหน่ายเหล้าบุหรี่ ให้กับบุคคลที่มีอายุต่� ากว่า

กฎหมายก�าหนด		รวมถึงมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหา

เหล้าบุหรี่ในชุมชนวัดของตน	รวม	3	ร้านค้า

5.	หน่วยงานคาทอลิกท่ีมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข

ปัญหาเหล้าบุหรี่	รวม	7	แห่ง

6.	 ชุมชนวัดคาทอลิกน�าร่องในการเป็นชุมชน

คาทอลิกปลอดเหล้าบุหรี่	รวม	22	ชุมชนวัด

7.	สถานศึกษาคาทอลิกน�าร่อง	2	โรงเรียน

		 ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเปิดบันทึกหน้าใหม่ 

ของเครือข่ายคาทอลิกไทย	 ในภารกิจการป้องกันแก้ไข

ปัญหาเหล้าบุหร่ี		ผ่านการอ่านแถลงการณ์ถึงความพร้อม

ที่จะให้ความร่วมมือของเครือข่ายคาทอลิกไทยกับ

ภาคีทุกภาคส่วนในประเทศ	 	 เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไข

ปัญหาเหล้าบุหรี่	 	 เฉพาะอย่างยิ่งในบริบทคาทอลิกไทย		

โดยคุณพ่อไพรัช	 	ศรีประเสริฐ	 เลขาธิการ	กรรมาธิการ

ฝ่ายสังคม	 สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย		ร่วมกับคณะพระสงฆ์	(บาดหลวง)	ซิสเตอร์	 

(ภคินี)	 บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมทั้งผู้บริหาร	 บุคลากร	

และแกนน�าคริสตชนฆราวาสในเครือข่ายคาทอลิก

ทั้ง	 4	 มิสซัง	 ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน	 	 เพื่อการ 

เสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุข	 มั่นคง

(อ่านต่อหน้า 17)
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(อ่านต่อหน้า 7)

สร้างสันติภาพ (ต่อจากหน้า 2)

คุณศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็น 

ประธานงานสร้างสันติภาพแห่งความเช่ือในวิถีชีวิต 

คริสตชนเทศกาลปัสกา และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ 

“คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 2” จ�านวน 35 ท่าน เมื่อ

วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2019  ท่ีช้ัน 6 สภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย สะพานหัวข้าง มีผู้มาร่วมงานจ�านวน 

300 ท่าน 

 ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ อธิษฐานภาวนา

เปิดงาน	 “5	 องค์การคริสต์ได้มารวมกัน	 เพื่อร�าลึกถึง

พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ	

โดยเฉพาะเหตุการณ์วันปัสกา	 ที่พระองค์ทรงช่วยปลด

ปล่อยชนชาติอิสราเอล	 ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสใน 

ประเทศอียิปต์	 เพื่อประกาศอิสรภาพสู่ความเป็นไท	 ให้

รอดพ้นจากความตาย	 นับเป็นการช่วยกู้อันย่ิงใหญ่ของ

พระองค์	 เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า	 ต่อผู้ที่พระองค์

ทรงรักและผู้ที่ย�าเกรงพระองค์	ขอให้งานสังสรรค์ปัสกา 

ที่ได้จัดขึ้น	 ไม่ใช่เป็นกิจกรรม	 แต่เป็นงานถวายเกียรติ

แด่พระองค์	ขอให้ความรัก	ความสนิทสนมในองค์พระ

ผู้เป็นเจ้า	ได้อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายตลอดไป”

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และ

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์	 ภายใต้สภาประมุขบาดหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ด�าเนินงานโครงการ

สร้างสันติภาพแห่งความเช่ือในวิถีชีวิตคริสตชน	 เทศกาล 

ปัสกา	 หรือโครงการสังสรรค์วันปัสกา	 ครั้งที่	 16	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

คริสตชน	 5	 องค์การที่กรมการศาสนารับรอง	 ได้แก่	

สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	

สภาคริสตจักรในประเทศไทย	 สหกิจคริสเตียนแห่ง

ประเทศไทย	สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย	และ

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย	

โดยเน้นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 การเสวนา

และภาวนาร่วมกัน	 ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	 เพื่อให้

คริสตชนได้เฉลิมฉลองปัสกาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 

ซึ่งน�าไปสู่การมีมิตรภาพที่ดีและน�าไปสู่ความเป็น

เอกภาพในองค์พระคริสตเจ้า	 และยังเป็นการท�าลาย

ความคิด	 “คริสตศาสนาท่ีแบ่งแยกกันนับเป็นท่ีสะดุด

และเป็นอุปสรรคอันสำาคัญต่อการแพร่ธรรมใน

เอเชีย” (FABC)	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 

ประเทศตามค�าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่	49/2016	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2016	เรื่องมาตรการ

อุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ	 ในประเทศไทย	 ใน

ส่วนของโครงการสังสรรค์วันปัสกานั้น	 สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่	 2	 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่ 

หลักธรรมที่ถูกต้อง	 และยุทธศาสตร์ที่	 5	 สร้างความ

เข้าใจในกิจการศาสนา	 ซ่ึงเป็นการรวมพลังของคริสตชน

ในการให้ความร่วมมือกันสร้างความเป็นเอกภาพ	 และ

สร้างความเข้าใจอันดีที่ถูกต้อง	โดยอาศัยความเป็นหนึ่ง

ของศาสนาคริสต์ผ่านกิจกรรมสังสรรค์ปัสกาซึ่งเป็น 

เทศกาลพระคริสตเจ้าทรงกลับเป็นข้ึนมานับเป็นวันส�าคัญ

ทางศาสนาคริสต์		และส่งเสริมให้ใช้พลังศรัทธาทางศาสนา 

สร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และ

ยั่งยืน	รวมทั้งมีการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับคริสตชน

โดยจัดให้มีการขายของประเภทของรับประทาน	 และ

ของใช้	จ�านวน	10	ร้าน	จาก	5	องค์การคริสต์

ปีนี้นับเป็นครั้งที่	 2	 ที่มีการมอบโล่คริสตชน

ต้นแบบ	ให้กับคริสตชนผู้เป็นแบบอย่างจาก	5	ประเภท

ด้วยกันดังต่อไปนี้	

 ประเภทที่ 1	สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างความเป็นเอกภาพในศาสนาคริสต์

 ประเภทที่ 2	 องค์การคริสต์ส่งเสริมสนับสนุน

งานเอกภาพคริสตชนไทย

 ประเภทที่ 3	 ประเภทบุคคล	 ส่งเสริมการ

พัฒนาสังคม	ชุมชน	และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

 ประเภทที่ 4	พัฒนาศักยภาพ	ส่งเสริมเยาวชน

ปฏิบัติจิตอาสา	สร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนา	 

 ประเภทที่ 5	 สื่อสารศาสนาคริสต์	 เที่ยงธรรม

และเที่ยงตรง

	 คุณศรีนวล		ลัภกิตโร	รองอธิบดีกรมการศาสนา 

กล่าวอวยพรแก่ผู้รับโล่คริสตชนต้นแบบ	“ปีนี้เป็นปีที	่ 

2	 ที่มีการมอบโล่คริสตชนต้นแบบให้กับคริสตชน	 ผู้ 

เป็นแบบอย่าง	 5	 ประเภท	 การท่ีคณะนักบวชชาย-หญิง	 

ศาสนาจารย์	 คณาจารย์	 ผู้บริหารโรงเรียน	 และคริสตชน 

ผู้ท�าคุณประโยชน์ทุกท่านที่ได้รับโล่ในครั้งนี้	 ถือเป็น 

รางวัลอันทรงเกียรติยิ่งแก่คริสตชนท่ีได้รับโล่ในวันน้ี 

เพราะโล่น้ีเป็นส่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในองค์พระคริสตเจ้า	ผ่านทางกิจการงานของพระองค์

ในด้านการสนับสนุนให้ความร่วมมือกัน	 การแลกเปล่ียน 

การเรียนรู้ด้านศาสนาคริสต์แก่กันและกัน	 การอธิษฐาน

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน	 การพัฒนาสังคม	 ชุมชน

ที่ต้องการที่พึ่ง	 และการส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติจิตอาสา 

สร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนา	 ได้เรียนรู้การ 

สร้างความสัมพันธ์กับพ่ีน้องต่างความเช่ือและต่างศาสนา	 

ท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 รวมถึงส่ิงส�าคัญและ 

มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงคือการส่ือสารด้วยความเท่ียงธรรม

และเที่ยงตรงเพราะทุกสิ่งที่น�าเสนอไปแล้วนั้นต้อง

เป็นสิ่งที่มีความเชื่อถือสามารถสื่อให้ผู้เสพข่าวมีความ

เข้าใจในเนื้อหาในสิ่งนั้นๆ	 จากที่กล่าวมานั้นทุกสิ่งได้ 

สอดคล้องในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของ 

คริสตชนเป็นอย่างดี”		

รายนามผู้รับโล่

ประเภทที่ 1 สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ความเป็นเอกภาพในศาสนาคริสต์

	 1.	วิทยาลัยแสงธรรม	

	 2.	วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี	มหา- 

วิทยาลัยพายัพ	 จ.เชียง- 

ใหม่

	 3.	 คณะคริสต- 

ศาสนศาสตร์มหาวิท- 

ยาลัยคริสเตียน

ประเภทที่ 2 องค์การ 

คริสต์ส่งเสริมสนับสนุน

งานเอกภาพคริสตชน

ไทย

	 1.	 สภาคริสต-

จักรในประเทศไทย	 	

	 2.	สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย	

	 3.	สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย	

	 4.	มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง

ประเทศไทย	

	 5.	คณะภคินีเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร		 	

	 6.	คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	 	 	

	 7.	คณะโฟโคลาเร

	 8.	คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

	 9.	 แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร

สัมพันธ์ฝ่ายงานธรรมทูต	มิสซังกรุงเทพฯ

	 10.	แผนกสุขภาพมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์

แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 3 ประเภทบุคคล ส่งเสริมการพัฒนา

สังคม ชุมชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

	 1.	บาดหลวงวิชชุกรณ์		เกตุภาพ	

	 2.	นางมนต์ชุลี				นิติพน

	 3.	นางล�าดวน		ชินมโนพันธ์

	 4.	นางปิ่นทอง			วงษ์สกุล

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

	 5.	ศาสนาจารย์	ดร.ประสาทพงษ์		ปั้นสวย	

	 6.	นางวันทนีย์	โชตินันทเศรษฐ์

	 7.	ศาสนาจารย์	ดร.ช�านาญ		แสงฉาย			

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

	 8.	นางจรินทร์		สว่างวรรณ์

	 9.	นางนฤมล		ค�าแสน

	 10.	ศาสนาจารย์อนันต์		ดะนัย

สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

	 11.	ศาสนาจารย์จันทร์ฉาย		เธียรประยูร

	 12.	ศาสนาจารย์สมชาย		ค�าทองสุข

	 13.	นางหนูเล็ก		ค�าทองสุข

	 14.	นายศรายุทธ		ณศิลา	

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์ เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง

ประเทศไทย

	 15.	นางประภัสสร		ศิลปานิสงค์

	 16.	ทันตแทพย์รู้ช	อาตมผดุง

	 17.	แพทย์หญิงวิมลวรรณ	รัตนธราธร
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บทอธิษฐานภาวนา

ที่สิ้นสุดและจุดเริ่มต้น

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้” (ลูกา 24:48)

	 วันนี้เป็นวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จข้ึนสวรรค์	 เป็นการเฉลิมฉลอง

ทั้งการสิ้นสุดและการเริ่มต้น	 ในวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่ส�าคัญทั้งการจากลา 

และการประทับอยู่ของพระเยซูจ้าที่ทรงกลับไปหาพระบิดาเจ้า	ณ	สรวงสวรรค์	

แต่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทั้งครบกับพวกเราในจิตวิญญาณของเรา	ในจิต 

วิญญาณแห่งความรัก	 ความเมตตากรุณา	 ความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ที่คอย

เป็นแรงบนัดาลใจให้เราแต่ละคน	 เป็นสิง่ทีท่�าให้เราได้เป็นประจกัษ์พยานในการ 

ประทับอยูข่องพระองค์ในชีวติของเรา	ประกาศพระวรสารของพระองค์ด้วยชวีติ

ของเรา	 ในทุกๆ	 ความรัก	 ความเมตตาที่เราได้กระท�าต่อพี่น้อง	 ในทุกๆ	 

ความห่วงใยทีม่ใีห้กบัผูอ้ืน่	 ในความซือ่ตรงต่อความยุตธิรรมและความถกูต้อง 

ที่เรายืนหยัด	 ในทุกๆ	การให้อภัยและการคืนดี	 ในทุกที่ที่มีความแตกต่างและ

แตกแยกกัน	 เราได้เปิดเผยให้ผู้อื่นได้เห็นถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ 

ในโลกใบนี้ของเราได้

	 เหมือนกับการจากไปของแม่ผู้แก่ชราของชายผู้หนึ่ง	 เขารู้สึกสูญเสีย

บุคคลที่รักที่สุดในชีวิตไป	 ตลอดระยะเวลาในช่วงการสวดภาวนาอุทิศแด่ผู ้

ล่วงลับ	 บรรดาเพื่อนๆ	 ของแม่	 เพื่อนบ้านของเขา	 ต่างเข้ามาให้ก�าลังใจเขา	

และเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าจดจ�าและคิดถึงของแม่ผู้ได้จากไป	 ส�าหรับความรัก 

การช่วยเหลือ	 การแบ่งปันสิ่งดีๆ	 ให้กับเพ่ือนบ้าน	 และเพ่ือนๆ	 ของท่าน	

หลากหลายเหตุการณ์	 หลากหลายเรื่องราว	 ท�าให้เขารู้สึกว่าแม่ของเขาไม่ได้ 

จากไปไหน	 แต่ยังคงอยู่ในใจเขา	 และความทรงจ�า	 และในจิตใจของเหล่า 

เพื่อนบ้าน	และบรรดาเพื่อนของท่านนั่นเอง	

 ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ โปรดทรงสถิตอยู่ในจิตใจและ 

ในชวีติของลกู เพ่ือลูกจะได้สามารถเป็นประจักษ์พยานแห่งการกลบัคนืพระชนม์ 

ของพระองค์ และทำาให้สัมผัสถึงพระองค์ผ่านทางกิจการงานและการดำาเนิน

ชีวิตของลูกได้ด้วยเทอญ  อาแมน

พลวัตแห่งข่าวดี
สมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
เป็นการสร้างความส�านึกแห่งที่มาที่ไป
เริ่มจากค�า	“มิสซัง”	ที่มาจากค�า	“mission”
ไม่ได้บ่งบอกถึงสถานที่หรือบริบท
ดังที่มักจะพูดกันติดปาก
“มิสซังสยาม”	“มิสซังกรุงเทพฯ”	“มิสซังจันทบุรี”...
แต่หมายถึง	“พันธกิจ” 
พันธกิจแห่ง	“การประกาศข่าวดี”
ถ้ามองจากแง่นี้
การสมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
คือสามร้อยห้าสิบปีแห่งพันธกิจการประกาศข่าวดีในไทย
ที่ได้เริ่มต้นและด�าเนินต่อเนื่องมา
และก�าลังด�าเนินต่อไปอย่างไม่จบสิ้น
เพราะพันธกิจนี้ไม่ขึ้นกับมนุษย์
จะประกาศข่าวดีหรือไม่
จะประกาศข่าวดีแค่นี้
จะประกาศข่าวดีที่ไหน
จะประกาศข่าวดีแง่ไหน
แต่พันธกิจนี้เป็นบัญชาพระเจ้า
“จงไปประกาศข่าวดีทั่วทุกมุมโลก”
ในความหมายของค�า	“mission”
มีการบ่งบอกงานหรือหน้าที่ที่ส�าคัญ
ที่มอบหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
โดยเฉพาะงานหรือหน้าที่ที่ต้องเดินทางไปทำา
เนื่องด้วยค�า	“mission”	มาจากรากศัพท์ละติน
“mittere”	ที่หมายถึง	“ส่งไป” 
ดังนั้นพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี
จึงเป็นภารกิจที่ได้รับมาเหมือนค�าสั่ง
ไม่ใช่จะเลือกท�าหรือไม่ท�าได้ตามใจชอบ
อย่างที่มักพูดกัน	“ให้เราช่วยกันประกาศข่าวดี”
แต่เป็นเรื่องของ	“เราต้องประกาศข่าวดี”
จะว่าไปแล้ว
พันธกิจ	“การประกาศ”	ข่าวดีเกิดจาก	“การได้รับ”	ข่าวดี
ทันทีที่ได้รับข่าวดีก็มีพันธกิจประกาศข่าวดีเดี๋ยวนั้นเอง
เหมือนกับค�าว่า	“รับ”	มีค�าว่า	“ให้”	แฝงอยู่
จะ	“ให้”	ต้องมี	“รับ”	จะ	“รับ”	ต้องมี	“ให้”	ควบคู่กันไป...นั่นเอง
เราทุกคนจึงเป็น	“missionary”	ผู้ถูกส่งไปประกาศข่าวดี
ที่แปลใช้เป็นภาษาไทยว่า	“ธรรมทูต”
ฟังดูดี...แต่ยังไม่ตรงความหมายแห่งค�านัก
แล้วนั้นก็มีการแยกระบุคนนั้นคนนี้เป็นธรรมทูต
ราวกับหน้าที่ประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่บางคนบางกลุ่ม
ที่เหลือแค่สวดให้แค่สนับสนุนแค่ให้ก�าลังใจ
ทว่าในความเป็นจริงแล้ว
คริสตชนทุกคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี
คริสตชนคือผู้	“ถูกส่ง”	ไปประกาศข่าวดีด้วยชีวิต
แม้ไม่มีโอกาสเทศน์ไม่มีโอกาสสอนใคร
แต่ชีวิตที่ด�าเนินโดยมีข่าวดีของพระเจ้าเป็นพลังขับเคลื่อน
กระทั่งชีวิตกลายเป็นข่าวดีอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรม
คือการประกาศข่าวดีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าค�าพูด
และเป็นการประกาศข่าวดีได้อย่างต่อเนื่อง
จะว่าไปแล้วการประกาศข่าวดีของพระสงฆ์องค์พระเจ้า
จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับชีวิตคริสตชนที่เป็นข่าวดีนี่แหละ	
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ประเภทที่ 4 พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติ

จิตอาสา สร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนา 

	 1.	โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

	 2.	โรงเรียนดาราสมุทร	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

	 3.	โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

ประเภทที่ 5 สื่อสารศาสนาคริสต์ เที่ยงธรรมและ

เที่ยงตรง

	 1.	นางสาววัชรี		กิจสวัสดิ์

	 2.	นางสาวอัญชลี		จงคดีกิจ

 

จากนั้น	 ผู้น�าทั้ง	 5	 องค์การคริสต์จุดเทียน 

ปัสการ่วมกัน	 และต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ	 “จงรักษา

ความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด” (เทียบ ฉธบ 16:18-

20) โดยผู้แทนจาก	5	องค์การคริสต์เสาวนาตามหัวข้อ	

ดังนี้	

 ศจ.คริษธิ์ ท่อมงกุฎ	 ผู้แทนมูลนิธิคริสตจักร 

เซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย	แบ่งปันหัวข้อ	ขอ

ให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงเหมือนน้�า (อมส 5:24) 

“พระเยซูคริสต์บอกว่า	 ให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ 

ของเรา	 และให้เรารักเพื่อนบ้าน	 หรือรักเพื่อนมนุษย์นั้น 

เหมือนรักตัวเราเอง	 เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเราแล้ว 

ความคิดที่เราจะเอาแต่ประโยชน์ของเรา	 หรือความคิด

ที่ไม่ถูกต้อง	 ความคิดละโมบทั้งหลายจะไม่มี	 เพราะว่า

เรามีพระเจ้าแล้ว	 เราถวายแด่พระเจ้าหมดแล้ว	 สิ่งเหล่า

นั้นเป็นของพระเจ้า	 เราไม่จ�าเป็นต้องเอามาเป็นของเรา	

เราก็จะมีความรัก	

ถ้าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า	เรารักพระเจ้าแล้ว	

เราก็จะรักคนที่อยู่รอบข้างเรา	 และถ้าเรามีความรักต่อ

เพื่อนบ้าน	 รักคนที่อยู่รอบข้างเราแล้ว	 ความยุติธรรมที่

พระเจ้าให้มา	 ก็อยู่ตรงนั้นแล้ว	 ให้เราทุกคนได้ยึดมั่นใน

ความยุติธรรม	ให้เราได้เป็นเหมือนสายน้�าที่จะหล่อเลี้ยง	

ให้สิ่งอื่นๆ	 ได้เจริญเติบโตขึ้น	 ให้เราเป็นท่อพระพรของ

พระเจ้า	 ที่จะเอาความยุติธรรม	 เอาพระพรนี้หลั่งไหล

ผ่านจากชีวิตของเรา	 ไปสู่คนอื่นๆ	และผมว่า	ถ้าเราท�า

อย่างนี้	 โลกของเราก็จะมีสันติภาพ	ให้เราด�าเนินชีวิตให้

ผู้อื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรา”	

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสห- 

คริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย	 แบ่งปันหัวข้อ	ท่าน

จงกล่าวเพียงว่าใช่ หรือไม่ใช่ (มธ 5:37) 	“หลายคน 

ติดศาสนาคริสต์อยู่ท่ีหน้าผาก	แต่ข้างในกลวงหมด	เพราะ 

องค์ประกอบของความเป็นคริสต์	 ที่ประกอบด้วยความ

รัก	 ความยุติธรรม	 ความชอบธรรม	 ที่พูดมาทั้งหมด

ไม่มีเลย	ไปโบสถ์ไปวัด	แต่ด่าคนได้	ด่าตั้งแต่คนเทศนา	 

จนไปถึงคนเฝ้าประต	 จิตใจน่ังฟังเทศน์อยู่	แต่คิดวางแผน 

ที่จะท�าอะไรชั่วๆ	 ต่อไป	 ถามว่า	 การมาวัดมาโบสถ์นั้น 

บริสุทธิ์ไหม?	 หรือเราท�าชั่วอยู่	 เราขึ้นมาพูดเรื่องราว

ของพระเจ้าเราท�าชั่วอยู่	แต่เราสอนพระคัมภีร์ให้คนอื่น

ฟัง	 เราชั่วอยู่แต่เรามานั่งบริการปรนนิบัติรับใช้	 ถาม

ว่าได้ไหม	

คนที่ใช้ชื่อว่า	เป็นคริสตชน	ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรา

พูดผิดแล้วเราขอโทษทันที	 แก้ไขทันที	 หรือรู้ว่าท�าผิด	

แล้วขอโทษทันที	 ดีกว่ามือถือสากปากถือศีล	 ถือพระ

สร้างสันติภาพ (ต่อจากหน้า 5)

คัมภีร์แล้วก�าลังพูดถึงเรื่องที่ตนเองไม่ได้ท�า	ถ้าผู้น�าไม่มี 

ความยุติธรรม	 ถ้าผู้น�าไม่มีความดีงาม	 ผู้น�าไม่ชอบธรรม	

เราจะหวังว่าความชอบธรรมท่ีไหนจะไหลไปสู่คนท่ีอยู่

ภายใต้การดูแลของบรรดาผู้น�าเหล่านี้	

ฉะนั้นใครควรจะเป็นผู้ ที่กลับใจพวกแรก	

“ผู้น�า”	 “จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่”	 ผมต้องกลับใจก่อน

สมาชิกทุกคร้ัง	ถ้าผมจะข้ึนไปบอกสมาชิกว่าต้องท�าอะไร	

ผมต้องกลับใจคนแรกก่อนทุกๆ	 ครั้ง	 แล้วถ้ามีการ 

กลับใจ	 ผมรับรองว่าจะมีคนมากมายมาหาพระเจ้ามาก 

ขึ้น	 เพราะว่าคนไทยไม่เห็นพระเจ้าว่าหน้าตาเป็นอย่างไร 

แต่คนไทยได้สัมผัส	 ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ	 ว่า	 เราเห็น 

แสงสว่างที่ดวงจันทร์นั้นสะท้อนจากดวงอาทิตย์ 

มาถึงเราได้	 คนที่เชื่อในพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน	 เราต้อง

สะท้อนความยุติธรรมของพระเจ้า	 ความจริงและความ

ยุติธรรมจะต้องไป	มันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกัน 

ได้	 ความยุติธรรมคือการแสดงความจริงออกมาให้

ประจักษ์”

 บิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์	ประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์	

แบ่งปันหัวข้อ	 พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศ

ข่าวดีแก่คนยากจน (ลก 4:18)	 “พันธกิจที่พระเยซู 

คริสตเจ้าทรงสอน	 และพระองค์ทรงปฏิบัติทุกวัน	 คือ	

สวดภาวนา	ถ้ามีคนให้เทศน์ก็เทศน์	แต่ถ้าไม่ได้เทศน์ก็ 

ช่วยเหลือรักษา	 สิ่งที่พระเยซูคริสตเจ้าบอกเราไม่ใช่เป็น

เรื่องลอยๆ	 ที่ให้รักพระเจ้าๆ	 ไปภาวนาท่องๆ	 อยู่นั่น	

ไม่เป็นประโยชน์	 ศาสนาคริสต์ต้องปฏิบัติ	 ไม่ใช่เป็น 

แค่บริจาคเศษเงินเศษทอง	 เศษดอกเบี้ยไปช่วยคนอื่น	

บางครั้งยังต้องลงทุนเสียสละเจ็บเนื้อเจ็บตัว	 เหมือนกับ

ท่ีพระเยซูคริสตเจ้า	 พระองค์ยอมเพราะว่าพระองค์รักเรา 

ที่เป็นคนบาป	เพราะว่าทรงต้องการช่วยเรา	

เราเชื่อว่าพระเจ้าสร้างให้เรามาพบกัน	 แล้วเรา

ที่มีมากกว่า	 เรามีหน้าที่ที่จะต้องไปช่วยคนที่เขาด้อย

กว่าเรา	เขาไม่มีปัญญา	เราให้ปัญญา	เขาไม่มีโอกาส	เรา

ให้โอกาส	 เขาไม่มีคนแนะน�า	 เราให้ค�าแนะน�า	 การช่วย

อย่างนี้	 ไม่ใช่บอกว่าทุกอย่างต้องควักสตางค์ๆ	 หลาย

คนพอได้ความคิดดีๆ	 แนะน�าดีๆ	 เขาก็ไปของเขาได้	

หลายคนอยากจะฆ่าตัวตาย	 แต่พอได้ฟังเทศน์ฟังธรรม

ดีๆ	หรือได้รับฟังค�าแนะน�าดีๆ	เขาก็เลิกตาย	มีชีวิตอยู่

สู้ต่อไป	

ขอพระวาจาของพระเจ้ากระตุ้นเตือนเรา 

ซึ่งกันและกัน	เราคริสตชนในประเทศไทยที่มียังไม่ถึง	1	

เปอร์เซ็นต์	จะได้มีพลังมากกว่านี้	เสียงดังมากกว่านี้	ขอ

ให้เราต้ังใจท�าความดี	 และเป็นคริสตชนท่ีเช่ือม่ันในค�าสอน

ของพระเยซูคริสตเจ้าจริงๆ	 คนทั่วไปก็จะยอมรับองค์

พระเยซูคริสตเจ้า	ไม่มากก็น้อย	พระองค์จะภูมิใจว่า	เรา

ได้ท�าตามที่พระองค์ทรงสั่งเรา”

 ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต	ผู้แทนสหกิจคริสเตียน

แห่งประเทศไทย	 แบ่งปันหัวข้อ	 หญิงเอ๋ย ความเชื่อ

ของเจ้ายิ่งใหญ่ (มธ 15:28)	 	“ขอให้เรามีความเชื่อที่

ยิ่งใหญ่	 ความเชื่อที่วางอยู่บนพระเจ้า	 ไม่ว่าจะมุมมอง	

ไม่ว่าสถานการณ์ที่เราเจอในสังคมทุกวันนี้	 ที่แตกต่าง

กับเรา	 ปัญหาก็คือว่า	 พอเราแตกต่างเรามักจะตัดสิน	

แล้วก็เกิดความแตกแยก	 ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความ

เชื่อที่ใหญ่พอ	 และใหญ่มากขึ้น	 ว่าพระเจ้านั้นสามารถ	

ถ้าเขาต้องการพระเจ้า	 แม้เราไม่ชอบเขา	 ขอพระเจ้าให้

ขยายความเชื่อของเรามากขึ้นกว่าความรู้	 ประสบการณ์

ที่เรามี	 หรือประสบมาที่ไม่เหมือนกัน	 ขอความเชื่อของ

เราขยายมากขึ้นกว่าความสามารถ	 ฐานะ	 ที่เรามีไม่

เหมือนกัน	 หรือวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ที่เรามีไม่เหมือน

กัน	สีผิว	ภาษา	เชื้อชาติที่เรามีไม่เหมือนกัน”

 ศจ.ดร.ปราสาทพงษ์ ปั้นสวย	 ผู้แทนสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย	 แบ่งปันหัวข้อ	 พระยาห์เวห์

ทรงเป็นความสว่าง และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น 

(สดด 27:1) “ขอบคุณพระเจ้าที่ดาวแห่งความหวัง

นั้นมาปรากฏแจ้งอยู่ในชีวิตพระเยซูคริสต์	 เมื่อพระเจ้า

ได้ทรงพระราชทานพระเยซูคริสต์ให้มาเป็นมนุษย์ที่อยู่

ท่ามกลางเรา	 เมื่อเราเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์จาก	

40	วันที่ผ่านไป	เราอยู่ในเทศกาลของการอดออม	และ

คิดถึงพี่น้องที่อยู่ในความทุกข์	 ที่ล�าบาก	 และบัดนี้เรา

ระลึกถึงการท่ีพระเยซูคริสต์กลับเป็นข้ึนมาจากความ

ตาย	และเราฉลองปัสกา	คงไม่ใช่เป็นความรื่นเริงบันเทิง

ใจ	 แต่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเรา	 ว่าชีวิตของ

เรา	 จะเป็นแสงสว่างของพระองค์	 เราเป็นเหมือนดาว

เคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง	 ต้องอาศัยแสงสว่างจาก

พระอาทิตย์	เช่นกัน	พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องดาวิด

อย่างไร	และดาวิดได้น�าความรัก	น�าสันติสุข	น�าชนชาติ

อิสราเอล	 ให้กลับมาหาพระเจ้า	 ให้มีความหวังและ

พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มาในโลก	 เป็นความสว่าง	

เป็นความหวังของโลกนี้อย่างไร	 ชีวิตของเราทั้งหลาย

ก็ควรที่จะเป็นแสงสว่างของพระองค์	 เราจะสะท้อนให้

คนที่อยู่ในความทุกข์ใจ	 พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เรา

น�าคนที่อยู่ในความทุกข์ระทม	 หมดหวัง	 สิ้นหวัง	 ออก

จากถ้�าจากอุโมงค์แห่งความตายนั้น	 ด้วยการที่เราจะน�า

ความรักของพระเจ้าไปยังพี่น้องของเรา”

 บันทึกภาพโดย คุณไชโย กิจไกรลาศ
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 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

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

เพื่อทดแทนความรัก...
ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป 
ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

เพื่อทดแทนความรัก...
ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป 
ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 23 ประจำาวันที่ 2-8 มิถุนายน 2019 หน้า 9ปีที่ 43 ฉบับที่  23 ประจำ�วันที่ 2-8 มิถุน�ยน 2019 หน้� 9หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

 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)

พักผอนในพระเจา 
2 มิถุนายน 2015 ครบ 4 ป แหงการจากไป

ทานตวงใหเขาอยางไร เขาก็จะตวงใหทานอยางนั้น 
และจะเพิ่มใหอีกดวย  (มก. 19:19)

ยอแซฟ มโนรมย กีรติบำรุงพงศยอแซฟ มโนรมย กีรติบำรุงพงศ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

คุณแมอันนา อารมณ อานามนารถ
ชาตะ 19 ธันวาคม 1934

พักผอนในพระเจา 4 มิถุนายน 2010

(วันทามารีย เปยมดวยหรรษทาน
พระเจาสถิตกับทาน)

จากอนุสรณ  อานามนารถ  และลูกหลาน

จากอนุสรณ  อานามนารถ  และลูกหลาน

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2012
¤Ãº 7 »‚
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวง สมบูรณ ประสิทธิพยงค  
พักผอนในพระเจา 

22 สิงหาคม ค.ศ. 1977

ยูลีอา สุเพ็ญ ประสิทธิพยงค 
พักผอนในพระเจา

12 มิถุนายน ค.ศ. 2009

มารีอา ซิ้วลุย แซตั้ง  
พักผอนในพระเจา

 1 มิถุนายน ค.ศ. 2012

ยอแซฟ ซือกู แซต้ัง 
พักผอนในพระเจา 

18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

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

 "จิตวิญญาณขากระหายพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจขาที่อยากสรรเสริญพระองค"
 "จิตวิญญาณขากระหายพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจขาที่อยากสรรเสริญพระองค"
 "จิตวิญญาณขากระหายพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจขาที่อยากสรรเสริญพระองค"
 "จิตวิญญาณขากระหายพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจขาที่อยากสรรเสริญพระองค"

อักแนส รัชนี 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจา
8 มิถุนายน  2010 

ครบ  9  ป

อักแนส รัชนี 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจา
8 มิถุนายน  2010 

ครบ  9  ป

เปโตร กิตติ 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจา  

27  ธันวาคม 2014 
ครบ  5  ป

เปโตร กิตติ 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจา  

27  ธันวาคม 2014 
ครบ  5  ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

¢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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

พักผอนในพระเจาครบ 10 ป

ผู้สร้างสันติย่อมเปนสุข
เพราะเขาจะได้ชื่อว่า เปนบุตรของพระเจ้า

มารีอา มัสซาแรลโร
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ

มารีอา มัสซาแรลโร
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา  อนงค  รัชนีลัดดาจิตอันนา  อนงค  รัชนีลัดดาจิต
พักผอนในพระเจา  26 มิถุนายน  ค.ศ. 2018

ครบ 1 ป
พักผอนในพระเจา  26 มิถุนายน  ค.ศ. 2018

ครบ 1 ป
 ขอใหแมที่รักพักผอนในสันติสุขของพระเจา

ตลอดนิรันดร  รักแม  จากลูกๆ

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
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ปีที่ 43 ฉบับที่ 23 ประจำ�วันที่ 2-8 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่  23 ประจำาวันที่ 2-8 มิถุนายน 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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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

คณุคา่ของคา่ยคำาสอน
ในบริบทของมิสซังเชียงใหม่

โดย สังฆานุกรสุภชัย  คีรีวัฒนสกุล

	 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน	ในสัปดาห์น้ีขอน�าเสนอ 

เกี่ยวกับคุณค่าของค่ายค�าสอนในบริบทของมิสซัง

เชียงใหม่	 ซ่ึงการจัดค่ายค�าสอนในมิสซังชียงใหม่	 มีหลาก 

หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานที่หรือ

สภาพแวดล้อม	 บางสถานที่มีการจัดค่าย	 3	 วัน	 7	 วัน		

และบางเขตวัดก็ได้ใช้เวลา	 1	 เดือน	 โดยส่วนใหญ่ 

แต่ละเขตวัดไม่สามารถจัดค่ายค�าสอนแบบให้เด็ก 

ค�าสอนไปกลับได้	 เนื่องจากการเดินทางที่ยากล�าบาก

และห่างไกล	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องให้เด็กนอนค้างคืน 

ที่วัดตามระยะเวลาของแต่ละค่าย

	 การจัดค่ายค�าสอนในรูปแบบนี้	 จะต้องใช้ค่า- 

ใช้จ่ายที่มากกว่าค�าสอนฤดูร้อนทั่วๆ	 ไป	 แต่ค่าใช้จ่าย 

ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการจัดค่าย	 เพราะว่าชาวบ้านต่าง-

ร่วมใจกันช่วยเหลือค่ายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆ	 เช่น	

สนับสนุนค่าใช้จ่าย	 ของใช้และร่วมใจกันท�าอาหารเลี้ยง

เด็กๆ		จึงเห็นได้ว่าความร่วมมือของชาวบ้านกับวัดเป็น

สิ่งที่ส�าคัญมากในมิสซังเชียงใหม่	เพราะหลายๆ	กิจการ 

เป็นชาวบ้านที่ท�าให้เกิดขึ้นและท�าให้ส�าเร็จลง	

	 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสามเณรแสงธรรม 

มิสซังเชียงใหม่	 ได้รับมอบหมายไปช่วยค่ายค�าสอนตาม

เขตวัดต่างๆ	ของมิสซัง		ในแต่ละปีก็ได้ไปในที่แตกต่าง 

กันไป	เพื่อเป็นการฝึกชีวิตผู้อภิบาลในอนาคต	ฝึกความ 

นบนอบ	ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง	และได้เห็นงานอภิบาล 

ที่หลากหลายในมิสซังท่ีตนจะต้องท�าหน้าที่ในการ

อภิบาลในอนาคต

คุณค่าที่เด็กได้รับ 

	 -	รู้จักพระเยซูเจ้า	รู้ค�าสอน	กฎเกณฑ์	พิธีกรรม

พื้นฐานต่าง	ๆ	ของพระศาสนจักร

	 -	 เด็ก	 ๆ	 ได้มารู้จักกัน	 สร้างความสัมพันธ์	

ความเป็นเดียวกัน	 ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้เด็ก

รู้จักความรัก	 ความเมตตาต่อกัน	 เห็นแบบอย่างการ

แบ่งปันและความร่วมมือต่องานของพระศาสนจักร	

เพื่อให้เด็กมีส่วนในการสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

ต่อไปในอนาคต

	 -	 ใช้ช่วงเวลาว่าง	 (ปิดเทอม)	 ให้เกิดประโยชน์	

ปัจจุบันเคร่ืองมือส่ือสารโดยเฉพาะโทรศัพท์	คอมพิวเตอร์	

เข้าถึงเกือบทุกหมู่บ้าน	 ท�าให้เด็กสนใจส่ิงเหล่าน้ีมากกว่า

การอบรมจากพ่อแม่	 ค่ายค�าสอนจึงเป็นโอกาสที่จะได้

อบรมสั่งสอนเด็ก	ๆ	ในเรื่องคุณธรรม	จริยธรรม	รวมถึง

การใช้สื่ออย่างถูกต้อง	

	 สุดท้ายขอขอบคุณพระ ท่ีให้พวกเราได้มีโอกาส

ฝึกฝนอบรมเตรียมตัวในการเป็นผู้อภิบาลในอนาคต

ของพระศาสนจักร	 และขอค�าภาวนาจากพี่น้อง	 เพื่อให้

พวกเราก้าวหน้าต่อไปบนเส้นทางแห่งกระแสเรียก	 สู่

การเป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระคริสตเจ้า
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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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	 เพื่อให้การท�าหน้าที่ต่างๆ	 ของบุคลากรสงฆ์ของมิสซังนครราชสีมามีความ

เหมาะสมกับจ�านวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปในปีการศึกษา	2562	นี้	จึงขอประกาศ

เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคุณพ่อบางท่าน	ส่วนคุณพ่ออื่นๆ	ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม

1. คุณพ่อประยูร นามวงศ์ 	 พักเกษียณ

	 	 	 	 	 ดูแลวัดน้อยมารดาที่น่ารัก	กม.7	

	 	 	 	 	 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี			

	 	 	 	 	 สายประตู	1

2. คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร 	 เจ้าอาวาสวดัพระมารดานจิจานเุคราะห	์	

	 	 	 	 	 นางรอง

	 	 	 	 	 ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์

3. คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 	 	 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

4. คุณพ่อสุข ศรจันทร์ 	 	 เจ้าอาวาสวัดมารดาพระศาสนจักร	

	 	 	 	 	 บ้านหนองพวง	

	 	 	 	 	 และวัดบุญราศีแห่งประเทศไทย	

ประกาศมิสซังนครราชสีมา
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่บุคลากรสงฆ์

	 	 	 	 	 บ้านคลองเจริญ

5. คุณพ่อประสาท ใหม่เพียรวงศ์	 	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ	

	 	 	 	 	 บ้านไทรทม

6. สังฆานุกรพรสิทธิ์ ประทุมปี 	 ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรเปาโล	ปากช่อง

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธิ-	 	

	 	 	 	 	 นิรมล	ปากช่อง

	 ให้ผู้ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่	 1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	

เป็นต้นไป	 ส�าหรับการส่งมอบงานให้ท�าตามวิธีปฏิบัติอย่างครบถ้วนและถูกต้อง	 ภายใน 

วันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

	 ประกาศ	ณ	วันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2562	(ค.ศ.	2019)

บิชอป (สมณประมุข) ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประมุขมิสซังเขตนครราชสีมา
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 เพือ่ความเหมาะสมกับจิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่	 “ในการประกาศข่าวดี

แก่คนยากจน	และผู้ที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด”	จึงขอประกาศการโยกย้ายและหน้าที่ใหม่

ของสมาชิก	ดังต่อไปนี้

คณะผู้บริหารคณะพระมหาไถ่ แขวงประเทศไทย (EPC)  

อธิการเจ้าคณะฯ	 	 	 คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี

รองอธิการเจ้าคณะฯ	 	 	 คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา

ที่ปรึกษาที่	2		 	 	 คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล

ที่ปรึกษาพิเศษ	 	  คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล

ที่ปรึกษาพิเศษ	 	 	 ภราดามนตรี อ่อนทะเล

ที่ปรึกษาพิเศษ	 	  คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์

ที่ปรึกษาพิเศษ	 	 	 คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

•	 บ้านนักบุญยอห์นนอยมันน์ มีนบุรี

อธิการบ้าน		 	 	 	 	 คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์

เจ้าอาวาสวัดนักบุญโทมัส	อไควนัส	มีนบุรี	 คุณพ่อยุทธนา ศรีประภา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส		 	 	  คุณพ่อลีโอ แทรวิส

      คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี

      คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์

      คณุพ่อเดวดิเจยีง เกษสุรนิทร์

      คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง

      คุณพ่อศิริชัย เล้ากอบกุล

      คุณพ่อวิเชียร ลิขิตธรรม

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS)

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต			 	 	 คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี

ผู้อ�านวยการ		 	 	 	 คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์

ผู้จัดการ		 	 	 	 	 คุณพ่อยุทธนา ศรีประภา

ผู้จัดการฝ่าย	School	Advancement				 คณุพ่อเดวดิเจยีง เกษสุรนิทร์

จิตตาภิบาล	 			 	 	  คณุพ่อเดวดิเจียง เกษสรุนิทร์  

	 	 	 	 	 	 และคณุพ่อจติตพล ปลัง่กลาง

ผู้ดูแลพรี-โปสตุลันต์    คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง

•	 บ้านพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ  (วัดพระมหาไถ่) :

อธิการบ้าน	/	เจ้าอาวาส	 	  คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 	 	 	 คุณพ่อพล เนตรธรรม  

      คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม

         คณุพ่อประเสรฐิ โลหะวริยิะศริิ

      คุณพ่อวรวุฒิ สารพันธุ์

      คุณพ่อโจเซฟ ไมเออร์

       คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช

      คณุพ่อปฏญิญา สริธิารารตัน์

      คุณพ่อโรเบิร์ต มาติน

      ภราดามนตรี อ่อนทะเล

โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา (HRS)

ผู้อ�านวยการ	/	ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	 	 คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ		 	 	 	 ภราดามนตรี อ่อนทะเล

ทีมเทศน์มิชชั่น

หัวหน้า		 	 	 	 คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช

ผู้ช่วย	 	   คุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์

ผู้อ�านวยการมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล คุณพ่อโจเซฟ ไมเออร์

•	 บ้านนักบุญอัลฟอนโซ สามพราน

อธิการบ้าน	/	อธิการเณร	 	 คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง

ผู้ช่วยอธิการเณร	 	 	 คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ

สมาชิก	/	อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม	 คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ

อธิการเณรที่เซบู		(ประเทศฟิลิปปินส์)	 คุณพ่อทวี สุวรรณสิน

สังฆมณฑลจันทบุรี

•	 สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา

อธิการบ้าน	/	อธิการเณร	 	 คุณพ่อวันรบ บุญทอด

ผู้ช่วยอธิการเณร	 	 	 คุณพ่อธนาคาร จันทร์ลือชัย

ช่วยงานที่ศูนย์กลางคณะกรุงโรม	อิตาลี	 คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุฒิ   

ศึกษาต่อที่	NYU,	สหรัฐอเมริกา	 คุณพ่อเมธี ศรีวรกุล    

•	 บ้านนักบุญเคลเมนต์ พัทยา  (ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา)

อธิการบ้าน	 	 	  คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล

สมาชิก	 	 	  คุณพ่อธนู กระทอง

     คุณพ่อวราศักดิ์ บูรณะพล

     คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์

     คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ

     ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร 

  

ผู้อ�านวยการศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา	คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล

ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ		คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล

ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์	 	 คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์

	 	 รับผิดชอบงานด้านเด็ก	 คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ

	 	 รับผิดชอบฟาร์ม	 	 ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร

สังฆมณฑลอุดรธานี    

•	 บ้านนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย   

อธิการบ้าน	/	เจ้าอาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ	คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์

เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง	 	 คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์

เจ้าอาวาสวัดไผ่สีทอง	และดอนหวาย	 คุณพ่อเทียนชัย เกษสุรินทร์

เจ้าอาวาสวัดเวียงคุก		และโนนอุดม	 คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล

เจ้าอาวาสวัดท่าบ่อ,	ศรีเชียงใหม่	และชุมชนบ้านผือ	 คุณพ่อจักรายุทธ ปาละลี

โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	 	 	 คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์

บ้านซาร์แนลลี่

ผู้อ�านวยการ	 	 	 	 คุณพ่อไมเคิ้ล เช

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	 	 คุณพ่อภูวนัย ตันติกุล

      คุณพ่อเทียนชัย เกษสุรินทร์

      ภราดาอธิคม บุญมณีประเสริฐ

มิชชั่นท่าแขก ประเทศลาว     

หัวหน้า			 	 	 	 คุณพ่อจักรายุทธ ปาละลี

ผู้ช่วย		 	 	 	  คุณพ่อเหงียน บา เวือง

      คุณพ่อทราน ดิง เฟือง

ประกาศคณะพระมหาไถ่ แขวงประเทศไทย
การโยกย้ายและหน้าที่ใหม่ของสมาชิก วาระ 2019-2022

(อ่านต่อหน้า 14)
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•	 บ้านนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น   

อธิการบ้าน/		อุปสังฆราชมิสซังอุดรฯ	 คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด	ขอนแก่น	 คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 	 	 คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์

     คุณพ่อชาย ขันทะโฮม

    

เจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง	บ้านชาด		 คุณพ่อฮา ตรอง ต่วน

และวัดนักบุญลูซีอา

จิตตาภิบาลคริสตชนเวียดนาม	เขตอีสาน		คุณพ่อฮา ตรอง ต่วน

สังฆมณฑลเชียงใหม่  

•	 บ้านนักบุญซีลอส เชียงใหม่

อธิการบ้าน/	ผู้อ�านวยการศูนย์ม้ง	 คุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์

อภิบาลคริสตชนม้ง	ที่	Milwaukee	สหรัฐอเมริกา		คุณพ่อชาคริต มีคาพิทักษ์  

มิชชั่นแม่แจ่ม

	 เขตป่าฝาง	 	 	 คุณพ่อเอกพล ไชยรา		(หัวหน้า)

     คุณพ่อก่อเกียรติ ดีศรี

	 เขตป่าตึง	 	  คุณพ่อณัฐพงศ์ แดงสวาท	(หัวหน้า)

     คุณพ่อโรดิโก้ มานูเอล เวเลส

ประกาศคณะพระมหาไถ่ แขวงประเทศไทย (ต่อจากหน้า 13)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่  23 ประจำาวันที่ 2-8 มิถุนายน 2019หน้า 14

+Vol 23 Jun .indd   14 13/5/2562 BE   15:40     ภราดาสังคม อ�าไพพิพัฒน์

	 เขตดินขาว	 	 	 คุณพ่อมีชัย อุดมเดช 	(หัวหน้า)

     คุณพ่ออินที ใสสว่าง

     คุณพ่อบ�ารุง ซื่อแสนงาม 

สังฆมณฑลเชียงราย

ศูนย์อภิบาลนักบุญเทเรซา วังตาว จ.น่าน คุณพ่อชัยนรินทร์ เหลาพรม   

	 	 	 	 	 					(หัวหน้า)

ดูแลคริสชนนอกตัวเมือง	จ.น่าน	 คุณพ่ออนุวัฒน์ อาศัยรัตน์

     ภราดาบรรจบ เฮืองแก้ว

จึงขอให้สมาชิกทุกคนเข้าประจ�าหน้าที่	ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2019 		ขอ

พระมารดานิจจานุเคราะห์	 นักบุญอัลฟอนโซ	 และผู้ศักดิ์สิทธิ์ในคณะฯ	 ช่วยวิงวอน

เพ่ือให้ทุกคนเจริญก้าวหน้าในความซ่ือสตัย์	ตามจติตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่ต่อไป

ขอพระอวยพร

คุณพ่อไมเกิ้ล พิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R.

อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ แขวงประเทศไทย (2019-2022)

“เมื่อให้ทานอย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวากำาลังทำาสิ่งใด เพื่อทานของท่านจะได้เป็นทานท่ีไม่เปิดเผย แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง 

จะประทานบำาเหน็จให้ท่าน” (มธ 6:3-4)
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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
บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ. 

ชลบุรี ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 93 ปี แห่ง

การก่อตั้งชุมชน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา  

10.30 น. บิชอปซิลวีโอ 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. 

 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.  

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดพระกุมารเยซู โป่งนคร หมู่ 4 ต.วังตะเฆ่  

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ฉลองวัดวันเสาร์ที่  22  

มิถุนายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริ- 

สุทธิ์ เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน  

เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

เป็นประธาน หลังพิธีมิสซามีแห่ศีลมหาสนิท เขต 5  

(งดจำ�หน่�ยสินค้�ในวันฉลองวัด)

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

ฉลอง 75 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

เป็นประธาน (ร้�นค้�ติดต่อ คุณวีระวัฒน์ ศรีจำ�รัส 

โทร. 08-9159-3659)

 วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลอง 129 ปี ชุมชนความเชื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ร้�นค้�ติดต่อสำ�นักง�นวัด 

โทร. 08-5444-6606)

 วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 

2019 เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน (ฉลองภ�ยในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎ�คม 

2019 เวล� 17.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร   

อุปสังฆร�ช  เป็นประธ�น)

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพมหานคร

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ท่ี 2 มิถุนายน  

เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำาเนิน-

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา  

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดพระคริสตหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  

บิชอปยอห์น 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. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลอุดรธานี

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ค่าบำารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

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

 วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วาริน-

ชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น.  บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ กม. 5 

อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 

มิถุนายน เวลา 10.00 น.  บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา 

เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบล- 

ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เวลา  

10.00 น.  บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 เสกและเปิดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์

ป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน เวลา 

10.00 น.   บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

 วัดมารีย์นำาไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ใหม่ 

ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ คุณพ่อเยโรม สมสุข 

หทัยภัสสร คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อรรถพล เซ็งหลี

คุณพ่อฮีลารี สมพร ฤทัยหวนพนา เป็นประธาน

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สังฆมณฑลอุบลราชธานี



ปีที่ 43 ฉบับที่ 23 ประจำ�วันที่ 2-8 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] 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	 E-mail	 :	 ird_ecum@catholic.or.th 

	 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	23	มิถุนายน	คุณพ่อธีรพล 

กอบวิทยากุล	เวลา	13.00	น.	ที่ชั้น	2	ตึกวันทามารี	

วัดเซนต์หลุยส์	ติดต่อคุณจอน	โทร.	08-1490-9371

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา	 	 “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”	 

คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ 8 

มิถุนายน	/	13	กรกฎาคม	/	10	สิงหาคม	2019	เวลา	 

09.00	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	11.00	น.	 

ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาท่ีวัดพระมหาไถ่	 (วัดน้อย) 

ซ.ร่วมฤดีถ.วิทยุ	 กรุงเทพฯ	 หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อ

พละก�าลังทางด้านร่างกาย	และจิตวิญญาณ คุณสงวน 

โทร.	 08-1633-4766	 คุณเปรม โทร.	 08-4700-

8789	

] แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ	จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์ส�าหรับ 

คริสตชนครูค�าสอน	 ผู้น�าบีอีซี	 และผู้สนใจ	 เพื่อ 

เสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อด้วยพระวาจา...

และมีชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน 

คริสตชน	 (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ	 ค.ศ.	 2015	 ข้อ	

12)	หัวข้อ	“ประกาศกอิสยาห์”	วันเสาร์ที่	1	และวัน

เสาร์ที่	8	มิถุนายน	2019	เวลา	08.30-15.30	น.	โดย 

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน	 เป็น 

วทิยากร	ทีศ่นูย์อบรมครสิตศาสนธรรมระดบัชาต	ิ(ซอย 

เทียนดัด)	 ติดต่อได้ท่ีคุณครูทัศนีย์ มธรุสสวุรรณ 

แผนกพระคัมภร์ี	 อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	 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.	โดยบิชอปซิลวีโอ 

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	และเฟซบุ๊กหน่วยงานอภิบาลประกาศข่าวดี

และสังคม	คณะพระหฤทัยฯ	

] คณะพระหฤทัยฯ โดยฝ่ายอภิบาลและประกาศ

ข่าวดี  ขอเชิญสัตบุรุษผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ	ทุกท่าน	

เข้าเงียบฟ้ืนฟูจิตใจเพ่ือเตรียมฉลองพระหฤทัยฯ	วันเสาร์ท่ี	

22	มิถุนายน	2019	เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	07.30	น.	 

เป็นต้นไป	ที่ห้องประชุมอาราม		ติดต่อฝ่ายอภิบาลและ 

ประกาศข่าวดี	โทร.	09-82587649,	08-1685-2826,	

08-9699-8055

] ขอเชิญร่วมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	วัน 

ศุกร์ที่	28	มิถุนายน	2019	ที่วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ 

คลองเตย		พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	17.00	น.	พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน		

] 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	

] ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร 

56	ต.ล�าไทร	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12150	รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง			โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้ 

เพศชาย/หญิง	อายุ	20-40		ปี	ถ้าสามารถขับรถยนต์

ได้	 มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ	 ต้องพักอาศัยที่

บ้านพักของเด็กได้	มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ	ดังนี้

1.	ทดลองงาน	เป็นเวลา		120		วัน		(4	เดือน)		ระหว่าง 

ทดลองงาน	 จะได้รับค่าตอบแทน	 ดังน้ี	 1.1	 เงินเดือน	

(ตามวุฒิการศึกษา)		โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าใน 

จังหวัดปทุมธานี	 1.2	 สวัสดิการประกันสังคม	 โดย	

ลูกจ้างจ่าย	 5%	 ของเงินเดือน	 นายจ้างจ่ายสมทบ

ให้	 5%	 2.	 บรรจุเป็นพนักงานประจ�า	 	 จะได้รับค่า

ตอบแทน	 ดังนี้	 2.1	 เงินเดือน	 (ตามวุฒิการศึกษา)		

โดยไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดปทุมธานี	 2.2 

สวัสดิการประกันสังคม	โดย	ลูกจ้างจ่าย	5%	ของเงิน

เดือน	 นายจ้างจ่ายสมทบให้	 5%	 2.3	 สวัสดิการเงิน

สะสม	 โดยลูกจ้างสะสม	 5%	 ของเงินเดือน	 และมูล

นิธิฯ	จ่ายสมทบให้อีก	5%		2.4	สวัสดิการสงเคราะห์

ค่าครองชีพและการศึกษาบุตร	 ตั้งแต่แรกเกิด	 ถึงอายุ	

18	ปี	สอบถามคุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่ 	โทร.	09-

0112-5657		

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k มิสซังจันทบุรี  ขอเชิญร่วมพิธีบวช 

พระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น เอกพงษ์ สุวิชา-

กร สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่	 เสาวภา สังฆานุกรมัทธิว  

วรวุฒิ มาหา สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่	เสาวภา	สังฆา- 

นุกรอันตน ภัทร์ติยะ อินทวัน สัตบุรุษอาสน

วิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล	 จันทบุรี	 โดย

บิชอปซิลวีโอ 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	 โดยบิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ- 

เจริญ เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	15	มิถุนายน	2019 

เวลา	10.00	น.	ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด	บาง-

นกแขวก	
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และยั่งยืนปลอดจากปัญหาเหล้าบุหรี่	

ส� าหรับโครงการชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง	 

ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหร่ี		มีเป้าหมายส�าคัญในการส่งเสริม

ให้ชุมชนวัด	สถานศึกษา	ศาลาอเนกประสงค์	สนามกีฬา	

อาคารส�านักงานและพ้ืนที่สาธารณะของคาทอลิกเป็น

พื้นที่ปลอดเหล้าบุหรี่	 เพื่อความสงบสุขและปลอดภัย

ของชุมชนวัดและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย	 	 มีการ

ค้นหาและช่วยให้คริสตชนที่ดื่มและสูบได้ลด	 ละ	 และ

เลิกพฤติกรรมดังกล่าว	 ตามแนวทางการอภิบาลของ

พระศาสนจักร	 โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เทศกาลมหาพรต

เป็นเทศกาลแห่งการกลับใจ	 ลด	 ละ	 เลิก	 	 เพื่อร่วมใน 

พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า	 คืนคนดีสู่ครอบครัว	

ชุมชนวัดและสังคมไทย		เป็นการตามหา	“แกะตัวท่ี	100” 

ดังอุปมาของพระเยซูเจ้าท่ีไม่ต้องการให้ลูกของพระองค์

พินาศไปแม้แต่คนเดียว		จากการด�าเนินโครงการตลอด	

2	ปีที่ผ่านมา	คือตั้งแต่ปี	2017/2560	พบความส�าเร็จ

ที่น่าสนใจ	กล่าวคือ

	 มีการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลครัวเรือน 

คริสตชนใน	 4	 มิสซังน�าร่อง	 รวม	 1,818	 ครัวเรือน		

และจัดท�าฐานข้อมูลคริสตชนที่ดื่ม	 รวม	 1,390	 คน	 

คริสตชนที่สูบ	รวม	662	คน	เพื่อให้ค�าแนะน�า	เชิญชวน 

เข้าร่วมกิจกรรมและออกเย่ียมติดตามประเมินผลเป็น

ระยะ		โดยความร่วมมือของผู้น�าศาสนา	และกลุ่มแกนน�า 

คริสตชนในโครงการ

มีคริสตชนท่ีลงช่ือแสดงความต้ังใจไม่ด่ืมไม่

สูบตลอดเทศกาลมหาพรต	ถึง	1,170	คน	

ในจ�านวนนี้	 สามารถลด	 ละการดื่มและสูบได้

ถึงร้อยละ	75	หรือกว่า	870	คน		สามารถเลิกดื่มได้ถึง	

35	คน	และเลิกสูบได้ถึง	14	คน		

	 มีการจัดพื้นที่ในชุมชนวัดคาทอลิก	 22	 แห่ง	

และ	 2	 โรงเรียนของคาทอลิกน�าร่อง	 	 เป็นพื้นที่ปลอด

เหล้าบุหรี่		ผ่านการจัดประชาคมเพื่อจัดท�าข้อตกลง/

กติกาและรณรงค์อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

	 ในขณะท่ีระดับมิสซังและระดับชาติคาทอลิก		

ก็ได้จัดตั้งคณะท�างานภายในเพื่อบูรณาการความร่วม

มือ	 รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 	 โดยมีเป้า

หมายเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย		และโดยเฉพาะ

ชุมชนชาวคริสต์คาทอลิกในประเทศไทย	 	 	 ให้เป็นชุม

ชนคริสตชนเข้มแข็ง	 	 ปลอดภัยจากปัญหาเหล้าบุหร่ี

ต่อไป

 ภาพและข่าวโดย นายเอ  นพรัตน์

 ผู้ประสานงานโครงการ “ชุมชนคริสตชน 

เข้มแข็ง ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่” ภายใต้กรรมา- 

ธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ 

เยาวชนศิษย์พระคริสต์ (ต่อจากหน้า 19)

บาดหลวง  5 องค์ นักบวช 6 ท่าน และผู้ประสานงาน

เยาวชน 11 คน

	 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง	350	ปี	มิสซังสยาม	และ	

50	 ปี	 งานอภิบาลด้ามขวานทอง	 (มิสซังสุราษฎร์ธานี)	

บรรดาเยาวชนได้เริ่มค่ายด้วยการร่วมกิจกรรม	Walk	

Rally	 	 มีประสบการณ์	 	 รับรู้เรื่องราวการเฉลิมฉลอง	

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาส	 เจาะลึก	 ศึกษาประวัติศาสตร์	

โดยการน�าของบรรดาบาดหลวง	 นักบวช	 และผู้

ประสานงานเยาวชน

	 หลังจากนั้น	 ได้เริ่มเปิดการอย่างเป็นทางการ 

ด้วยวจนพิธีกรมเปิด	 โดยคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรร-

ยงค์ อดีตจิตตาภิบาลเยาวชนมิสซังสุราษฎร์ธานี	 เป็น

ประธาน	 ในวจนพิธีกรรมนี้	 บรรดาเยาวชนได้รับการ 

ล้างเท้า	 จากบรรดาบาดหลวง	 นักบวช	 และผู้ประสาน

งานเยาวชน	 อันเป็นสัญลักษณ์	 การแสดงออกถึงการ 

รับใช้ซ่ึงกันและกัน	 ดังท่ีพระเยซูเจ้าได้ทรงกระท�าเป็น

แบบอย่าง

		 กิจกรรมอบรมตลอดค่าย	 บรรดาเยาวชนได้ 

เรียนรู้จัก	 ฝึกทักษะการเป็นผู้น�า	 โดยการแบ่งปันจาก	 

นายณัฐคม จิตติรัตน์	 อดีตผู้ประสานงานเยาวชน 

มิสซังจันทบุรี

		 ในค่ายนี้บรรดาผู ้น�าได้มีโอกาสไตร ่ตรอง

ประสบการณ์ชีวิตของตน		พร้อมกับรับศีลอภัยบาป	และ 

รับพรศีลมหาสนิท	 โดยคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์	 เป็น

ประธานวจนพิธีกรรมดังกล่าว

		 ค่ายในปีนี้	จบลงด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ	โดย

คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์	 จิตตาภิบาลเยาวชน 

มิสซังสุราษฎร์ธานี	เป็นประธาน
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 บอกเล่ากันไปไม่เว้นแต่ละอาทิตย์ ทั้งประวัติแบบสั้น ที่มา 

ที่ไป หรือคำานำาหนังสือเล่มต่างๆ ที่กำาเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาสำาคัญนี้

 สำาหรับฉบับนี้ขอเปิดคำานำาหนังสือ “กว่าจะ...กำาเนิดมิสซัง 

สยาม” ผลงานล่าสุดของนักเขียนเชิงประวัติศาสตร์ของพระศาสน- 

จักรไทย ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา และต่อจากนี้คือ

คำานำาผู้จัดพิมพ์ ของหนังสือเปิดประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

เล่มนี้ครับ

 กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม

 เคยตั้งคำาถาม ถามตัวเองกันไหมครับว่า ถ้าเราไม่ได้เป็น

ในสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบัน เรากำาลังเป็นและทำาอะไรกันอยู่ วันหนึ่งผม

นึกถึงคำาถามนี้ มันเป็นวันหลังจากที่ต้นฉบับหนังสือเรื่อง “กว่าจะ...

กำาเนิดมิสซังสยาม” ได้ถูกส่งมา

 กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม ไม่ใช่เรื่องราวของเบื้องหลัง 

การถ่ายทำา แต่เป็นเรื่องของการตระเตรียม

 กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม ไม่ใช่เรื่องราวของการลองผิด

ลองถูก แต่เป็นการปูพื้นฐาน ให้เข้าใจ ยอมรับ และพบเห็นคาดเดา

ว่า ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว เราจะเข้าใจด้วยสายตาเช่นไร

 กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม เป็นบทพิสูจน์ถึงการทำางานของ 

พระในดินแดนแถบตะวันออกไกลนี้

 กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม เป็นช่วงเวลาที่เราเห็นว่าไม่มี

อะไรบนโลกที่เกิดขึ้น ดับไป หรือคงอยู่ โดยไม่มีที่มาที่ไป

 ถ้ากำาเนิดมิสซังสยาม นับจากปีแห่งการสถาปนาก็คือ 350 

ปีจนถึงวันนี้ แต่กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม จะนับจากปีไหน จะนับ

จากปีใดก็สุดแล้ว เราก็พบว่า มิสซังสยาม มีเลือด มีเนื้อ มีความ 

เป็นมา มีร่องรอย ไม่ใช่เรื่องที่เลื่อนลอย แต่จับต้องได้ มีผู้คน ที่

ดำาเนินไปกับเรื่องราวเหล่านั้น ไม่ใช่ภาพฝันหรือจินตนาการสร้างแต่ง 

แต่มันคือชีวิตจริงที่เต้นเร้า กำาเนิด ดับไปในอสงไขยของห้วงเวลา 

แต่ตราตรึงและเป็นอยู่ เพื่อต่อยอด คำาว่า มิสซังสยาม ให้คงอยู่สืบไป

 กว่าจะ...เป็นหนังสือ “กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม” ผมเชื่อ 

บันทึก 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม

มากมาย ถ้ามองย้อนกลับไปดู คงไม่เพียงทำาให้เรามีความรู้มากขึ้นเท่านั้น แต่เรา

จะรักมากขึ้นด้วย

 เพราะถ้าจะถามว่า “กว่าจะ..กำาเนิดมิสซังสยามเกิดอะไรขึ้นบ้าง?” 

สรุปง่ายท่ีสุด เหมือนคำาถามที่บอกว่า “ก่อนพระเจ้าสร้างโลก พระองค ์

ทำาอะไร?” ...พระองค์รักก่อนนั่นเอง กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม เราได้คำาตอบ

เดียวกันนั่นแหละ

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

บรรณาธิการบริหาร

ว่า ไม่ง่าย ทุกบรรทัด ทุกถ้อยความ ล้วนมีเอกสารอ้างอิง ซึ่งแน่นอนย่อม 

มาจากการอ่านและทำางานมาอย่างดี เรียบเรียง ขัดเกลา อย่างสุดกำาลัง แม้ว่าจะมี

ข้อจำากัดมากมาย ทั้งเรื่องของเวลา ภาระหน้าที่ สภาพชีวิตที่ดำาเนินอยู่ ซิสเตอร์

ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ก็ไม่ปล่อยให้

ห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปีของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

ของเราผ่านไปอย่างขาดมุมมองที่สำาคัญคือ เรื่องราวก่อนหน้านั้น

 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ภูมิใจและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดพิมพ์หนังสือดี ๆ แบบนี้ให้กับสังคมไทย และพระศาสนจักรคาทอลิก 

ในประเทศไทย นอกจากนั้นคงต้องขอบคุณผู้มีส่วนทุกท่านเช่นกัน ดังที่ผู้เขียน

ได้กล่าวขอบคุณไว้แล้วในคำานำาของผู้เขียนเอง ส่วนผลงานก่อนหน้านี้ของ 

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา สามารถติดตามได้จากข้อมูลด้านหลัง 

มากไปกว่าหนังสือที่เขียนผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ผูกพันกับพระศาสนจักร 

ในประเทศไทยของซิสเตอร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับนักคิด นักเขียน นักการศึกษา 

ที่มีโอกาสที่ดีท่ีได้ไปศึกษาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อนำากลับมาพัฒนาประเทศชาติ 

ต่อไป เราสามารถเอาชนะข้อจำากัดได้ ด้วยความตั้งใจและปรารถนาดีอย่าง

แท้จริง ซิสเตอร์ได้ทำาให้เห็นแล้ว

 คำาถามที่สำาคัญกว่า ถ้าเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันแล้วเราจะ 

เป็นอะไร? ก็คือ เราเป็นอย่างนี้ และมีความสุขแบบนี้ได้เพราะอะไร? เพราะ 

กว่าจะกำาเนิดมิสซังสยาม มีหลายสิ่งกำาเนิดขึ้น และปูทางให้เราได้ก้าวเดินไว้แล้ว

ด้านซ้าย -	 ส�าเนา	 สมณสาส์นการสถาปนามิสซังสยามโดยสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาเคลเมนต์	ที่	9	

                      (จากห้องเอกสารคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส)

ด้านขวา -	ภาพวาด	พระสังฆราชหลุยส์	ลาโน	ประมุขมิสซังสยามองค์แรก	

ในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคร้ังแรกอย่างเป็นทางการของ 

เชอวาลิเยร์	เดอ	โชม็องต์	ทูตของพระเจ้าหลุยส์	ที่	14	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	

ค.ศ.	1685.

(จากนิตยสาร Le Magasin pittoresque เดือนมกราคม ค.ศ.1840 

หน้า 33)
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วันอาทิตย์ที่	 12	 พฤษภาคม	 2019 คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร	 และสัตบุรุษ 

วัดนักบุญอันนา	 ท่าจีน	 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล	 และพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัว

“พิธีเปิดงานเย่ียมญาติใกล้ชิด 
ผู้ต้องขังต่างประเทศ”	วนัที	่29	เมษายน 

2019	เวลา	10.00	น.	ที่แดนการศึกษา	เรือนจ�า 

กลางคลองเปรม นายนรงค์ศักดิ์ สมพัศ	 ผู้

บัญชาการเรือนจ�ากลางคลองเปรม	เป็นประธาน

ในพิธี เป ิดโครงการเยี่ยมใกล ้ชิดผู ้ต ้องขัง 

ต่างประเทศ	 ครั้งที่	 1	 ระหว่างวันที่	 29-30	 

เมษายน	2019	โดยมีคณะกงสลุสถานอคัรราชทูต 

และเจ้าหน้าท่ีสถานทตู	 มาร่วมโครงการนี	้ ทัง้น้ี 

ทางเรือนจ�าได ้ เชิญผู ้แทนจากหน ่วยงาน

คาทอลิกเข้าร่วมงาน	2	ท่าน	คือ	 คุณพ่อเปาโล  

ซาลาโมเน	และคุณพ่อ Matteazzi Giovan-

ni	มาร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว	ซึ่งเป็นโอกาส 

ดีที่ ได ้ท� าความรู ้ จักกับหน ่วยงานภาครัฐ 

ในความร่วมมือท�างานร่วมกันในอนาคตต่อไป	

คุณพ่อนฤนาท ปานกรด		เป็นประธานพิธีมิสซาขอพระพรพระเจ้า	ถวายพระพร 

ชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัว	 วันอาทิตย์ที่	 12	พฤษภาคม	 2019	ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา	

จ.นครสวรรค์

เยาวชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ 
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม 2019 ฝ่ายอภิบาล 

ครสิตชนมสิซงัสรุาษฎร์ธานี โดยแผนกเยาวชน ได้จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชน

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ (iLEAD)” ที่วัดแม่พระ 

แจกจ่ายพระหรรษทาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีผู้น�าเยาวชนเข้าร่วมค่าย

จ�านวน 57 คน (อ่านต่อหน้า 17)
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

 

ตอนที่ 18 มหัศจรรย์แห่งภาพ

 

 

กรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ น�าเสนอผลงาน 
“ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่”
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019  เครือข่ายคณะท�างานคาทอลิกเพื่อการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่  ภายใต้โครงการ “ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง 

ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่”  โดยการผนึกพลังของหน่วยงานคาทอลิกด้าน

สังคม (อ่านต่อหน้า 4)

ส่งมอบบ้านน�้าใจ จากคาทอลิกไทย 
สู่ผู้ประสบภัย “ปาบึก”

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2019 บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุข

มิสซังสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการส่งมอบ (อ่านต่อหน้า 3)

	 รูปพระไม่ใช่พระ	แต่แสดงให้เห็นถึงพระ

	 เราควรไหว้รูปพระ	หรือควรไหว้พระ	แน่นอนเราไหว้พระ

	 ถ้าไม่มีรูปพระ	 เราจะคิดถึงพระได้ไหม	 เราคงคิดถึงพระได้	 แต่ถ้ามี

อะไรให้ยึดจับ	มองเห็นได้บ้าง	เราคงคิดถึงได้ง่ายกว่า

	 เราไม่พยายามไปให้สุดข้ัว	 ระหว่างมีหรือไม่มี	 แต่เราไปแค่เพียงว่า	 

เส้นทางไหนที่ท�าให้เรา	เข้าใกล้	พระมากที่สุด

	 มหัศจรรย์แห่งภาพ	คือการท�าให้สิ่งธรรมดา	มีค่าขึ้นไปถึง	สิ่งที่สูงส่ง

	 ภาพการจ�าแลงพระกายของพระเยซูเจ้า	รูปนี้	ถูกสร้างสรรค์ขึ้นระหว่าง

ปี	 1530-1535	 ซึ่งพระคาร์ดินัล Leopoldo	 ได้ซ้ือมาจากพ่อค้านามว่า	 

Paolo del Sera	ผลงานของศิลปินที่ชื่อ Giovanni Gilolamo Sovoldo

	 ศิลปินประดับโลกด้วยจินตนาการ	 เพื่อให้ผู้ชมได้พบความมหัศจรรย์

มากมายที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาแล้ว


