


ปีที่ 43 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 9-15 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี 
ประธานพิธีเปิดงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 24 ประจำาวันที่ 9-15 มิถุนายน 2019 หน้า 3

 พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรี

แห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู ่ปวงชน 

เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลอง  350 ปี มิสซังสยาม 

พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

อาร์ชบิชอปพอล ชาง อิน-นัม อาร์ชบิชอปหลุยส์ 

จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ บิชอปโยเซฟ ประธาน  

ศรดีารณุศลี  บชิอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  

บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  

บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ 

วิสิฐนนทชัย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  บิชอป

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม บิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย 

สมานจิต บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ บิชอป 

ปิแอร์ อันตน ยัง บัค วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019  

ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 

นครปฐม มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีกว่า 4,000 คน

	 บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	โดยพระคาร์- 

ดินัลแฟร์นันโด	ฟิโลนี

	 “นี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงประทานให้เกิดขึ้น	 เรา

จงชื่นชมยินดีเถิด	อัลเลลูยา”

	 พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสตเจ้า

	 ขอให้สันติสุข	 และความชื่นชมยินดีแห่งพระ 

คริสตเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นพระชนม์สถิตกับท่าน

	 ในเทศกาลปัสกาอันน่าชื่นชมนี้เรามาพร้อม

หน้ากันเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตพระ

ศาสนจักรในประเทศอันเป็นที่รักของเรา	 น่ันคือการ 

สถาปนามิสซังสยามเมื่อ	 350	 ปีที่แล้ว	 ซึ่งนั่นเป็นจุด 

เริ่มต้นแห่งพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย

	 ในโอกาสที่น่าชื่นชมยินดีนี้ข้าพเจ้าน�าความ

ปรารถนาดีและพระพรของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสมายังท่าน	 พระองค์ทรงรักท่านมากและทรง

ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับท่าน

	 ในขณะที่เราชื่นชมยินดีและขอขอบพระคุณ

พระเจ้าส�าหรับวันอันน่าปลื้มวันนี้	 	 การเฉลิมฉลองเป็น

โอกาสเหมาะที่จะมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นและการ

เจริญเตบิโตของพระศาสนจกัรบนแผ่นดนินี	้ ซึง่ตอนนัน้

เรียกว่าสยาม

	 มิสซังสยามก่อตั้งขึ้นในปี	 1669	 ผ่านร้อน 

ผ่านหนาวมาโดยตลอด		วนันีเ้รามี	11	เขตศาสนปกครอง 

(สงัฆมณฑล)	ในประเทศไทย	(กรุงเทพฯ	ท่าแร่-หนองแสง	

จันทบุรี	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 นครราชสีมา	 นครสวรรค์	

ราชบุรี	สุราษฎร์ธานี	อุบลราชธานี	และอุดรธานี)	จ�านวน

เขตศาสนปกครองท่ีเพ่ิมขึ้นควรมองว่าเป็นเคร่ืองหมาย

แห่งการเจริญเติบโตของพระศาสนจักร	 แล้วเราต่างก็

พากันชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า	 	ยังเป็นเวลา

แห่งความหวังและหน้าที่ของเราส�าหรับอนาคตต่อไป

ด้วย

	 ประวัติศาสตร ์ของพระศาสนจักรท้องถิ่น 

เร่ิมต้นเมื่อธรรมทูตกลุ ่มแรกเดินทางมาท่ีอยุธยาซึ่ง 

ในขณะนั้นเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรสยาม	 เราระลึก 

ถึงพร้อมกับความกตัญญูต่อการประกาศพระวรสาร

ที่ เริ่มต้นโดยธรรมทูตคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง 

กรุงปารีส	 (MEP)	 จากนั้นธรรมทูตและนักบวชทั้งชาย

และหญิงคณะอื่นๆ	ก็ตามมาซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบัน

ต่างๆ		ด้วยความร้อนรนท่ีจะแพร่ธรรม	พวกเขาอุทิศตน

เพื่อก่อตั้งพระศาสนจักรบนผืนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่นี้

	 การแพร่ธรรมที่ เริ่มด้วยความร้อนรนของ 

ธรรมทูตเหล่านั้นต้องด�าเนินต่อไป		งานน�าพระวรสาร

และความรอดไปสู่ทุกคนเริ่มขึ้นแล้วโดยพระเยซูและ 

ถูกมอบหมายให้กับพระศาสนจักรนั้นยังห่างไกลจาก

ความส�าเร็จบริบูรณ์		ภาพทั่วไปแสดงให้เห็นว่าพันธกิจนี้ 

ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น	ดังนั้นเราทุกคนควรปวารณาตนด้วย

เต็มใจที่จะท�าพันธกิจแห่งการประกาศพระวรสาร

	 การไถ่กู ้ของพระคริสตเจ้าไม่ได้เกี่ยวโยงกับ 

เรื่องมนุษย์ธรรมดา	การเงิน	หรือเศรษฐกิจ	แต่เกี่ยวกับ 

ชีวิต	 ความเป็นอยู่ของเรา	 ความสัมพันธ์ของเรากับ 

พระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์	 เพราะฉะนั้นจึงต้องด�าเนิน 

ไปตามท่ีพระคริสตเจ้าทรงมพีระประสงค์	 “ท่านท้ังหลาย 

จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา	 ท�าพิธี 

ล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา	 พระบุตร	 และ 

พระจิต”	(มธ	28:19)

	 บทอ่านแรกของวันนี้ เล ่าเร่ืองกิจการของ 

อัครสาวกหลังการเสด็จข้ึนสวรรค์ของพระเยซูคริสตเจ้า

ไปสูพ่ระบิดา		บรรดาอคัรสาวกออกไปประกาศพระวรสาร 

ด้วยอ�านาจยิ่งใหญ่ปราศจากความกลัวใดๆ		พวกเขา 

เป็นประจักษ์พยานถึงการเสด็จกลับฟื้นพระชนมชีพ

ของพระเยซู	 ถึงความรักความเมตตาของพระเจ้า	 แล้ว

จากนั้นก็เกิดมีชุมชนของผู้ท่ีมีความเชื่อท่ีเรียกกันว่า 

คริสตชน

	 แต่บทอ่านที่สองเชิญเราทุกคนให้	 “เข้าไปหา

พระองค์ผู้เป็นศิลาทรงชีวิตที่มนุษย์ทิ้งขว้างแต่ได้รับ

การเลือกให้เป็นของมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า	

และเฉกเช่นศิลาทรงชีวิตขอให้ชีวิตของท่านจงถูกสร้าง

ขึ้นเป็นวิหารฝ่ายจิตเพื่อที่จะเป็นสมณศักดิ์สิทธิ์ถวาย

เคร่ืองบูชาอันเป็นท่ีสบพระทัยของพระเจ้าโดยอาศัย

พระเยซูคริสตเจ้า”

	 ยิ่งกว่าน้ันในบทอ่านที่สองอัครสาวกเปโตร

ได้พูดถึงกระแสเรียกใหม่ของชุมชนคริสตชนว่าเป็น	

“ชนชาติที่ได้รับการเลือกสรร	 เป็นสมณศักดิ์สิทธิ์	 เป็น

ชนชาติศักดิ์สิทธิ์	 เป็นประชากรของพระองค์”	 เพื่อที่

พวกเขาจะได้	“ประกาศ	สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงช่วยให้

ท่านหลุดพ้นจากความมืดสู่แสงสว่างอันน่าอัศจรรย์ของ

พระองค์”

	 ในพระวรสารวันนี้พระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับฟื้น

พระชนม์ทรงเชื้อเชิญบรรดาศิษย์ให้อยู่ในพระองค์เพื่อ

พวกเขาจะได้บังเกิดผล	 “เราเป็นต้นองุ่น	 ท่านเป็นกิ่ง

ก้าน	ใครก็ตามที่ด�ารงอยู่ในเรา	เราก็ด�ารงอยู่ในผู้นั้น	เขา

จะบังเกิดผลมาก	 เพราะปราศจากเรา	 ท่านไม่สามารถ

ท�าอะไรได้เลย”

	 “จงด�ารงอยู่ในเรา”	 พระองค์ต้องการจะบอก

อะไรเรา?		พระองค์ก�าลังพูดกับใคร?		หรือให้ดีกว่านั้น 

พระองค์ตรสักบัใคร?		แน่นอนว่าพระองค์ตรสักบับรรดา

ศษิย์	แต่ในขณะเดยีวกนัพระองค์กต็รสักบัเราด้วย		ความ 

(อ่านต่อหน้า 4)

พระศาสนจักรไทยเปิดงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยามอย่างยิ่งใหญ่

สาส์นอวยพรและแสดงความยินดีจากสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส โอกาสครบ 350 ปี มิสซังสยาม ซึ่ง

พระองค์ทรงลงพระนามและประทับตราประจ�าพระองค์ 
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พระศาสนจักรไทย (ต่อจากหน้า 3)

จริงแล้วพระวรสารมอบเนื้อหาให้เราและขอให้เราด�ารง

อยู่ในพระองค์	 	นี่หมายความว่า	“ให้เรายึดติด”	อยู่กับ 

พระองค์		อนัหมายถงึความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับพระครสิต- 

เจ้า		เราถูกเรียกให้เป็นมิตรของพระเยซูคริสต์

	 ยิ่งไปกว่านั้นอีก	 “การด�ารงอยู่ในเรา”	 หมาย

ถึง	“การขึ้นอยู่กับพระองค์”		ในฐานะคริสตชนที่ได้รับ

ศีลล้างบาปเราขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์	 นั่นคือ	 การขึ้น 

ดังกล่าวหมายถึงการมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซู	

เราถูกเรียกให้ท�าการประกาศพระวรสารและเป็นพยาน

ถึงพระวรสาร

	 การคุ้นเคยใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้า	 การเป็น

มิตรกับพระคริสตเจ้า	 หรือการขึ้นกับพระคริสตเจ้าเป็น

คุณสมบัติจ�าเป็นส�าหรับศิษย์ของพระองค์		บรรดาอัคร-

สาวกมีความใกล้ชิดสนิทกับพระเยซู	 	พวกเขาเป็นมิตร

สหายใกล้ชิดของพระองค์	พวกเขามีชีวิตอยู่กับพระองค์	

พวกเขาร ่วมเดินทางไปกับพระองค ์ เพื่อประกาศ 

พระอาณาจักรของพระเจ้า		พวกเขาสร้างครอบครัวของ

พระเยซู	 พวกเขาอยู่กับพระองค์ตลอด	 ประกาศพระ 

วรสารของพระองค์และเป็นประจักษ์พยานต่อพระองค์

	 เพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองวันนี้เป็นการเรียก

เราทุกคนให้ด�ารงอยู ่ในพระเยซูดุจบรรดาอัครสาวก		

เพือ่ท�าหน้าทีป่ระกาศพระวรสาร	 เราต้องใกล้ชดิกบัพระ

เยซู	 เราต้องสร้างความสนิทสนมกับพระองค์	 เราต้อง

เป็นมิตรกับพระองค์	 	 สุดท้ายเราต้องเป็นศิษย์ของพระ

คริสตเจ้า

	 งานประกาศพระวรสารเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก

ส�าหรับประเทศนี้		ท่ามกลางศาสนาและขนบธรรมเนียม

ฝ่ายจิตวิญญาณหลากหลายการเป็นประจักษ์พยาน

ของท่านจะมีบทบาทส�าคัญย่ิงซ่ึงจะท�าให้ทุกคนเข้าใจ

ถึงความเชื่อของคาทอลิก	 	 ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปมี 

ความรับผิดชอบในประเด็นนี้เฉกเช่นคุณพ่อนิโคลาส	

บุญเกิด	 กฤษบ�ารุง	 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีในปี	

ค.ศ.	2000		

	 เป็นการดีที่จะร�าลึกถึงสมัชชาครั้งแรกของ 

พระศาสนจักรในประเทศไทยในปี	 ค.ศ.	 2015	 ที่มีการ 

ไตร่ตรองกนัในหวัข้อ	 “ศษิย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศ 

ข่าวดีใหม่”	 	 หัวข้อนี้ได้มีการคัดเลือกมาเพื่อฟื้นฟูพระ 

ศาสนจักรในประเทศไทยซึ่งเจริญชีวิตและท�าพันธกิจ 

ในบริบทของศาสนาและวัฒนธรรมหลากหลาย	 	ท่าน 

ท้ังหลายถูกเรียกให้เป็นประจักษ์พยานแห่งความเป็น

หนึง่เดยีวของศิษย์ท่ีมีศนูย์กลางอยูท่ี่พระคริสตเจ้า	 	 เพ่ือ

ที่คริสตชนทุกคนจะได้เป็นเกลือของแผ่นดินที่เปี ่ยม

ด้วยแสงสว่างแท้จริงของพระคริสตเจ้า	 (มธ	 5:13-14)	

เป็นแสงสว่างจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรัก 

ที่มอบให้กับโลก	(ยน	1:1ff)

	 นักบุญฟรังซิสเซเวียร์องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง 

เป็นผู้ที่สมควรท่ีเราจะต้องให้ความสนใจ	 ท่านเป็น 

ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์เอเชีย	 ที่ส�าคัญคือ 

จากแบบฉบบัความศกัดิส์ทิธิแ์ละการเป็นประจกัษ์พยาน

ต่อพระวรสารแห่งความรอดของท่าน	 	งานแพร่ธรรม

ของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ช่วยให้การแพร่ธรรมในทวีปนี้

บังเกิดผล

	 ในสมณลิขิตเตือนของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส	 สมณสาส์นเวียน	 Evangelii	 gaudium	 กล่าว

ว่า	 “เดชะศีลล้างบาป	 สมาชิกทุกคนแห่งประชากรของ

พระเจ้ากลายเป็นศิษย์ธรรมทูต	 ผู้ท่ีได้รับศีลล้างบาป 

ทุกคนไม่ว่าจะมีต�าแหน่งอะไรในพระศาสนจักรหรือมี

ระดับความรู้เก่ียวกับความเช่ือมากน้อยเพียงใด	 ล้วน

เป็นหน่วยงานของการประกาศข่าวดี	 และจะไม่เป็นการ 

เพียงพอที่จะวางแผนการประกาศข่าวดีโดยคนท่ีเป็น

มืออาชีพเท่านั้นในขณะที่สัตบุรุษอื่นๆ	 เป็นได้แค่ผู้รับ 

ฟังเฉยๆ	 การประกาศข่าวดีใหม่เรียกร้องให้แต่ละคนที่ 

ได้รับศีลล้างบาปมีส่วนร่วม	 คริสตชนทุกคนถูกท้าทาย	

ณ	ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ให้ต้องร่วมมือในการประกาศข่าวดี 

อย่างเข้มแข็ง		ซึง่อันทีจ่รงิแล้วใครกต็ามทีม่ปีระสบการณ์ 

อย่างแท้จริงกับความรักท่ีไถ่กู ้ของพระเจ้าไม่จ�าเป็น 

ต้องใช้เวลามากหรืออบรมยืดยาวเพ่ือท่ีจะออกไป 

ประกาศความรกัดงักล่าว	 ครสิตชนทกุคนเป็นธรรมทตู 

ตราบเท่าที่พวกเขาประสบกับความรักของพระเจ้า 

ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า		เราจะไม่พูดอีกต่อไปว่าเราเป็น 

“ศิษย์”	และ	“ธรรมทูต”	แต่เราจะเป็น	“ศิษย์ธรรมทูต”	

เสมอ	(ข้อ	120)

	 เหตุการณ์นี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน	 	การ

เฉลิมฉลองนี้เป็นประจักษ์พยานถึงผลดีแห่ง	 350	 ปี

ของการประกาศพระวรสารในประเทศนี้	การเฉลิมฉลอง

อันสง่าน่าชื่นชมนี้จึงเป็นเวลาแห่งการปวารณาตนที่เรา

จะต้องเป็น	“ศิษย์ธรรมทูต”

	 เป้าหมายของการที่ข้าพเจ้ามาร่วมในการฉลอง

นี้ก็เพื่อที่จะเป็นก�าลังใจให้ท่านเป็น	 “ศิษย์ธรรมทูต”		

บริบทการอภิบาลในประเทศไทยเรียกร้องความร่วมมือ

ส่วนตัวของท่าน	 ยังมีเป้าหมายอื่นอีกในการประกาศ 

พระวรสารในประเทศอันเป็นที่รักของท่าน		พ่อประสงค์

ท่ีจะขอร ้องให ้สัตบุรุษภาวนาขอกระแสเรียกเป ็น 

บาดหลวงและนักบวชเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร		

ขอให้สวดภาวนาเพ่ือเป้าหมายนี้โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในการสวดสายประค�าภายในครอบครัว

	 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับพระเมตตา

ของพระองค ์ทรงเผยแสดงพระองค ์ ในองค ์พระ 

คริสตเจ้า	 	พระเจ้าทรงรักโลกมากจนกระทั่งส่งพระบุตร 

แต่พระองค์เดียวของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่โลก		

“พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา	 ทรงส�าแดงความรัก

ยิ่งใหญ่ต่อเรา	 เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด	

พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า	

ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษทาน”	(อฟ	2:	

(อ่านต่อหน้า 5)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 24 ประจำาวันที่ 9-15 มิถุนายน 2019 หน้า 5

พระศาสนจักรไทย (ต่อจากหน้า 4)

4-5)	พระเยซูคริสตเจ้าคือพระพักตร์มนุษย์แห่งความรัก 

ของพระเจ้าที่มีต่อโลก

	 ในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทเราพบกับพระ 

คริสตเจ้าผู้เสด็จกลับฟื้นพระชนมชีพ	 ให้เราอธิษฐาน

ภาวนาขอให้เรามีหน้าที่ใหม่ในพันธกิจของพระคริสต

เจ้าเพื่อที่ประเทศนี้จะได้เป็นดินแดนแห่งการเก็บเกี่ยว 

ที่อุดมสมบูรณ์

	 ก่อนจบการไตร่ตรอง	 ขอให้ก�าลังใจท่านอีก

ครั้งหนึ่งในพันธกิจท่ีคู่ควรในฐานะท่ีเป็น	 “ศิษย์ของ

พระคริสตเจ้า	เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”		ขอพระเจ้า

อวยพรความพยายามของท่าน		ขอฝากทุกท่านไว้ในค�า

เสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์พรหมจารีดวงดาราแห่ง

การประกาศข่าวดีใหม่

	 เดชะพระนามพระบิดา	 พระบุตร	 และพระจิต	

อาแมน”

	 อนึ่ง	 ในงานมีการแสดงละครประวัติศาสตร์	

“ดุจสะพานข้ามมหานที	 350	 ปี	 มิสซังสยาม”	 จัดโดย

คณะภคินีเซนต์ปอล	 เดอ	 ชาร์ตร	 แสดงโดยนักเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	

	 วงดุริยางค์	 ต้อนรับพระคาร์ดินัลโดยนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ	

	 คณะนกัขบัร้อง	 แผนกดนตรศีกัด์ิสทิธิโ์ดยกลุม่

นักร้องนักดนตรีจากวัดต่างๆ	 พร้อมกับกลุ่มนักร้อง 

นักดนตรีวงออเคสตร้าจากโรงเรียนสารสาสน์	

	 เมื่อมิสซังสยามได้ถือก�าเนิดขึ้น	 ในปี	 ค.ศ.	

1662	 จากส่วนหนึ่งอาณาเขตของมิสซังโคชินจีน	 ได้

เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสถาปนาพระศาสนจักรคาทอลิก

อย่างเป็นทางการในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน	

วันที่	4	มิถุนายน	ค.ศ.	1669

	 หัวหน้าระดับสูงสุดของวาติกันผู้รับผิดชอบ 

ดูแลงานแพร ่ธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ทั่วโลกเดินทางมาเยือนประเทศไทยในวันพฤหัสบดี

ที่	 16	พฤษภาคม	 2019	 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง	 350	 ปี	

การสถาปนามิสซังสยาม	 ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็น

ทางการ

	 พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด	ฟิโลนี	สมณมนตรีแห่ง

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	 เดินทางถึง

กรุงเทพมหานคร	 เมืองหลวงของประเทศไทย	 ในวันที่	

16	พฤษภาคม	2019	และได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะ

และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับนายวีระ 

โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	

โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช	 เลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 นายกฤษศญพงษ์ ศิร ิ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ 

อธิบดีกรมการศาสนา	 ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม	

และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	 เข้าร่วม	 ณ	 ห้อง

รับรองชั้น	7	กระทรวงวัฒนธรรม

	 วนัท่ี	 17	 พฤษภาคม	 พระคาร์ดินลัแฟร์นนัโด	 

ฟิโลนี	 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 และ

ตอนเยน็ได้พบกบับรรดาบชิอปของประเทศไทย	ณ	สถาน 

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย	

	 วันเสาร์ที่	 18	 พฤษภาคม	 ท่านเดินทางไปยัง 

อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 เพ่ือเป็นประธาน

ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดงานฉลอง	 350	 ปี	 การ

สถาปนามิสซังสยาม	และช่วงบ่าย	ท่านได้พบกับบรรดา 

นกับวชชาย-หญงิ		สามเณร	และครูค�าสอน	ณ	สกัการสถาน 

บุญราศีนิโคลาส	 บุญเกิด	 กฤษบ�ารุง	 ซึ่งท่านได้รับ 

การสถาปนาเป็นบุญราศีโดยนักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 

พระสันตะปาปา	 ในปี	 ค.ศ.	 2000	 คุณพ่อนิโคลาส 

เสียชีวิตที่เรือนจ�า	ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏภายนอกราช

อาณาจักร	 ในช่วงสุดท้ายท่านได้อุทิศชีวิตท้ังครบแด ่

พระคริสตเจ้าและประกาศข่าวดีของพระองค์ในผืน 

แผ่นดินไทย

 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ	ผู้อ�านวยการสมณ-

องค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประเทศไทยได้น�าครู 

ค�าสอน	ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาด้านค�าสอนที่	Pontifi-

cia	Universita	Urbaniana	Istituti	di	Catechesis	

Missionaria,	Collegio	Missionario	“MATER	EC-

CLESIAE”	และ	Pontificia	Urbaniana	Universita	

กรุงโรม	อิตาลี	ทั้งที่เป็นบาดหลวง	นักบวชและฆราวาส	

จ�านวน	 16	 คน	 และมีครูค�าสอนจากโรงเรียนนักบุญ 

เปโตร	 17	 คน	 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	 แผนกสามัญ

ชาย	 1	 คน	 โรงเรียนปรีชานุศาสน์	 ชลบุรี	 1	 คน	 และ 

ศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา	 วิทยาลัยแสงธรรม	

1	 คน	 รวมทั้งหมด	 35	 คน	 เข้าฟังค�าปราศรัยจาก 

พระคาร ์ดินัลฟ ิ โลนีและในการต ้อนรับมีตัวแทน 

ครคู�าสอนได้มอบมาลยักรแด่พระคณุเจ้า	และในตอนท้าย 

ผู ้แทนครูค�าสอนได้มอบการ์ดแสดงความขอบคุณ

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	 ที่สนับสนุน

ทุนการศึกษาด ้านค�าสอนและการแพร ่ธรรมเพื่อ 

ครูค�าสอนไทย	 และมอบกระเช้าผลไม้แด่พระคาร์ดินัล

ด้วย	

	 ครูค�าสอนจากประเทศไทย	ที่ได้รับทุนไปศึกษา 

ด้านค�าสอน	Pontificia	Universita	Urbaniana	 Is-

tituti	 di	 Catechesis	Missionaria,	 Collegio	Mis-

sionario	 “MATER	 ECCLESIAE”	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.

1979-2005	จ�านวน	41	คน	และ	Pontificia	Urba-

niana	Universita	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2002-ปัจจุบัน	(ค.ศ.

2019)	ประมาณ	10	คน

	 วันอาทิตย์ที่	 19	 พฤษภาคม	 พระคาร์ดินัล 

ฟิโลนีเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่	 ภาคเหนือของ

ประเทศไทย	 ในพื้นที่ที่ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองอาศัย

อยูจ่�านวนมาก	 และได้รับการต้อนรับโดยกลุม่ชาวล้านนา 

และชาวอาข่า		ณ	ที่นั่นท่านได้พบกับบรรดาบาดหลวง 

นักบวช	 ครูค�าสอน	 หัวหน้าคริสตังประจ�าหมู่บ้าน	 และ 

ถวายมิสซาในช่วงเยน็ของวนันัน้	 ท่ีอาสนวหิารพระหฤทัย

เชยีงใหม่	 พร้อมกับบชิอปฟรงัซิสเซเวียร์	 วีระ	 อาภรณ์-

รัตน์	บิชอปยอแซฟ	วุฒิเลิศ	แห่ล้อม	

	 ต่อมาในวันจันทร์ที่	 20	 พฤษภาคม	 พระ 

คาร์ดินัลเดินทางไปยังศูนย์แพร่ธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของ 

เขตศาสนปกครองเชียงใหม่	 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้น

สวรรค์	แม่ปอน	และร่วมถวายมิสซากับพวกเขา

	 วันอังคารที่	 21	 พฤษภาคม	 สมณมนตรีแห่ง

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนเดินทางไป

(อ่านต่อหน้า 11)
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บทอธิษฐานภาวนา

ความลงตัวที่น่าอัศจรรย์

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า 

จงรับพระจิตเจ้าเถิด...” (ยอห์น 20:22)

	 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานักเป่าแตรแจ๊สผู้โด่งดังนามว่า	วินตัน มาร์ซาลิส  

ได้จัดแสดงดนตรีแจ๊สที่คลับแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์ก	 ขณะเขาก�าลังเล่น

เพลงอันสดุแสนโรแมนตกิของวิกเตอร์ยงัก์ทีช่ื่อว่า “ฉนัยงัตายไม่ได้ถ้ายงัไม่ได้ 

รักกับคุณ”	 ผู้ชมต่างหลงใหลดื่มด�่าเมื่อมาร์ซาลิสแสดง	 พวกเขาสามารถรับรู้ 

ถงึความเศร้าสร้อยและความเศร้าโศกของบทเพลงน้ัน	 แต่ความเงยีบกพ็งัทลาย

ลงอย่างกะทันหันในท่อนฮุกของบทเพลง	 เมื่อโทรศัพท์มือถือของใครบางคน

ส่งเสยีงเพลงรบกวนดงัออกมาขดัจงัหวะการแสดงของมาร์ซาลสิ	 ผูช้มบางคน 

ถอนหายใจ	 บางคนหัวเราะคิกคักเล็กน้อย	 บางคนกลับไปดื่มพูดคุยกันปกติ

อย่างไม่สนใจการแสดงอีกต่อไป	ความน่าสนใจของการแสดงในช่วงเวลาพเิศษนี้

ได้สูญหายไป

		 แต่ดังนัน้จงึดูเหมอืนว่า	เจ้าของโทรศพัท์มอืถอืรูส้กึละอายใจถึงรบีร้อน

หาทางออกไปจากห้องการแสดง	 เสียงพูดของผู้ชมดังขึ้นอีกครั้ง	 เมื่อมาร์- 

ซาลิส	หยดุสกัครู่และเร่ิมการแสดงต่อ	เขากเ็ริม่เล่นบทเพลงของโน้ตท่วงท�านอง

โทรศัพท์มือถือที่ดังไปเมื่อสักครู่	 เขาเล่นซ�้าประมาณสี่รอบและเริ่มการเปลี่ยน

เข้าสู่บทเพลงที่เขาจะเล่นต่อ	 ผู้ชมเงียบเสียงลงรู้สึกว่าการแสดงอันน่าสนใจได้ 

กลับมาแล้ว	 มาร์ซาลิส	 สามารถแก้ไขสถานการณ์	 และการปรับบทเพลงได้

อย่างทันท่วงทีและจบบทเพลงที่เขาเล่นได้อย่างงดงาม	เมื่อแสดงเสร็จเสียง

ปรบมืออันดังและต่อเนื่องของผู้ชม	 ต่างช่ืนชมในบทเพลงอันไพเราะและใน

ความสามารถของเขา

	 วินตัน	มาร์ซาลิส	สร้างความลงตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์

 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้ลูกสามารถเข้าใจและเปิดรับโอกาสต่างๆ ที่ 

เข้ามาในชีวิต ทั้งความสุข ความชื่นชมยินดี และความทุกข์ยากล�าบาก ทั้ง

เรื่องที่น่ายินดีหรือสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้ลูกสามารถเอาชนะความเห็นแก่ตัว และ

มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไปได้ด้วยเทอญ อาแมน

วิถีแห่งข่าวดี
	 สามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
	 สามร้อยห้าสิบปีแห่ง	“ข่าวดี”	ในดินแดนแห่งนี้
	 ผ่านทางหยาดเหงื่อแรงกายของเหล่าธรรมทูต
	 ตั้งแต่ชุดแรกชุดต่อมา...ชุดแล้วชุดเล่า
	 ในขณะที่กระแสล่าอาณานิคมก�าลังเข้มข้น
	 ชาติที่ถือว่าตนเองล้�าอารยธรรม
	 เที่ยวออกตระเวนไปยังชาติด้อยอารยธรรม
 อ้างว่าจะน�าความเจริญก้าวหน้ามาให้
	 ทั้งๆ	ที่แต่ละชาติต่างมีอารยธรรมของตนแล้ว
	 ซึ่งแม้จะแตกต่าง
	 แต่ก็มั่งคั่งด้วยคุณค่ามานมนานเป็นพันๆ	ปี
	 ส่งทอดกันมาเป็นมรดกรุ่นแล้วรุ่นเล่า
	 ส่งผลให้ชีวิตมีคุณภาพตามครรลองมนุษย์
 แล้วนั้นก็เที่ยวยัดเยียดอารยธรรมที่น�ามา
	 อ้างนี่คือความเจริญก้าวหน้า
	 พร้อมกันนั้นก็ท�าลายคุณค่าดั้งเดิมที่มี
	 ไม่ว่าจะวิถีชีวิตความสัมพันธ์ความเชื่อ
	 หรือสิ่งสร้างสถาปัตยกรรมปฏิมากรรม
	 ลงเอยด้วยการปล้นสดมภ์ฉกชิงทรัพย์สมบัติ
	 ขนกลับบ้านกลับประเทศหน้าตาเฉย
	 กว่าที่ชนชาติพื้นเมืองจะรู้จะเข้าใจ
	 ก็หลงคารมหลงเจตนาแอบแฝงของผู้บุกรุกเสียนาน
	 คิดว่ามาดีมาช่วยมาเปิดหูเปิดตาน�าความเจริญมาให้
	 เหมือนตั้งใจมาให้และให้...ว่างั้น
	 กลายเป็นการมาเอาและมาเอา
 กระทบไปถึงธรรมทูตผู้น�าข่าวดีมา
	 ในบริบทอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้คนขณะนั้น
	 คงต้องออกแรงเพิ่มความพยายามเป็นหลายเท่า
	 ไหนจะยืนยันในเจตนาให้ประจักษ์
 ไหนต้องแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งความบริสุทธิ์ใจ
 ไหนต้องสร้างความสัมพันธ์ให้ได้มาซึ่งความเชื่อใจ
 ไหนต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเป้าหมายที่มา
	 ต่างจากเป้าหมายคนล่าอาณานิคมโดยสิ้นเชิง
	 ที่ท�าเหมือนน�าข่าวดีมาให้
	 ในความเป็นจริงแล้วเป็นข่าวร้ายล้วนๆ
	 กว่าจะพูดค�าว่า	“ข่าวดี”	“พระวรสาร”
	 ธรรมทูตต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากรากหญ้า
 ตามพระธรรมล้�าลึกแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์
	 ร่วมชีวิตกับชาวบ้านอย่างชาวบ้าน
	 เติมเต็มชีวิตแต่ละคนในทุกด้าน
	 ชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาการรักษาเยียวยา
 เพราะนั่นคือธรรมชาติแห่งข่าวดี
	 แทรกซึมความดีเข้าไปทุกแง่ทุกมุมชีวิตมนุษย์
 ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข
 ธรรมทูตมีสุขมีความยินดี
 ชาวบ้านเดือดร้อนมีปัญหา
 ธรรมทูตร่วมเดือดร้อนร่วมปัญหาร่วมชะตากรรม
	 เพราะนั่นคือวิถีแห่งข่าวดีของพระเจ้า...
	 สามร้อยห้าสิบปีแห่งข่าวดีในแดนสยาม
 วิถีแห่งข่าวดีนี้ต้องเห็นได้เด่นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
	 เห็นได้ในวิถีชีวิตคริสตชนผู้เป็นศิษย์พระคริสต์
	 ข่าวดีที่ประกาศต้องเป็นข่าวดีอย่างเป็นรูปธรรม
 เพราะนั่นคือความน่าเชื่อถือแห่งข่าวดี
	 ไม่เช่นนั้นแล้วก็คงเป็นแค่ข่าวดีในหลักการ
	 เป็นข่าวดี...ใช่	น่าจะเป็นข่าวดี...ใช่	
	 แต่ดูจะเป็นข่าวดี...ดีกว่าที่จะเป็นจริงได้
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	 เมื่อวันท่ี		13	พฤษภาคม	ค.ศ.	2019		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงส่งสาส์นร่วมแสดง 

ความเสียใจในการสิ้นพระชนม์ของ	 พระคาร์ดินัล Nasrallah Pierre Sfeir	 พระอัยกาเกษียณของ 

พระศาสนจักรตะวันออก	อันทิโอก	จารีตมาโรไนต์		“ผู้สันทัดในการสร้างความปรองดองเพื่อน�าสันติภาพและ

การคืนดีสู่ปวงชน”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงส่งโทรเลขถึงพระคาร์ดินัล Béchara Boutros Raï, O.M.M.,  

พระอัยกาของพระศาสนจักรมาโรไนต์	แห่งเมืองอันทิโอก		ประเทศเลบานอน	เพ่ือร่วมไว้อาลัยพระอัยกา  

Nasrallah Pierre Sfeir	ผู้ด�ารงต�าแหน่งพระอัยกาแห่งพระศาสนจักรมาโรไนต์	ระหว่าง	ค.ศ.	1986		ถึง	

ค.ศ.	2011	พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่	12		พฤษภาคม	ค.ศ.	2019	เพียงสามวันก่อนวันเกิดครบ	99	

ชันษา	

สาส์นแสดงความเสียใจ  

	 ผู ้สื่อข่าวประจ�าส�านักข่าวฟีเดสในกรุงโรม 

ได้รายงานว่า	 “ประชาชนชาวเลบานอนร่วมไว้ทุกข์ของ 

การจากไปของพระคาร์ดินัล	 Nasrallah	 Pierre 

Sfeir	 ทั้งนี้รัฐบาลเลบานอนได้ประกาศให้ประชาชน 

ทั่วประเทศร่วมไว้อาลัย	 เป็นเวลา	 2	 วัน	 ระหว่างวันที่	

15-16		พฤษภาคม	เพื่อถวายเกียรติแด่ท่าน”		

	 พระอัยกา	Sfeir		ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าพระศาสน- 

จักรตะวันออกจารีตมาโรไนต์	 สองสามปีสุดท้ายก่อน 

ส้ินสุดสงครามกลางเมืองในประเทศ	 ซึ่งกองทหารติด 

อาวุธที่เป็นคริสตชนปะทะกับฝ่ายรัฐบาล		ท่านได้ทุ่มเท 

เพ่ือให้เกิดเอกราช	 อิสรภาพ	 และอ�านาจอธิปไตย	 

กลับคืนสู่ปวงชน	รวมถึงความปรองดองระหว่างศาสนา 

ระหว่างช่วงเวลาทีย่ากล�าบากดงัปรากฏในประวตัศิาสตร์

ของประเทศไม่นานก่อนหน้านี้	 	 เช่น	 ช่วงเวลาท่ีชาว 

เลบานอนอยูภ่ายใต้การปกครองของซีเรีย	น�าโดย	Hafez	

el	Assad.		

	 “พระอัยกาเกษียณ	Sfeir	ยังได้รับความชื่นชม 

ในบทบาทของการน�าความปรองดองระหว่างคริสตชน

และศาสนิกของชนพื้นถิ่น	 Druze	 ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณ

เอเชยีตะวนัตกทีรู่จ้กัดใีนช่ือ	AL-Muwahhidun		กลุม่ชน 

ที่เรียกตนเองว่า	“ศาสนิกที่มีความเชื่อและยึดในค�าสอน

ว่า	 มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว	 และใช้ภาษาอาราบิก 

ในการสื่อสาร”			

	 ผู้สื่อข่าวส�านักข่าวฟีเดส	 เสริมว่า	 “พระอัยกา

เกษียณยังได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญที่ช่วย

ผลักดันรัฐบาลเลบานอนให้มีการลงนามในสัตยาบัน

เพื่อสิ้นสุดการท�าสงครามกลางเมืองในประเทศ	 เมื่อ 

วันที่	5		พฤศจิกายน	ค.ศ.	1989”

การประจักษ์ของแม่พระแห่งเมดจูกอเรย์ 
                                        

 St. James Church | Medjugorje 

วัดนักบุญยากอบ  เมดจูกาเรย์

	 ด้วยตระหนักถึงพระหรรษทานมากมายที่ 

พระแม่มารีย์แห่งเมดจูกอเรย์ได้ประทานแก่ศาสนิกชน 

ที่มาวอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่		พระศาสนจักร			

จึงยังคงก�าลังศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อประกาศรับรอง

อย่างเป็นทางการ	 เกี่ยวกับการประจักษ์ของแม่พระที่

เมดจูกอเรย์

	 เมื่อพิจารณาถึงศาสนิกชนจ�านวนมากที่พากัน

มาเยือนสักการสถานพระแม่มารีย์แห่งเมดจูกอเรย์	 	 ถึง	

“พระพรมากมายที่ได้รับจากการวอนขอผ่านพระแม่”	

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนผู้แสวงบุญถึงความ

ส�าคัญที่ควรระมัดระวังในการแสดงออกซึ่งความเชื่อ

ศรัทธา	 ซึ่งพระศาสนจักรก�าลังด�าเนินการตรวจสอบ 

ในเชิงลึกอยู่		

 อเลสซานโดร	ผู้อ�านวยการสันตะส�านัก	กล่าว 

เมื่อวันที่	 12	 	พฤษภาคม 

ค.ศ.		2019		ว่า	“ตามรายงาน 

ของมงซินญอร์โฮเซอร  ์ 

การเยือนของผู้แทนอย่าง 

เป ็นทางการของสันตะ-

ส�านัก	 และผู้แทนสมณทูต 

ประจ�ากรุงซาราเจโว	 ซึ่ง 

เป็นเมอืงหลวงของประเทศ

บอสเนีย-เฮอร ์เซโกวินา	

สถานท่ีที่พระแม ่มารีย ์ 

งานอภิบาลจะมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมคุณความดีในภาพรวม

เป็นส�าคัญ”	

การเยือนของผู้แทนพระสันตะปาปา  

	 ส�านักข ่าวประจ�าสันตะส�านักรายงานว ่า	

“สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตัดสินพระทัยเดินทางมา

เยอืนสกัการสถานพระแม่มารย์ีแห่งเมดจกูอเรย์	 หลงัจาก 

ท่ีมงซินญอร์โฮเซอร์	 พระอัครสังฆราชเกษียณแห่ง

โปแลนด์	 ในฐานะผู้แทนพิเศษจากสันตะส�านักที่ส่งมา

เยือนเมดจูกอเรย์	ในวันที่		31	พฤษภาคม	ค.ศ.	2018”

ปรากฏการณ์ด้านจิตวิญญาณ  

	 วันที่พระแม่มารีย์ได้ทรงประจักษ์มาที่เมดจู- 

กอเรย์	 	 ยังหมู่บ้านเล็กๆ	 ที่บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา	 

เริ่มต้นใน	 ค.ศ.	 1981	 	 ประจักษ์พยานของเหตุการณ์

เป็นเด็กๆ		จ�านวน	6		คน	อายุระหว่าง	10-16	ปี	ที่ได้

เห็นพระแม่มารีย์ประจักษ์มาบนเนินเขา		

	 ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1981	 เป็นต้นมา	 	 สักการสถาน

เมดจูกอเรย์ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ด้านจิตวิญญาณ	

ซึ่งดึงดูดผู้แสวงบุญหลายล้านคนจากประเทศต่างๆ	 ใน

ห้าทวีป	 ให้เดินทางมาแสวงบุญยังสักการสถานแห่งนี้		

ผู้แสวงบุญเหล่าน้ันได้น�าประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณ

ที่พวกเขาสัมผัสผ่านสาส์นของพระแม่	 กลับไปแบ่งปัน

แก่ศาสนิกชนในบ้านเกิดของตน

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงมอบข้อ

เตือนใจว่า	“พระศาสนจักรติดตามเรื่องราวด้วยความใจ

กว้างและความรอบคอบ	 ในพัฒนาการของเหตุการณ์

การประจักษ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม”

ได้ประจักษ์มา”

ด้านการอภิบาล   

	 ผู้รับผิดชอบได้ก�าหนดให้ผู้แสวงบุญที่เยือน

อย่างเป็นทางการควรจัดกลุ่มแสวงบุญผ่านสังฆมณฑล

หรือชุมชนวัด	 และไม่อาจ	 “จัดกลุ่มเฉพาะ”	 เป็น

ครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนสนิทได้เพื่อหลีกเลี่ยงความ

สับสนหรือข้อกังขาในด้านข้อค�าสอนของศาสนา	 	ทั้งนี้

รวมถงึผูอ้ภบิาลและสมาชิกคณะนกับวชต่างๆ	ท่ีประสงค์

จะเยือนสักการสถานเมดจูกอเรย์	 และเพื่อสมโภชหรือ

เฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ		

	 ในการอนุมัติการเยือนแก่ผู้แสวงบุญ	  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย�้าความส�าคัญของการ

พิจารณา	 “จ�านวนผู้แสวงบุญ”	 ที่เดินทางไปยังสักการ-

สถานเมดจูกอเรย์	และ	“พระหรรษทานที่ได้รับมากมาย

จากการเยือนนี้”	เพื่อว่า	“เป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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 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"

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

คุณแมอันนา อารมณ อานามนารถ
ชาตะ 19 ธันวาคม 1934

พักผอนในพระเจา 4 มิถุนายน 2010

(วันทามารีย เปยมดวยหรรษทาน
พระเจาสถิตกับทาน)

จากอนุสรณ  อานามนารถ  และลูกหลาน

จากอนุสรณ  อานามนารถ  และลูกหลาน

วันทามารียเปยมดวยหรรษทาน  
พระเจาสถิตกับทาน

จากอนุสรณ อานามนารถ และลูกหลาน

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เลโอนารโด 
สุดใจ อานามนารถ

เกิดใหมในพระเจา
15 มิถุนายน 2004

ครบรอบ 15 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เลโอนารโด 
สุดใจ อานามนารถ

เกิดใหมในพระเจา
15 มิถุนายน 2004

ครบรอบ 15 ป

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

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

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

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 

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

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

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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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สิ่งท้าทายการประกาศข่าวดี

ยุคดิจิทัล
 “เยาวชนอาจตกเป็นเหยื่อความเลวร้าย

ที่สุดบนสื่อสารสังคม”  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ตรัส
 Catholic News Service (6 เมษายน 2019)  

รายงานโดย Junno  Arocho  Esteves 

วาติกัน  l  “ขณะที่เราสามารถใช้การสื่อสารดิจิทัล	และ

สื่อสารสังคม	 	 เป็นเครื่องมือการประกาศข่าวดี	 	 และ

เป็นสถานที่เสวนากับผู้อื่น		ในเวลาเดียวกันมันก็เป็น

สภาพแวดล้อมที่เยาวชนตกเป็นเหยื่อความเลวร้ายที่สุด

ของมนุษยชาติด้วย”	 	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ได้เขียนไว้ในสมณลิขิตฉบับใหม่ชื่อ	 Christus	 	 vivit	 

(พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์)		ถึงบรรดาเยาวชน

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนว่า	 “สภาพ-

แวดล้อมดิจิทัลนี้กลายเป็นแบบแผน	 “ที่มีผลลึกซึ้ง”		

เยาวชนสามารถใช้สื่อสาร		และพัฒนาความสัมพันธ์กับ

ผู้อื่น”

	 “เยาวชนมีชีวิตว่องไวและฟุ่มเฟือย		ต้องการ

ยืนยันบุคลิกของตนในปัจจุบัน		จึงเผชิญกับการท้าทาย

ใหม่ๆ	ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับโลกจริง	 	 และโลกเสมือน

จริง	 ที่ท�าให้พวกเขาโดดเดี่ยว	 	 ราวกับว่าวางเท้า	 (ปัก

หลัก)	บนแผ่นดินที่ยังไม่มีการค้นพบ”

	 “เยาวชนควรเป็นศิษย์ธรรมทูต...	 ให้ไปยังพ้ืนท่ี

บรรดาผู้อาวุโสได้ละทิ้งไว้		ขอให้เยาวชนเข้มแข็งมีเครือ- 

ข่ายสังคมกับพระเจ้า	 	ความเป็นพี่น้องกัน	 	และการ

อุทิศตน”		

	 เอกสารฉบับนี้	 ส�านักวาติกันได้เผยแพร่วันที่	 

2	 เมษายน	 2019	 เป็นผลของสมัชชาบิชอปเดือน

ตุลาคม	2018	เรื่อง	“เยาวชน	ความเชื่อและการไตร่ตรอง 

กระแสเรียก”

	 สื่อมวลชนดิจิทัลมีท้ังประโยชน์และโทษ...

ท�าให้เราเข้าใจตนเอง		เข้าใจผู้อื่น		สัมพันธ์กับผู้อื่น		แต่

ก็ท�าให้เกิดความโดดเดี่ยว...ละเลยศักดิ์ศรีมนุษย์	 เช่น

สื่อลามก

	 มีนักข่าวคนหนึ่งถามว่าเอกสารยาว		183		หน้า 
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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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ถึ ง บ ร ร ด า เ ย า ว ชน	

พวกเขาจะสนใจหรือ

	 บิชอป	ฟาบีโอ 

ฟาเบเน	 	 เลขาฯ	 ของ

สมัชชาบรรดาบิชอป		

ได้กล่าวว่า	 “สมณสภา 

ว่ า ด้ ว ย ฆ ร า ว า ส		

ครอบครัว	 	 และชีวิต”	

มีหน้ าที่ รั บ ผิดชอบ

เรื่องนี้	 	 ...โดยใช้ภาษา

ของเยาวชนในโลก

ดิจิทัล”

 ฟ . วี ร ะ  

อาภรณ์รัตน์ สรุป
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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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เยี่ยมชมวัดนักบุญยอแซฟ	 และหมู่บ้านโปรตุเกส	 ซึ่ง

เป็นสถานที่ที่บรรดามิชชันนารีได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง

ข่าวดีเมล็ดแรกลงในกรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งเป็นราชธานีของ 

ราชอาณาจกัรสยามในสมยัน้ัน	ทีถื่อว่าเป็นสถานทีก่�าเนิด

ของมิสซังสยาม

	 พระคาร์ดินัลฟิโลนีได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติ- 

ศาสตร์	 ณ	 กรุงเก่า	 ที่มีความส�าคัญกับพระศาสนจักร

คาทอลิกและพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่

		 พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด	ฟิโลนี	(Card.	Fernan-

do	 FILONI)	 สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชน	 (Congregation	 for	 the	 Evan- 

gelization	of	Peoples)	หรือสมณกระทรวง	“โปรปา- 

กันดา	ฟีเด”	(Propaganda	Fide)	เป็นสมณกระทรวง

รบัผดิชอบการแพร่ธรรมทัว่โลก	รวมท้ังประเทศไทยด้วย		

	 พระคาร์ดินัลเเฟร์นันโด	 ฟิโลนี	 ชาวอิตาเลียน	

เกิดวันที่	15	เมษายน	ค.ศ.	1946	

	 บวชเป็นพระสงฆ์วันที่	 3	 กรกฎาคม	 ค.ศ.

1970	เมื่ออายุ	24	ปี

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2	ได้ 

ทรงแต่งตั้งท่านเป็นอาร์ชบิชอปวันที่	 19	มีนาคม	ค.ศ.	

2001	 	

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16	 ได้ 

ทรงแต่งตั้งท่านเป็นพระคาร์ดินัล	 ขั้นสังฆานุกร	 (Car- 

dinal		Deacon)	วันที่	18	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2012	และ 

ได้รับแต่งต้ังเป็นสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชน	วันที่	10	พฤษภาคม	ค.ศ.	2011

	 ค.ศ.	 2013	 ได้เข้าร่วมประชุม	 “คอนเคลฟ”	

เพื่อเลือกตั้งพระสันตะปาปา	ด้วย

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงยกฐานะ 

พระคาร์ดินัลเป็นขั้นบิชอป	 (Cardinal	 Bishop)	 เมื่อ

วันที่	28	มิถุนายน	ค.ศ.	2018

	 ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

ประเทศจีน	และตะวันออกกลาง

	 เคยได้รับหน้าที่ต่างๆ	 ทางการทูตแห่งสันตะ- 

ส�านัก	ประจ�าประเทศต่างๆ		เช่น	ประเทศศรีลังกา	(ค.ศ.	 

1981-87)	 อิหร่าน	 (ค.ศ.	 1983-85)	 บราซิล	 (ค.ศ.	

1989-92)		และได้รับแต่งตั้งเป็นสมณทูตครั้งแรกประจ�า 

ประเทศอิรัก	 และจอร์แดน	 ค.ศ.	 2001-06	 และย้าย

ไปประจ�าประเทศฟิลิปปินส์	 (ค.ศ.	 2006-07)	 และเคย 

รับต�าแหน่งสมณมนตรีประจ�าส�านักเลขาธิการแห่ง 

สันตะส�านัก	นครรัฐวาติกัน	(หรือ	Substitute	เทียบเท่า

รัฐมนตรีมหาดไทย)	ค.ศ.	2007-11

	 สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	 ได้เรียนเชิญท่านมา	 เพื่อเปิดงานฉลอง 

“350	 ปี	 มิสซังสยาม”	 วันที่	 18	 พฤษภาคม	 ค.ศ. 

2019	 และท่านได้เดินทางไปภาคเหนือ	 เพื่อเยี่ยมเขต

ศาสนปกครองเชียงใหม่	 เชียงราย	 และมีบรรดาบิชอป	

ผูน้�าพระศาสนจกัรท้องถิน่	บาดหลวง	นักบวชชาย-หญิง	

และสัตบุรุษ	มาร่วมพิธีด้วย	

  สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 15	 ได้ 

ทรงตั้งสมณกระทรวงโปรปากันดา	 ฟีเด	 ขึ้นวันที่	 12 

มีนาคม	 ค.ศ.	 1622	 เพื่อส่งธรรมทูตออกไปแพร่ธรรม 

ท่ัวโลก	 และสมัยของพระองค์ได้ทรงประกาศให้การ

เลือกตั้งพระสันตะปาปาเป็นการประชุมลับ	(Conclave)	

ค.ศ.	1627	

 สมเด็จพระสันตะปาปาอูร์บาโน ที่ 8	 (ค.ศ.	

1627-44)	ได้ทรงตั้งบ้านเณรศูนย์กลางขึ้น	ชื่อวิทยาลัย 

อูร์บานีอานา	 (Collegium	 Urbanum)	 ส�าหรับอบรม 

ผู้ที่จะส่งไปเป็นธรรมทูตทั่วโลก	

 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6	 ได้ทรง 

เปลี่ยนโครงสร้าง	“โรมัน	คูเรีย”	ใหม่	และได้เปลี่ยนช่ือ 

สมณกระทรวงเป็น	 “สมณกระทรวงประกาศพระวรสาร 

สู่ปวงชน”	 (Congregation	 for	 Evangelization	 of	

Peoples)	วันที่	15	สิงหาคม	ค.ศ.	1967	

 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 ได้ 

ทรงสถาปนามิสซังสยาม	วันที่	4	มิถุนายน	ค.ศ.	1669/

พ.ศ.	2212

พระศาสนจักรไทย (ต่อจากหน้า 5)

โรงแรมดิเอ็มเพรสให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่เป็นปกาเกอะญอ 60 คน แต่งชุดปกาเกอะญอ มาส่งพระคาร์ดินัล 

ฟิโลนี ก่อนเดินทางไปสนามบิน

	 ส�าหรับพระคาร์ดินัลท่ีเป็นสมณมนตรีแห่ง

สมณกระทรวงฯ	 ท่ีคนไทยเราคุ้นเคย	 	 และบางองค์ได้

มาเยี่ยมประเทศไทยด้วย	พระคาร์ดินัลอังเยโล รอซซี 

(ค.ศ.	 1970-84)	พระคาร์ดินัลโจเซฟ ทอมโก	 (ค.ศ.

1985-2001) พระคาร์ดินัลเครสเซนซีโอ  เซเป	(ค.ศ.	

2001-06)	 พระคาร์ดินัลอีวาน ดีอาส	 (ค.ศ.	 2006-

11)	และ	ณ	เวลานี้	พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด	ฟิโลนี	(ค.ศ.	

2011	-	ปัจจุบัน	(2019)

	 ตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันมีผู ้ที่ท�าหน้าที่

เป็นสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงดังกล่าวทั้งหมด	 

40	องค์	

	 ในอดีตช่วงหนึ่งได้เรียกพระคาร์ดินัลของ

สมณกระทรวงประกาศพระวรสารฯ	 นี้ว่า	 “โป๊ปสีแดง	 -	 

Red	Pope”	เพราะเหตุผลที่ว่าท่านมีอ�านาจในการดูแล 

ประเทศต่างๆ	 ในเขตการแพร่ธรรม	 คือประเทศต่างๆ	

ในภาคพื้นทวีปเอเชีย	 แอฟริกา	 ออสเตรเลีย	 และบาง

ประเทศในแถบลาตินอเมริกา	 ประเทศไทยอยู่ภายใต้ 

การดแูลของสมณกระทรวงน้ี	 รวมท้ังการน�าเสนอแต่งตัง้

บชิอปใหม่	 กจิการการอบรมสามเณรเพ่ือเตรยีมตัวเป็น

บาดหลวง	และการขอทุนต่างๆ	เพื่อการแพร่ธรรม	ฯลฯ	

อยู่ในอาณัติของสมณกระทรวงนี้	

 ขอบพระคุณบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และ

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

 ขอบพระคุณข้อมูลจาก มงซนิญอร์ ดร.วษิณุ 

ธญัญอนนัต์

 ขอบคุณทีมช่างภาพจิตอาสาทุกท่าน ร่วม

บนัทกึภาพ 
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(อ่านต่อหน้า 14)

อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 20)

2019 คณะปีเม เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ร่วมกับ 

พี่น้องสัตบุรุษเขตวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง จัด 

พิธีปลงศพคุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี บาดหลวงคณะ

ธรรมทูตปีเม ที่วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง โดยมี 

บรรดาบาดหลวง นักบวชหญิง-ชาย และพี่น้อง 

สัตบุรุษ โดยเฉพาะพี่น้องชาวอาข่าและลาหู่ เกือบ 

ทุกหมู่บ้าน ลงมาจากบนดอยเพื่อมาร่วมภาวนาและ 

ไว้อาลัยแด่คุณพ่อเป็นคร้ังสุดท้ายจ�านวนมาก 

บรรยากาศเหมือนฉลองชัยชนะให้กับวีรบุรุษผู้ 

กล้าหาญท่ีเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องคริสตชน

ตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นเวลากว่า 47 ปี อย่างไม่รู้จัก

เหน็ดเหนื่อย

	 พิธีเริ่มด้วยผู้แทนอ่านรายงานประวัติของ 

คุณพ่อโจวันนี	ซิมบัลดี	 3	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	ภาษา

อาข่า	 และภาษาลาหู่	 จากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ

เพ่ืออุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อตามพิธีกรรมตาม

ปรกติต่อไป	

	 ในช่วงบทเทศน์ ให้ข้อคิดบิชอปฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธี	 ได้ให้ข้อคิด

ว่า	 “จากการที่ได้รู้จักกับคุณพ่อโจวันนี	 ซิมบัลดี	 ท่าน

เป็นบาดหลวงมิชชันนารีองค์หน่ึงท่ีมีความเช่ือความรัก 

ต่อพระเยซูเจ้าอย่างมาก	จนทุ่มเทและอุทิศตลอดชีวิต 

ของท่านเพื่อประกาศข่าวดีและแบ่งปันให้พี่ น้อง 

คริสตชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวอาข่าและลาหู่เป็นอย่าง

มาก	 คุณพ่อต้องการให้พี่น้องได้รู้จักและรักพระเยซูเจ้า 

เหมือนกับคุณพ่อ	 จะเห็นว่าความรักท่ีคุณพ่อมีต่อพ่ีน้อง 

ชาวอาข่าและลาหู่เป็นพิเศษน้ัน	 ภายในวัดในรูปแกะสลัก

รูปพระคริสต์แสดงองค์นั้น	 นอกจากมีรูปของบรรดา

โหราจารย์แล้ว	 มีรูปของคุณพ่อโจวันนี	 ซิมบัลดี	 และ 

คุณพ่ออันโตนีโอ พาพ่ีน้องชนเผ่าอาข่าและลาหู่มาถวาย

แด่พระกุมารเยซูเจ้าด้วย	

	 คุณพ่อได้ทุ่มเทชีวิตท้ังพละก�าลัง	แรงกาย	แรงใจ 

สติปัญญา	 ให้กับงานแพร่ธรรมประกาศข่าวดีให้กับพ่ีน้อง

ชาวอาข่าและลาหู่	 โดยเฉพาะที่เขตอ�าเภอฝาง	 อ�าเภอ

เชียงดาว	 อ�าเภอไชยปราการ	 อ�าเภอแม่อาย	 จังหวัด

เชียงใหม่	 และเขตวัดเทิดไทย	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	

จังหวัดเชียงราย	 จากเดิมที่มีคริสตชนเพียงไม่กี่คน	 จน 

ในที่ สุ ดมี จ� านวนหมู่ บ้ าน เป็นร้ อยและคริ สตชน 

หลายพันคน	 จนต้องแบ่งออกเป็นเขตวัดพระจิตเจ้า

แม่สรวย	 เขตวัดพระตรีเอกภาพ	 เทิดไทย	 และคุณพ่อ

ได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะชาวอาข่าและ

ลาหู่	 ทั้งปลูกฝังความเชื่อความศรัทธา	 ให้การศึกษา

แก่เด็กและเยาวชนด้วยการสร้างศูนย์คาทอลิก	 ส่งเสริม

วิชาชีพ	และเมื่อรู้ว่าพี่น้องคริสตชนอพยพย้ายไปท�างาน

ที่ไหนก็ตามคุณพ่อจะติดตามให้ก�าลังใจเสมอ	

	 ความรักในพระเจ้าของคุณพ่อนี้เอง	 เชื่อว่า 

คุณพ่อได้รับรางวัลความสุขนิรันดรกับพระองค์ใน

สวรรค์และภาวนาส�าหรับพวกเราด้วย”

	 และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว	คุณพ่อเปโตร  

อูร์บานี ผู้แทนของคณะปีเมในประเทศไทย	 ได้กล่าว

ขอบคุณผู้มาร่วมในพิธีและอาลัยแด่คุณพ่อโจวันนี	 ซิม-

บัลดี	 ว่า	 “โดยปรกติทั่วไปเวลาไปร่วมในพิธีปลงศพ

ต่างๆ	 ก็จะบอกว่าเสียใจที่จากพวกเราไป	 แต่อย่างไร

ก็ตามแรกเริ่มเดิมทีพระเจ้าสร้างเรามนุษย์นั้นมีความสุข	

แต่เมื่อบาปเข้ามาในโลกนี้ด้วยเล่ห์กลของปีศาล	 ท�าให้

มนุษย์มีความทุกข์ยากล�าบากบนโลกน้ี	 แต่อย่างไรก็ตาม

พระเจ้าไม่ต้องการให้เราสิ้นหวังแต่พระองค์ส่งพระผู้ไถ่

มาช่วยเหลือเรา	 ดังนั้นมนุษย์เราไม่ด�ารงชีวิตอยู่อย่าง

สิ้นหวัง	 แต่ต้องมีความหวังที่จะกลับไปรับความสุขกับ

พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง	 นอกจากคนที่ไม่มีความเชื่อก็จะ 

สิ้นหวัง	

	 ดังนั้น	 จึงต้องบอกว่าขอแสดงความชื่นชม

ยินดีที่คุณพ่อโจวันนี	 ซิมบัลดี	 ได้รับเรียกจากพระเจ้า

ให้มาท�าหน้าท่ีบนโลกนี้และคุณพ่อได้ท�ามาแล้วอย่างดี	 

สมบูรณ์ที่สุดแล้วในสายตามนุษย์	 และแล้วพระองค์ก็ 

เรียกคุณพ่อเพื่อกลับไปรับรางวัลนิรันดรในสวรรค์	 

หลังจากที่คุณพ่อได้ทุ่มเทตลอดชีวิตเพื่อท�าหน้าที่ 

ที่ ได้รับเรียกและได้รับมอบจากพระองค์นี้อย่างดี

ที่สุดแล้ว	 เช่น	 เมื่อหลายปีก่อนเมื่อคุณพ่อเป็นมะเร็ง 

ที่กระเพาะต้องกลับไปผ่าตัดที่ประเทศอิตาลี	 เมื่อดีขึ้น 

ผู้ ใหญ่ของคณะเห็นว่าคุณพ่ออายุมากแล้วและได้

ท�างานอย่างหนักมาตลอดเวลาท่ีผ่านมา	ดังน้ันไม่ต้องการ 

ให้คุณพ่อกลับมาท�างานที่ประเทศไทยอีก	 แต่คุณพ่อ

บอกว่าต้องกลับมาท�างานให้ถึงที่สุดจนวันสุดท้าย	 ใน

ที่สุดก็กลับมาช่วยงานที่เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์

ฝางน้ีจนวาระสุดท้ายจริงๆ	 จากตัวอย่างชีวิตของคุณพ่อ

เราเชื่อว่าคุณพ่อได้รับความสุขกับพระองค์ในสวรรค์

แล้ว	

ประวัติของคุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี

คุณพ่อโจวันนี	 ซิมบัลดี	 เกิดเมื่อวันที่	 3	

กรกฎาคม	ค.ศ.	1929	ที่เมืองมิลาน	(Milan)	ประเทศ 

อิตาลี	เป็นบุตรของนาย Felice กับ	นาง Josephina 

คุณพ่อเป็นบุตรคนที่	4	ในจ�านวนพี่น้องทั้งหมด	5	คน	

ชาย	3	คน	หญิง	2	คน	พอโตขึ้น	ได้เข้าเรียนที่โรงเรียน

ในตัวเมืองใกล้ๆ	 หมู่บ้านและจากการที่บิดาและมารดา

เป็นคนศรัทธา	 จึงได้มีโอกาสเข้าวัดและช่วยมิสซาเป็น

ประจ�า	 และจากการที่ได้เห็นตัวอย่างของคุณพ่อเจ้าวัด

ในขณะนั้น	คือ	คุณพ่อ Aldo Bollini 	คุณพ่อโจวันนี	 

ซิมบัลดี	 จึงได้ถามคุณพ่อเจ้าวัดว่าอยากเป็นพระสงฆ์

จะต้องท�าอย่างไร	 และคุณพ่อเจ้าอาวาสได้แนะน�าให้

สมัครเข้าเป็นเณร	ในที่สุดก็สมัครเข้าเป็นเณรในบ้านเณร

พระหฤทัย	ของคณะปีเม

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมแล้ว	 ก็หยุดเรียนเพื่อเข้าเป็น

โนวิส	 1	 ปี	 จากนั้นเข้าศึกษาต่อในบ้านเณรใหญ่ของ

คณะปีเมที่เมืองมิลาน	 ประเทศอิตาลี	 หลังจากเรียนจบ 

ที่บ้านเณรใหญ่แล้ว	 ในวันที่	 28	 มิถุนายน	 1953	 ได้

บวชเป็นบาดหลวงในคณะปีเม	 แต่ต้องขออนุญาตเป็น

กรณีพิเศษจากกรุงโรม	เนื่องจากคุณพ่ออายุยังไม่ถึง	25	

ปี	

	 หลังจากบวชเป็นบาดหลวงแล้ว  	 ทางคณะได้ 

ให้คุณพ่อท�างานในบ้านเณรเล็กของคณะเป็นเวลา	 3	 ปี	 

จากนั้นทางคณะส่งคุณพ่อไปเรียนภาษาอังกฤษท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา	1	ปี	หลังจากเรียนภาษา

อังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว	 ทางคณะได้ส่ง 

คุณพ่อไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศเมียนมา	 ท�างานกับ

ชาวเขาเผ่าลาหู่ที่เมืองเชียงตุง	 และเมืองป๊อก	 ประเทศ

เมียนมา	 เป็นเวลา	 8	 ปี	 ซึ่งการเดินทางระหว่างเมือง

เชียงตุงกับเมืองป๊อกในขณะนั้น	 ต้องใช้เวลาเดินทางถึง	

4	วัน	หลังจากนั้นไปเป็นเจ้าอาวาสที่เมืองยอง	ประเทศ 

เมียนมา	 เช่นเดียวกันอีก	 4	 เดือนก่อนที่วีซาจะหมด

อายุ	 และในเดือนมกราคม	 1964	 หลังจากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง	 ทางรัฐบาล 

เมียนมาจึงไม่ต่อวีซาให้คุณพ่ออีก	 และจ�าเป็นต้องออก 

จากประเทศเมียนมากลับประเทศอิตาลี	 เม่ือกลับประเทศ 

อิตาลี แล้ วทางคณะได้ แต่ งตั้ ง ให้ คุณพ่อท� า ง าน 

ในบ้านเณรของคณะที่เมืองมิลาน  	 เป็นอธิการบ้านเณร 

3	 ปี	 แล้วจึงย้ายไปเป็นอธิการบ้านเณรใหญ่ของคณะที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ตั้งอยู่ที่เมืองดีทรอยต์	รัฐมิชิแกน	

เป็นเวลา	3	ปี

	 ปลายเดือนธันวาคม	ค.ศ.	 1972	ทางคณะได้

ส่งคุณพ่อโจวันนี	 ซิมบัลดี	 เข้ามาท�างานในประเทศไทย	

เป็นกลุ่มแรกร่วมกับคุณพ่ออังเยโล กัมปาญอลี 	อดีต

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร	 แพร่	 และคุณพ่อ

ซิลวาโน มายิสตราลี อดีตอาจารย์ประจ�าวิทยาลัย 

แสงธรรม	 โดยคุณพ่อมีจุดประสงค์เพื่อท�างานติดตาม

และแพร่ธรรมกับพ่ีน้องชาวเขาเผ่าลาหู่ในประเทศไทย 

ที่อพยพมาจากประเทศเมียนมา	 เนื่องจากคุณพ่อเคย 

ท�างานแพร่ธรรมกับชาวลาหู่ที่ประเทศเมียนมามา 

ก่อนหน้าน้ีแล้ว	8	ปี	ในท่ีสุดคุณพ่อได้เร่ิมท�างานแพร่ธรรม

กับพ่ีน้องชาวลาหู่ที่อ�าเภอฝางนี้ต่อจากคณะเบธาราม 

ที่เข้ามาท�างานกับพี่น้องชนเผ่าลาหู่ก่อนแล้ว	 และได้ 
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ถอนตัวออกไปเพื่อให้คณะปีเมได้เข้ามาท�างานกับ 

ชนเผ่าลาหู่ต่อไป

	 และจากการท่ีคุณพ่อได้ออกเย่ียมเยียนชาวบ้าน

และได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน	 ท�าให้ทราบว่าชาวบ้าน

ส่วนใหญ่มีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา

และการอบรมด้านค�าสอน	กอปรกับคุณพ่อเห็นว่าเด็ก	ๆ	 

ชาวลาหู่จ�านวนมากไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ	 จึงคิด 

ที่จะสร้างบ้านพักส�าหรับเด็กเหล่านี้	 จากนั้นจึงได้สร้าง

บ้านพักหลังหนึ่งส�าหรับเด็กผู้ชาย	 และหลังหนึ่งส�าหรับ

เด็กผู้หญิง	

	 ค.ศ.	 1974	 คุณพ่อเร่ิมรับเด็กชาวลาหู่กลุ่มแรก

จ�านวน	 15	 คน	 เข้ามาพักประจ�าที่ศูนย์คาทอลิกฝาง

แห่งนี้	 และเข้าเรียนที่โรงเรียนประจ�าอ�าเภอฝาง	 ส�าหรับ

กิจกรรมส�าหรับเด็กกลุ่มนี้คือ	 ในขณะที่พักอยู่ในศูนย์

คาทอลิกฝางนั้น	 ได้มีโอกาสเรียนค�าสอน	 เรียนอ่าน

เขียนภาษาลาหู่	 หลังจากนั้นมีจ�านวนเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	

คุณพ่อจึงได้จัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน	 เพ่ือจัดสร้างวัดประจ�าศูนย์ 

และบ้านพักส�าหรับเด็กหญิงที่จะเข้ามาพักประจ�า 

ในศูนย์ฯ	 และมีการถวายมิสซาครั้งแรกในวัดหลังใหม่นี้

ในวันที่	30	กันยายน	1976

	 9	 ปีต่อมา	 ได้มีกลุ่มพี่น้องชาวอาข่าสนใจ 

เข้าเป็นคริสตชน	 จึงท�าให้จ�านวนหมู่บ้านที่คุณพ่อจะ

ต้องดูแลแพร่ธรรมและอภิบาลมีจ�านวน	 14	 หมู่บ้าน	

ส่วนที่ศูนย์คาทอลิกฝางนั้นมีจ�านวนเด็กพักประจ�าถึง	 

98	 คน	 จากนั้นในปี	 ค.ศ.	 1982	 คุณพ่อจึงตัดสินใจ 

จัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึนอีก	4	ไร่		และได้ขยายบ้านพักส�าหรับ

เด็กหญิงเป็น	2	เท่า		จากนั้นมีคุณพ่ออันโตนีโอ ซัน- 

โตโร ได้มาช่วยงานคุณพ่อท่ีฝางน้ี	 และได้ขยายบ้านพัก 

ส�าหรับเด็กชายเพิ่มขึ้นอีกเป็น	 2	 เท่าเช่นกัน	 เนื่องจาก 

มีจ�านวนเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	

	 ต่อมาเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 1989	 คุณพ่อได้

จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก	1	ไร่	 เป็นที่ดินติดถนนชายฝาง- 

ท่าตอน	 เพื่อสร้างวัดหลังใหม่	 ต่อมาวันที่	 7	 มกราคม	

1990	 การก่อสร้างวัดหลังใหม่แล้วเสร็จและตั้งชื่อว่า	 

วัดพระคริสต์แสดงองค์	 	 ประกอบพิธีเสกโดยบิชอป 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 

	 และเดือนพฤษภาคม	 1990	 ปีเดียวกันนี้เอง	

บิชอปยอแซฟ	สังวาลย์	ศุระศรางค์	ได้ประกาศแยกเขต

วัดพระจิตเจ้าแม่สรวยออกจากเขตวัดพระคริสต์แสดง

องค์	ฝาง	เป็นอีกเขตวัดหนึ่งซึ่งมีจ�านวนหมู่บ้านที่ขึ้น 

อาลัยรัก (ต่อจากหน้า 13)
กับเขตแม่สรวยทั้งหมด	 12	 หมู่บ้าน	 โดยมีคุณพ่อ 

อันโตนีโอ	 ซันโตโร	 และคุณพ่อโกราโด ชิเชรี เป็นผู้

ดูแลอภิบาล	 ส่วนที่เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์	 ฝาง	 มี

คุณพ่อโจวันนี	 ซิมบัลดี	 เป็นเจ้าอาวาส	 และคุณพ่อ 

ราฟาแอล มาแนนตี เป็นผู้ช่วย	 มีหมู่บ้านที่จะต้อง

ดูแลอภิบาล	21	หมู่บ้าน	

	 จากนั้นในปี	 ค.ศ.	 1994	 คุณพ่อโจวันน	ี 

ซิมบัลดี	 ได้จัดซื้อที่ดินที่เทิดไทยจ�านวน	 8	 ไร่	 เพื่อ

สร้างศูนย์พระตรีเอกภาพ	 เขตเทิดไทย	 ต่อมาวันที่	 25	

ธันวาคม	 ค.ศ.	 1996	 บิชอปยอแซฟ	 สังวาลย์	 ศุระ-

ศรางค์	 ได้เป็นประธานเสกและเปิดศูนย์คาทอลิกพระ 

ตรีเอกภาพ	บ้านเทิดไทย	

	 วันที่	 29	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1999	 มีซิสเตอร์ 

คณะ	Presentation	จ�านวน	2	คน	ได้มาท�างานที่เขต

วัดพระคริสต์แสดงองค์	ฝาง	เพื่อช่วยงานคุณพ่อโจวันนี	

ซิมบัลดี	

	 หลังจากนั้นได้มีคุณพ่อในคณะปีเมหลายท่าน

ได้เข้ามาช่วยงานคุณพ่อที่วัดพระคริสต์แสดงองค์	ฝางนี้	 

ประกอบด้วย	คุณพ่อมัสซิโม บอลกัน คุณพ่ออาเล็ก- 

ซานโดร บอร์ดีญอง	 และคุณพ่อคลาวดีโอ กอร์ตี  

มาประจ�าที่ฝางนี้เพื่อเรียนภาษาอาข่า

หลังจากที่คุณพ่อโจวันนี	 ซิมบัลดี	 ได้เป็น 

เจ้าอาวาสที่เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์	ฝางนี้	 เป็นเวลา

ถึง	 35	ปี	 และคุณพ่อมีอายุถึง	 77	ปี	 จึงขอลาเกษียณ

จากเจ้าอาวาส	 และในเดือนมกราคม	 2006	 บิชอป

ยอแซฟ	 สังวาลย์	 ศุระศรางค์	 ได้ประกาศให้คุณพ่อ 

ลาเกษียณ	 และแต่งตั้งคุณพ่อคลาวดีโอ	 กอร์ตี	 เป็น 

เจ้าอาวาสตามค�าเสนอของคณะฯ	 และบิชอปได้ประกาศ 

ให้หมู่บ้านของเขตวัดพระคริสต์แสดงองค์	ฝาง	ที่อยู่ใน 

เขตอ�าเภอเชียงดาว	 และแม่แตง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ให้ 

ขึ้นกับเขตวัดนักบุญมีคาแอลการีกอยส์	เชียงดาว	ซึ่ง 

ประกอบด้วยหมู่บ้านนาสิริ	 หมู่บ้านหนองเขียว	 หมู่บ้าน

นาหลวง	 หมู่บ้านสันต้นเปา	 หมู่บ้าน	 แม่ก๋อนใน	 

หมู่บ้านปางเบาะ	 หมู่บ้านทุ่งยั่วะ	 หมู่บ้านห้วยปู่ทอง 

และหมู่บ้านห้วยโป่ง	หลังจากนั้นมีคุณพ่อมาร์โก ริโบ- 

ลินี คุณพ่อลอเรนโซ บราซ และคุณพ่อมัสซิโม	 

บอลกัน	คณะปีเม	ได้มาช่วยงานที่เขตวัดฝางนี้	

	 ค.ศ.	 2007	 รัฐบาลประเทศอิตาลี	 ได้มอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ชั้นอัศวิน	 ให้แก่คุณพ่อโจวันนี	

ซิมบัลดี	ในฐานะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นของประเทศ	

	 เมื่อมีจ�านวนคริสตชนตามหมู่บ้านต่างๆ	 มี

จ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในที่สุด	 	 ค.ศ.	 2018	 บิชอป 

ฟรังซิสเซเวียร์	 วีระ	 อาภรณ์รัตน์	 ได้ประกาศตั้งเขตวัด

เทิดไทย	 เป็นเขตวัดทางการแยกออกจากเขตวัดฝาง	

และแต่งตั้งคุณพ่อมาร์โก	 ริโบลินี	 เป็นเจ้าอาวาส	 ตาม 

ค�าเสนอของคณะฯ	 โดยในช่วงแรกนั้นคุณพ่อโจวันนี	

ซิมบัลดี	 ยังช่วยงานที่เขตวัดเทิดไทย	 แต่ต่อมาคุณพ่อ

เริ่มไม่สบายและนอนป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินได้		

	 ในที่สุดเมื่อบ่ายวันที่	 2	 พฤษภาคม	 2019	

เวลา	 13.20	 น.	 พระเป็นเจ้าทรงรับคุณพ่อโจวันน	ี 

ซิมบัลดี	กลับไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์อย่างสงบ

	 ตลอดระยะเวลา	 47	 ปี	 ที่คุณพ่อโจวันนี	 ซิม-

บัลดี	 ได้ทุ่มเทชีวิตแพร่ธรรมและอภิบาลโดยเฉพาะกับ 

พี่น้องชนเผ่าลาหู่	 อาข่า	 ไทยใหญ่	 จ�านวนกว่า	 56	

หมู่บ้าน	 ที่เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์	 ฝางแห่งนี้	 ซึ่ง

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอ�าเภอฝาง	 แม่อาย	 ไชยปราการ	 

เชียงดาว	 แม่แตง	 อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 อ�าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 คุณพ่อยังได้แปลและ 

จัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม	บทภาวนา	บทเพลงต่างๆ	ทั้ง

ภาษาลาหู่	 เพื่อช่วยให้คริสตชนลาหู่	 ได้เข้าใจพระวาจา

และมีบทสวดภาวนาที่เป็นภาษาของตนเอง	

 ซึ่งในก�าหนดการเดิมนั้น	 ทางคณะจะจัดพิธี

ฉลองให้คุณพ่อโจวันนี	ซิมบัลดี	ในวันที่	25	พฤษภาคม	 

2019	นี้	รวมทั้งเป็นการอ�าลาและมอบเขตวัดพระคริสต์ 

แสดงองค์	 ฝาง	 ให้กับเขตศาสนปกครองเชียงใหม่	 เพื่อ 

จะได้มอบให้กับคณะเบธารามรับผิดชอบเขตวัด 

พระคริสต์แสดงองค์	 ฝาง	 นี้ต่อไป	 ส่วนคณะปีเมจะ 

ย้ายออกจากเขตวัดฝางและไปท�างานท่ีเขตแม่สรวย	

ศาสนปกครองเชียงรายต่อไป	 แต่แล้วในบ่ายวันที่	 2	

พฤษภาคม	 2019	 พระองค์ก็ได้ทรงรับคุณพ่อกลับไป

อยู่กับพระองค์ด้วยความสงบ	รวมอายุ	90	ปี	บวชเป็น

บาดหลวง	66	ปี	

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังสมาชิกชุมชนบ�าบัด

ภายในทัณฑสถานฯ จ�านวน 300 คน 

	 กลุม่เหล่านีเ้ป็นผูก้ระท�าผดิครัง้แรก	โดยมวัีตถ-ุ 

ประสงค์เพ่ือปรับแต่งพฤติกรรมสร้างความรับผิดชอบ

ให้แก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติดให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในทางท่ีดีข้ึน	 รวมถึงใช้กระบวนการให้บริการบ�าบัด 

ฟื้นฟูฯ	 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

เรือนจ�า	 กฎ	 ระเบียบ	 และวัฒนธรรมของสังคมไทย	

เพื่อให้การบ�าบัดฯ	 เกิดประสิทธิผลมากที่สุด	 โดยส่วน

พัฒนาผู้ต้องขัง	 ฝ่ายชุมชนบ�าบัด	 ได้เชิญให้หน่วยงาน	

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการอภิบาลสังคม	 แผนก 

ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง	(NCCM)	และผู้แทนจาก 

หน่วยงานเครือข่ายคาทอลิกเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง/

ผูต้้องกกั	 เข้าไปร่วมเป็นวทิยากรอบรมเตรยีมความพร้อม 

ให้พวกเขาก่อนได้รับพระราชทานอภัยโทษ	 ให้ความรู้ 

ต่อเนื่องตลอด	 5	 สัปดาห์	 คือวันที่	 2,	 9,	 23,	 30	

เมษายน	 2019	 และวันที่	 3	 พฤษภาคม	 2019	 เวลา	 

09.00-12.00	 น.	 ในคู่มือการอบรมมีหัวข้อ	 ดังนี้	 1. 

การปรับแต่งพฤติกรรมและการท�าตนเป็นแบบอย่าง	 2. 

การสร้างความรับผิดชอบ	 3.	 การท�างานเป็นกลุ่ม	 4. 

การให้การศึกษาพัฒนาความคิด	 5.	 การเข้าใจชีวิตและ 

คณุค่าตนเอง	

	 แผนกผู้อพยพย้ายถ่ินและผู้ถูกคุมขัง	 และ

หน่วยงานคาทอลิกภายในเครือข่ายฯ	 ขอขอบคุณผู้

อ�านวยการทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง	 หัวหน้าส่วน

พัฒนาผู้ต้องขังฝ่ายชุมชนบ�าบัด	 ที่ให้โอกาสทีมงาน 

เครือข่ายหน่วยงานคาทอลิกเข้าไปท�ากิจกรรมเพื่อ 

คืนคนดีสู่สังคม	

ความร่วมมือ (ต่อจากหน้า 20)
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 วัดเซนต์แอนโทนี 

แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

ฉลอง 75 ปี ชุมชนแห่ง 

ความเชื่อ วันเสาร์ที่ 8 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
 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. 

 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.

 วัดนักบุญเปโตร   บ้านโนนแฝก ต.ห้วยพะโก 

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี  15  

มิถุนายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองห่าง (หนอง 

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

ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี  29  มิถุนายน เวลา 10.30 น.  

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 

 วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ กม. 5 

อ.วารินช�าราบ 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 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน  

(ร้านค้าติดต่อ 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 (ร้านค้าติดต่อสำ�นักง�นวัด 

โทร. 08-5444-6606)

 วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน กรุงเทพ-

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 

18.00 น. 

 วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 

2019 เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน (ฉลองภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 

2019 เวลา 17.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร   

อุปสังฆร�ช  เป็นประธาน)

 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.ด�าเนิน-

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 ศรีราชา จ. 

ชลบุรี ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 93 ปี แห่ง

การก่อตั้งชุมชน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา  

10.30 น. บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

10.00 น.   บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา 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

 อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ฉลอง 

อาสนวิหารและพิธีบวชพระสงฆ์ 6 องค์ (คณะเบธาราม  

2 คณะเยสุอิต 2 องค์ คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล 

(OMI) 1 องค์ เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ 1 องค์)  

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิส

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k เขตศาสนปกครองจันทบุรี  ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น เอก- 

พงษ์ สุวิชากร สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา  

สังฆานุกรมัทธิว วรวุฒิ มาหา สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ 

เสาวภา สังฆานุกรอันตน ภัทร์ติยะ อินทวัน  

สัตบุรุษอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี โดยบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 เวลา  

10.00 น. ที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา 

k เขตศาสนปกครองราชบุรี ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น บอสโก  

วัชรพล อ�านาจเกียรติกุล  สัตบุรุษวัดแม่พระ 

ถวายองค์ในพระวิหารลูกแก โดยบิชอปยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน วันเสาร์ 

ที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. ที ่

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

k เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ขอเชิญ 

ร่ วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปาโล  

พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง เขตศาสนปกครองเชียงใหม่  

สังฆานุกรเปาโล อุดมศักดิ์ ดิแฮ คณะธรรมทูต 

แห่งมารีนิรมล (OMI) สังฆานุกรอันดรูว์  มานพ 

แกงเขียว สังฆานุกรสเตเฟน บรรเจิด ชื่น- 

สุขเลิศทวีกูล คณะเบธาราม สังฆานุกรดอมินิก 

ซาวีโอ ศรายุทธ กรสุภาพ สังฆานุกรฟรังซิส 

เซเวียร์ พิพัฒน์ มือแป คณะเยสุอิต โดยบิชอป

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น.  

ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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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 

	 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    

] 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 

แผนกพระคัมภีร์	อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	2/4	หมู	่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

] คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย ขอเชิญร่วม

ขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 

ฉลองครบ	 70	 ปี	 ชีวิตการถวายตัวเป็นนักบวชของ 

คุณพ่อลีโอ แทรวิส, C.Ss.R. คุณพ่อริชาร์ด ทิลลี่, 

C.Ss.R. และฉลองครบ	 50	 ปี	 ชีวิตการถวายตัวเป็น 

นักบวชของบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.  

คุณพ่อพอล พล เนตรธรรม, C.Ss.R. คุณพ่อ 

เปโตร วิเชียร ลิขิตธรรม, C.Ss.R. โดยบิชอปฟิลิป 

บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.	 ประมุขมิสซังอุบลราชธานี	

เป็นประธาน	 วันพุธที่	 26	 มิถุนายน	 2019	 เวลา	

17.30	น.	ที่วัดพระมหาไถ่	ซอยร่วมฤดี	กรุงเทพฯ	

] ขอเชิญร่วมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	วัน 

ศุกร์ที่	28	มิถุนายน	2019	ที่วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ 

คลองเตย		พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา	17.00	น.	พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน		

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา			วันอาทิตย์ที่	23	มิถุนายน	คุณพ่อธีรพล 

กอบวิทยากุล	เวลา	13.00	น.	ที่ชั้น	2	ตึกวันทามารี	

วัดเซนต์หลุยส์	ติดต่อคุณจอน	โทร.	08-1490-9371

] 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		

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก

อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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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	น้อง	ๆ	เยาวชนที่รัก	เสียงเยาวชนฉบับนี้	ยังคงเป็นอีกหนึ่งฉบับ

นะครับที่พี่มาชวนดูละครหลังข่าว	 ละครน้�าดีที่น�ากลับมาฉายใหม่	 “วัยแสบสาแหรก

ขาด	โครงการ	2”	ละครสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและวัยรุ่น	พี่คิดว่าจะเป็นการดี

มากๆ	ครับ	ถ้าครอบครัวใช้เวลาสุดสัปดห์ร่วมกัน	ดูละครเรื่องนี้

	 กับอีกหน่ึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนครับ ในวันท่ีการเป็นตัวเองไม่ใช่เร่ืองง่าย 

‘ไออุ่น’	 ไม่แน่ใจนักหรอกว่าเธออยากจะเป็นแบบไหนกันแน่	 รู้แต่ว่า	 เธอไม่ชอบที่

ต้องมีหน้าอก	ไม่ชอบที่ต้องใส่กระโปรง	ไม่ชอบความเป็นผู้หญิงของตัวเอง	ในคลาส

ที่ต้องเรียนว่ายน้�า	 เธอบอกครูว่า	 ไม่ได้เอาชุดว่ายน้�ามาโรงเรียน	 หลอกครูไปเรื่อยๆ	 

จนครูจะเอาเธอตกวิชาว่ายน้�าอยู่แล้ว	 แต่เธอไม่ได้สนใจ	 ไออุ่นคิดเพียงว่า	 เธอ 

ไม่อยากใส่ชุดว่ายน้�าที่ต้องท�าให้คนอื่นๆ	เห็นเรือนร่างเป็นหญิงของตัวเอง	จริงๆ	เธอ

อยากใส่เสื้อยืดกางเกงลงสระ	 แต่ก็ท�าไม่ได้นี่นา	 เรื่องใหญ่ของไออุ่นก็คือแม่ของเธอ

มีความเป็นผู้หญิงอย่างยิ่ง	 แม่ชอบให้เธอแต่งหน้า	 ท�าตัวสวย	 และไม่ชอบเวลาไออุ่น

แต่งตัวแบบเด็กผู้ชาย	 มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะปรึกษาเรื่องนี้กับแม่	 เรื่องที่เธอไม่

ชอบความเป็นผู้หญิงของตัวเอง

	 ไออุ่น	เป็นเด็กมัธยมคนหนึ่ง	ซึ่งเป็นตัวละครในเรื่อง	วัยแสบสาแหรกขาด	2	

ที่ก�าลังมีความสับสนในตัวเอง	เธอไม่ชอบความเป็นหญิงที่ตัวเองเป็นอยู่	แต่พอเพื่อน

ถามว่าเธอเป็นเลสเบี้ยน	หรือว่าเป็นทอม	เธอเองก็ตอบไม่ได้	เธอรู้เพียงว่าไม่ได้อยาก

เป็นผู้หญิง	ที่เป็นอยู่แบบนี้มันไม่ใช่ตัวเอง

ยาง	 หมากเก็บ	 ตุ๊กตา	 ไม่ชอบเล่นเตะต่อย	 ถ้าเป็นเด็กหญิงก็จะชอบเล่นแบบผู้ชาย	

เช่น	ฟุตบอล	ชกต่อย	ไม่ชอบใส่กระโปรง	ไม่ชอบไว้ผมยาว

	 ความรู้สึกแบบนี้มักเริ่มเกิดในช่วงเด็กเล็ก	 แต่ไม่มีสาเหตุอะไรที่ชัดเจนว่า 

เป็นสาเหตุที่ท�าให้เด็กมีความเบี่ยงเบน	อย่างที่พ่อแม่มักจะถามว่า	มันเกิดจากเลี้ยงดู 

ท่ีผิดอะไรของพ่อแม่หรือเปล่า	 ไม่มีทางใดท่ีป้องกันการสับสนทางเพศ	 ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	

แม้ว่าพ่อแม่จะถามบ่อยๆ	 ว่า	 ท�ายังไงไม่ให้เด็กๆ	 เติบโตมาเป็นคนที่สับสนและมี

ความหลากหลายทางเพศ	 จริงๆ	 แล้วเด็กที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมใดๆ	 ก็สามารถ 

มีความเบี่ยงเบนได้	ประมาณว่า	born	to	be	แบบนั้นแหละ	มีพ่อแม่หลายคนที่มาหา

หมอเพื่อให้รักษาการที่ลูกอยากเป็นเพศตรงข้าม	 ถ้าเป็นเด็กเล็กๆ	 บางครั้งการปรับ 

พฤติกรรม	 สร้างความสัมพันธ์	 เช่น	 ให้พ่อสนิทกับลูกชายมากขึ้น	 เล่นอะไรแบบ 

แมนๆ	มากขึ้น	ก็อาจจะเปลี่ยนได้	แต่ก็ไม่ควรถึงกับบังคับ	ลงโทษ	แบบนั้นจะยิ่งท�าให้

มีผลกระทบทางลบกับเด็ก	มีพ่อแม่หลายคนถามว่า	มียาให้กิน	หรือฉีดยาอะไรให้ลูก

เปลี่ยนมาอยากเป็นเพศตามปกติไหม	 ก็ต้องตอบว่า	 ตามมาตรฐานทางการแพทย์

ปัจจุบัน	 ยังไม่มียาหรือฮอร์โมนอะไรที่ใช้รักษาถ้าไม่ได้มีความผิดปกติอื่น	 ในกรณีถ้า 

เป็นเด็กวัยรุ่น	การพยายามไปเปลี่ยนเด็กหรือบังคับจิตใจให้เด็กยอมรับเพศตัวเอง	ยิ่ง

ท�าให้เกิดผลเสียมากกว่า	 เด็กอาจจะมีความอึดอัด	 คับข้องใจ	 ไม่มีความสุข	 ซึ่งพบ

มากในสังคมที่อาจจะมีวัฒนธรรมและศาสนาที่แอนตี้คนที่มีความหลากหลายทางเพศ

	 มี พ่ อ

แม่หลายคน ท่ี

พาลูกมาปรึกษา

หมอ	ด้วยเรื่องที่

ลูกมีความเบ่ียง-

เบนหรือสับสน

ทางเพศ	 เด็ก

หลายคนก็เป็น

แบบไออุ่น	 คือ

ยังไม่แน่ใจ	 แต่

บางคนก็รู้ดีแล้วว่าเขาต้องการจะเป็นเพศอะไร	 สิ่งส�าคัญคือ	 เด็กๆ	 มักจะแคร์ความ

รู้สึกพ่อแม่	กลัวว่าพ่อแม่จะไม่เข้าใจและรับไม่ได้	เด็กๆ	ที่มีความเบี่ยงเบนหรือสับสน	

ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นแบบนั้น	 ถ้าเขาเลือกได้	 เขาคงไม่อยากที่จะเป็นในสิ่ง

ที่เขา	 “เป็นไม่ได้”	 เด็กส่วนใหญ่รู้ว่าการที่เขามีความเบี่ยงเบน	 หรือสับสนแบบนี้	 จะ

ท�าให้เขาอาจจะต้องเจอกับอะไรบ้าง	เช่น	การไม่ยอมรับของคนรอบข้าง	แต่ความเป็น 

จริงที่เกิดขึ้น	 นั่นคือเด็กๆ	 เลือกไม่ได้	 มันเป็นของมันเอง	 หลายปีก่อน	 เด็กวัยรุ่น

ผู้ชายคนหนึ่งเคยขอร้องหมอว่า	 ช่วยเปลี่ยนให้เขากลับมาเป็นผู้ชายแทนที่จะมีความ

รู้สึกรังเกียจความเป็นชายของเขาแบบที่เป็นอยู่	“ผมไม่ได้อยากเป็นตัวประหลาดแบบ

นี้	 แต่ผมบังคับตัวเองไม่ได้	 ไม่ได้อยากเป็น	 แต่เลือกไม่ได้”	 ก็คงจะเป็นเหมือนกัน 

ทั้งเด็กผู้ชายคนนั้นและไออุ่น	 ถ้าเลือกได้คงไม่ได้อยากเป็นแบบนี้	 ที่มีความรู้สึก 

ผิดธรรมชาติ	 ความกังวลว่าคนรอบข้างจะไม่ยอมรับ	 เด็กบางคนก็จะเป็นห่วงความ

รู้สึกของพ่อแม่	 เรื่องของความหลากหลายทางเพศ	 ความรู้สึกและความคิดว่าตัวเอง

เป็นเพศตรงข้ามกับเพศสภาพแท้จริงของตัวเอง	 ไม่พึงพอใจในเพศสภาพของตัวเอง	 

มีพฤติกรรมแบบเพศตรงข้าม	 ถ้าเป็นเด็กชายก็จะชอบเล่นกับเพ่ือนผู้หญิง	 เล่นกระโดด

	 ก า ร ท่ี

คนๆ	หนึ่ง	และ

ครอบครัวของ

เขา	 สามารถ

ย อ ม รั บ แ ล ะ

เข้าใจ	 มีครอบ- 

ค รั ว เ ป็ น ที่

ปรึกษา	 คอยชี้ 

แนะการปฏิบัติ	

การวางตัว ใน

สังคม	 จะท�าให้ 

คนๆ	 นั้นอยู่ใน 

สังคมได้อย่าง

ปกติ	 และที่

ส�าคัญใช้ชีวิตได้อย่างไม่ท�าความเดือดร้อนให้ตนเอง	และคนอื่น	 โดยเฉพาะพ่อแม่	ที่

จะต้องเป็นที่ปรึกษา	แนะน�าการวางตัวและอยู่ร่วมในสังคมอย่างเหมาะสม	เพราะจะมี

ทั้งคนในสังคมที่เข้าใจ	และต่อต้าน	อาจจะท�าใจได้ยาก	แต่ถ้าพ่อแม่ตั้งใจว่า	อยากให้

ลูกมีความสุข	 จะรักและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น	 ในที่สุดพ่อแม่คงจะต้องเข้าใจว่า	 สิ่งนี้

มันคือชีวิตที่เขาเลือกเดิน	ดังนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ลูกเลือกเอง	พ่อแม่หรือใครก็คงบังคับ

ไม่ได้

	 ความสุขของมนุษย์เรานั้นไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เราเป็น	 แต่ขึ้นอยู่กับมุมมอง	 และ 

การยอมรับในสิ่งที่เราเป็น	สามารถเป็นตัวเองได้อย่างมีความสุข	ซึ่งจริง	ๆ	แล้วทุกคน 

เลือกที่จะมีความสุขได้	 แต่ส�าหรับเด็กๆ	 ความเข้าใจของพ่อแม่และคนรอบข้างมี

ความส�าคัญและส่งอิทธิพลกับความสุขของเด็กๆ	อย่างยิ่ง	#หมอมินบานเย็น		#วัยแสบ 

สาแหรกขาด	2

	 น้องๆ	 สามารถติดตามเรื่องราวดีๆ	 เพิ่มเติมได้จากเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา		

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

ฉบับหน้า..สวัสดีครับ
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บันทึกเก็บไว้ 
เถลิงประเทศชาติไทย

ทวี มีชัย ชโย
	 วันนี้ผมอยู่บ้าน	 อารมณ์ประมาณว่าสะสางงานเก่า	 เขย่างานใหม่	

ทำาใจโล่งๆ
สวมใส่	 คือ	 สิ่งที่เราใส่ในชีวิตประจำาวัน	 แต่ชุดกาสุลา	 เราใส่ทำาพิธีกรรม	 เพื่อให้

เป็นส่วนหนึ่งในความเป็นชาติ	 ชุดที่เรียบง่าย	 สีขาวบริสุทธิ์	 น่าจะแสดงออกได้ 

อย่างเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์แบบน้ี	 ตัวแทนภาพของคาทอลิกคนหน่ึงท่ีร้อง 

ร่วมไปกับมวลหมู่ชน	หลากวัย	การงานอาชีพ	ศาสนา	ความเชื่อ	แต่ผูกโยงหัวใจ

ร่วมกัน	ด้วยเพลงที่แสดงถึงความเป็นคนในชาติเดียวกัน

	 เมื่อทุกอย่างพร้อม	 แม้เวลาแห่งการอัด	 หรือบันทึกภาพจะล่วงเลยไป 

สักหน่ึงช่ัวโมง	 สองช่ัวโมงเราก็เข้าใจได้	 เพราะในวันน้ันผู้ผลิตก็นัดกลุ่มข้าราชการ	

กลุ่มเยาวชนนิสิต	มาบันทึกเทปในวันเดียวกัน	ผมสงสัยเหมือนกันว่า	ทำาไมมีแค่  

4 ศาสนา	ท้ัง	ๆ 	ท่ีโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้พูดรับรองศาสนาไว้ท้ังหมด	5 ศาสนา	

ในความสงสัยนั้นผมเลือกถามว่า	 ทำาไมไม่เห็นมีตัวแทนทางพุทธเลย	 คำาตอบ 

ที่ได้รับก็คือ	พระภิกษุ	ร้องเพลงไม่ได้

               	การบันทึกในวันนั้น	ผู้กำากับขอให้เราได้เงยหน้าไปยังจุดเดียวกัน	ร้อง

ให้เต็มเสียง	 แม้ว่าจะเปิดเทปให้ลิปซิ้งตามก็ดี	 แดดร้อนยามเช้ายังพอรับได้	 แต่

หลายคนก็ชื่นชมตึกด้านหลัง	 เป็นตึกอาคารสำานักนายก	 ที่ออกแบบผสมผสาน	

มีลักษณะสีเหมือนโบสถ์คริสต์	แต่ทรงลวดลาย	เหมือนมัสยิด	ผมเชื่อและชื่นชม

ในความต่างแต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 แม้ว่าเมื่อมิวสิกวิดีโอเพลงชาติไทยชุดนี ้

จะออกไปพร้อมกับเสียงบ่น	 ไม่สบายใจ	 ของคนบางคนบางกลุ่มก็ตาม	 แต่ที่สุด

แล้ว	 เมื่อเราลองฟังหลักคิดของคนทำาเราก็เห็นใจเข้าใจ	 ผู้ผลิตบอกว่า	 “เราทำา

จากมุมที่ว่า	 ทุกเช้าทุกคนจะยืนตรงร้องเพลง	 และเคารพธงชาติ	 เด็ก	 ผู้ใหญ่	

อาชีพใด	หรือดำารงตนแบบไหนในสังคม	ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชาติ	ของ

ความเป็นไทย”	

	 เช้าวันที่ 21	พฤษภาคม	2019	ผมต้องออกจากที่พักที่เชียงใหม่	 เวลา	

08.30  น.	 เพื่อไปยังสนามบินและขึ้นเครื่องกลับ	 ผมลองเปิดเพลงชาติดูว่า	 

มีอะไรเปล่ียนไปไหม	ภาพท่ีเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาบางศาสนาเหมือนถูกตัดต่อ 

นำามาเพ่ิมเติมโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกดีใจ	 แต่ก็เข้าใจไปด้วยว่า	 คงไม่มีส่ิงใดบนโลกน้ี 

สร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนได้โดยพร้อมเพรียงเท่าเทียมกัน	 เพลงที่ถูกสร้าง 

มาให้คนรักชาติ	ภูมิใจในความเป็นชาติ	ผมหวังว่าท่ีสุดแล้วคงไม่ใช่เป็นอีกประเด็น

ที่ทำาให้คนแตกแยกกัน	 รักกันน้อยลง	 หรือไม่พยายามหันหน้าเข้าหากัน	 ทำา 

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

	 ไม่มีใครบอกได้ว่า	 อะไรดีที่สุด	 แต่ในขณะเดียวกัน	 ถ้าอะไรไม่ชอบมา

พากลไม่ถูกต้องแล้ว	 เราเพิกเฉยก็คงไม่ใช่	 มีคนบอกผมว่า	 เพลงชาตินี้อาจจะ 

ถูกบันทึกเป็น 10 ปีกว่าจะเปลี่ยนอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง	สำาหรับผมมันจบหน้าที่ไปแล้ว	

ตั้งแต่เราร่วมมือ	ทำาให้ดีที่สุด	 เป็นกลไกเล็กๆ	ที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมาก	 

แต่มีตัวตน	ยืนอยู่	และพร้อมจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อสร้างไทย	สร้างสันติ	 เถลิง

ประเทศชาติไทย	 ทวี	 มีชัย	 กับผองภัยในทุกทางที่จะทำาให้ประเทศของเรา 

เสื่อมถอย	 ตรงกันข้ามกับโน้มนำาและพยุพยุงให้เส้นทางที่เราเชื่อและก้าวเดิน	

สามารถพยุพยุงสังคมให้ก้าวหน้า	ตั้งมั่น	และดำารงไว้ซึ่งความเป็นไทย	ตราบนาน

เท่านาน

บรรณาธิการบริหาร   

	 บรรยากาศของงานคลี่ม่าน	 งานเปิด  350	 ปี	 สถาปนามิสซังสยาม	

เม่ือวันท่ี	18	พฤษภาคม	2019	ท่ีหอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น	ปอล	ท่ี	2	โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	สามพราน	นครปฐม	โดยมีพระคาร์ดินัล  

แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	 

เดินทางมาไกลจากวาติกัน 	ประเทศอิตาลี	เพ่ือมาเป็นประธานในพิธีวันน้ัน	พร้อม

ท้ังกิจกรรมลูกอีกมากมาย	รายเรียงกันมาให้พระคุณเจ้าได้สัมผัส	ปลาบปลื้ม	และ

เห็นด้วยกับตาตนเอง	ถึงผลของเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ได้หว่านไว้	ร่วม 350	

ปี	ซึ่งแน่นอนในความเป็นจริงคือมากกว่านั้น

	 หลังงานวันเสาร์ที่  18  พฤษภาคม	 พอเสร็จงานภาคบ่ายที่โรงเรียน 

ยอแซฟอุปถัมภ์	 ผมตีรถกลับมาท่ีสนามบินดอนเมือง	 เพ่ือไปต่อยังจังหวัดเชียงใหม่	

จำาได้ว่าก่อนหน้านี้สัก  10  วัน	 ยังนอนซมอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 ไม่ได้ 

เป็นอะไรมาก	เพียงแต่ว่าร่างกายโอดครวญและบอกว่า	งานใหญ่กำาลังจะเดินทาง

มาถึง	พักหน่อยไหม	 เพื่อเก็บแรงให้ถึงวันนั้น	 ได้ผลดีเหมือนกัน	 แม้ว่าภาคเช้า

ของวันที่ 18 อาการยังดูไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่พอจะขึ้นเครื่อง	เรี่ยวแรงก็มาแบบ

กระชับกระเฉง	แม้เครื่องบินจะดีเลย์แค่ไหน	ที่สุดแล้วเราก็ถึงเชียงใหม่อยู่ดี

	 ช่วงที่นอนอยู่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีเรื่องอำาๆ	 ขำาๆ	 เหมือนกัน	

พยาบาลท่านหนึ่ง	บอกว่า	 “รู้แล้วทำาไมคุณพ่อถึงป่วย	ก็เล่นร้องเพลงทั้งเช้าเย็น	

ไม่เหนื่อยบ้างรึงัย”	 ผมงง	 เธอไปเอามาจากไหน	 ใครจะไปบ้าหรือมีเวลา	 เอ็น-

เตอร์เทรนกันทั้งวันเช้าเย็น	 แต่เมื่อตั้งหลักได้	 ก็พบคำาตอบ	 ก่อนหน้านี้ผมมี

โอกาสเป็นตัวแทนฝั่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	 ไปร่วมทำามิวสิกวิดีโอ

ตัวใหม่ของเพลงชาติไทย	 ท่ีจะเปิดทุกวันในช่วงแปดโมงเช้าและหกโมงเย็นน่ันเอง	

ในความเจ็บไข้ได้ป่วย	รอยยิ้มและกำาลังใจเป็นเรื่องสำาคัญ

	 เมื่อมีความคิดเรื่องทำามิวสิกวิดีโอเวอร์ชั่นใหม่สำาหรับเพลงชาติ	 ผมเอง

ก็ได้รับโทรศัพท์ติดต่อให้ไปเป็นตัวแทน	 ในนามคาทอลิกแล้วก็ไปบันทึกภาพ

และเสียงที่ทำาเนียบรัฐบาล	หลังจากการติดต่อเสร็จสิ้น	โทรศัพท์ถูกวางลงไป	ผม

ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไป	 มีเหตุผลไม่มากที่คิด	 ณ	 ขณะนั้น	 ยากไหม	 

ทำาได้จริงหรือเปล่า	 ความเหมาะสม	 และเงื่อนไขต่างๆ	 ที่สุดผมก็ตอบตกลง	

โอกาสที่จะทำาอะไรบ้างจากการถูกร้องขอ	 จริง	 ๆ	 แล้วไม่มีอะไรยาก	 แค่เรา 

ร่วมมือทำาการบ้านมาหน่อยว่า	 ที่สุดแล้ว	 ผู้ผลิตต้องการอะไรจากเรา	 เราต้อง

ทำาอะไรบ้าง	เช้าวันบันทึกมิวสิกวิดีโอ	ผมเดินทางมาตามเวลานัดคือ 07.00	น.	 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล

	 ภาพประกอบหรือมิวสิกวิดีโอสำาหรับเพลงชาติท่ีมีภาพกิจกรรม 

หรือตัวแทนบุคคลทางศาสนา	 ไม่ได้เพิ่งมามีการคิดทำากันสำาหรับมิวสิกวิดีโอ	 

ตัวล่าสุดนี้เป็นตัวแรก	ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป	เราพบบาดหลวงคาทอลิก 2 ท่าน

ยืนร้องเพลงชาติกับกลุ่มผู้คน	 คนหนึ่งใส่กาสุลาสีเขียว	 อีกคนใส่ชุดนักบวช 

คณะพระมหาไถ่	 ก่อนหน้าชุดน้ีอีก	 เป็นรูปคุณพ่อท่านหน่ึงทำางานเมตตาสงเคราะห์	

นั่นก็คือ	 คุณพ่อลังฟังต์ คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส  (MEP)  รอบนี้	

ผมเลือกใส่ชุดเสื้อหล่อสีขาว	 บางคนถามว่าทำาไมไม่ใส่กาสุลา	 แบบภาพมิวสิก 

ก่อนหน้านี้	 ผมตอบแบบง่ายและซื่อที่สุด	 ชุดเสื้อหล่อขาว	 ที่พระสงฆ์คาทอลิก
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บรรยากาศการต้อนรับพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี 
ณ เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ 19-20 พฤษภาคม 2019 

บรรยากาศการต้อนรับ
พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี โอกาสพบ
นักบวชชาย-หญิง สามเณร ครูค�าสอน 

ฆราวาสแพร่ธรรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 
เวลา 15.30 น. ณ สักการสถาน

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 9-15 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 19 อ่านอะไร เราถึงศักดิ์สิทธิ์

อาลัยรัก...
คุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี 
มิชชันนารีวีรบุรุษแห่งขุนเขา
วันที่ 8 พฤษภาคม (อ่านต่อหน้า 13)

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง

ทั ณ ฑ ส ถ า น บ� า บั ด

พิเศษกลาง จัดท�า 

“โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเชิงบวก” 

ประจ�าปี 2562 

(อ่านต่อหน้า 14)

	 ผมไม่สามารถเก็บภาพที่พิพิธภัณฑ์นี้ในแบบที่สมบูรณ์โดยไม่มีแสง 

ตัดผ่าน	หรือมีจุดบอดได้	นั่นก็เป็นการยอมรับข้อจ�ากัดแบบนี้ตั้งแต่ต้น	แต่รูป 

ท่ีถกูจดัวางและความหมายต่างหากทีผ่มสนใจ	รปูนีช้ือ่ว่า	รปูครอบครวัศักดิส์ทิธิ์

	 แน่นอนว่า	 ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ย่อมประกอบไปด้วยผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง	 3	 

แบบ	 พ่อ	 แม่	 ลูก	 แม่พระ	 นักบุญโยเซฟ	 และพระเยซูเจ้า	 ถ้าจะมองว่ารูปนี้ 

แตกต่างจากรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยเห็นอย่างไร	 หลายคนคงได้ค�าตอบ 

ใกล้ๆ	 กัน	 คือ	 มีภาพหนังสืออยู่ท่ีมือของพระนางมารีอา	 และหนังสืออีก 

หนึ่งเล่ม	ล่วงหล่นอยู่ที่พื้นแทบเท้า	ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อ่านอะไรกัน

	 ภาพน้ีเป็นผลงานของ	Luca Signorelli ศลิปินในช่วงปี	1445-1523	

ภาพถูกเขยีนราวปี	 1485-90	 ลองเดาต่อไปกันดวู่าอ่านอะไรเราถงึศกัดิส์ทิธิ	์ ผม

มีค�าตอบไว้เหมือนกัน	 “อ่านอะไรก็ได้ท่ีท�าให้เรานึกถึงพระ	 และอ่านชีวิตได้

คมคาย	ถูกต้องไม่หลงทาง”


