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สังฆานุกรพัฒน์พงษ์  สังฆานุกรอุดมศักดิ์ สังฆานุกรมานพ สังฆานุกรบรรเจิด สังฆานุกรศรายุทธ สังฆานุกรพิพัฒน์

เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีบวชบาดหลวงของสังฆานุกรเปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ สังฆานุกรเปาโล อุดมศักดิ์  

ดิแฮ คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI) สังฆานุกรอันดรูว์  มานพ แกงเขียว สังฆานุกรสเตเฟน บรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวีกูล คณะเบธาราม สังฆานุกร 

ดอมินิก ซาวีโอ ศรายุทธ กรสุภาพ สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ พิพัฒน์ มือแป คณะเยสุอิต โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน  

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เตรียมบวชบาดหลวง 6 องค์ เชียงใหม่-โอเอ็มไอ-เบธาราม

(อ่านต่อหน้า 4)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019 บิชอปยอแซฟ 

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ สมณประมุขเขตศาสน-

ปกครองนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ พัชรสมโภชชีวิตนักบวชของ 

ซิสเตอร์ดอมินิก ศรีสรรพางค์ ซิสเตอร ์

เบเนดิก วนัรักษ์ สวุรรณสมโภชชีวิตนักบวช 

ของซิสเตอร์เซซีเลีย ยินดีสุข และปฏญิาณ 

ตนครั้งแรกของซิสเตอร์เทเรซา ดารณี วร-

ภัคพศวัต คณะพระกุมารเยซู ที่วัดราชินี

แห่งสันติสุข สุขุมวิท 101

เขตศาสนปกครองราชบุรี ขอเชิญร่วม 

พิธีบวชบาดหลวงของสังฆานุกร 

ยอห์น บอสโก วัชรพล อำานาจเกียรติ- 

กุล  สัตบุรุษวัดแม่พระถวายองค์ในพระ 

วิหาร ลูกแก โดยบิชอปยอห์น บอสโก  

ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน  

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 

บางนกแขวก 

เขตศาสนปกครองราชบุรี เตรียมบวชบาดหลวง

(อ่านต่อหน้า 13)

ฉลอง 70 ปี แห่งการถวายตัวเป็นนักบวช 
คุณพ่อริชาร์ด ทิลลี่ และคุณพ่อเลโอ แทรวิส
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 (อ่านต่อหน้า 17)
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เรียน บรรดาบิชอป (สมณประมุข) บาดหลวง นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ

ทุกท่าน

 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 สภาประมุขบาดหลวงโรมัน 

คาทอลิกฯ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดปีการเฉลิมฉลอง  

350 ปี แห่งการสถาปนามิซซังสยาม โดยพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรี

แห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน เป็นประธานพิธี แต่ตามท่ีสภา

ประมุขบาดหลวงฯ ได้เคยประกาศไปแล้วว่า ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 ได้ทรงสถาปนามิซซังสยาม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669 

โดยมีบชิอปหลยุส์ ลาโน เป็นสมณประมขุคนแรกของพระศาสนจกัรท้องถิน่ของเรา

 เพื่อให้การเฉลิมฉลองของเราคริสตชนชาวไทยตลอดปีนี้เปี ่ยมด้วย

พระพร พระหรรษทาน และความคุ้มครองจากพระเจ้า เหตุด้วยเราตระหนัก 

ในค�าสอนของพระเยซูเจ้าพระอาจารย์ที่ว่า “ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ท�าอะไรไม่ได้เลย” 

(ยน 15:5) สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้จัดท�าบทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การ

สถาปนามิซซังสยาม เพื่อให้พี่น้องทุกท่านภาวนาขอบคุณและวอนขอพระพรจาก

พระเจ้าส�าหรับพระศาสนจักรคาทอลิกไทยตลอดปีแห่งพระพรนี้

 จึงขอชวนเชิญบรรดาบิชอป (สมณประมุข) บาดหลวง นักบวชชาย-หญิง 

และสัตบุรุษ ร่วมจิตใจในการประกอบวจนพิธีกรรม และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย 

มีโครงการต่างๆ ที่น�าเสนอดังนี้

 - จัดตรีวาร 3 วัน ก่อนวันฉลองตรงวัน คือ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน วัน

อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน และวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2019 หัวข้อ “เยซู  

มารีย์ โยเซฟ ที่พึ่งความหวัง และผู้ปกป้องคุ้มครองคริสตชนไทย”

 - วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2019 หัวข้อ “นักบุญโยเซฟ” ใช้บทมิสซา

ประจ�าวัน ระลึกถึงนักบุญยุสตินมรณสักขี (ส�าหรับวัดที่ถวายมิสซาของวันเสาร์) มี

บทน�าก่อนมิสซา บทภาวนาเพื่อมวลชน และสวดบทภาวนา 350 ปี การสถาปนา

มิซซังสยาม ก่อนหรือหลังมิสซามีการตั้งศีลมหาสนิท มีบทร�าพึง และจบด้วยการ

อวยพรศีลมหาสนิท (ถ้าพี่น้องสัตบุรุษไม่สามารถมาร่วมมิสซาได้เนื่องจากการงาน 

สูงอายุ หรือเจ็บป่วย สามารถใช้บทร�าพึงประกอบการสวดสายประค�าหนึ่งสาย

ภายในครอบครัว) หรือ

 - มิสซาสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (ส�าหรับวัดที่ถวายมิสซาแทน

วันอาทิตย์) มีบทน�าก่อนมิสซา บทภาวนาเพื่อมวลชน และสวดบทภาวนา 350 

ปี การสถาปนามิซซังสยาม ก่อนหรือหลังมิสซามีการตั้งศีลมหาสนิท มีบทร�าพึง 

และจบด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท (ถ้าพี่น้องสัตบุรุษไม่สามารถมาร่วมมิสซาได้ 

เนื่องจากการงาน สูงอายุ หรือเจ็บป่วย สามารถใช้บทร�าพึงประกอบการสวด 

สายประค�าหนึ่งสายภายในครอบครัว)

 - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2019 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 

หัวข้อ “พระเยซูคริสตเจ้า” ใช้บทมิสซาประจาวัน มีบทน�าก่อนมิสซา บทภาวนา

เพื่อมวลชน และสวดบทภาวนา 350 ปี การสถาปนามิซซังสยาม ก่อนหรือหลัง

จดหมายเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 165/2019

เรื่อง ขอเชิญชวนคริสตชนคาทอลิกอธิษฐานภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี

การสถาปนามิซซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019)

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2019

มิสซามีการตั้งศีลมหาสนิท มีบทร�าพึง และจบด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท (ถ้า

พี่น้องสัตบุรุษที่สูงอายุ หรือเจ็บป่วยไม่สามารถมาร่วมมิสซา สามารถใช้บทร�าพึง

ประกอบการสวดสายประค�าหนึ่งสายภายในครอบครัว)

 - วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2019 หัวข้อ “พระนางมารีย์” ใช้บทมิสซา

ประจ�าวันระลึกถึงนักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี มีบทน�าก่อนมิสซา  

บทภาวนาเพื่อมวลชน และสวดบทภาวนา 350 ปี การสถาปนามิซซังสยาม ก่อน

หรือหลังมิสซามีการตั้งศีลมหาสนิท มีบทร�าพึง และจบด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท 

(ถ้าพี่น้องสัตบุรุษไม่สามารถมาร่วมมิสซาได้เนื่องจากการงาน สูงอายุ หรือเจ็บป่วย 

สามารถใช้บทร�าพึงประกอบการสวดสายประค�าหนึ่งสายภายในครอบครัว)

 - วันฉลองตรงวัน คือ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2019 มีบทมิสซา

ส�าหรับการฉลองหัวข้อ “วอนขอพระพรจากพระเจ้าเพ่ือพระศาสนจักรท้องถิ่น” 

มีบทมิสซาพิเศษที่แต่งขึ้นส�าหรับการฉลอง ในมิสซาขับร้องบทพระสิริรุ่งโรจน์ มี 

บทอ่านสองบท (ไม่สวดบทข้าพเจ้าเชื่อ) มีบทภาวนาเพื่อมวลชน สวดบทภาวนา 

350 ปี การสถาปนามิซซังสยามและการอวยพรอย่างสง่า 

 จึงขอประกาศเชิญชวนให้พี่น้องคริสตชนชาวไทยทุกคนสวดร่วมจิตใจ

กันภาวนาในโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิซซังสยาม ส�าหรับเรื่องการรับ

พระคุณการุณย์น้ัน สภาประมุขบาดหลวงก�าลังรอการอนุมัติจากทางสันตะส�านัก 

นครรัฐวาติกัน และจะชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ ในโอกาสต่อไป

 วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

                          (พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

                               พระอัครสมณประมุขแห่งมิซซังกรุงเทพฯ และ

                   ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(+ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

   สมณประมุขแห่งมิซซังเชียงใหม่

          และเลขาธิการสภาฯ
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เขตศาสนปกครอง (ต่อจากหน้า 2)

 สังฆานุกรเปาโล พัฒน์พงษ์  แซ่ฟรุ้ง   สังกัด 

เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เกิดวันจันทร์ที่ 27 พฤศ- 

จิกายน ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532 รับศีลล้างบาปที่ 

วัดพระชนนีพระเป็นเจ้า  บ้านผาลาด จ.ล�าปาง สัตบุรุษ 

วัดแม่พระแห่งลูร์ด ล�าปาง บิดาชื่อมัทธิว ไหนชิง 

แซ่ฟรุ้ง มารดาชื่อริต้า นาง  แซ่ฟรุ้ง มีพี่น้อง 6 คน  

และเป็นบุตรคนสุดท้อง (พี่สาว 4 คน พี่ชาย 1 คน)

การศึกษาอบรม

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านผาลาด อ.เมือง 

จ.ล�าปาง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 

อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สาม- 

พราน จ.นครปฐม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามวัดแม่พระแห่งลูร์ด ล�าปาง

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อลีวีโอ มัจจี คณะปีเม  

P.I.M.E. (Pontificium institutum Missionum 

Exterarum)

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ. 

สามพราน จ.นครปฐม

 บ้านเณรกลาง บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ จ.นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ท่ี   13  

สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริ- 

สุทธิ์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่   12  

สิงหาคม ค.ศ. 2017 โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐ- 

นนทชัย ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นคร- 

ปฐม

 ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร  วันเสาร์ที่ 18 สิง- 

หาคม  ค.ศ. 2018 โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จำาเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

 คติพจน์ “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่า

ข้าพเจ้ารักพระองค์” (ยน 21:16)

สังฆานุกรเปาโล อุดมศักดิ์ ดิแฮ สังกัดคณะ

ธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI) เกิดวันที่ 29 เมษายน 

ค.ศ. 1985/พ.ศ. 2528 อายุ 34 ปี รับศีลล้างบาปวันที่ 

19 พฤษภาคม 1985 สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 

บ้านเมืองงาม บิดาชื่อเปโตร พามิ ดิแฮ มารดาชื่อ 

อากาทา เอ้ย ดิแฮ มีจ�านวนพี่น้อง 5 คน และเป็น 

บุตรคนที่ 3

การศึกษา 

ค.ศ. 1991-1992  ชั้นระดับอนุบาล โรงเรียน

โชติคุณเกษม บ้านเมืองงาม

ค.ศ. 1992-1998 ชั้นระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนโชติคุณเกษม บ้านเมืองงาม

ค.ศ. 1998-2002  ช้ันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนโชติคุณเกษม บ้านเมืองงาม

ค.ศ. 2003-2005  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ค.ศ. 2007-2010, 2012 ชั้นระดับอุดมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย

แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ค.ศ. 2012-2013  เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศ 

ฟิลิปปินส์

ค.ศ. 2014-2018  ระดับปริญญาศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาเทววิทยา  (Master of Arts  

in Theology, major in Pastoral Ministry) 

(MAPM) ศึกษาที่ Maryhill School of Theology, 

Quezon City, Manila 

ชีวิตนักบวช

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่ออูโก โดนีนี, SCJ.

ผู้รับเข้าบ้านเณร คุณพ่อพนศรี ทองคำา, OMI

ค.ศ. 2005-2010 เข้าเตรียมนวกภาพ อ.สาม- 

พราน จ.นครปฐม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2010 เข้านวกภาพ ที่ 

โกตาบาโต ประเทศฟิลิปปินส์ 

วันที่ 8 ธันวาคม 2010 รับชุดของคณะ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2011  ปฏิญาณตนครั้งแรก  

ที่โกตาบาโต ประเทศฟิลิปปินส์ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2013 ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่บ้านเณรใหญ่นานาชาติ  ประเทศ 

ฟิลิปปินส์ โดยคุณพ่อเฟเดริโก เพดดิ้ง ลาบักลาย, 

OMI (ผู้อบรมบ้านเณรใหญ่นานาชาติ)

มิถุนายน ค.ศ. 2014-2015 ศึกษาที่ Maryhill 

School of Theology, Quezon City, Manila

วันที่ 1 สิงหาคม 2014 ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้ช่วยพิธีกรรม ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคุณพ่อเฟเด-

ริโก เพดดิ้ง ลาบักลาย, OMI (ผู้อบรมบ้านเณรใหญ่

นานาชาติ)

ค.ศ. 2015-2016 ฝึกงานอภิบาลท่ีประเทศไทย  

 วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ถวายตัว 

ตลอดชีพที่บ้านเณรใหญ่นานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ 

ผู้รับค�าปฏิญาณโดยคุณพ่อชาร์ลี เอ็ม. อินซอน, OMI 

อธิการแขวงฟิลิปปินส์ 

วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2018 รับศีลบวชเป็น

สังฆานุกร  โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์ สมณประมุขเขตศาสนปกครองท่าแร่-หนองแสง

คติพจน์ “ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่

พระคริสตเจ้าที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า” (กท 2:20)

สังฆานุกรอันดรูว์ มานพ แกงเขียว สังกัด

คณะเบธาราม เกิดวันที่  17 เมษายน ค.ศ. 1984 

รับศีลล้างบาป วันที่ 1 มิถุนายน 1984 ที่วัดโรซารีโอ 

ปางตอง โดยคุณพ่อปีแอร์ ซาลา สัตบุรุษเขตวัด

นักบุญยอแซฟ เด่นฮ่อม ต.บ่อแล้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  

บิดาชื่อปาตริก หว่าแฮ  แกงเขียว มารดาชื่อเวโรนิกา  

ส่อแอะ  แกงเขียว มีพี่น้อง 6 คน เป็นบุตรคนที่ 4

กระแสเรียก   

เข้าบ้านเณรในนามของวัดพระสุทธิวงศ์ ห้วย-

บง (เป็นเขตวัดเก่า)

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อการ์โลส โรดีเกรซ, 

SCJ

บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ. 

สามพราน จ.นครปฐม

โนวิส ค.ศ. 2010-2011 ที่ประเทศอินเดีย

บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม

ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 14 พฤษภาคม 

2012 

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 26  

พฤศจิกายน 2015 โดย Fr.Austin Huge, SCJ 

อธิการภาค

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 10  

ธันวาคม 2016 โดยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระ-

ศรางค์

ปฏิญาณตลอดชีพ วันที่ 12 มกราคม 2017 

โดย Fr. Jean-Dominique Delgue, SCJ

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร  วันที่ 18 สิงหาคม 

2018 โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์

คติพจน์ “God is everything, I am 

nothing” (Ds 174-175)

สังฆานุกรสเตเฟน บรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวี-

กุล สังกัดคณะเบธาราม เกิดวันที่ 27 เมษายน  ค.ศ. 

1986/พ.ศ. 2529 รับศีลล้างบาป วันที่ 5 มกราคม 

2003 สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง (แม่แฮ

เหนือ) บิดาชื่อเปาโล ตะวอซู ชื่นสุขเลิศทวีกุล มารดา                            

ชื่อมารีอา ซึยคา  ชื่นสุขเลิศทวีกุล มีพี่น้อง 5 คน เป็น 

ชาย 2 หญิง 3 (เป็นบุตรคนที่ 5) 

ประวัติการศึกษา  

ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านแม่

แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เรียนพิเศษ 1 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญแม่ปอน 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม

อุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย- 

ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  

จ.นครปฐม ศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์

สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม   จ.นครปฐม

กระแสเรียก

ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปีแอร์ กาแซต และ

(อ่านต่อหน้า 13)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 25 ประจำาวันที่ 16-22 มิถุนายน 2019 หน้า 5

ตอนที่ 246

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

“การเบียดเบียนศาสนาเป็นเรื่องไร้ขอบเขตพรมแดนไปแล้ว

เป็นการไม่เคารพความเชื่อของผู้คน”

21 พฤษภาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นับว่าเป็นปีแห่งการหลั่งเลือดของคริสตชนใน ค.ศ.

2019 นี้อย่างแท้จริง เกือบทุกสัปดาห์จะมีการโจมตี

ท่ีไหนสักแห่งหน่ึงในโลก ไม่ก่ีวันก่อนก็เกิดข้ึนในประเทศ

บูร์กินาฟาโซ กลุ่มจีฮัดบุกเข้าไปในโบสถ์สังหารคริสตชน

ไป 6 คน ไม่กี่วันต่อมาในที่เดียวกันคริสตชนจ�านวน

มากถูกฆ่าขณะร่วมขบวนแห่ทางศาสนา   ประเทศไนจีเรีย 

มิชชันนารีชาวอิตาเลียน ปีแอร์ลุยจี มัคคัลลี ถูกลัก 

พาตัวไป 8 เดือนแล้วโดยกลุ่มอิสลาม สถานการณ ์

ในประเทศไนจีเรียไม่ค่อยจะราบร่ืนนัก คริสตชนถูกโจมตี

ไม่เพียงจากกลุ่มกองโจรโบโกฮารัม แต่ยังมีกลุ่มคน

เลี้ยงแกะฟูลานี   ในตะวันออกกลาง ท่ามกลางการโจมตี 

ใส่กองก�าลังทหารจากพวกรัฐอิสลาม กลุ่มนักรบจีฮัด

ยังคงแผ่ขยายอาณาเขตออกไปในประเทศซีเรียและ

อิรัก นอกนั้นในประเทศศรีลังกา สัตบุรุษพยายามจะ 

หวนกลับคืนฟ้ืนสู่สภาพปกติหลังการโจมตีอย่างโหดเห้ียม

ในวันสมโภชปัสกา นายน็อกซ์ เธมส์ ที่ปรึกษาพิเศษ

กรณีศาสนาของคนกลุ่มน้อย หน่วยงานจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิาเลา่วา่   “การเบยีดเบยีนทางศาสนาเปน็เรือ่ง 

ไร้ขอบเขตพรมแดนไปแล้ว เป็นการไม่เคารพในความ

เชื่อของผู้คน โชคไม่ดีที่เราได้เห็นกระแสเพิ่มขึ้นของ

การเบียดเบียนไปทั่วโลก อย่างไรก็ดี ข่าวดีคือเราได้พบ

เห็นหลายๆ รัฐบาล กลุ่มพลเรือน และคณะนักบวชมา

รวมตัวกันเพื่อเผชิญปัญหาเหล่านี้”

l  น็อกซ์ เธมส์ เป็นที่ปรึกษากรณีศาสนาของคน 

กลุ่มน้อย เขาเล่าระหว่างการสัมมนาในกรุงโรมเพ่ือสะท้อน

เรื่องเสรีภาพในศาสนา อันเป็นความรุนแรงมากที่สุด 

อันหนึ่งในโลกเพื่อจะได้เสรีภาพนี้

 ซิสเตอร์แคลร์ จาดีน คณะพระมารดาแห่งศิโยน  

เสริมว่า  “ชาวยิวหลายคนเดี๋ยวนี้กังวลที่จะสวมใส่เสื้อผ้า 

ทางศาสนา เช่นหมวกเล็กที่เรียกว่า คิปะ   (kippah หรือ 

yarmulke เป็นหมวกไร้ขอบซึ่งมักจะท�าจากผ้าซึ่งสวม

ใส่โดยชายชาวยิวตรงกระหม่อมเพื่อให้เป็นไปตามข้อ

ก�าหนด .....ผู้แปล) พวกเขายังกลัวที่จะติด mezuzah 

(สัญลักษณ์บ่งว่าบรรจุธรรมบัญญัติ ในข้อความหนังสือ

โตราห์หรือกฎหมายของชาวยิว มักท�าเป็นกระบอก

เล็กๆ หรือเพียงอักษรเขียนไว้บนแผ่นป้าย ติดไว้ที่เสา 

ประตูบ้านหรือหน้าประตูห้องพัก...ผู้แปล) อันเป็นธรรม- 

ประเพณีปฏิบัติมายาวนานของชาวยิว แต่กลับเป็นความ

หวาดกลัวท่ีท�าเช่นนี้เพ่ือประกาศตัวตนเนื่องเพราะการ

เบียดเบียน”

l การก่อเกิดขึ้นมาใหม่ของลัทธิเบียดเบียนชาวยิว 

(antis-Semitism) ในหลายๆ ประเทศ น�าพาให้พระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงห่วงใย พระองค์ทรงเตือนคริสตชน 

อยู่เสมอว่าเรามีส่วนร่วมรากเหง้าเดียวกันกับชาวยิว

และการเกลียดชังต่อต้านชาวยิวเป็นสิ่งที่รับไม่ได้

21 พฤษภาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต ส�านัก

วาติกัน และสถาบันชีวิตแห่งสันตะส�านัก ออกแถลงการณ์

ว่าการถอดสายอาหารและน้�าจากผู้ป่วยเป็นการละเมิด

ร้ายแรงต่อศักดิ์ศรีมนุษย์ของบุคคลคนนั้น    พวกเขา 

กล่าวว่า “สารอาหารและน้�า เป็นเนื้อหาแก่นแท้ของการ 

ดูแลเอาใจใส่มนุษย์ การหน่วงเหน่ียวการดูแลเช่นน้ีบ่งถึง

การทอดทิ้ง... ตั้งอยู่บนพื้นฐานการตัดสินที่ไร้เมตตา

ต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์”   ประกาศนี้สื่อสารออกไปเพื่อ 

อ้างอิงถึงแวงซองต์ ลังแบร์ต ชาวฝรั่งเศสวัย 42 ปี  

ผู้นอนป่วยอยู่ในสภาพผักหรือเจ้าชายนิทรา มา 10 ปี

แล้ว

l ใน 6 ปีที่ผ่านมา มีการต่อสู้กันทางกฎหมายว่าจะ

ต้องช่วยเหลือเขาในสภาพชีวิตที่ไร้ความรับรู้หรือไม่ 

กรณีของเขานั้นล�าบากที่จะตัดสินเพราะแวงซองต์ไม่ได้

เงียบไปแบบทิ้งค�าร้องขอใดๆ ไว้ให้เนื่องเพราะประสบ

อุบัติเหตุรถยนต์อันไม่คาดคิดในปี ค.ศ. 2008 ภรรยา

ของเขาเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายและเธอเชื่อว่าสามี 

ซิสเตอร์แคลร์ จาดีน น็อกซ์ เธมส์

คำาแถลงจากสำานักวาติกันกรณี แวงซองต์ ลังแบร์ต : 
เป็นการละเมิดร้ายแรงที่ปฏิเสธอาหารและน้ำาแก่ผู้ป่วย

ไม่ต้องการที่จะอยู่ในสภาพนี้ ในขณะที่พ่อแม่ของแวง- 

ซองต์ต่อสู้เพื่อต้องการยื้อชีวิตเอาไว้   เมื่อวันจันทร์ที่ 20 

พฤษภาคม เขาได้ถูกถอดเคร่ืองช่วยพยุงชีวิตและได้รับ

ยา sedation ระดับรุนแรง (Sedation หรือการให้ยาเพื่อ

ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะสงบ หมายถึงการที่ผู้ป่วยมีสภาพ

ร่างกายและจิตใจที่ปราศจากความกังวล ความเจ็บปวด 

ผู้ป่วยที่สงบจะรู้สึกผ่อนคลาย ไม่คิดมาก ไม่มีความ

วิตก ไม่มีความตื่นเต้นหรือเครียดต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว 

ผู้ป่วยอาจจะหลับตาลงหรือรู้สึกเคลิ้มหลับไป ผู้ป่วย 

บางรายจะเกิดภาวะสงบได้โดยการฝึกฝนจิตใจ ในขณะ

ที่ผู้ป่วยหลายๆ รายต้องได้รับยาจึงจะเข้าสู่ภาวะสงบ....

ผู้แปล) อย่างไรก็ตามหนึ่งชั่วโมงต่อมาศาลประเทศ

ฝรั่งเศสมีค�าสั่งให้น�าเครื่องช่วยชีวิตใส่ให้กับแวงซองต์ 

ดังเดิมจนกว่าเรื่องนี้จะได้รับการพิจารณาใหม่จากคณะ

กรรมการแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ

บุคคลผู้ป่วยที่ไร้ความรับรู้

l วันเดียวกัน พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทวีตเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ีว่า “เราสวดภาวนาเพ่ือเขาเหล่าน้ันท่ีมีชีวิตในสภาพ 

ป่วยหนัก ให้เราปกป้องชีวิตอันเป็นของขวัญจากพระเจ้า 

ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบชีวิตตามธรรมชาติ ขออย่าให้เรา

ปล่อยชีวิตไปในวัฒนธรรมทิ้งขว้าง”

l ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง 

ได้ให้ความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ว่า ‘วันนี้ ใน

ฐานะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ไม่ใช่หน้าที่ของ

ข้าพเจ้าที่จะหน่วงเหนี่ยวการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนความ

เห็นอันสมควรของแพทย์ผู้รักษาพยาบาลและของผู้ที่

พิจารณาว่าสอดคล้องกับกฎหมายของเรา’

l อย่างไรก็ตาม เม่ือข่าวน้ีกระจายออกมาว่ามีการใส่สาย 

เพ่ือพยุงชีวิตกลับให้ผู้ป่วยดังเดิม ประชาชนชาวฝร่ังเศส

ออกมาแสดงความยินดี

แวงซองต์

ลังแบร์ต
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บทอธิษฐานภาวนา

คนดูแลบ่อน�้ำ

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้ค�าสอนที่ทรงรับจากเรา” 

(ยอห์น 16:15)

 ในนิทานพ้ืนบ้านของชาวเฮติมีเรื่องราวเกี่ยวกับความแห้งแล้งอย่าง

รนุแรงบนเกาะของเขา เมือ่ล�าธารทัง้หมดแห้งขอดและบ่อน�า้ทกุแห่งกแ็ห้งผาก 

ไม่มีท่ีส�าหรับรับกักเก็บน�้า บรรดาสรรพสัตว์ก็ได้มาพบปะเพ่ือหารือเก่ียวกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า องค์

พระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขาโดยประทานบ่อน�้าที่ไม่มีวันเหือดแห้งให้กับสัตว์

ทั้งหลาย โดยมีข้อแม้ว่าตราบใดท่ีมีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งจะคอยท�าหน้าท่ีเป็น

ผู้ดูแลบ่อน�้าน้ัน และคอยต้อนรับช่วยเหลือทุกตัวที่ต้องการใช้สอยอุปโภค

บริโภคน�้านั้น

 เจ้าจิ้งจกมาบัวย่ารับอาสาที่จะเป็นผู้ดูแลบ่อน�้านั้น - แต่ในไม่ช้าเขาก็

เริ่มหลงใหลด้วยพลังและอ�านาจใหม่ของเขา จิ้กจกมาบัวย่ากลายเป็นผู้รักษา

เฝ้าประตูไม่ใช่เป็นผู้ดูแลอีกต่อไป และคอยขับไล่ผู้ที่จะมาใช้น�้าออกไป

 ในท่ีสุดองค์พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนจิ้งจกด้วยกบซึ่งเป็นผู ้คอยเรียก

บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เข้ามาหาบ่อน�้าว่า “เข้ามาเถิด! นี่คือบ่อน�้าของพระเจ้า! 

หลุมในพื้นดินนี่เป็นของพวกเจ้า แต่น�้านั้นเป็นของพระเจ้า” 

 การตอบสนองของพวกเราต่อสิ่งสร้างของพระเจ้าและโลกใบนี้ของ

พระองค์ก็คือการยอมรับอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน และซาบซึ้งในพระเมตตารัก 

ของพระเจ้าทีม่ต่ีอเรา โดยการแสดงให้เห็นถงึความดทีีม่ต่ีอกนักบัเพือ่นพีน้่อง 

เพื่อให้พวกเขาค้นพบถึงพระกรุณาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาด้วย

 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้พวกลูกเป็นผู้น�าพาผู้คนให้มารู้จักความรัก

ของพระองค์ ผ่านทางชีวิตและกิจการงานต่างๆ ของพวกลูก ให้เขาสามารถ

รับรู้ถึงน�้าพระทัยอันทรงพระกรุณาต่อพวกเขา ผ่านทางตัวของพวกลูกด้วย

เทอญ อาแมน

มากกว่านั้น
สมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยามเริ่มเป็นทางการ
ด้วยพิธีกรรมพิธีการยิ่งใหญ่สง่าสมเกียรติสมศักดิ์ศรี
สร้างความประทับใจตราตรึงความภาคภูมิใจ
ทั้งผู้มีโอกาสเข้าร่วมทั้งผู้ที่ติดตามชมทางมีเดีย
พร้อมนิทรรศการประวัติความเป็นมา
อีกทั้งการย้อนรอยทางการแสดงบนเวที
ที่นับกันสามร้อยห้าสิบปีว่ามีที่มาอย่างไร
กระทั่งปีนี้...ปีแห่งการสมโภช
แทบทุกคนถือเป็นบุญได้ร่วมสมัยได้ร่วมสมโภช
บวกความส�านึกในพระคุณพระเจ้า
ระคนความรู้คุณต่อบรรดาธรรมทูตผู้เสียสละ
แต่จะมีสักกี่คนที่คิดมากไปกว่านี้
พระเจ้าทรงรักทรงเมตตาทรงท�ามาถึงขณะนี้
เหล่าธรรมทูตอุทิศกายใจสานต่อมาถึงวันนี้
“ถึงตาฉันแล้ว...ที่ต้องสานต่อ”
เพราะนี่คือจิตส�านึกในพระคุณพระเจ้า
การพูด “ขอบพระคุณพระเจ้า” ก็ดีก็ถูกต้อง
แต่น่าจะเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมั่น
พระเจ้าทรงโปรดให้ฉันได้รับข่าวดี
ทรงประสงค์ให้ลูกๆ...ลูกทุกคนได้รับข่าวดี
ลูกคนไหนได้รับข่าวดีแล้ว
จึงต้องส่งต่อข่าวดีให้คนที่ยังไม่ได้รับ
ตามครรลองข่าวดีระหว่างพี่ระหว่างน้อง
เป็นหน้าที่แห่งความรักที่ไม่ต้องให้บอก
และเพื่อมีข่าวจะบอกพี่บอกน้อง
ลูกแต่ละคนต้องได้รับข่าวดีต้องมีข่าวดีก่อน
จะว่าไปแล้วข่าวดีมีอยู่ตลอด
“ฉันเป็นลูกพระ” “พระทรงรักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไข”
“ฉันเป็นลูกพระ คุณเป็นลูกพระ เราเป็นลูกพระ เราเป็นพี่น้องกัน”
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเปิดใจรับหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเห็นเป็นข่าวดีหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะจริงจังกับข่าวดีหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะถือเป็นหน้าที่ประกาศข่าวดีต่อหรือไม่
การพูด “ขอบคุณบรรดาธรรมทูต” ก็ดีก็ถูกต้อง
แต่น่าจะเป็นความส�านึกความตั้งใจความมุ่งมั่น
ท่านได้ทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจเพื่อสานต่อข่าวดี
มาบอกมาย้�ามาแนะชาวสยามให้รู้ให้ตระหนักว่า
แต่ละคนมีข่าวดีของพระเจ้าตั้งแต่เกิดมาแล้ว
และแม้จะยังไม่รู้แม้จะยังไม่ตระหนัก
ก็ไม่หมายความว่าพระไม่รักพระไม่ถือเป็นลูก
ความรักของพระองค์มาพร้อมกับชีวิต...แต่ละชีวิต
จริงๆ แล้วความรักของพระองค์มาก่อนด้วยซ้�า
เพราะทรงยืนยันไว้อย่างแข็งขันว่า
“ก่อนที่ลูกจะปฏิสนธิในครรภ์มารดา
พ่อรู้จักลูกแล้ว...พ่อเรียกชื่อลูกแล้ว”
ทุกคนที่ได้รับข่าวดีนี้แล้วจึงมีหน้าที่มีพันธะ
สานต่องานสานต่อความมุ่งมั่นของเหล่าธรรมทูต
บอกต่อข่าวดีนี้ทั้งด้วยค�าพูดค�าแนะน�าค�าเชิญชวน
เหนืออื่นใดด้วยชีวิตที่มีข่าวดีอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรม
โอกาสจะพูดจะบอกข่าวดีกับใครอาจมีไม่มากมีไม่บ่อย
แต่ยืนยันข่าวดีด้วยชีวิตนั้นมีได้ตลอดเวลา
เริ่มจากยืนยันกับตนเองเป็นอันดับแรก
กระทั่งชีวิตกลายเป็นข่าวดีที่เห็นได้เป็นรูปธรรม
ดัง “ตัวอย่างสินค้า” ที่น่าเชื่อถือ
ท�าให้การประกาศข่าวดีของสงฆ์ของครูค�าสอนมีประสิทธิภาพ  
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ชุมนุมครู (ต่อจากหน้า 20)

โอกาสปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี เขตศาสนปกครอง

สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาอบรมและ 

ธรรมทูต นำาโดยคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ จัดสัมมนา

ครูในสังกัดโรงเรียนในเขตศาสนปกครอง จำานวน 

595 คน ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 การจัดชุมนุมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส�านึกถึง

ความกตัญญูต่อบรรดาบิชอป บาดหลวง นักบวช ที่ได้

บุกเบิก และริเริ่มงานด้านการศึกษา และกิจการต่างๆ  

ตามที่ปรากฏในปัจจุบัน พร้อมทั้ง จัดให้เป็นการฟื้นฟู

ความเชื่อคริสตชนคาทอลิกอย่างจริงจัง ตามแนวทาง

กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 อีกทั้งเพื่อให้ครูและ

บุคลากรของโรงเรียนเขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี 

สามารถให้การอบรมสั่งสอนผู้เรียน ตามแนวทางการ

จัดการศึกษาคาทอลิก

 การสัมมนา เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดย

บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล สมณประมุขเขต 

ศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานวจนพิธีกรรม 

โดยได้อ่านข้อความจากพระวรสารตามค�าเล่าของ 

นักบุญมัทธิว บทที่ 5  ข้อ 13-16 พร้อมกับให้ข้อคิด

กับบรรดาคุณครูความว่า

 “ทุกศาสนามีคัมภีร์ ซึ่งบันทึกวาจาค�าสอนของ

ศาสดา ให้ศาสนิกน�าไปเป็นแนวทางในการเจริญชีวิตเรา

ที่เป็นครูในเขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นครูใน

โรงเรียนคริสต์ มีพระเยซูเป็นอาจารย์ และวันนี้พระองค์

สอนศิษย์ให้ระลึกถึง สองอย่าง คือ การเป็นเกลือ และ

แสงสว่าง คุณสมบัติความเค็มของเกลือ สามารถดอง 

ไม่ให้อาหารเน่า เกลือที่ไม่เค็ม จึงไร้ประโยชน์ พระเยซู

เจ้าสอนศิษย์ให้มีความเค็มด้วยคุณธรรม และท่ามกลาง 

สังคมที่เต็มไปด้วยเสียง ทั้งดีและไม่ดี เราจ�าเป็นต้อง 

มีแสงสว่างน�าทาง  เวลาเดียวกัน การเป็นครู ก็เป็นการ

ชี้ทางเดินที่ดีให้กับศิษย์ พระเยซูเจ้าปรารถนาให้ศิษย์

ทุกคนเป็นคนดี เพื่อคนที่มองเห็น จะได้สรรเสริญพระ

บิดาเจ้าสวรรค์”

 หลังจากนั้นบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 

ได้มอบโล่เกียรติคุณ  “ครูท�างานนานปี” จ�านวนทั้งสิ้น 

78 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1. นายสุชัย เสรีพรพงศ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 

อายุงาน 45 ปี

 2. นายสุรวุฒิ สว่างงาม โรงเรียนอุปถัมภ์

วิทยา พนม อายุงาน 45 ปี

 3. นางมาลา ฉัตรบรรยงค์ โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 44 ปี

 4. นางสุมิตรา ทนุผล โรงเรียนอรุณวิทยา 

อายุงาน 44 ปี

 5. นางราตรี อินทรวิเศษ โรงเรียนอุปถัมภ์

วิทยา พนม อายุงาน 44 ปี

 6. นายอนัน ถาวร โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา

พนม อายุงาน 43 ปี

 7. นางวันดี ปรีชามารถ โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 42 ปี

 8. นายสมศักดิ์ อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 41 ปี

 9. นางจินตนา ศิริสุทธิ์  โรงเรียนอรุณวิทยา  

อายุงาน 41 ปี

 10. นายชวลิต เพ็ชรพราว  โรงเรียนอุปถัมภ์

วิทยา อายุงาน 39 ปี

 11. นายองอาจ อยู่บรรยงค์ โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 38 ปี

 12. นางสาวสุดา สุมาตรา  โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 37 ปี

 13. นางสาวจิรา โซ่โดบ โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 37 ปี

 14. นางอัญชลี จิตอุทัศน์  โรงเรียนอรุณวิทยา  

อายุงาน 36 ปี

 15. นางสายสณีุย์ อาภรณ์รตัน์ โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 36 ปี

 16. นางสาวอุดมรัตน์ สุริยะฉันทนานนท์ 

โรงเรยีนอรณุวิทยา อายุงาน 36 ปี

 17. นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้ว โรงเรียน

เทพมิตรศึกษา อายุงาน 36 ปี

 18. นายอุดม ฉัตรบรรยงค์ โรงเรียนเทพ-

มิตรศึกษา อายุงาน 36 ปี

 19. นางรำาพึง จิตติอารมณ์ โรงเรียนเทพ-

มิตรศึกษา อายุงาน 36 ปี

 20. นายพีระพงษ์ สินสุขอุดมชัย โรงเรียน

อรุณวิทยา อายุงาน 35 ปี

 21. นางอรุณศรี ไทยเอื้อ โรงเรียนอรุณวิทยา

อายุงาน 35 ปี 

 22. นางสาวมยุรีย์ ทองคำา โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 35 ปี

 23. นายยงศักด์ิ  เฉิดฉายมณีนิล โรงเรียน

เทพมิตรศึกษา อายุงาน 35 ปี

 24. นายสุรสิทธิ์ จิตอุทัศน์ โรงเรียนอรุณ-

วิทยา อายุงาน 34 ปี

 25. นางสาวศรีนภา ยนปลัดยศ โรงเรียน

อรุณวิทยา อายุงาน 34 ปี

 26. นางรุ่งนภา เจือจำา โรงเรียนอรุณวิทยา 

อายุงาน 33 ปี

 27. นางอรพนัธ์ มชียั โรงเรยีนเทพมติรศกึษา

อายุงาน 33 ปี 

 28. นายจารึก ลออสิทธิภิรมย์ โรงเรียน 

ดอนบอสโก สุราษฎร์ฯ อายุงาน 33 ปี

 29. นางสาวนิภาพร ตันติเวชวงศ์ โรงเรียน 

เทพมิตรศึกษา อายุงาน 32 ปี

 30. นายธนกฤต  สิริติกิจ โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 32 ปี

 31. นางวราภรณ์ มณนีพรตัน์ โรงเรยีนอปุถัมภ์ 

วิทยา พนม อายุงาน 32 ปี

 32. นางสุภมาส ฤกษ์ชินบุตร  โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 31 ปี

 33. นางสุรวรรณ  ยนปลัดยศ โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 31 ปี

 34. นางสาวปรียา เพชรคอน  โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 31 ปี

 35. นางวาสนา เนตรเจริญ โรงเรียนเทพ-

มิตรศึกษา อายุงาน 31 ปี

 36. นางอรวรรณ  ทองปลกู  โรงเรียนเทพมติร 

ศึกษา อายุงาน 31 ปี

 37. นายวโิชต ิครุฑคาบแก้ว โรงเรียนเทพมิตร 

ศึกษา อายุงาน 31 ปี

 38. นางสาระภี แสงทอง โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 31 ปี

 39. นางทศันีย์ ลขิติวฒันกิจ โรงเรียนวนัทา 

มารีอา อายุงาน 30 ปี 

 40. นางจินตนา ลิมาลัย โรงเรียนอรุณวิทยา

อายุงาน 29 ปี

 41. นายพรชยั สชุวีพลานนท์ โรงเรียนเทพ-

มิตรศึกษา อายุงาน 29 ปี 

 42. นางชุติมา ศรีโชติ โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 29 ปี 

 43. นายเดชา ไทยมานิตย์  โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 29 ปี

 44. นายราวิทร์ สามิภักดิ์ โรงเรียนดอน-

บอสโก สุราษฎร์ฯ อายุงาน 29 ปี

 45. นางสาวมะลิ  แหวกวารี โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 28 ปี 

 46. นางนิภาพรรณ ชิมฟ้า โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 28 ปี 

 47. นางพิชญนิตย์ ปันแสง โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 28 ปี 

 48. นางเรวดี สินสุขอุดมชัย  โรงเรียนอรุณ

วิทยา อายุงาน 28 ปี 

 49. นายจักรกฤช ทองมา โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 28 ปี 

 50. นายอนันต์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนเทพ-

มิตรศึกษา อายุงาน 28 ปี 

 51. นางวราภรณ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนมานะ

ศึกษา อายุงาน 28 ปี 

 52. นางเสาวณี ชุมศรี โรงเรียนดอนบอสโก

สุราษฎร์ฯ อายุงาน 28 ปี

 53. นางจินตนา อมรวิริยะนนท์  โรง เรี ยน

วันทามารีอา อายุงาน 27 ปี

 54. นายสุทัศน์ แดงคงแก้ว โรงเรียนวันทา

มารีอา อายุงาน 27 ปี
(อ่านต่อหน้า 14)
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บุ ค ค ล ใ ด
มี จิ ต ใจ
บ ริ สุ ท ธิ์
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เ  ข  า  จ ะ  ไ  ด้ เ  ห็  น

พ ร ะ เ จ ้า

( ม ธ 5 : 7 )

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

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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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ยอแซฟ มนูญ วิสิฐนนทชัย
เกิดวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1952

พักผอนในพระเจา 25 มิถุนายน ค.ศ. 2016
ครบ 3 ป

“เราเปนการกลับคืนชีพและเปนชีวิต ใครเชื่อในเรา
แมตายไปแลวก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต

และเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย”
(ยน 11: 25, 26)

ยอแซฟ มนูญ วิสิฐนนทชัย
เกิดวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1952

พักผอนในพระเจา 25 มิถุนายน ค.ศ. 2016
ครบ 3 ป

“เราเปนการกลับคืนชีพและเปนชีวิต ใครเชื่อในเรา
แมตายไปแลวก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต

และเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย”
(ยน 11: 25, 26)

หนังสือพิมพ์ข่�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"

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

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

"พระเยซูเจ้�ข้�  ลูกว�งใจในพระองค์"
ขอโมทน�คุณและขอบคุณ

พ ร ะ เ ม ต ต �
ที่ทรงมีพระกรุณ�ประท�นพรต่�งๆ  ม�ให้โดยตลอด

ทำให้ประสบคว�มสำเร็จทุกประก�ร

                         มารีอากัญญา  จิตตชุม  และครอบครัว

แพตทริค พัฒนธร (Pat) 
ชินพงสานนท 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เ กิ ด  1 2  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ค . ศ .  1 9 8 0
พั ก ผ อ น ใ น พ ร ะ เ จ า  

1 9  มิ ถุ น า ย น  ค . ศ .  2 0 1 8
ค ร บ  1  ป

อันตน เกียรติศักดิ์ 
ชีวบัณฑิตย

อันตน เกียรติศักดิ์ 
ชีวบัณฑิตย

ชาตะ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1958
พักผอนในพระเจา 

12 มีนาคม ค.ศ. 2019 อายุ 60 ป
ครบ 100 วัน

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

พระเจ้าประทาน พระหรรษทานทุกประการแก่ท่าน
ได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกอย่าง เ พี ย ง พ อ
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ปีที่ 43 ฉบับที่ 25 ประจำ�วันที่ 16-22 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่  25 ประจำาวันที่ 16-22 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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กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน

สมานฉันท์  โดยมีคุณศรีนวล  ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็น

ประธานพิธีเปิด คุณพ่อสุขุม  ธนะสิงห์, C.Ss.R. ประธานมูลนิธิคุณพ่อ

เรย์ เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ที่วัดพระมหาไถ่ พัทยา

 หลังจากนั้นทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้จัดกิจกรรมฐานให้เยาวชนเยี่ยม 

วดัพระมหาไถ่ และเรยีนรูด้้านจติอาสาในการปรบัปรงุภมูทิศัน์และทาส ี ตกแต่ง 

หน้าเค้ก ที่ส�าคัญคือการดูแลเด็กและพัฒนาคนพิการที่มีความพิเศษ การน�า

ทางคนพิการทางการมองเห็น รวมถึงการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว 

ซึ่งเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเมื่อกลับไปจะน�ากลับไปดูแลเพื่อน 

และครอบครัว  หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าที่พัก ที่ส�านักงานบริหารทรัพย์สิน

และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

 วันอังคารที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เป็นการเรียนรู้

ศาสนาอื่น ได้แก่ ศาสนาพุทธ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร พัทยา  ศาสนา

ซิกข์ วัดซิกข์ พัทยา  ศาสนาอิสลาม มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยา และศาสนา 

พราหมณ์-ฮนิด ูวหิารพระแม่กาลี  เมือ่กลบัจากการเยีย่มเยยีนศาสนาต่างๆ แล้ว 

จึงเข ้าสู ่การปฏิบัติการรู ้ จักข้อปฏิบัติและหลักส�าคัญในการปฏิบัติของ 

แต่ละศาสนาตามฐาน 5 ศาสนา  อันน�าไปสู่การเรียนวัฒนธรรมแต่ละศาสนา

ผ่านการแสดงของเยาวชน 5 ศาสนา  

 ส�าหรับเยาวชนที่เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนจาก 3 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โรงเรียน

พระหฤทัยดอนเมือง  จ�านวน 28 คน และทางกรมการศาสนาได้เชิญ นางสาว 

วรินทร  เหมะ เลขานุการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์ เป็น

วิทยากรหลักในกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์  

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ (ต่อจากหน้า 19)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 25 ประจำาวันที่ 16-22 มิถุนายน 2019 หน้า 11หน้า 11

อบรมหลักสูตร (ต่อจากหน้า 19)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่  25 ประจำาวันที่ 16-22 มิถุนายน 2019 หน้า 11

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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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 ..........................................................................
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 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 ..................................................................................................................
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ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)
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ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม

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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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ ์และ 

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรผู้นำา 

ศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 20 ประจำาปี 2019 โดยคุณพ่อ 

เสนอ ดำาเนนิสดวก เลขาธกิาร เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณเปิดการอบรม

 ก่อนเข้าสู่เนื้อหาต่างๆ คุณกิตติพันธ์ พาน-

สุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้บรรยายหัวข้อ “หน้าที่ 

ของกรมการศาสนา ต่อศาสนาในประเทศไทย” 

 ส�าหรับเนื้อหาหลักสูตรเน้นในบริบทสังคมไทย

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เข้าใจมุมมอง 5 ศาสนา ได้แก่ 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ 

 ส่วนด้านหัวใจหลัก แก่นค�าสอนที่ใช้ในชีวิต

ประจ�าวันและพิธีกรรม ซึ่งได้เชิญผู้น�าทั้ง 5 ศาสนา 

มาให้ความรูโ้ดยเฉพาะ เพือ่สอดคล้องกบัการเป็นประจกัษ์

พยานในฐานะ “ศษิย์พระครสิต์เจริญชวิีตประกาศข่าวดี 

ใหม่” และความเป็นหน่ึงเดยีวของครสิตชนตามแนวทาง

ของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ทั้งนี้โดยมุ่งเน้น

หัวใจส�าคัญของหลักปฏิบัติ 5 ศาสนา กับการอยู ่

ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายอย่างสมานฉันท์ ลดทิฐ ิ

ความขดัแย้ง ด้วยการท�าลายอคตแิละสร้างความสมัพันธ์

ด้วยการเปิดใจในการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั อนัน�าไปสูก่าร

พัฒนาสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 วันสุดท้าย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์ 

และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม

ทุกท่าน 

“ข้าพเจ้าบอกให้เขารู้จักพระนาม
ของพระองค์... เพื่อความรักที่พระองค์

ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขา” 
(ยอห์น 17:26)
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คุณพ่อคาร์โลส โรดรีเกซ  ค.ศ. 2002

บ้านเณรเล็ก มัธยมปลาย สามเณราลัยนักบุญ

ยอแซฟ สามพราน

โปสตุลันต์  บ้านเบธาราม เชียงใหม่

นวกภาพ อินเดีย ค.ศ. 2010-2012

ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 14 พฤษภาคม 

2012

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 26 

พฤศจิกายน 2015 โดย Fr. Austin Huge, SCJ 

อธิการภาค

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 10 ธันวาคม 

2016 โดยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 12 มกราคม 

2018   โดย Fr.Jean Dominique, SCJ ผู้แทน

อธิการใหญ่

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 18 สิงหาคม  

2018 โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

คติพจน์  “Before I formed you in the 

womb I knew you.” (Jeremiah 1:5)

สังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ ศรายุทธ กร- 

สุภาพ สังกัดคณะเยสุอิต (SJ) เกิดวันที่ 9 ตุลาคม  

ค.ศ. 1987/พ.ศ. 2530 เขตวัดบ้านโป่ง เขตวัดแม่พระ 

ลูกประค�า ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เข้าคณะเยสุอิต วันที่ 30 เมษายน 2007

ปฏิญาณตนครั้งแรกและตลอดชีพ วันที่ 5 

พฤษภาคม 2009 บิดาชื่อยอแซฟ พิชิต กรสุภาพ    

มารดาชื่อยาชินทา ต่ามิแมะ กรสุภาพ บ้านเกิดบ้าน

ห้วยโป่ง ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เขตศาสนปกครอง (ต่อจากหน้า 4) การศึกษา

ประถมศึกษา 1994-2000 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ  

ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

มัธยมศึกษา 2000-2006 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

นวกสถาน 2007-2009 Maria dela Strada 

Novitiate, ตองจี ประเทศเมียนมา

ปรัชญา 2009-2013 Driyarkara School  

of Philosophy, จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ปีฝึกงาน 2013-2015 บ้านเณรเยสุอิต อ. 

สามพราน จ.นครปฐม

เทววิทยา 2015-2019 Loyola School of 

Theology, มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร  วันที่ 27 ตุลาคม 

2018 in the Church of the Gesu, Ateneo de Manila 

University, Philippines. โดยบิชอป Pablo Virgilia  

S. David, D.D.

คติพจน์ “เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะ

ได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยน 10:10)

สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ พิพัฒน์ มือแป 

สังกัดคณะเยสุอิต (SJ) เกิดวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.

1986 บ้านเกิด 10/1 หมู่ 3 บ้านแม่โถกลาง ต.แม่โถ 

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น 

บัปติส แม่โถ 

เข้าคณะเยสุอิต วันที่ 30 เมษายน 2007

ปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 5 พฤษภาคม 2009 

บิดาชื่อทิโมธี ทวีศักดิ์ มือแป  มารดาชื่อโรซา หน่อ-

บอซวย มือแป (เสียชีวิตแล้ว) 

การศึกษา

ประถมศึกษา ค.ศ. 1993-1999 โรงเรียน 

บ้านแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

มัธยมศึกษาตอนต้น ค.ศ. 1999-2002 โรงเรียน 

ขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ค.ศ. 2002-2005 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ. 

นครปฐม 

นวกสถาน ค.ศ. 2007-2009 Maria Della 

Strada นวกสถาน เมืองตองจี รัฐฉาน ประเทศเมียนมา 

ปรัชญา ค.ศ. 2009-2013 Driyarkara School  

of Philosophy  ปีฝึกงานอภิบาล กรุงจาการ์ต้า ประเทศ 

อินโดนีเซีย ค.ศ. 2013-2015 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และสังคมบ้านเซเวียร์ กรุงเทพฯ และงานอภิบาลนักศึกษา

คาทอลิก สวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่ 

เทววิทยา ค.ศ.  2015-2019 Loyola School 

of Theology (LST) มหาวิทยาลัย Ateneo de 

Manila, ประเทศฟิลิปปินส์ 

ได้รับศีลบวชเป็นสังฆนุกร วันที่ 27 ตุลาคม 

2018 The Church of the Gesu, มหาวิทยาลัย 

Ateneo de Manila, ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Most 

Rev Pablo Virgilio S. David, D.D. Diocese of 

Kalookan. 

คติพจน์ “Ite, Inflammate Omnia”, “จงไป 

และจุดประกายแสงสว่างแด่โลก” (จาก เอกสารสมัชชา

ของคณะ ครั้งที่ GC 35, D2, 25 และพระวรสารนักบุญ

มาระโก 16:15)

เขตศาสนปกครองราชบุรี (ต่อจากหน้า 2)

 สังฆานุกรยอห์น บอสโก วัชรพล อำานาจ-

เกียรติกุล เกิดวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ 

วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก เป็นบุตรของ 

นายกำาพล อำานาจเกียรติกุล และนางนฤมล อำานาจ-

เกียรติกุล มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน เป็นชาย 2 คน เป็น

คนที่ 1

การศึกษา

 อนุบาล โรงเรียนธีรศาสตร์

 ประถมศึกษา โรงเรียนธีรศาสตร์

 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธีรศาสตร์

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดอนบอสโก บ้านโป่ง

 อุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสน-

ศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

กระแสเรียก

 คุณพ่ออันตน ชูชาติ ประสูตร์แสงจันทร์ 

เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี 

(ค.ศ. 2005 ถึง ค.ศ. 2006)

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ ์

นครราชสีมา (ค.ศ. 2007)

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม (ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2018)

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่  

13 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ที่สามเณราลัยแสงธรรม 

สามพราน โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่ 12 

สิงหาคม ค.ศ. 2017 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 บวชเป็นสังฆานุกร วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 

ค.ศ. 2018 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน โดย 

อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้

เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด 

(ลก 1:38)

ความในใจโอกาสรับศีลบวช

 ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงรัก ทรงเรียก และ

ทรงเลือกผมให้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานของพระองค์                 

ขอโมทนาคุณแม่พระในความรัก ความใจดีของพระแม่  

และเป็นผู้ เสนอวิงวอนต่อพระเจ้าเพ่ือผมเสมอมา                

ท�าให้การตัดสินใจก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการเป็น 

บาดหลวงมีคุณค่าและมีความหมายอย่างมาก สุดท้ายนี้        

ผมขอท�าหน้าท่ีการเป็นบาดหลวงอย่างดีเพื่อสืบสาน 

ถ่ายทอดค�าสอนและพันธกิจต่อจากพระคริสตเจ้า  

ในการรับใช้พระศาสนจักรของพระองค์ และรับใช้พ่ีน้อง 

ทุกคนในเขตศาสนปกครองราชบุรีอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถ

บทบาทหน้าที่หลังจากการบวช

 ปี 2019  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน 

โคกมดตะนอย

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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 55. นางณัฐภรณ์  สร้อยสนธิ  โรงเรียนวันทา

มารีอา อายุงาน 27 ปี

 56. นางอารมณ์  ศิริศักด์ิวัฒนา โรงเรียน

มานะศึกษา อายุงาน 27 ปี

 57. นางโสภา อินทกาศ  โรงเรียนมานะ

ศึกษา อายุงาน 27 ปี

 58. นายสุพจน์ สุทธิปัญญาปกรณ์ โรงเรียน

เจริญศรีศึกษา อายุงาน 27 ปี

 59. นางสุมล แดงกระจ่าง โรงเรียนอรุณ-

วิทยา อายุงาน 26 ปี

 60. นางรัชดาวรรณ ธีรานุวรรตน์  โรงเรียน

อรุณวิทยา อายุงาน 26 ปี

 61. นายสรรเพชญ สุวรรณมณี โรงเรียน 

เทพมิตรศึกษา อายุงาน 26 ปี

 62. นางบุญศรี ไทยนุกูล โรงเรียนอุปถัมภ์

วิทยา พนม อายุงาน 26 ปี

 63. นายชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุปถัมภ์

วิทยา พนม อายุงาน 26 ปี

 64. นางนลนินาถ ศรีสุวรรณ โรงเรยีนอปุถัมภ์

วิทยา พนม อายุงาน 26 ปี

 65. นางสุนนั รุ่งอยู่ทอง โรงเรยีนวันทามารีอา 

อายุงาน 26 ปี

 66. นางวนัเพญ็ เดชาพร โรงเรยีนมารย์ีพทิกัษ์

ศึกษา อายุงาน 26 ปี

 67. นายสมบตั ิ เรอืงรกุ โรงเรยีนดอนบอสโก 

สุราษฎร์ฯ อายุงาน 26 ปี 

 68.  นางวนิดา กระสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา อายุงาน 25 ปี

 69. นางนิษา เดชทิพย์พรพงศ์ โรงเรียน 

เทพมิตรศึกษา อายุงาน 25 ปี

 70. นายเกียรติศักดิ์ เจริญพานิช โรงเรียน 

เทพมิตรศึกษา อายุงาน 25 ปี

 71. นางวิมลรัตน์ ยิ้มประเสริฐ โรงเรียน 

เทพมิตรศึกษา อายุงาน 25 ปี

 72. นางพรใจ ฉัตรบรรยงค์ โรงเรียนเทพ-

มิตรศึกษา อายุงาน 25 ปี

 73. นางนำา้หวาน  ศรีสุวรรณ โรงเรยีนอุปถัมภ์

วิทยา พนม อายุงาน 25 ปี

 74. นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์ โรงเรยีน

ชุมนุมครู (ต่อจากหน้า 7) อปุถมัภ์วิทยา พนม อายุงาน 25 ปี

 75. นางนภาพร ธีรานุวรรตน์ โรงเรียนอุป- 

ถัมภ์วิทยา พนม อายุงาน 25 ปี

 76. นางปรียา ทองแก้ว โรงเรียนเจริญศรี-

ศึกษา อายุงาน 25 ปี

 77. นางสมใจ เกษทอง โรงเรียนเจริญศรี-

ศึกษา อายุงาน 25 ปี

 78.  นางสิริมา พยัพตรี โรงเรียนอรุณวิทยา 

อายุงาน 25 ปี   

 

 การมอบโล่ดังกล่าวแก่คณะครูที่ท�างานนานป ี

เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจให้กับบุคลากร

ท่ีได้มุ ่งมั่นทุ ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยดีเสมอมา  

 หลงัจากพิธมีอบโล่เกยีรตคุิณ อาจารย์วรีะพงศ์ 

ทวีศักดิ์ ศิลปิน “พิณแก้ว” ได้เข้าสู่เนื้อหาของการ 

สัมมนา ด้วยการบรรยายและท�ากิจกรรมพิเศษในหัวข้อ 

“ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” บรรดาคุณครูได้มีโอกาส  

รับชม รับฟัง ไตร่ตรอง และแบ่งปันสิ่งที่ได้รับแก่กัน 

และกัน เป็นพลังบันดาลใจที่ดีในการกลับไปท�าหน้าที่

ครู

 ในภาคค�า่ บรรดาคณุครูได้มโีอกาสท�ากจิกรรม 

สร้างความสัมพันธ์ รู้จักกันและกัน และรู้จักประวัติ- 

ศาสตร์ เรือ่งราว กจิการของเขตศาสนปกครองสรุาษฎร์- 

ธานี โดยการน�าของคุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ 

และคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์

 วันที่สองของการสัมมนา  คณะวิทยากรกลุ่ม  

TALITHAKUM THAILAND (คณะนกับวชไทยต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ ภายใต้การด�าเนินงานของชมรมนักบวช

หญิงแห่งประเทศไทย) ได้แบ่งปัน ให้ความรู้ และท�า

กิจกรรม ในหัวข้อ “การค้ามนุษย์ คุณค่าและศักดิ์ศรี

ของมนุษย์” ซึ่งเริ่มด้วยการแนะน�ากลุ่ม และแบ่งปัน

ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ โดยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา

การแบ่งปันความหมายและคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ 

โดยซิสเตอร์วรนุช ประนอมมิตร แบ่งปันความรู้  

เกีย่วกบัแรงงานอพยพ และงานประมง โดยคณุอภญิญา 

ทาจิตต์ 

 หลังจากพักรับประทานอาหารว่างในภาคเช้า 

คณะครูได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อท�ากิจกรรม

พิเศษ ในหัวข้อ Photo Language ส�าหรับคณะครู

ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยการน�าของซิสเตอร์ชลธิชา  

ฤทธิเ์นตกิลุ  และแนวคดิในการแต่งชดุให้ตุก๊ตา ส�าหรบั

คณะครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยการน�าของ 

ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา 

 การชุมนุมครูโรงเรียนเขตศาสนปกครอง

สุราษฎร์ธานี บุคลากรเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในวิถี 

คริสต์ จบลงด้วยการแบ่งปันแนวทางการออกแบบแผน 

การสอน โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์

 อนึ่ง เขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี ประกอบ

ด้วยโรงเรียนในสังกัดจ�านวน 10 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 1953

 2. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ.เมือง จ.สุราษฎร์- 

ธานี เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 1959

 3. โรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา เปิด

ท�าการเรียนการสอนในปี 1963

 4. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา อ.พนม จ.สุราษฎร์- 

ธานี เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 1970

 5. โรงเรียนนิรมล (แผนกประถม) อ.เมือง 

จ.ชุมพร เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 1975

 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ฯ 

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 

1988

 7. โรงเรียนวนัทามารีอา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ เปิดท�าการเรียนการสอนในปี  1989

 8. โรงเรียนเจริญศรีศึกษา อ.เมือง จ.ปัตตานี 

เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 1992

 9. โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อ.เมือง จ.นครศรี-

ธรรมราชา เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 1995

 10. โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ 

จ.นครศรีธรรมราช เปิดท�าการเรียนการสอนในปี 2001

  รายงานโดย ศูนย์สื่อสารสังคม เขตศาสน-

ปกครองสุราษฎร์ธานี
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 วัดพระตรีเอกภาพ  

หนองหิน จ.นครปฐม 

ฉลอง 129 ปี ชุมชน

ความเชื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
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. 

 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.

 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.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 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 

10.00 น.   บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ร้านค้าติดต่อส�านักงานวัด 

โทร. 08-5444-6606)

 วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน กรุงเทพ-

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 

18.00 น. คุณพ่อยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย เป็น

ประธาน

 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   

อุปสังฆราช  เป็นประธาน)

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพมหานคร

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  

บางแค กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่  27  

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร  

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

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 

 วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 

มิถุนายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ฉลองวัด 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 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

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k เขตศาสนปกครองราชบุรี ขอเชิญ 

ร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น บอสโก  

วัชรพล อำานาจเกียรติกุล  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

ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่า

ทรัพย์สมบัติมหาศาล 
(บสร 30:15)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 25 ประจำ�วันที่ 16-22 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] 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. ทีห่อ้งประชมุอารามพระหฤทยัฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

ตารางต่อไปนี้

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 20 มิถุนายน                  - 16 มิถุนายน

- 18 กรกฎาคม                 - 21 กรกฎาคม 

- 15 สิงหาคม                      - 18 สิงหาคม

- 19 กันยายน                    - 15 กันยายน 

- 17 ตุลาคม                       - 20 ตุลาคม 

- 21 พฤศจิกายน               - 17 พฤศจิกายน 

- 19 ธันวาคม                     - 15 ธันวาคม 

- 16 มกราคม                     - 19 มกราคม 

 หมายเหตุ เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกส�ารวม

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ 

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้น�า

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม 

 ติดต่อสอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-

1685-2826 และเฟซบุ๊กหน่วยงานอภิบาลประกาศ

ข่าวดีและสังคม คณะพระหฤทัยฯ 

] คณะพระหฤทัยฯ โดยฝ่ายอภิบาลและประกาศ 

ข่าวดี  ขอเชิญสัตบุรุษผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ ทุกท่าน 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมฉลองพระหฤทัยฯ 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 

เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมอาราม  ติดต่อ

ฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดี โทร. 09-82587649, 

08-1685-2826, 08-9699-8055

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน คุณพ่อธีรพล 

กอบวิทยากุล  / วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม คุณพ่อ 

เอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  

คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล / วันอาทิตย์ที่ 22 

กันยายน คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 

27 ตุลาคม คุณพ่อมานะชัย ธาราชัย เวลา 13.00 น.  

ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารี วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน 

โทร. 08-1490-9371

] 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. สมณประมุขเขตศาสนปกครอง 

อุบลราชธานี 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 เป็น

ประธาน  

] 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

] 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�ารองท่ีนั่งด่วน  

ที่แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โทร. 0- 

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

1616-1063  หรือ E-mail : ird_ecum@catholic.or.th 

 4) วันเสาร์ที่ 29  มิถุนายน หัวข้อ “ศาสน- 

สัมพันธ์กับงานแพร่ธรรม” โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญ-

อนันตบุตร 

 5)  วันเสาร์ที่ 6  กรกฎาคม หัวข้อ “ศาสน-

สัมพันธ์ในครอบครัว” โดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิต-

อภิรมย์

 6) วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม หัวข้อ “การปฏิบัติ

ศาสนกิจของศาสนิกชน ... ที่คริสตชนต้องเข้าใจ...  

โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”  

คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  13  

กรกฎาคม / 10 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซาท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-

1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789 

] คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี จัดฉลอง

นักบุญคามิลโล เด แลลลิส องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย ฉลอง 

70 ปี ชีวิตนักบวชของภราดาวิคตอรีอาโน  อัลตาบา

ฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวชของบาดหลวงเรนาโต อา- 

เตรสซี่ โดยบิชอปซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศรี สมณ-

ประมขุเขตศาสนปกครองจนัทบรุ ี เปน็ประธาน วนัเสาร ์

ท่ี  20 กรกฎาคม 2019  เวลา 10.30 น. ท่ีศูนย์

สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด ร่วมบริจาคงานฉลอง 

อาหารและสิ่งของ ติดต่อธุรการโทร. 08-5276-4086

] รับสมัครงาน ศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร 56 

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

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง   โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้  

มีใบขับข่ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องพักอาศัยท่ีบ้านพัก 

ของเด็กได้ 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 นายจ้างจ่ายสมทบให้  

5% 2. บรรจุเป็นพนักงานประจ�า  จะได้รับค่าตอบแทน 

ดังนี้ 2.1 เงินเดือน (ตามวุฒิการศึกษา)  โดยไม่น้อย 

กว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดปทุมธานี 2.2 สวัสดิการ

ประกนัสงัคม โดยลกูจ้างจา่ย 5% ของเงนิเดอืน นายจา้ง 

จ่ายสมทบให้ 5% 2.3 สวัสดิการเงินสะสม โดยลูกจ้าง

สะสม 5% ของเงินเดือน และมูลนิธิฯ จ่ายสมทบให้

อีก 5%  2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพและ

การศึกษาบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี สอบถาม 

คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  โทร. 09-0112-5657  

เข้าร่วมงานรอมฎอนสัมพันธ์(เลี้ยงละศีลอด) 

ประจ�าปี ฮ.ค.1440 ซ่ึงจัดโดยกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับส�านักจุฬาราชมนตรี 

และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ทีห่อประชมุเลก็ ศูนย์วฒัน- 

ธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 

มหานคร โดยมีคณุกิตตพินัธ์ พานสุวรรณ อธบิด ี

กรมการศาสนา เป็นผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวง 

วฒันธรรมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน คณุประสาน 

ศรีเจริญ เป็นผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี กล่าว

ให้โอวาท และอาจารย์อรณุ บญุชม อปุนายก

สมาคมคุรุสัมพันธ ์อิสลามแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ขอพร(ดฺอา) 

 การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน 

มีความส�าคัญยิ่งต่อพี่น้องมุสลิมเนื่องจากเดือน 

รอมฎอนเป ็นเดือนที่พระผู ้ เป ็นเจ ้าได ้ทรง 

ประทานคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้พี่น ้องมุสลิม 

ได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ 

 การถือศีลอดเป ็นการฝ ึกฝนจิตใจ

ของพี่น้องมุสลิมให้รู้สึกอดทน อดกลั้น ท้ังต่อ 

ความหิว ความโกรธ ความปรารถนานานัปการ 

ท�าให้คิดถึงคนยากจน ขัดสน เป็นการกระตุ้น 

สิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในตัวส่งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

ด้วยใจเอื้ออาทร เมตตา และส่งผลให้เกิดการ 

แบ่งปันช่วยเหลือ ด้วยวิถีที่ดีงามตามหลักธรรม

ค�าสอนของศาสนาอิสลาม

งานรอมฎอน (ต่อจากหน้า 19)
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ฉลอง 70 ปี (ต่อจากหน้า 2)

คุณพ่อไมเกิ้ล พิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R. อธิการ 

เจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 70 ปี แห่งการ 

ถวายตวัเป็นนักบวชของคุณพ่อริชาร์ด ทิลล่ี, C.Ss.R.  

(Richard Thiele) และคุณพ่อเลโอ แทรวิส, C.Ss.R.  

(Leo Travis) ที่วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ

ประวัติของคุณพ่อ ทั้ง 2 ท่าน มีดังนี้

 คุณพ่อริชาร์ด ทิลลี่, C.Ss.R. เกิดเมื่อวันที่   

17 กันยายน ค.ศ. 1927 ปฏิญาณตนครั้งแรกวันที่   

2 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ปฏิญาณตนตลอดชีวิตวันที่ 

2 กันยายน ค.ศ. 1952 รับศีลบวชเป็นบาดหลวงวันที่  

29 มิถุนายน ค.ศ. 1954

 “ผมเกิดที่ชิคาโก เป็นบุตรของ John Ray-

mond Thiele และ Yvonne Blanche Thiele ผม

มีพี่ชาย 1 คน และน้องสาวอีก 2 คน ครอบครัวของ

เราย้ายไปที่เเคลิฟอร์เนีย ในปี ค.ศ. 1936 และลงหลัก 

ปักฐานในเมืองมอนโรเวียอันสวยงาม ในปี ค.ศ. 1942 

ผมละครอบครัวและเข้าบ้านเณรเล็กของคณะพระ

มหาไถ่ที่โอคแลนด์ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่ที่ผมศึกษา

เล่าเรียนอยู่เป็นเวลา 6 ปี และกลับไปเยี่ยมบ้านเฉพาะ

ช่วงซัมเมอร์” 

ประวัติการศึกษา

 ค.ศ. 1934-1935 St.Adrian Catholic 

School ชิคาโก อิลินอยส์

 ค.ศ. 1936-1942 Immaculate Concep-

tion School, มอนโรเวีย เเคลิฟอร์เนีย

 ค.ศ. 1942-1948 บ้านเณรเลก็คณะพระมหาไถ่ 

โอคแลนด์ แคลิฟอร์เนีย

 ค.ศ. 1948-1949   นวกสถานครั้งแรก ที่เดอ

โซโต มิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา

 ค.ศ. 1949-1955 บ้านเณรใหญ่แม่พระปฏิ- 

สนธินิรมล โอโคโนโมวอค วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

 ค.ศ. 1955-1956   นวกสถานครั้งที่สอง เป็น

เวลาครึ่งปี ที่ไพน์ มิเนโซตา สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำางาน

 ค.ศ. 1956 เดินทางมาประเทศไทย

 ค.ศ. 1956-1959 ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระมหาไถ่  

ซอยร่วมฤดี

 ค.ศ. 1959-1965 เจ้าอาวาสวัดเวียงคุก

 ค.ศ. 1965-1974 เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย

สามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น ท�างานกับคนโรคเรื้อน

 ค.ศ. 1974-1975 อธิการและเจ้าอาวาส 

วัดนักบุญเยราร์ด จังหวัดขอนแก่น

 ค.ศ. 1975-1981 อธิการและเจ้าอาวาสวัด 

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา
จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

นักบุญอัลฟอนโซ จังหวัดหนองคาย และเป็นนวกจารย์

 ค.ศ. 1981-1983  เจ้าอาวาสวดัโพนสงู จงัหวัด 

อุดรธานี

 ค.ศ. 1983-1989   อธิการบ้านเณรนักบุญอัล- 

ฟอนโซ บ้านเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่ สามพราน

 ค.ศ. 1989-1992 อธิการบ้านพัทยา

 ค.ศ. 1992- ปัจจุบันมิชชันนารีประเทศไนจีเรีย

 คุณพ่อเลโอ แทรวิส, C.Ss.R. เกิดเมื่อวันที่  

30 กรกฎาคม ค.ศ. 1928 ปฏิญาณตนครั้งแรกวันที่  

2 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ปฏิญาณตนตลอดชีวิตวันที่ 

2 กันยายน ค.ศ. 1952 รับศีลบวชเป็นบาดหลวงวันที่  

29 มิถุนายน ค.ศ. 1954

ประวัติการศึกษา

 ค.ศ. 1934-1942  St.Joseph School  วอคิซอ  

วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

 ค.ศ. 1942-1948  St.Joseph College  เคร์ิกวดู 

มิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา

 ค.ศ. 1948-1949  นวกสถานครั้งแรก ที่เดอ

โซโต มิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา

 ค.ศ. 1949-1955  บ้านเณรใหญ่แม่พระปฏิสนธิ 

นิรมล โอโคโนโมวอค วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

 ค.ศ. 1955-1956  นวกสถานครั้งที่สอง เป็น

เวลาครึ่งปี ที่ไพน์ มิเนโซตา สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำางาน

 ค.ศ. 1957-1958   เวียงคุก จังหวัดหนองคาย 

บ้านน้อยสามเหลี่ยม บ้านไผ่ เมืองพล จังหวัดขอนแก่น

 ค.ศ. 1959-1962 เจ้าอาวาสวัดบ้านถิ่น จังหวัด 

อุดรธานี

 ค.ศ. 1962-1967   อธกิารและเจ้าอาวาสวดัพระ- 

มหาไถ่ กรุงเทพฯ

 ค.ศ. 1964-1969 รองอธิการเจ้าคณะพระ-

มหาไถ่กิ่งแขวงกรุงเทพฯ

 ค.ศ. 1967-1973 เจ้าอาวาสวัดโพนสูง จังหวัด

อุดรธานี

 ค.ศ. 1971-1973 รองอธิการเจ้าคณะพระ-

มหาไถ่กิ่งแขวงกรุงเทพฯ

 ค.ศ. 1973-1981 อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่

กิ่งแขวงกรุงเทพฯ

 ค.ศ. 1981-1984 ที่ปรึกษาที่สองของอธิการ

เจ้าคณะฯ

 ค.ศ. 1981-1996 อุปสังฆราชเขตศาสน-

ปกครองอุดรธานี

         ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะฯ

         เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

อุดรธานี

         (ระหว่างนั้น 2 ปี ท�างานที่โพนสูง และอีก 1 ปี 

เป็นอธิการบ้านพัทยา)

 ค.ศ. 1996-2002 ผู้อ�านวยการโรงเรียนร่วมฤดี 

วิเทศศึกษา

         ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะฯ

 ค.ศ. 2002 - ปัจจุบัน ประจ�าที่บ้านนักบุญ

ยอห์น นอยมันน์ มีนบุรี

 รายงานโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ

อุดมสาร หนังสอืพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจ้าของ : สภาประมุขบาดหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คุณพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนุชา ไชยเดช R หวัหนา้กองบรรณาธิการ : วัชร ีกจิสวัสดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำาแต่ละเขตมิซซัง เขตมิซซังกรุงเทพฯ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  เขตมิซซังเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เขตมิซซังจันทบุรี : คุณพ่อเอนก  

นามวงษ์ เขตมิซซังท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ เขตมิซซังราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ เขตมิซซังนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี เขตมิซซังนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา เขตมิซซังสุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ 

พรหมภักดี เขตมิซซังอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ เขตมิซซังอุบลราชธานี : คุณพ่อทองแดง แก้วประกอบ R ค่าบำารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  
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เหตุแห่งกาล...เวลา   
 ปลายปี 2018 ช่วงจะข้ามมาปี 2019 มีครอบครัวหนึ่งน่าจะมาเข้าวัด 

ที่อัสสัมชัญอยู่บ่อยๆ วันนั้นเราทักทายกัน ซึ่งแน่นอนว่า คนเยอะ แล้วความ

เป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญก็น่าจะมีคนมากหน้าหลายตาแวะเวียนมาเข้าอยู่ 

ไม่ขาดสาย ครอบครัวนั้นแจ้งกับผมว่า “พ่อช่วยท�าพิธีแต่งงานให้กับลูกสาว

ของเขาหน่อย” ผมเพียงอยากจะทบทวนความจ�ากับห้วงเวลาที่ผ่านมา “เรา

รู้ จักกันตอนไหนนะครับ 

...” ค�าถามปล่อยไปแบบ 

กว้างๆ เพื่อจะเช็คความ

สัมพันธ์และวันเวลาที่อาจ

จะเคยใช้ร่วมกัน ครอบครัว

นั้นตอบว่า “ไม่หรอก พวก

เราแค่มาร่วมมิสซาที่นี่ และ

ก็เลยอยากเลือกคุณพ่อให้

ได้เป็นคนเทศน์ในมิสซา

แต่งงานของลูกสาวของ

พวกเรา” หลังจากนั้นผม

พบเขาอีกเพียงครั้งเดียว 

งานแต่งงานก็เริ่มขึ้น เมื่อ

ปลายเดือนพฤษภาคม ผม

ไม่ได้คิดอะไรมาก งาน

อภิบาลในแบบนี้ เป็นเรื่อง 

ที่ บ า ด ห ล ว ง ค า ท อ ลิ ก 

ทุกองค์ต้องท�าอยู่แล้ว แต่

ในการหมุนเวียนของชีวิต 

กงล้อที่เราแทบจะหลงลืมมันไป ในวันที่เคลื่อนผ่านคือ “เวลา”

 คนเราให้ความส�าคัญกับเวลา แต่ก็ไม่ค่อยจริงจังกับวันเวลาที่ผ่านไป

เท่าไหร่ ดูอย่างเรื่องนี้สิ ผมผ่านมันมาแป๊บเดียวก็ร่วม  5-6 เดือนแล้ว เมื่อไหร่

กันนะที่เราจะให้ความส�าคัญกับค�าว่า “เวลา” กันอย่างแท้จริง

 “เพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่น” ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรียกน้�าตาอีกเรื่องที่มีชื่อ

ภาษาอังกฤษว่า “Cafe Fluniculi Funicula” เร่ืองราวของร้านกาแฟร้านหน่ึง 

ท่ีมีเก้าอ้ีท่ีถ้าไปน่ังแล้วจะย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ นอกจากเคร่ืองไทม์แมชชีน 

แล้วก็มีเก้าอี้ตัวนี้แหละครับ ที่น่าสนใจในการเล่นกับเวลา แต่เก้าอี้ตัวนี้ไม่หมู 

มันมีเง่ือนไขหลายข้อทีเดียว ท่ีส�าคัญคือการย้อนอดีตต้องน่ังเก้าอ้ีตรงโต๊ะเฉพาะ 

ต้องรินกาแฟใส่แก้ว และก่อนที่กาแฟจะเย็นเพื่อจะกลับมาคนที่จะกลับไปใน 

อดีตต้องดื่มกาแฟนั้นให้หมด ถ้าผิดคิวเมื่อไหร่ ก็อดกลับ ยังไม่พอ การกลับไป

ในอดีต ไม่ใช่กลับไปดูชมสนุกๆ แต่เขาจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ และแน่นอนว่าการ

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข นอกจากจะกลับไปในอดีตไม่ได้แล้ว การกลับไปในอดีต

แบบไม่สนใจเงื่อนไขเวลากาแฟเย็นชืดแล้ว ก็จะกลับมาไม่ได้ตลอดกาล เงื่อนไข

เป็นเรื่องที่มีรายละเอียด แต่เงื่อนไขที่น่าสนใจส�าหรับผมคือ “มันแก้อะไรไม่ได้

นะ...เรายังจะอยากกลับไปอีกหรือ?” ค�าตอบของบางคนคือ....อยากสิ

 ในภาพยนตร์มีหลาย ๆ คนที่กลับไปในอดีต แล้วเข้าใจปัจจุบันมากขึ้น  

แก้ไขไม่ได้ก็ได้รู้ว่า ที่เราใช้เวลาไปแบบนี้มันสิ้นเปลืองแค่ไหน คู่รักชายหญิง 

ที่ไม่เคยพูดกันอย่างตรงไปตรงมาในความรู้สึก รักกัน ปลอบโยนกัน อยู่ด้วยกัน

ในวันที่แพ้พ่ายต่อชีวิต ปกป้องพ่ึงพิงกันมา แต่ก็ไม่เคยแสดงออกว่ารักกัน จน

ในที่สุดเมื่อได้ย้อนกลับไป ชีวิตที่เหลืออยู่คือ การได้ตัดสินใจครองรักกัน หรือ

คู่พี่น้องที่พี่สาวไม่เคยรู้เลยว่า น้องของเขารักเขาแค่ไหน เธอกลับไปเพื่อพบ

ว่า เวลาที่เหลือน้อยเต็มทีที่น้องสาวได้พยายามพูดค�านี้ แต่นางปฏิเสธมาตลอด 

และที่สุดเธอก็รู้ว่าชีวิตที่เหลือจะใช้เพื่อใคร กับอีกคู่หนึ่งนี้หมดเลย คู่ที่ปัจจุบัน  

แฟนเป็นอัลไซเมอร์ และสามีต้องกลับไปในช่วงที่เธอยังไม่เป็น เขาพบว่า เขาจะ

เป็นอะไรก็ได้ส�าหรับเธอ ในความป่วยไข้เขาอาจจะเป็นหมอ ในความรักเมื่อเธอ

ย้อนคืนและจ�าได้ เขาจะเป็นคู่รักให้ เขารู้แล้วว่า เวลาไม่สามารถท�าอะไรเขาได้ 

แม้ว่าเวลาจะพาความชราและทรุดโทรมของร่างกายมาให้ แต่เขาพร้อมกับทุกสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้น คู่ที่หนักสุดคือคู่ที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการกลับไปในอดีตของทุกคน    

อันนี้คงต้องไปดูกันเอง แต่ทุกคู่สอนเราว่า “เวลา” เป็นสิ่งที่มีค่า ถ้าคุณรู้ว่า  

คุ ณ จ ะ ไม่ ไ ด้ ใช้ มั น แ ล้ ว  

วั น นี้ คุ ณ จ ะ ใช้ อ ย่ า ง ไ ร 

เงื่ อนไขอีกอันหนึ่ งที่น่ า

สนใจคือ กลับไปอย่างไรเรา

ก็แก้ไขอะไรไม่ได้

  มี ค น บ อ ก ว่ า 

ถ้าเราอ่านหนังสือ ดูหนัง 

หรือฟังเพลง ในช่วงอายุ

ที่แตกต่างไป หรือท�าสิ่ง

เหล่านั้นซ้�าอีกหนึ่งรอบ เรา

อาจจะมีความคิดใหม่ข้ึน

มา ทฤษฎีนี้ผมเชื่อนะ แต่

ผมไม่ชอบท�าซ้� า เท่านั้น

เอง ผมมีหนังสือที่ผมต้อง

อ่านซ้�าๆ เล่มหนึ่ง หนังสือ

เล่มนั้นชื่อว่า “พระคัมภีร์” 

หนังสือเล่มนี้เป็นบทพิสูจน์

เหมือนกันว่า ยิ่งอ่านซ้�ายิ่ง

ได้ข้อคิดมากมาย ยิ่งอ่าน

ซ้�าในวันเวลาที่ต่างไป เรามีความคิดที่แตกไปอีก

 ตอนนี้เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกมาพบปะกับผู้คน 

ท่านจะเริ่มสอนค�าสอนที่มาจากหนังสือกิจการอัครสาวก ผมเคยตื่นเต้นกับ 

เรื่องราวแพร่ธรรมและการตั้งต้นของพระศาสนจักรเหมือนกัน วันหนึ่งได้อ่าน

หนังสือกิจการอัครสาวกตอนท่ีนักบุญเปาโลก�าลังไปแพร่ธรรมท่ีเมืองเอเธนส์ 

และสอนพวกเขาเมื่อพบอนุสาวรีย์หนึ่งที่ท�าขึ้นมาเพื่อเทพเจ้า แต่บอกว่า เทพเจ้า

ที่เราไม่รู้จัก และเปาโลสอนว่า นี่แหละคือพระที่เราน�ามาบอกและสอนท่าน 

นอกจากนั้นเปาโลยังยกตัวอย่างบทกวีของชาวเอเธนส์ หรือพวกกรีก เพราะ

พวกเขามีความเก่งกาจด้านนี้  ก็ยกตัวอย่างสิ่งที่เขาเชื่อ และให้คุณค่านั้นแหละ

สอนเขากลับไป ผมค้นพบค�าสอนที่บอกว่า “เวลาที่เราจะสอนอะไรใคร เราต้อง

อยู่ร่วมชีวิตกับเขา สอนจากสิ่งที่เขาเป็น เชื่อ เรียนรู้ และอยู่ในบริบทชีวิตเขา”

 วันเวลาอาจพาปัญหาใหม่ๆ มา สภาพแวดล้อม ชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนแปลง

ไป แต่ค�าสอนและความเชื่อยังคงอยู่ เพื่อสอนให้ผู้คนได้เจริญชีวิตในเส้นทาง 

ที่ถูกต้อง งานแพร่ธรรม จึงไม่ได้จ�ากัดไว้ที่กิจกรรมยิ่งใหญ่ งานที่ท�าประจ�าวัน

แต่มีเป้าหมายคือเพื่อเผยแผ่และสืบทอดความรักของพระ นั่นแหละคือสิ่งที ่

มิชชันนารีเมื่อ  350  ปีที่ผ่านมาได้ท�าเช่นกัน พวกเขาไม่เคยไม่เห็นคุณค่าของ

การใช้เวลา เพราะเวลาทุกวินาที เป็นการต่อยอดความรักที่พระมีต่อมนุษย ์

ทุกคน เมื่อชีวิตเหลือเพียงซากดินและผุยผง ก็ยังสามารถยืนยันคุณค่านั้นได้ 

เพราะวินาทีที่ย่างเหยียบพื้นแผ่นดินไทย ได้ส�าเร็จ ก็ไม่เหลือเวลาให้นั่งหาเรื่อง

กันเอง ท�าเรื่องที่หาสาระจริงจังอะไรไม่ได้ สาระที่ส�าคัญสุดในเวลาที่ต่อจาก 

การขึ้นแผ่นดินคือ “ท�าให้คนบนพื้นดินนี้ รู้จักพระ และรู้จักข่าวดีของพระ 

คริสตเจ้า”

บรรณาธิการบริหาร
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คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บาง-

เชือกหนัง เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 

ฉลองพระเมตตา 28 เมษายน 2019

อบรมหลักสูตรผู้นำาศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 20 

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 
วันจันทร์ที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 (อ่านต่อหน้า 10)

วันจันทร์ที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019  ที่ศูนย์ฝึกอบรม 

งานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน (อ่านต่อหน้า 11)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 18.30 น. คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก  

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร

สัมพันธ์

งานรอมฎอนสัมพันธ์ - เลี้ยงละศีลอด 

(อ่านต่อหน้า 16)

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 
E-mail: udomsarn@csct.or.th, udomsarn@cbct.net, 

udomsarn@gmail.com ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพเซซีลีอา  

สุรีย์ เปลี่ยนพันธุ์ อายุ 76 ปี มารดาของคุณพ่อรังสิพล เปลี่ยนพันธุ์  

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019 ที่วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

(อ่านต่อหน้า 7)

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขเขตศาสนปกครองนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม และพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเยโรม  

สมสุข หทัยภัสสร สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ อรรถพล เซ็งหลี สังฆานุกรฮีลารี สมพร ฤทัยหวนพนา  

ที่วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จ.ตาก วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019

ชุมนุมครูโรงเรียนเขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี 
บุคลากรเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในวิถีคริสต์

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2019 

สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปี การสถาปนามิซซังสยาม
ถึงพี่น้องบาดหลวง นักบวชชาย-หญิง และบรรดาฆราวาส ร่วมความเชื่อ 

แห่งมิซซังสยาม

 ในโอกาสแห่งความปีติยินดีของการเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปี การ

สถาปนามิซซังสยามนี้ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีจากใจจริง และขอร่วม

ความชิดสนทิของข้าพเจ้าในการภาวนาร่วมกบัพวกท่านท้ังหลาย ด้วยการร�าลกึ 

ถึงพระเมตตาอันใหญ่หลวงของพระเจ้า ที่ทรงโปรดให้เราได้รับพระหรรษทาน 

อย่างมากมายตลอด 350 ปีที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าขอภาวนาให้ท่านทั้งหลาย 

ก้าวหน้าในความศกัดิส์ทิธ์ิ และมุง่มัน่สานต่องานสบืไป เพือ่ขยายพระอาณาจกัร

ของพระคริสตเจ้า โดย “การส่งเสริมความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็น

ภราดรภาพซึ่งกันและกัน รวมถึงความปรารถนาในความดี ความจริง และ

ความยุติธรรม” (Evangelii Gaudium, 71) ในประเทศของท่าน ด้วยความรัก 

อันลึกซึ้งของข้าพเจ้าต่อพวกท่าน ข้าพเจ้าขออ�านวยพรแห่งผู้สืบต�าแหน่งจาก

อัครสาวก ซึ่งเป็นค�าสัญญาแห่งความปีติและสันติสุขแก่โลก เพื่อพวกท่าน 

ทุกคน

จากสันตะส�านัก นครรัฐวาติกัน
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