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“พิธีทางศาสนา 5 ศาสนามหามงคล” วันพุธที่ 24 เมษายน 

2019 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ผู้แทนสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย เป็นประธานวจนพิธีกรรมศาสนาคริสต์เพื่อน้อมร�าลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันจักรี โดยมีผู้น�าศาสนา

คริสต์ประกอบพิธี 31 คน ผู้เข้าร่วมพิธี 93 คน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์-

โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี 

“เข้าเงียบ” คณะผู้บริหารและบรรดาอธิการบ้านของคณะพระมหาไถ่

แขวงประเทศไทย ร่วมเข้าเงียบและปฐมนิเทศ เพ่ือร่วมกันวางแผนและ 

ก�าหนดทศิทางงานอภิบาลแพร่ธรรมของคณะฯ ระหว่างวนัท่ี 27-29 พฤษภาคม 

2019 ที่เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

“ฉลองวัด” วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาล 

ปัสกา (ฉลองพระเมตตา) และฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร ท่ี 

วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

“ฉลองวัด” วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. 

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง และร่วมระลึกถึง 100 ปี ชาตกาล คุณพ่อ

ยัง แบ๊ปติส อาแมสตอย ผู้ก่อตั้งวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง โดยมีบาดหลวง 

นักบวช และสัตบุรุษ มาร่วมเป็นจ�านวนมาก

“ฉลองวัด” คุณพ่อมาโนช สมสุข  

คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ คุณพ่อ 

ไพโรจน์ เกตุรัตน์ เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระแม่  

สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019
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ถึงบรรดาคุณพ่อเจ้าวัด บาดหลวง นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษคริสตชน

คาทอลิก

สืบเน่ืองมาจากสมณกระทรวงพระสัจธรรมแห่งสันตะส�านัก นครรัฐวาติกัน 

ได้ออกเอกสารภายใต้ช่ือว่า “เพ่ือนำาไปสู่การกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า” 

(Ad Resurgendum Cum Christo) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เกี่ยวกับ 

การปลงศพผู้ล่วงลับ สมณมนตรีของสมณกระทรวงดังกล่าวได้แถลงต่อบรรดาผู้น�า 

พระศาสนจักรคาทอลิกและผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องชีวิตของบรรดาสัตบุรุษ 

เพราะว่าในหลายประเทศขอร้องให้มีการเผาศพแทนการฝังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ

มีความเป็นไปได้ว่าการเผาศพจะกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นการปฏิบัติแบบ

ธรรมดาสามัญ ส�าหรับประเด็นนี้จึงมีค�าถามตามมาของบรรดาคริสตชนคาทอลิก 

กล่าวคือ พวกเขาจะต้องจัดการอย่างไรให้เหมาะสมในการเก็บรักษาเถ้าอัฐิของ 

ผู้ล่วงลับ

กฎเกณฑ์การเผาศพมีระบุไว้ในกฎหมายของพระศาสนจักรว่า “พระ

ศาสนจักรคาทอลิกขอแนะน�าว่าประเพณีศรัทธาในการฝังศพผู้ตายควรที่จะด�ารง

รักษาไว้  กระนั้นก็ตามพระศาสนจักรมิได้ห้ามการเผาศพ นอกจากว่าการเลือก

การเผาศพนั้นมีเหตุผลและเจตนาที่ขัดแย้งกับค�าสอนของพระศาสนจักร”  ในยุคนี้ 

จ�าเป็นที่จะต้องชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์การเผาศพนั้นแพร่หลายอย่างกว้างขวาง

ท่ัวไปไม่เว้นแม้แต่ภายในพระศาสนจักร  และเก่ียวกับการเก็บเถ้าอัฐิน้ันไม่มีกฎหมาย

ระบุไว้เป็นการเฉพาะ  ด้วยเหตุน้ีสภาประมุขบาดหลวงคาทอลิกหลายประเทศได้ยก 

เรื่องนี้เข้าสู่สมณกระทรวงแห่งพระสัจธรรม พร้อมกับตั้งประเด็นค�าถามว่า จะเป็น

ไปได้หรือไม่เกี่ยวกับการเก็บผอบเถ้าอัฐิไว้ภายในบ้าน หรือ ณ สถานที่นอกสุสาน 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเอาเถ้าอัฐิไปโปรยบนภูเขา ท้องฟ้า ในทะเล หรือใน

แม่น้�า

หลังจากการปรึกษาหารือกับสมณกระทรวงเพ่ือการนมัสการพระเจ้าและ

ศีลศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับสมณสภาเพื่อการตีความประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร  

สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกฯ และสภาซีน็อดของบรรดาพระอัยกาแห่ง

พระศาสนจักรตะวันออก  สมณกระทรวงแห่งพระสัจธรรม ณ นครรัฐวาติกัน ได ้

พิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะต้องประกาศค�าแนะน�าเรื่องการปลงศพของผู้ล่วงลับ

โดยมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ: ประการแรกเพื่ออธิบายค�าสอนและเหตุผลเชิง 

การอภิบาลเก่ียวกับค่านิยมท่ีจะฝังศพผู้ล่วงลับ  และประการท่ีสอง เพ่ือออกกฎเกณฑ์

เกี่ยวกับการเก็บเถ้าอัฐิในกรณีที่มีการเผาศพ

ก่อนอ่ืนพระศาสนจักรคาทอลิกยังคงแนะน�าอย่างหนักแน่นให้ทำาการฝังศพ

ผู้ล่วงลับภายในสุสานหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น  เพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ 

การฝังร่างกาย และการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ประเพณ ี

การฝังศพยังคงเป็นวิธีเหมาะสมที่สุดในการแสดงออกถึงความเช่ือและความหวัง

ในการกลับคืนชีพของร่างกาย  นอกจากนี้แล้วการฝังศพภายในสุสานหรือสถานที่ 

ศักดิ์สิทธิ์อื่นยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาและความเคารพ 

อันคู่ควรแก่ร่างกายของสัตบุรุษผู้ล่วงลับ  ในการเอาใจใส่ดูแลร่างกายของผู้ล่วงลับน้ัน 

พระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันถึงความเชื่อของตนในการกลับคืนชีพของผู้ตาย

พร้อมกับหลีกเลี่ยงทัศนคติและจารีตพิธีที่มองว่าความตายเป็นความว่างเปล่าของ

บุคคล หรือเป็นเพียงแค่กระบวนการแห่งการเวียนว่ายตายเกิดใหม่ หรือเป็นการ

ละลายวิญญาณไปในจักรวาลเวหา

หากมีเหตุผลอันชอบธรรมที่ท�าให้มีการตัดสินใจเผาศพ ต้องเก็บเถ้าอัฐิ

ของผู้ล่วงลับไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้แก่สุสานหรือวัด หรือในสถานที่ที่ก�าหนด

ไว้เป็นพิเศษส�าหรับจุดประสงค์นี้  ไม่อนุญาตให้เก็บเถ้าอัฐิไว้ในบ้าน  ในกรณีที่มี 

จดหมายเวียนจากสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ที่ สสท. 0147/2019

เรื่อง พระศาสนจักรคาทอลิกและคำาสอนเกี่ยวกับการปลงศพผู้ล่วงลับ และการอนุญาตให้เผาศพได้

สิ่งแวดล้อมส�าคัญเป็นพิเศษพร้อมด้วยความเห็นชอบของสภาประมุขบาดหลวง

โรมันคาทอลิก หรือสภาซีน็อดของบรรดาพระอัยกาแห่งจารีตตะวันออกเท่านั้น

จึงจะสามารถอนุญาตให้มีการเก็บเถ้าอัฐิไว้ในบ้านได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ

เข้าใจผิดเรื่องสรรพเทวนิยม (pantheism)  ธรรมชาตินิยม (naturalism) และ 

อุจเฉจนิยม (nihilism)  พระศาสนจักรคาทอลิกไม่อนุญาตให้โปรยเถ้าอัฐิบนท้องฟ้า 

บนภูเขา บนแผ่นดิน บนน้ำา หรือวิธีอื่นๆ หรือเพื่อเปลี่ยนเถ้าอัฐิเป็นของ 

ที่ระลึกอย่างหนึ่งอย่างใด

นอกจากนั้นพระศาสนจักรคาทอลิกขอให้คริสตชนได้ตระหนักอย่างดีถึง

ศักดิ์ศรีของตนในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้า  เราก�าลังเผชิญหน้ากับการท้าทาย

เกี่ยวกับพระวรสารเรื่องชีวิตหลังความตาย  การยอมรับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ

ที่ถูกสร้างซึ่งมิได้ถูกก�าหนดให้สูญหายไปเปล่าๆ เพราะพระเจ้าเป็นบ่อเกิดและ 

เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ เรามาจากดินและจะกลายเป็นดิน แต่เรารอคอย

วันที่จะกลับคืนชีพ  ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องน�าพระวรสารมาอธิบายถึงความหมาย

ของความตายในมิติแห่งความเชื่อในพระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ  

ดังนั้น “การกลับคืนชีพของผู้ล่วงลับเป็นความเชื่อมั่นของคริสตชน”

ธรรมประเพณีของการฝังศพผู้ล่วงลับในความหมายแห่งมิติมนุษยวิทยา 

ในมุมมองหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับพระธรรมล้�าลึกแห่งการเสด็จกลับคืน

พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า และส่วนอีกมุมมองหนึ่งก็สอดคล้องกับค�าสอน

เรื่องศักดิ์ศรีแห่งร่างกายมนุษย์ 

ส�าหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย สมาชิกของสภาประมุข

บาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีความคิดเห็น และมีมติเบื้องต้น 

ในหลักการดังนี้: 

1)  ขอให้คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพิธีกรรม ด�าเนินงานศึกษารายละเอียด

เกี่ยวกับการเผาศพในทุกๆ ด้านเพื่อจะน�ามาเป็นข้อมูลชี้แจงต่อบรรดาคริสตชน

คาทอลิกในภายหลัง

2)  ในขณะน้ีสภาประมุขบาดหลวงฯ หวังว่าบรรดาคริสตชนคาทอลิกชาวไทย 

จะไม่เกิดความสับสนเกี่ยวกับค�าสอนเรื่องการอนุญาตเผาศพได้ อย่างไรก็ตาม 

ประเด็นนี้จะมีการชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางสื่อมวลชนต่อไป เพราะโดยทั่วไปบรรดา

สัตบุรุษของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยไม่สู้มีปัญหาเก่ียวกับการรักษา

ไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการฝังศพ ส่วนผู้ที่ขอ 

อนุญาตท�าการเผาศพน้ันยังมีจ�านวนไม่มากนัก นอกน้ันยังมีคริสตชนบางท่านประสงค์

ที่จะมอบร่างกายของตนเองเพื่อเป็น “อาจารย์ใหญ่” ให้แก่สถาบันนักศึกษาแพทย์ 

ซึ่งสภาประมุขบาดหลวงคาทอลิกฯ จะค่อยๆ ท�าความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ และ

ให้ความรู้เป็นระยะๆ ต่อไป

3)  ขอให้น�าเรื่องนี้เสนอให้แก่บรรดาคุณพ่อบาดหลวงเจ้าวัด เพื่อจะได้น�า 

ไปถ่ายทอดแก่บาดหลวงผู้ร่วมงาน นักบวชชาย-หญิง และเพื่อให้ทุกคนได้ชี้แจง 

ให้แก่สัตบุรุษได้รับทราบเร่ืองน้ี เพ่ือให้สมาชิกในพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติอย่างถูกต้อง

วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2019 วันอาทิตย์ปัสกา

              (พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

              ประธานสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

                                     

                                                   (+ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

               เลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงฯ



ปีที่ 43 ฉบับที่ 26 ประจำ�วันที่ 23-29 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

วันแห่งการขอบพระคุณ (ต่อจากหน้า 20)

“350 ปี แห่งการสถาปนามิซซังสยาม มรดกตกทอด

จากคณะมซิซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารีส” ร่วมเสวนา 

โดยคุณพ่อนโิคลาส  เลอเฟบิวร์ อธกิารเจ้าคณะแขวง 

คณะมิซซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารสี (MEP) ผูส้บืทอด 

คณะผูส้ร้างมรดกอนัลำา้ค่าของมชิชนันารสู่ีสังคมไทย 

คุณแม่ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณีคณะรักกางเขน

แห่งจันทบุรี คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล คุณพ่อ 

สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี  

นกัประวตัศิาสตร์คาทอลิก ดำาเนินรายการโดยคณุพ่อ 

อนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการส่ือมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 ที่ 

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

 คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญ

ยอแซฟ อยุธยา ประธานวจนพิธีกรรม ให้ข้อคิดว่า   

“โอกาสครบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิซซังสยาม ซึ่ง

ถือเป็นการฉลองที่พิเศษและมีความหมายยิ่งส�าหรับ

คาทอลิกไทยทุกคน ณ วัดนักบุญยอแซฟ อันเป็น

ศูนย์กลางการประกาศข่าวดีและเป็นศูนย์กลางท่ีส�าคัญ

ที่สุดของมิชชันนารีแห่งคณะมิซซังต่างประเทศแห่ง 

กรุงปารีส จนน�าไปสู่การสถาปนามิซซังสยาม ให้เรา

ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับการอุทิศชีวิตของ 

บรรดามิชชันนารีและสิ่งดีๆ มากมายที่พวกท่านได้มอบ 

ให้แก่พวกเรา

 พระวาจาของพระเจ้าวันนี้บอกกับเราว่า เรา

เป็นเกลอื ขอให้พวกเราทกุคนรกัษาความเคม็ในการสาน 

ต่องานของมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสที่ได้มาเริ่มต้นที่วัด 

นักบุญยอแซฟแห่งนี้ จากการเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่แค ่

ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทุกๆ ที่ทั่วไปหมด เราก็เป็น 

เกลือเม็ดหน่ึงในบรรดาเกลือมากมายที่มิชชันนารี 

ได้ท�าขึ้น ขอให้เราได้รกัษาความเคม็นี ้อย่างทีพ่ระเยซเูจ้า 

ตรสัไว้ว่า จงเป็นเกลอื เป็นแสงสว่าง และท�าให้คนทัว่ไป 

เหน็ความส�าคญั โดยเราเองพยายามด�าเนนิชวีติให้สิง่ต่างๆ 

เหล่านี้ที่เราท�าไปถึงคนอื่นๆ ด้วย”

 จากนั้นเป็นการเสวนา คุณพ่อนิโคลาส เลอเฟ- 

บิวร์ แบ่งปันว่า “รู้สึกยินดีและประทับใจการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ที่พระศาสนจักรได้จัดโอกาสฉลอง 350 ปี และ

เราก็ระลึกถึงผู้อาวุโสในคณะเอ็มอีพีของเรา ที่น่ีก็เป็น

ศูนย์กลาง เป็นบ่อเกิดแห่งพระศาสนจักรท้องถิ่น วันนี้

ผมจะพูดถึงบิชอปหลุยส์ ลาโน ซึ่งศพของท่านก็อยู่

ทางด้านขวามือของเราในโบสถ์หลังนี้

 คุณพ่อนิโคลาสได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ

บิชอปลาโน เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาที่สยาม การ 

ตั้งบ้านเณรแห่งแรกในสยาม และการประกาศสถาปนา

มิซซังสยามของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9  

โดยได้แต่งตั้งบิชอปลาโน เป็นบิชอปองค์แรกแห่งมิซซัง 

สยามด้วย การขยายงานอภิบาลที่อยุธยา การสร้างบ้าน 

หลังหน่ึงส�าหรบัดแูลผู้ป่วย และช่วงทีบ่ชิอปลาโนถกูจบั

ขังคุก จนถึงช่วงท้ายๆ ที่บิชอปลาโนเสียชีวิต

 คุณพ่อนิโคลาสได้กล่าวถึงจิตตารมณ์ของ 

ผู้ตั้งคณะเอ็มอีพี ว่า “บิชอปลังแบรต์เป็นผู้หยั่งถึง 

พระธรรมล�้าลึกแห่งไม้กางเขน และเพื่อพาคริสตชนให้

สนิทกับพระเป็นเจ้ามากขึ้น บิชอปปัลลือพยายามเป็น

หนึ่งกับพระคริสต์เพื่อน�ามาเป็นแบบฉบับของเรา 

 ส่วนบชิอปลาโน เมือ่ท่านอยูใ่นคกุ ท่านมโีอกาส 

ได้ร�าพึงตามบทจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 

บทที่ 3 ข้อที่ 1 ที่ว่า “จงดูเถิดว่า ความรักที่พระบิดา

ประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เพื่อท�าให้เราได้ชื่อว่า

เป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง” 

 “เราเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้น

จริง” แล้วท่านได้เขียนหนังสือเพ่ือให้ก�าลังใจกับคนท่ี 

อยู่ในคุก บุคลิกของบิชอปลาโนเป็นดังนี้ 1. เป็นคน

ที่มีคุณธรรม และความสุจริตอย่างสูง สวดภาวนาทุก

เวลา ท่านยอมถ่อมตนลง มีความอดทน และความ

ศรัทธา แม้ว่าท่านอยู่ในเรือนจ�าท่านให้ก�าลังใจกับคนที่ 

อยู่ในคุกเหมือนกัน 2. เป็นคนที่มีความรัก ความเมตตา 

ธรรมอย่างสูง ท่านชอบที่จะรีบไปหาไปดูแลคนยากจน 

คนขัดสน และท่านมีน�้าใจแก่คนป่วย ท่านช่วยรักษา

และท�าความสะอาดบาดแผลให้กับคนท่ีเป็นโรคเร้ือน 

ด้วย จนกระท่ังพระมหากษตัริย์ทราบเร่ืองและประทับใจ 

และยอมปล่อยคนที่อยู่ในคุก 3. ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านภาษา ท่านพูด เขียน ภาษาบาล ี และภาษาไทย 

และเคยไปสัมผัสชีวิตในศาสนาพุทธ 3 ปี ท่านม ี

ความถนัดและชินกับประเพณีและวัฒนธรรมของ

ประชาชนที่นี่ บิชอปลาโนได้เขียนหนังสือ 26 เล่ม 

หลายด้าน เป็นจดหมายส่งไปที่ชุมชนคาทอลิกเป็นค�า 

อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

 บิชอปลาโน ยังได้อธิบายถึงธรรมล�้าลึกพระ 

หรรษทานแห่งการที่พระเยซูเจ ้าบังเกิดเป ็นมนุษย์ 

โดยท่านอธิบายถวายแด่พระมหากษัตริย์สมัยนั้น ท่าน 

แต่งบทภาวนา และพจนานกุรม เป็นต้น ท่านพยายาม

ให้ประชาชนได้เดินตามหนทางแห่งความรอดโดยท่าน

ออกไปเยีย่มเยยีนประชาชนตามหมูบ้่านต่างๆ บ่อยมาก

 บิชอปลาโนเป็นคนท่ีสนใจดูแลผู้ป่วย คนท่ี

เป็นไข้ทรพิษต่างๆ ซึ่งจากจุดนี้เองทางพระมหากษัตริย์

ทรงเข้าใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จึงท�าให้มี

ความสมัพันธ์ท่ีดีมากขึน้ และท�าให้ท่านสามารถท�างาน

อภบิาลของท่านได้ต่อไป 

 บิชอปลาโนได้ให้ค�าแนะน�าแก่บรรดามิชชัน

นารี 1. การบุกเบิก ไม่ใช่ง่ายๆ เราจ�าเป็นต้องไถนาก่อน 

แม้ยังไม่ถึงเวลาท่ีจะหว่านข้าว จ�าเป็นต้องเทศน์สอน 

เมื่อถึงเวลาที่จะโปรดศีลล้างบาป ต้องใจเย็นและให้เวลา 

เพือ่จะสร้างฐานที่ลึก ที่แข็งแรง มั่นคง และเป้าหมาย 

คือสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และจากชุมชนนั้นก็จะมีเด็ก 

เข้าบ้านเณร จุดประสงค์คือเพื่อบวชบาดหลวงเป็นคน

ท้องถิ่น 2. พระศาสนจักรต้องมีความอ่อนโยน ให้เวลา 

กับลูก และด�าเนินชีวิตตามพระวรสาร 3. การใช้สื่อ 

เป็นรูปภาพ รูปศักด์ิสิทธิ์ และสนับสนุนการศึกษา 

คริสตชนคาทอลิก สรุปคือ 1. ท่านดูแลคริสตชนอย่าง 

ใกล้ชิดมาก 2. ปฏิบัติตามพระศาสนจักรสมัยอัครสาวก 

เป็นตัวอย่าง คอืการให้ความเช่ือของเราม่ันคงโดยเคารพ 

รกัวฒันธรรมท้องถิน่ รกัในศิลปะของชาวสยาม ประทบัใจ 

กับประชาชน มีความซื่อสัตย์ มรดกของท่าน ท่าน 

ตักเตือนมิชชันนารีให ้มอบหมายงานให้คริสตชน 

มบีทบาทในงานแพร่ธรรมด้วย ท่านได้ส่งจดหมายไปให้ 

กับคริสตชนที่พิษณุโลก 2 ฉบับ เราก็เข้าใจว่า ท่าน 

มีความสนิทกับคริสตชนจริง และตักเตือนให้คริสตชน 

นั้นต้องมีคุณธรรม เพื่อว่าจะเป็นแรงดึงดูดให้มีผู้อื่น

หรือคนที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นคาทอลิกเหมือนกัน และ

ในจดหมายอีกฉบับหนึง่นัน้ เป็นการตกัเตอืนให้รกักนั

และกนั ตามค�าสัง่สอนของพระเยซูเจ้าด้วย”

 คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล แบ่งปันเรื่องการ 

ก่อตั้งบ้านเณรและท�าไมจึงต้องมีบ้านเณร กระแสเรียก 

และการสร้างบาดหลวงพ้ืนเมอืง “เราต้องขอบคณุพระเจ้า 

ที่เรามีบิชอปลาโน และบิชอปลังแบรต์ มาอยู่ช่วงนั้น 

ถ้าหากว่าเราไม่มี 2 ท่านนี้ ที่มีบุคลิกภาพ ที่มีความรู้ 

ความสามารถ ที่มีแรงจูงใจ และมีทัศนคติแบบนี้ เราอาจ

จะไม่มีวันนี้ก็เป็นไปได้

 ช่วงแรกประมาณ 450 ปี คือ บรรดามิชชัน

นารีโดยระบบของสทิธอิปุถัมภ์ศาสนา โดยโปรตเุกสเข้ามา

ท�างานประกาศศาสนา อยู่ประมาณเกือบ 100 ปี แล้ว

หลังจากนั้นคณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเข้ามา 

เมื่อ 350 ปีที่แล้ว

 ในช่วง 100 กว่าปีแรก ที่มิชชันนารีเข้ามา 

มีความยากล�าบากในการท�างานหลายเรื่องหลายอย่าง 

และปัญหาใหญ่คือ ประเทศของเรามีสงครามกับประเทศ 

พม่า และกัมพูชา ท�าให้การแพร่ธรรมไม่ค่อยประสบ

ความส�าเร็จมากนัก และมีเรื่องวุ่นวายภายในนิดหน่อย

 ต่อมามิชชันนารีในระบบนี้ ก็ไม่สามารถที่จะ 

รักษางานแพร่ธรรมเอาไว้ในระยะยาวได้ ทางพระสันตะ- 

ปาปาหรือทางสันตะส�านักจึงส่งมิชชันนารีจากคณะ 

มิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเข้ามาท�างานแทน

 คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเข้ามา

ท�างานเมื่อ 350 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นเราถึงเริ่มมิซซัง

สยาม และงานแรกที่คณะมิซซังต่างประเทศเข้ามาท�าคือ 

จะต ้องสร ้างบ ้านเณรให ้ได ้ภายในแผ ่นดินสยาม 

เนื่องจากก่อนหน้านั้น บรรดามิชชันนารีในระบบเก่า 

ไม่ค่อยอยากให้มีบาดหลวงพ้ืนเมือง ถ้าหากไม่มีบาดหลวง 

พื้นเมืองในพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ใดก็แล้วแต่ มันเป็น

ความยากล�าบากมากที่พระศาสนจักรท้องถิ่นนั้นๆ จะ

สามารถตั้งและด�ารงอยู่ต่อๆ ไปได้

 ดังนั้น บิชอปลังแบรต์ บิชอปลาโน และท่าน 

ต่างๆ ที่ถูกส่งมา ก็พยายามท�าในสิ่งที่พระสันตะปาปา 

หรือทางสนัตะส�านกั หรือสมณกระทรวงให้ท�าคอืพยายาม 

ให้มีบาดหลวงท้องถ่ิน หรือบาดหลวงพ้ืนเมืองในพระ 

ศาสนจักรท้องถ่ินนั้นๆ ให้ได้จึงเป็นเร่ืองท่ีพระโปรด 

กับเราอย่างมาก คือเราก็ทราบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมา 

บ้านเรา แต่เขาต้ังใจจะไปที่เมืองจีน ตั้งใจไปโคชินจีน 

แต่ว่าที่นั่นมีการเบียดเบียนศาสนา จึงท�าให้มิชชันนารี

ทัง้กลุม่นีต้้องอยู่ทีอ่ยธุยาไปก่อน แล้วพวกท่านกเ็ริม่งาน

ที่อยุธยาในเวลานั้น เมื่อ 350 ปีที่แล้ว

 สิ่งที่เขาได้เริ่มต้นจริงๆ และได้ท�าอย่างเต็มที่  

อย่างแขง็แรง คอืการสร้างบ้านเณร และบ้านเณรแห่งแรก

ที่สร้างขึ้นโดยคณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

ในทวีปเอเชีย คือบ้านเณรนักบุญยอแซฟ ที่ตั้งอยู่ที่นี่ 

ในบริเวณวัดนักบุญยอแซฟแห่งนี้ ในช่วงสมัยของ

สมเด็จพระนารายณ์

 เมื่อบ้านเณรได้ตั้งขึ้นมาก็เริ่มมีเณร ซึ่งมีเณร

จากคนท้องถิ่น คนพื้นเมืองจากประเทศของเรา และ

จากจีนบ้าง จากเวียดนามบ้าง และจากประเทศต่างๆ 

ในทวีปเอเชีย จึงถือว่าเป็นบ้านเณรของนานาชาติที่อยู่ 

(อ่านต่อหน้า 13)
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ตอนที่ 247

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 11)

1 มิถุนายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l เด็ก 4 คน มาต้อนรับพระสันตะปาปาและจูงพระหัตถ์ 

พระองค์ไปตลอดทางขณะทรงเดินไปยังเวทีสุดท้าย

ของการเดินทางของพระองค์ ผ่านมายังจัตุรัสลาสิ ใน 

เมืองโมลโดวา ประเทศโรมาเนีย ด้านหลังของเวทีคือ

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโมลโดวา ซึ่งเป็นอาคารพระราชวัง

แหง่วฒันธรรม   แมว้า่จะเปน็การรว่มชมุนมุทีไ่มม่พีธิกีาร 

และไม่มีพิธีมิสซา พระรูปของแม่พระก็ประดิษฐานไว ้

ใกล้ๆ กับท่ีประทับของพระสันตะปาปา เป็นภาพไอคอน 

พระมารดาแห่งวิหารคาชิกา (Our Lady of the Cacica) 

พระสังฆราชได้ถวายภาพพระมารดาอีกรูปหนึ่งให้

พระองคท์รงน�ากลบัไปยงักรงุโรม     มชีายหนุม่ออกมาเลา่ 

การเป็นประจักษ์พยานเกี่ยวกับความยากล�าบากในการ

ด�าเนินชีวิตตามความเช่ือในสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้าน 

ที่ไม่เป็นมิตร

l หลังจากนั้น คู่แต่งงานได้ออกมาเล่าถวายพระสันตะ- 

ปาปาถึงลูก 11 คนของพวกเขาซึ่ง 2 คนได้ไปบวช

เป็นพระสงฆ์ ถวายตัวเป็นซิสเตอร์ 2 คนและที่เหลือได้

แต่งงานมีครอบครัว พวกเขาได้เล่าว่าได้ดื้อแพ่งต่อยุค 

ที่คอมมิวนิสต์ปกครองอย่างไรที่ไม่ยอมให้ประชาชน 

มีลูกมากจนเป็นครอบครัวใหญ่    ในค�าปราศรัยของพระ 

สันตะปาปา พระองค์ทรงขอให้ประชาชนอย่าลืมรากเหง้า 

และยินดีท่ีจะมีความร่วมมือซ่ึงกันและกัน ตรัสตอนหน่ึง

ว่า

 “ผีปีศาจสร้างความแตกแยก กระจัดกระจาย 

พระสันตะปาปาตรัสกับครอบครัวและเยาวชนชาวโรมาเนีย : 
ผีปีศาจนำาความบาดหมางกันและการแบ่งแยกมาให้

ทิ้งไว้ให้ห่างไกลกัน มันหว่านความบาดหมางและไม่ไว้

เน้ือเช่ือใจ มันต้องการให้เรามีชีวิต “ถูกทอดท้ิงเดียวดาย” 

จากคนอื่นและจากตัวเราเอง แต่พระจิตเจ้า ทรงกระท�า

ตรงข้าม พระองค์เตือนสอนเราว่าเราไม่ใช่คนนิรนาม 

ไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรมจับต้องไม่ได้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่

ปราศจากใบหน้า ไม่มีประวัติศาสตร์หรือความมีตัวตน”

l พระองค์ทรงเตือนให้คิดถึงต�านานชาวโรมาเนียท่ีเล่าว่า  

จะถึงกาลสิ้นโลกเมื่อปราศจากความรัก ความเข้าใจใน

หมู่พี่น้องชายหญิง ความผูกพันและความเป็นคริสตชน 

ท้ังหมดนี้ก็เพราะปราศจากพระเจ้าและปราศจากชีวิต

แห่งความรัก ชีวิตก็ไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ พระองค์

ตรัสว่าความเชื่อมอบความเข้มแข็งให้รักแม้ศัตรูของ 

ผู้น้ัน ตรัสตอนหน่ึงว่า   “ท่ีไหนมีเสียง ให้เราจงพยายามฟัง 

ที่ไหนมีความวุ่นวายสับสน ให้เราดลแรงใจใฝ่ความ

กลมกลืนสอดคล้อง ที่ซึ่งมีความไม่แน่ใจและคลุมเครือ 

ให้เราจงน�าความรักเข้าไป ที่ใดมีการกีดกันแบ่งแยก ให้

เราน�าความร่วมเห็นอกเห็นใจเป็นหนึ่งเดียว”

l ก่อนจะทรงจากไป พระสันตะปาปาทรงภาวนาต่อ

พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือมอบถวายชีวิตประชาชนและ

ประเทศทั้งหมดไว้ในความดูแลของพระนาง

31 พฤษภาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในการเสด็จมาถึงอาสนวิหารออร์โธดอกซ์แห่งความ

รอดพ้นของปวงประชากร ชนพ้ืนบ้านได้ถวายขนมหวาน 

ซึ่งพระสันตะปาปาทรงรับมาชิม ณ ประตูทางเข้า 

อาสนวิหาร พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายชาว

โรมาเนียที่มายืนรับเสด็จ ขณะทรงเดินไปตามทางเดิน

กลางวิหาร พระอัยกาดาเนียลก็เดินเคียงข้างไปด้วยกัน 

ท่ามกลางเสียงขับร้องบทเพลงในพิธีกรรม   อาสนวิหาร

พระสันตะปาปาทรงภาวนาในอาสนวิหารออร์โธดอกซ์หลังใหม่อันงดงามน่าตื่นตาตื่นใจในกรุงบูคาเรสต์

นี้เพิ่งได้รับการบูรณะ เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 และ

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2024   เจ้าภาพ พระอัยกา 

ดาเนียล เท้าความถึงพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  

ได้ถวายเงินจ�านวน 200,000 ดอลลาร์ เพื่อช่วยในการ 

ปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ และได้น�าเงินจ�านวนนี้ไปใช้ส�าหรับ 

ซื้อระฆังของอาสนวิหาร   พระอัยกายังได้ขอบคุณต่อ 

พระศาสนจักรคาทอลิก ที่ช่วยเหลือให้มีสถานที่สวด

ภาวนาส�าหรับคริสตชนนิกายออร์โธดอกซ์ โรมาเนียกว่า 

400 แห่งทั่วทวีปยุโรป ด้วยเหตุผลนี้ พระอัยกาจึงท�าสิ่ง

ท่ีไม่เคยท�ากันมาก่อนคือ ให้พระสันตะปาปาและชาว

คาทอลิกได้สวดภาวนาเป็นภาษาละตินในอาสนวิหาร

หลังน้ี   จากพระอัยกาดาเนียลถวายภาพไอคอนรูปนักบุญ 

แอนดรูว์ น้องชายนักบุญเปโตร แด่พระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงร�าลึกถึงค�าสอนรากฐาน
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บทอธิษฐานภาวนา

ศีลมหาสนิทอันทรงชีวิต
คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ทรงบิขนมปัง ส่งให้บรรดาศิษย์น�าไปแจกจ่ายแก่ประชาชน” 

(ลูกา  9:16)

 ในต้นปี 2018 มีครู 37,000 คน ออกมาประท้วงหยุดการเรียน 

การสอนในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ท่ีพวกเขาไม่สามารถยอมรับต่อการอยุติธรรม

ของเงินทุนโรงเรียนที่ไม่เพียงพอโดยรัฐบาลของรัฐที่ใช้มาตรการลดหย่อนภาษี

ส�าหรับอุตสาหกรรมที่เขามองเห็นคุณค่ามากกว่าบรรดาเด็กและเยาวชน มี

เด็กหลายครอบครัวประสบปัญหานั้น เพราะการหยุดเรียนและหยุดงานของ

ผู้ประท้วงนั้น

 โบสถ์เมธอดิสต์ขนาดเล็กในเมืองเวสต์มิลฟอร์ด รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย 

ได้ด�าเนินโครงการอาหารเพ่ือเลี้ยงดูเด็กที่ขาดแคลนอาหาร เลี้ยงดูบรรดา 

สัตบุรุษให ้ได ้ทั้งเวลาและเงินสนับสนุนในการท�าอาหารท่ีมีประโยชน  ์

ในห้องครัวชั้นใต้ดินของโบสถ์ ที่สามารถจุคนได้ประมาณ 1,100 คน โดย

รวบรวมทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และครู โบสถ์ไม่ได้กลายเป็นเพียงสถานที่ยังชีพ 

แต่เป็นสถานที่คอยสนับสนุนและให้ก�าลังใจผู้คนท่ีประสบกับปัญหาของ

ชุมชนตลอดระยะเวลาแห่งความยากล�าบากนี้

  วันนี้พระเยซูทรงสร้างชุมชนคนที่มีความสุขด้วยการบิขนมปัง และ

แบ่งปันขนมปัง(และปลา) เป็นภาพลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความ

น่าพิศวงของ “ศีลมหาสนิท” ที่มีความคล้ายคลึงกันในชั้นใต้ดินของโบสถ์

เวสต์เวอร์จิเนีย เมื่อผู้คนต่างมาให้ความช่วยเหลือ แบ่งปัน และให้ก�าลังใจกัน

และกันในยามทุกข์ยาก 

 ถ้าศีลมหาสนิทเป็นสิ่งท่ีพระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์เราจะได้รับการ

สนับสนุนและความเห็นอกเห็นใจจากผู้ที่มาร่วมโต๊ะกับเรา ศีลมหาสนิทนั้นได้

ท�าให้เรากลายเป็นศลีมหาสนทิส�าหรับผูอ้ืน่ เพือ่ท�าให้ความรักของพระครสิตเจ้า

สามารถสัมผัสกับทุกคนในการกระท�าและความรักของเรา

 ข้าแต่พระคริสตเจ้า การแบ่งปัน การช่วยเหลือที่พวกลูกได้รับจาก

พระองค์นัน้มากมายเหลอืคณา ขอโปรดดลบนัดาลให้พวกลกูพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอื 

และแบ่งปันสิ่งที่ลูกได้รับนั้นกับผู้ที่ก�าลังประสบปัญหาเฉกเช่นเดียวกันกับ

พวกลูกด้วยเทอญ อาแมน

มากกว่าที่เคยเป็น
 ตั้งแต่รู้ความแล้วที่เด็กๆ ถูกสอนให้สวด
 พ่อแม่จับมือน้อยๆ ยกแตะหน้าผากแตะอก
 พร้อมเสียงพูด “เดชะพระนามพระบิดา”
 แล้วนั้นไหล่ซ้าย “และพระบุตร”
 ตามด้วยไหล่ขวา “และพระจิต”
 ก่อนจะประนมมือ “อาแมน”
 จากนั้นก็เป็นค�าสวด “ขอ”
 “ขอให้หนูเลี้ยงง่ายโตวันโตคืน

เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย
ขอให้พ่อแม่แข็งแรงมีอาชีพการงานดี
ขอให้ปู่ย่าตายายสุขภาพดีอายุยืน
ขอให้พี่เรียนเก่งขยันขันแข็ง...”
เช้าขอพรค่�าขอให้หลับนอนปลอดภัย
พอโตขึ้นหน่อยก็เริ่มท่องบทสวด
ขอพรเหมือนเดิม
แล้วสรุปด้วยบทสวดที่จ�าได้ขึ้นใจ
เหมือนจะประทับความขลังให้แก่สิ่งที่ขอ
ส่งทอดกันมาเป็นแนวปฏิบัติเชิงบังคับ
พร้อมก�าชับความจ�าเป็นต้องสวด
จะได้รับสิ่งที่ขอจะได้รับพรจะได้รับพลัง
ล�าพังความมุมานะความพยายามก�าลังคนไม่พอ
ต้องมีเบื้องบนที่ช่วยเสริมช่วยสนับสนุน
ย่อมแน่นอนกว่าย่อมมั่นใจกว่าย่อมมีผลมากกว่า
ตอกย้�าให้สุภาพเจียมตนให้รู้จักพึ่งพา
อย่างที่พูดๆ กัน “เหนือฟ้าย่อมมีฟ้า”...
ที่สุดแล้วการสวดส�าหรับหลายคนจบอยู่แค่นั้น
แต่พอเข้าถึงการสวดของพระเยซูเจ้า
ที่ทรงปลีกพระองค์ไปภาวนาบ่อยครั้ง
ถึงขนาด “...ทรงอธิษฐานทั้งคืน”
จึงเข้าใจได้ว่าพระองค์ไม่ทรงสวดเพื่อขออย่างเดียว
และเมื่ออ่านเนื้อหาค�าภาวนาที่ยอห์นบันทึกละเอียด
ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าภาวนามีมากกว่านั้น
คนภาวนาคือคนที่เข้าสู่โลกของพระเจ้า
และทันทีที่เข้าสู่โลกพระเจ้าค�าภาวนากลายเป็นความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง
จึงไม่มีการภาวนาส่วนตัว...เฉพาะฉันกับพระเจ้า
ทุกครั้งที่ฉันพูดคุยกับพระเจ้ามีเพื่อนพี่น้องร่วมคุยด้วย
ไม่ว่าเพื่อนพี่น้องจะอยู่ที่นั่นหรือไม่ก็ตาม
พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา...พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน
ทรงเป็นพ่อที่รักและเมตตาลูกทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
ฉันเป็นลูกพระเจ้า...พระเยซูเจ้าทรงตอกย้�า
ฉันเป็นใครก็ตาม ฉันมีศักดิ์ศรีเป็นบุตรพระเจ้า
เพื่อนพี่น้องเป็นลูกพระจึงเป็นพี่เป็นน้องฉัน... พระเยซูเจ้าทรงสอน
จะเป็นใครก็ตาม เขามีเกียรติเป็นบุตรพระเจ้า
การสวดจึงมีแก่นอยู่ในการ “เป็น”
ส�านึกว่าพระเจ้าทรง “เป็น” พระบิดา
“ผู้ทรงรู้ว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอ”
การสวดจึงอยู่ใน “การเป็นพ่อ “เป็นลูก”...มากกว่าการขอ
ส�านึกว่าฉัน “เป็น” บุตรของพระเจ้า
การสวดจึงอยู่ในการ “เป็น” ลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อ
ส�านึกว่าเพื่อนพี่น้อง “เป็น” บุตรพระเจ้า
การสวดจึงอยู่ในการ “เป็น” พี่ “เป็น” น้องในทุกเรื่อง
สมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิซซังสยาม
น่าจะเปลี่ยน “การสวด” ให้เป็น “ความสัมพันธ์”
เปลี่ยนจากขอ...มาเป็นการเข้าสู่โลกพระเจ้า...น่าจะดี 
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสเตือนใจผู้ร่วมมิสซาในบทเทศน์มิสซาเช้าว่า “ท่ามกลางความ

ยากล�าบากในชีวิต  พระเยซูคริสตเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าให้น�าทางชีวิตเรา  เพื่อที่เราจะสามารถก้าวข้ามความ

ยากล�าบากต่างๆ ได้ในทุกกรณีของชีวิต”  พระองค์ทรงย�้าเตือนว่า “แม้เราจะเป็นคนบาป  ขอให้เราได้เป็นทุกข์ 

เสียใจท่ีได้กระท�าบาป และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเสมอ  การจมปลักอยู่กับความเศร้าไม่ใช่คุณลักษณะของ 

คริสตชน”

 ในบทเทศน์พิธีบูชาขอบพระคุณ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสข้อความข้างต้นเพ่ือเตือนใจ 

ผู้ร่วมพิธีมิสซาเช้า ณ วัดน้อยซานตา มาร์ธา ทรงสะท้อนถึงบทบาทขององค์พระจิตเจ้าท่ีกล่าวถึงในบท 

พระวรสารประจ�าวัน ว่า “ก่อนที่พระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงเตือนใจบรรดาอัครสาวก 

ด้วยบทสอนที่เที่ยงแท้ขององค์พระจิตเจ้า”

พระจิตเจ้าองค์แห่งความบรรเทา   

 คริสตชนพึงตระหนักว่า “เพื่อจะสามารถก้าว

ผ่านความทุกข์ยากของชีวิต ขอให้เราด�าเนินชีวิตชิด

สนิทกับพระเจ้าผ่านการวอนขอความช่วยเหลือจาก

องค์พระจิตเจ้า  เมื่อเผชิญกับความเศร้า ให้เราวอนขอ

องค์พระจิตเจ้าให้น�าเราก้าวเดินสู่หนทางแห่งความเชื่อ”

จงแบกกางเขนของเรา   

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบาย

เสริมว่า “พระจิตเจ้าประทานความสามารถแก่เราในการ

แบกกางเขนของเรา ทรงยกตัวอย่างค�าสอนในกิจการ

อัครสาวก  เมื่อเปาโลและสิลาส ถูกเฆี่ยน  ถูกโซ่ตรวน 

และถูกจองจ�า ท่านได้ขับบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า 

ท่ามกลางความทุกข์ทรมาน”   

 พระองค์ตรสัว่า “องค์พระจติเจ้าทรงเปลีย่นแปลง

ทุกสิ่ง  องค์พระจิตเจ้าก้าวเดินไปกับเราและค�้าจุนเรา  

องค์พระจิตเจ้าประทับอยู่กับเราและช่วยเหลือเราเสมอ”

 “เราคริสตชนล้วนมีความเศร้าและความเจ็บ

ปวดในชีวิต  ขอให้แบบอย่างของนักบุญเปาโลและสิลาส 

ที่แม้ถูกเฆี่ยน  ถูกจองจ�า ท่านทั้งสองยังเปี่ยมด้วยความ 

ยินดี”

 ดังนั้น การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ให้เราได้

ระลึกถึงและสวดวอนขอองค์พระจิตเจ้าให้ทรงน�าเรา 

ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวัง   องค์พระจิตเจ้าเป็น

พระพรล�้าค่าท่ีพระเยซูคริสตเจ้าประทานแก่เราคริสตชน 

เพื่อปกป้องคุ้มครองให้ก้าวไปข้างหน้า  เราจึงควรพูดคุย 

กับพระจิตเจ้า”

เมื่อตกอยู่ในบาป จงเป็นทุกข์ถึงบาป และก้าวต่อไป

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “แม้เรา 

จะเป็นคนบาป พระจติเจ้าทรงช่วยเราให้เป็นทกุข์ถึงบาป

และก้าวเดินต่อไป  เราจึงควรพูดคุยกับพระจิตเจ้าผู้ทรง

ช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตของเรา”

 ในการด�าเนนิชวิีต เมือ่ประสบความยากล�าบาก 

“ให้เราวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า ให้เรา

สามารถก้าวไปข้างหน้าและฝ่าฟันความยากล�าบาก  

ดังแบบอย่างของท่านนักบุญจ�านวนมาก”  สมเด็จพระ-

สันตะปาปาฟรังซิส ทรงสรุปบทสนทนาด้วยการเชื้อเชิญ

บรรดาคริสตชนว่า “ขอให้เราวอนขอพระเจ้าอย่าให้เรา 

สิ้นหวัง  อย่าได้เป็นคริสตชนที่เกษียณอายุ และสูญเสีย

ความช่ืนชมยนิด ี คริสตชนท่ีแท้จริงเป่ียมด้วยความช่ืนชม 

ยินดีเสมอ”   

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือน

ประเทศโรมาเนีย  เป็นการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการ 

ครั้งที่  30  แห่งสมณสมัยของพระองค์  เมื่อเสด็จถึง

กรุงโรมทรงแวะสวดภาวนา ณ มหาวิหารพระแม่มารีย์ 

ซานตา มาเรีย มายอเร เพื่อขอบพระคุณในความส�าเร็จ

สวดภาวนา ณ มหาวิหารพระแม่มารีย์
  

ท่ีได้รับจากการเสด็จเยือนประเทศโรมาเนีย ระหว่าง  

วันที่ 31  พฤษภาคม ถึงวันที่ 2  มิถุนายน ค.ศ. 2019  

 อเลสซานโดร  จซิอตต ิ ผูอ้�านวยการส�านกัข่าว 

วาติกัน ได้ส่งทวิตเตอร์ว่า       “หลังเสร็จสิ้นการเสด็จเยือน 

ประเทศโรมาเนีย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง       

แวะสวดภาวนาเป็นการส่วนพระองค์ภายในมหาวิหาร 

ซานตา มาเรีย มายอเร”

 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงแวะ 

สวดภาวนาส่วนพระองค์หลายนาที ภายในวัดแม่พระ  

ก่อนและหลังการเสด็จเยือนต่างประเทศ  ซึ่งเป็นกิจวัตร

ประจ�าของพระองค์”   

ฉลองเด็กและครอบครัวที่เมืองจัสซี   
 วันที่ 1  มิถุนายน 2019 เป็นวันเด็กของ

ประเทศโรมาเนีย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณแก่เด็กๆ และ

ครอบครัว ที่เมืองจัสซี  พระองค์ทรงเชิญชวนผู้ร่วม

พิธีให้สวดภาวนาวอนขอพระแม่มารีย์ให้ทรงปกป้อง

คุ้มครองเด็กๆ 

 พระองค์ตรสัว่า “วันน้ีเป็นวันเดก็ในโรมาเนยี 

ให้เราต้อนรับเด็กๆ ด้วยการปรบมือให้แก่เขา”

 “สิ่งแรกที่พ่ออยากให้เราทุกคนท�าพร้อมกัน 

คอืสวดภาวนาเพือ่เดก็ๆ วอนขอพระแม่มารย์ีโอบกอด 

เด็กๆ ในอ้อมพระหัตถ์ของพระแม่  พระเยซูคริสตเจ้า 

ประทานเด็กๆ ให้บรรดาอัครสาวก  เราจึงควรให้เด็ก

เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเช่นกัน  ขอให้เรายืนยันว่า

จะมอบความรักแก่เขา  ความรักซึ่งพระเจ้าทรงรักเขา  

และขอให้เราพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เขามีอนาคต 

ที่ดี”

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสข้อความข้างต้น 

แก่ประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์ ณ จัตุรัสแห่งวัฒนธรรม

ในเมืองจัสซี เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 

รองจากเมืองหลวงบูคาเรสต์   การเยือนโรมาเนียครั้งนี ้

เป็นพระพรท่ีงดงาม  แต่ก็ทรงยอมรับว่าไม่ใช่เร่ืองง่าย 

เช่นน้ีเสมอไป  พระองค์ทรงเน้นความส�าคญัของผู้สงูอายุ

ท่ีควรส่งผ่านภูมิปัญญาและประสบการณ์สู่เยาวชนเพ่ือ

สืบทอดสู่ชนรุ่นหลังต่อไป   

 พระองค์ทรงเสริมว่า  “ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท�า

เช่นนี้ได้  สิ่งนี้เป็นพระพรที่เราจ�าเป็นต้องวอนขอ”   

เป็นผลงานศลิปะทีเ่ราสร้างสรรค์  เป็นพระพรทีง่ดงาม

ของฝีมือมนุษย์  แต่เราจะเริ่มต้นที่ไหนดี?

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกตัวอย ่าง

ประจักษ์พยานของคู่สมรสสูงวัย ระหว่างเอลิซาเบ็ธ 

และโลน  ที่ร่วมชีวิตคู่ต่อเนื่องยาวนาน จากรุ่นลูกสู่ 

รุน่หลานและเหลน  โลนได้แบ่งปันแบบอย่างการด�าเนนิ 

ชีวิตครอบครัวของเขาแก่บรรดาเยาวชน ว่า 

 “เมื่อพวกเธอโตเป็นหนุ่มสาว  อย่าได้ลืมแม่ 

และยาย และแบบอย่างความเชื่อศรัทธาที่ดูเรียบง่าย 

แต่ยิ่งใหญ่  เป็นความเชื่อที่เสริมสร้างพลังซึ่งคงอยู่ใน 

ความทรงจ�าแสนยาวนาน  นี่เป็นเหตุผลประการหนึ่ง 

(อ่านต่อหน้า 13)
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อันนา เจริญ จิตตชุม
1915-2013

ยอแซฟ สำราญ จิตตชุม
1913-1998

ระลึกถึงทานทั้งสองในคำภาวนา
ขอโปรดประทานการพักผอนนิรันดรดวยเทอญ

ศ. ดร. วิเชียร - ดร. มารีอา วิไลพร เลาหโกศล,
มารีอา กัญญา จิตตชุม, โชคชัย เทพัฒนพงศ และญาติพี่นอง
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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"

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

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

+Vol 26 Jun .indd   8 27/5/2562 BE   13:43

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่  26 ประจำาวันที่ 23-29 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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ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

พระเจ้า

ประทาน 

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียง
พอ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวง สมบูรณ ประสิทธิพยงค  
พักผอนในพระเจ้า 

22 สิงหาคม ค.ศ. 1977

ยูลีอา สุเพ็ญ ประสิทธิพยงค 
พักผอนในพระเจ้า

12 มิถุนายน ค.ศ. 2009

มารีอา ซิ้วลุ้ย แซตั้ง  
พักผอนในพระเจ้า

 1 มิถุนายน ค.ศ. 2012

ยอแซฟ ซือกู้ แซต้ัง 
พักผอนในพระเจ้า 

18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

ครบ 1 ป
พักผอนในพระเจ้า  26 มิถุนายน  ค.ศ. 2018

ครบ 1 ป
 ขอให้แมที่รักพักผอนในสันติสุขของพระเจ้า

ตลอดนิรันดร  รักแม  จากลูกๆ

ยอแซฟ มนูญ วิสิฐนนทชัย
เกิดวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1952

พักผอนในพระเจ้า 25 มิถุนายน ค.ศ. 2016
ครบ 3 ป

“เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา
แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต

และเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย”
(ยน 11: 25, 26)

ยอแซฟ มนูญ วิสิฐนนทชัย
เกิดวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1952

พักผอนในพระเจ้า 25 มิถุนายน ค.ศ. 2016
ครบ 3 ป

“เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา
แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต

และเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย”
(ยน 11: 25, 26)

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 จ้ า  

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

อันตน ประคอง ผิวเกลี ้ยง
พักผอนในพระเจา 
2 กรกฎาคม 2015

ครบ 4 ป แหงการจากไป

อันตน ประคอง ผิวเกลี ้ยง
พักผอนในพระเจา 
2 กรกฎาคม 2015

ครบ 4 ป แหงการจากไป

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

พักผอนในพระเจ้า  12  ธันวาคม ค.ศ.  2017
ครบ 2 ป แหงการจากไป

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

พักผอนในพระเจ้า  12  ธันวาคม ค.ศ.  2017
ครบ 2 ป แหงการจากไป

มารีอา 
ดรุณี แซคู

พักผอนในพระเจ้า  
30 มิถุนายน  ค.ศ. 2002

โทมัส 
มุยเส็ง แซคู
พักผอนในพระเจ้า  

2 ตุลาคม ค.ศ. 2006

มารีอา 
ดรุณี แซคู

พักผอนในพระเจ้า  
30 มิถุนายน  ค.ศ. 2002

โทมัส 
มุยเส็ง แซคู
พักผอนในพระเจ้า  

2 ตุลาคม ค.ศ. 2006

ทุกสิ่ง เ ป็นไปตามน้ำพระทัยในแผนดินเหมือนในสวรรคทุกสิ่ง เป็นไปตามน้ำพระทัยในแผนดินเหมือนในสวรรค

คลารา ไอริน ชีวบัณฑิตย
ชาตะ 27 กุมภาพันธ 1982

พักผอนในพระเจ้า
1 กรกฎาคม 2018 ครบ 1 ป 

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×่ÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

à»ÒâÅ ´ÔàÃ¡ 
ÍØ»ÂÐâÊ¸Ã
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ
3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2013

(¤Ãº 6 »‚)

ทานเป็นของพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว  เพราะพระองคทรงเรียก  (รม 1:6)
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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

การศึกษาสู่สันติภาพ
ในทัศนะหนึ่งของชาวคริสต์

 นับเป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่การอุทิศตนต่อไป

ของเราจะท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสต์ เข้มแข็ง 

ขึ้น  โดยอาศัยการส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนา

 ลัทธิก่อการร้ายกำาลังข่มขู่โลก

 บิชอปมีเกล อังเกล  อายูโซ  ได้กล่าว  “ประสบ- 

การณ์ประจ�าวันยืนยันว่า  เราอยู่ในโลกที่แตกแยก  และ

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม และความ

ไม่มั่นคงทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม ยังข่มขู่ความ 

ผาสุกของจักรวาล  ลัทธิก่อการร้ายท�าให้เกิดความรุนแรง

ที่อ้างศาสนา การใช้ความรุนแรง หรือความรุนแรงกับ

ตนเองโดยอาศัยสื่อสารสังคม  ค�าพูดเกลียดชัง  รวมทั้ง 

นักเทศน์หัวรุนแรง  ธรรมทูต  และสถาบันศาสนาที่หว่าน 

เมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง และความรุนแรงเป็นแส้

สังคมที่เราต้องกล่าวถึง”

สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาของ

วาติกัน (PCID) และสภาคริสตจักรโลก (WCC) ได้

ร่วมกันออกเอกสารฉบับหนึ่งสนับสนุนให้สมาชิกของ

พระศาสนจักรคาทอลิกและหน่วยงานชาวคริสต์ หันมา

ไตร่ตรองรากฐานโครงสร้างที่น�าสู่การท�าลายสันติภาพ

ของโลก

 เอกสารชื่อ “การศึกษาเพื่อสันติภาพในโลกที่มี 

หลากหลายศาสนา (Education for Peace in a 

Multi Religious World)” เป็นผลของการประชุมที่

กรุงเจนีวา (สวิส) วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 หัวข้อ

การส่งเสริมสันติภาพด้วยกัน

 ศาสนา เพื่ อการ

สร้างสันติ

 ด้วยเหตุนี้  เราร่วม

มือกันออกเอกสารฉบับนี้   

เพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่า  

การศึกษามีบทบาทส�าคัญยิ่ง  

ท่ีช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง   ป้องกัน 

เยียวยารักษาบาดแผล  ฟื้นฟู 

ความยุติธรรม  และยืนหยัด

ศักด์ิศรีเสมอภาคของทุกคน”

 แม้ส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์ที่ร่วมมือกันออก

เอกสารฉบับน้ี  แต่การสร้างสันติภาพ  จ�าเป็นต้องเก่ียวข้อง

กับทุกคน  ศาสนิกของศาสนาต่างๆ   รวมถึงนักการเมือง  

และผู้อยู่ในสังคม  ในโลกที่มีหลากหลายศาสนา 

 เอกสารฉบับนี้มี 3 ภาค คือ ภาคแรก เหตุผล 

7 ประการที่เราชาวคริสต์มีส่วนในการศึกษาเพื่อสันติ    

ภาคที่ 2 ชี้ให้เห็น 12 ด้านและยุทธวิธีเพื่อท�าให้การ

สร้างสันติเกิดผลอาศัยการศึกษา  ภาคสุดท้าย เป็นข้อ

แนะน�า 10 ประการ แก่คริสตจักร  สถาบันการศึกษา

แบบคริสต์ และผู้เก่ียวข้องระดับภาคและระดับชาติ เพ่ือ

การไตร่ตรอง  

(Vatican News  23 พ.ค. 2019

โดย Robin Gomes)

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล 
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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

+Vol 26 Jun .indd   10 27/5/2562 BE   13:43



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 26 ประจำาวันที่ 23-29 มิถุนายน 2019 หน้า 11หน้า 11

พระสันตะปาปาทรงภาวนา (ต่อจากหน้า 5)
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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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บท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเข้าทั้งหลาย” ซึ่งท�าให้เรา 

เป็นพี่น้องกัน นี่เองเป็นเหตุผลว่าท�าไมพระองค์จึงทรง 

เตือนใจถึงการประจญล่อลวงที่จะท�าให้คริสตชนต้อง

สารภาพบาปแห่งการไม่แยแสใส่ใจผู้อื่น ตรัสตอนหนึ่ง

ว่า   “โปรดทรงช่วยเราด้วย พระบิดาเจ้าข้า ทรงรับพี่น้อง 

ชายหญิงท่ีด�าเนินชีวิตอย่างเท่ียงแท้ โปรดทรงให้ประวัติ- 

ศาสตร์ของพวกเขามาเป็นประวัติศาสตร์ของพวก

เรา โปรดทรงช่วยเรา พระบิดาเจ้าข้า โปรดอย่าตัดสิน 

พ่ีน้องชายหญิงของเราในการกระท�าและในข้อจ�ากัดของ 

พวกเขา แต่ทรงโปรดต้อนรับพวกเขาก่อนอื่นใดหมด 

ในฐานะเป็นลูกชายและลูกสาวของพระองค์ โปรดทรง 

ช่วยเราให้ชนะการประจญล่อลวง ท่ีไ ด้ประพฤติ

เหมือนพี่คนโตผู้สนใจแต่ตัวตนเองและหลงลืม 

ของขวัญที่ต้องให้แก่ผู้อื่น”  หลังจากนั้น นับเป็น 

คร้ังแรกท่ีบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าท้ังหลาย” 

สวดภาวนาเป็นภาษาละติน และขับบทเพลงของ 

คาทอลิกในอาสนวิหารออร์โธดอกซ์แห่งน้ี    บทเพลง 

ในพิธีกรรมออร์โธดอกซ์โรมาเนียก็ขับร้องตามมา 

และสวดภาวนาบท“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า

ทั้งหลาย” เป็นภาษาโรมาเนีย   จากนั้นพระสันตะ- 

ปาปาและพระอัยกาทรงเดินไปด้วยกันและกล่าว

27 พฤษภาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับผู้น�าชาวพื้นบ้าน

ลุ่มน้�าอเมซอนที่กระตือรือร้นมากที่สุด ราโอนิ เมตุก

เตเร ผู้น�าเผ่า “กายาโป” ซึ่งมายังกรุงวาติกันพร้อมบุตร

ชาย พระองค์ตรัสต้อนรับเขาว่า   “นับเป็นความชื่นชม 

พระสันตะปาปาทรงพบกับราโอนิ ผู้นำาชนเผ่า “กายาโป” 

ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทักทายและต้อนรับท่าน”

l พระสันตะปาปาทรงต้องการแลกเปลี่ยนความคิด

ทัศนคติกับราโอนิ และวางแนวทางเพ่ือการประชุมซีโนด 

ท่ีก�าลังจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมเร่ืองดินแดนลุ่มน้�า 

อเมซอน ราโอนิแสดงแผนที่ลุ่มน้�าอเมซอนและทูล

พระองค์ว่า   “นี่เป็นดินแดนลุ่มน้�าอเมซอนทั้งหมด นี่

เป็นเมืองของราโอนิ ตั้งอยู่ตรงนี้ และนี่คือหมู่บ้านเผ่า

ตาปี”

 “ตรงนี้พระองค์สามารถเห็นดินแดนที่ก�าลัง 

ถูกท�าลาย ผืนป่าทั้งหมดนี้เป็นดินแดนที่ยังสมบูรณ์ซึ่ง

เราต้องปกป้องรักษา”

l เหมือนเป็นของขวัญ ผู้น�าชนพื้นเมืองถวายประวัติ

ชีวิตของเขาแด่พระสันตะปาปาฟรังซิส พระสันตะปาปา

ทรงมอบเหรียญและเอกสารเร่ืองราวในสมณสมัยของ

พระองค์แก่ราโอนิเช่นกัน    พระสันตะปาปาทรงกล่าว

อ�าลาอย่างประทับใจ  “รักษาสุขภาพนะ”  แล้วราโอนิ 

ก็สวมกอดพระสันตะปาปา    นับสิบปีท่ีราโอนิได้เดินทาง 

ไปท่ัวโลกเพ่ือชูประเด็นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตราย

ของการถางผืนป่าแถบลุ่มน้�าอเมซอน

l ตลอดการรณรงค์น้ีเขาได้รับการสนับสนุนจากประธานา- 

ธิบดีประเทศฝรั่งเศสคนที่แล้วนายฌาค ชีรัค และ 

นักดนตรี “สติง”

อ�าลาต่อทุกคน



ปีที่ 43 ฉบับที่ 26 ประจำ�วันที่ 23-29 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่  26 ประจำาวันที่ 23-29 มิถุนายน 2019หน้า 12

+Vol 26 Jun .indd   12 27/5/2562 BE   13:43



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 26 ประจำาวันที่ 23-29 มิถุนายน 2019 หน้า 13

ฉลองเด็ก (ต่อจากหน้า 7)

ทีล่กูๆ สมควรรูถ้งึคุณค่าความเชือ่ทีเ่รยีบง่ายทีค่รอบครวั

ได้ปลูกฝัง ไม่ว่าจะเป็นความใจกว้าง ความกล้าหาญ

และความไม่เหน็แก่ตวัอาศยักาลเวลา คณุสมบติัดงักล่าว 

ได้หล่อหลอมให้เกดิอาณาจักรพระเจ้าภายในครอบครวั”

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้ความส�าคัญ

ต่อความรักและพระเจ้า ทรงให้เหตุผลว่า หากขาด

คุณสมบัติสองประการนี้ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตที่ดี

บนโลกใบนี้

 “ชีวิตเริ่มต้นร่วงโรย  หัวใจเต้นและค่อยๆ ช้าลง   

ผู้สูงอายุเลิกฝัน และเยาวชนก็ไม่อาจคาดเดาชะตาชีวิต

ของตนเมื่อบุคคลรอบข้างจากไป  เพราะเมื่อปราศจาก

ความรักและพระเจ้าแล้ว ไม่มีผู้ใดสามารถด�าเนินชีวิต

บนโลกนี้ได้”

 “เราแต่ละคนต่างได้รับกระแสเรียกจากพระเจ้า  

และมีข้อท้าทายเราให้แสวงหาพรสวรรค์และความ

สามารถในตัวเราเพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้อง  สิ่งนี้ไม่จ�าเป็น

ต้องท�าเป็นโครงการ เพียงแต่ด�าเนินชีวิตให้ความเช่ือ 

ในตัวเราเติบโตขึ้น”  

 “สิ่งนี้เป็นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่มากเสียกว่าการ

มุ่งอยู่กับการงานและบริโภคนิยม  แต่เป็นพรสวรรค์ที่

เตือนใจเราว่าเราทุกคนต่างเป็นลูกๆ ของพระเจ้า และ

เป็นพี่น้องกันและกัน”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงกล่าวสรุป

ว่า “โรมาเนียเป็น ‘สวนของแม่พระ’  การพบปะกันครั้งนี้ 

เป็นก�าลังใจให้เราใฝ่ฝันและมีความหวัง ท่ีจะเป็นผู้น�า

ความช่ืนชมยินดีสู่ครอบครัว  พระแม่มารีย์ผู้อ่อนโยน

ทรงเป็นมารดาที่จะเฝ้าดูแลปกป้องเรา  ขอให้เราด�าเนิน

ชีวิตเติบโตและเต็มไปด้วยความหวังท่ีจะน�าความ

ช่ืนชมยินดีแก่ครอบครัวและชุมชนเพ่ือถวายแด่พระแม่

มารีย์  ขอให้เราถวายอนาคตของเยาวชน ครอบครัว 

และพระศาสนจักร ไว้ในความดูแลของพระแม่”

หมายเหตุ

 ประเทศโรมาเนีย (Romania)  เป็นประเทศ 

ในทวปียโุรปตะวันออกเฉยีงใต้ มอีาณาเขตทิศตะวนัออก 

เฉียงเหนือจรดประเทศยูเครนและประเทศมอลโดวา  

ทิศตะวันตกจรดประเทศฮังการีและประเทศเซอร์เบีย  

ทศิใต้จรดประเทศบลัแกเรยี โรมาเนยีมีชายฝ่ังบนทะเลด�า

ด้วย

 โรมาเนียเป ็นประเทศที่ ใหญ่ที่สุดในยุโรป 

ตะวันออกเฉียงใต้ มีเทือกเขาทรานซิลเวเนียแอลป์อยู่

ทางตอนกลางของประเทศ  มีเทือกเขาคาร์เปเธียนอยู ่

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  มีที่ราบทาง

ตอนใต้ของเทือกเขาทรานซิลเวเนียแอลป์เป็นที่ทาง

การเกษตรเรียกว่า วอลลาเชีย 

 โรมาเนยีจดัเป็นประเทศท่ียงัมีความหลากหลาย

ทางธรรมชาติอยู่มาก โดยทางเมืองแถบทรานซิลเวเนีย 

แอลป์ยังมีสัตว์ป่า เช่น หมีสีน�้าตาล หมาป่าสีเทา 

แมวป่าบางชนิด และละมั่งอยู่ในปริมาณที่เยอะมากกว่า

ประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ซึ่งลดจ�านวนลงเรื่อยๆ   

วันแห่งการขอบพระคุณ (ต่อจากหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 14)

ในแถบประเทศใกล้เคยีงในทวีปเอเชยี ซ่ึงเป็นคณะมิซซงั

ต่างประเทศ ที่ต้องการให้มีบาดหลวงพื้นเมือง ที่ไม่ใช่

เป็นบาดหลวงพื้นเมืองในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็น

บาดหลวงพื้นเมืองส�าหรับทวีปเอเชียในเวลานั้น

 บ้านเณรในช่วงแรกอยู่ท่ีน่ี ต่อมาย้ายไปทีต่�าบล 

มหาพราหมณ์ ห่างจากที่นี่ประมาณ 8-10 กิโลเมตร 

เพราะเนื่องจากว่าพื้นท่ีบริเวณนี้ เป็นท่ีที่สร้างวัด มี 

โรงพยาบาล และที่ที่พระคุณเจ้าท�างานอยู่ มีคนไปมา

ตลอด  จงึท�าให้บ้านเณรไม่ค่อยสงบ ท�าให้การอบรมดแูล 

ส่ังสอนต่างๆ ไม่ค่อยสะดวก จงึย้ายบ้านเณรออกไปเพื่อ

จะได้มีความสงบ เป็นระเบียบเรียบร้อยในการดูแลเณร

 บ้านเณรถูกย้ายไปอีก ช่วงที่คอนสแตนติน 

ฟอลคอน มีอ�านาจขึ้น ได้เป็นเจ้าพระยาวิชเยนทร์  

ฟอลคอนต้องการจะสร้างวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แล้วให้เณร 

ไปอยู ่ ให้ทนุ ให้เงนิ ให้ทีด่นิ และสร้างวิทยาลยัเพื่อจะท่ี

อบรมเณร เรียกว่า วิทยาลัยคอนสแตนติน

 ตอนนั้นบิชอปลาโนให้เณรไปอยู่กลุ่มหนึ่ง และ 

อีกกลุ่มหนึ่งท่านให้ไปอยู่ที่มหาพราหมณ์ หลังจากนั้น

บ้านเณรก็ย้ายมาอยู่ที่อยุธยาอีก ย้ายไปย้ายมา บางที 

พระคุณเจ้าเองก็ต้องการให้เณรมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้าง  

พออยู่ตรงนี้ไม่สงบก็ย้ายไปตรงนั้น สลับไปสลับมา อยู่ 

เรือ่ยๆ จนกระทัง่ถงึอยธุยาแตก (ค.ศ. 1767/พ.ศ. 2310) 

พม่าบุกเข้าประเทศไทย ท�าให้เกิดการสูญเสียค่อนข้าง

มาก พม่าเผาบ้านเณร เผาวัด เผาทุกสิง่ทกุอย่าง แล้ว

บ้านเณรก็หมดไป 

 บรรดามิชชันนารี พาเณรไปอยู่ที่จันทบุรี ได้

สักพักหนึ่ง ก็โดนรังควาญ จึงหนีไปอยู่ที่เมืองฮาเตียน 

ใกล้ๆ เวียดนาม อยู่ได้ไม่นาน ก็หนีไปอยู่ที่ปอนติเชลี 

ที่อินเดีย หนีไปอินเดียตอนนั้นเณรก็เกือบจะหมด เสร็จ

แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ปีนัง ช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งอยู่ที่

ปีนัง เป็นเวลานานราว 100 กว่าปี 

 ในขณะที่มิชชันนารีย ้ายบ้านเณรไปตามที่

ต่างๆ เรากยั็งมเีณรอยู่พอประมาณ ซ่ึงเป็นเณรท่ีมาจาก

หลายๆ ชาติ ไปอยู่รวมกันที่บ้านเณรแห่งนี้ เพราะไม่มี

ประเทศไหนเลยทีม่บ้ีานเณร มเีฉพาะท่ีมซิซงัสยามเท่านัน้

 การย้ายเณรไปอยู่ตามท่ีต่างๆ ท่ีมิชชันนารี 

ต้องพาเณรไปนั้น เป็นความจ�าเป็นของพระศาสนจักร

มาก เพราะว่าพระศาสนจักรจ�าเป็นต้องมีบาดหลวง 

พ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศสยาม 

ไม่ว่าจะในประเทศเวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา หรือใน 

ประเทศอื่นๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องมี

 ในขณะที่เราย้ายบ้านเณรไปอยู่ที่ปีนัง เวลานั้น

บิชอปกาโนต์ และบิชอปดือปอง เห็นว่าที่ปีนังไกล 

เกินไป จึงไม่ได้ส่งเณรของสยามไปอยู่ที่ตรงนั้น  

 และสมัยของบิชอปกาโนต์ก็ได้เปิดบ้านเณรที ่

บริเวณวัดซางตาครู้ส เราได้รับพระราชทานท่ีดินจาก 

พระเจ้าตากสิน แล้วพระคุณเจ้าก็สร้างวัดซางตาครู้ส 

ในเวลาเดียวกันก็เปิดบ้านเณร ช่วงแรกมีเณรอยู่ตรงนั้น 

ระยะหนึ่ง พระคุณเจ้าองค์ต่อมา คือ บิชอปฟลอรังส์ 

ได้ย้ายบ้านเณรจากวัดซางตาครู้ส ไปอยู่ท่ีอัสสัมชัญ

 หลงัจากนัน้บชิอปดือปองเหน็ว่า เร่ิมไม่สะดวก 

จึงย้ายเณรไปอยู่ที่บางนกแขวก ประมาณ ค.ศ. 1872 

คือร้อยกว่าปีที่แล้ว อยู่ที่บางนกแขวกได้สักระยะหนึ่ง 

มีการแบ่งมิซซัง ระหว่างมิซซังกรุงเทพฯ กับมิซซัง

ราชบุรี จึงมีการย้ายเณรของมิซซังกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่ 

ศรีราชา เมื่อย้ายไปอยู่ที่ศรีราชาระยะหนึ่ง มีการแบ่ง 

มิซซังกรุงเทพฯ กับมิซซังจันทบุรี ก็ย้ายบ้านเณรจาก 

ศรีราชามาเปิดบ้านเณรใหม่ท่ีบ้านเณรยอแซฟ สามพราน

 จะเห็นว่าในขณะที่ย้ายบ้านเณรไปอยู่ที่ศรีราชา

บ้านเณรท่ีบางนกแขวกกยั็งคงอยู่ และเป็นบ้านเณรของ 

มซิซังราชบรีุ และในขณะท่ีเราย้ายบ้านเณรจากศรีราชามา 

บ้านเณรท่ีศรรีาชากก็ลายเป็นบ้านเณรของมซิซงัจนัทบุรี 

บ้านเณรยอแซฟเป็นบ้านเณรของมิซซงักรุงเทพฯ

 ในวนันี ้เรามีบ้านเณรถึง 10 บ้านเณร ของแต่ละ

เขตศาสนปกครอง เช่น กรุงเทพฯ มบ้ีานเณรยอแซฟ  

ราชบุรีมีบ้านเณรที่บางนกแขวก แล้วก็ย้ายไปอยู่ดรุณา 

ชื่อบ้านเณรแม่พระนิรมล จันทบุรีมีบ้านเณรที่ศรีราชา 

ทางภาคอสีานมบ้ีานเณรชือ่บ้านเณรพระหฤทัย หนองแสง 

ต่อมาเปลีย่นช่ือเป็นบ้านเณรฟาตมิา ท่ีอุบลฯ มบ้ีานเณร 

คริสตประจกัษ์ ท่ีสรุาษฎร์ธานมีบ้ีานเณรดอมินิิกซาวโีอ 

ที่อุดรฯ มีบ้านเณรสันติราชา ส่วนนครสวรรค์มีบ้านเณร 

3 แห่ง บ้านเณรจอห์น ปอล สาขานครสวรรค์ และ

สาขาแม่ระมาด สาขาพิษณุโลก เชียงใหม่มีบ้านเณรที่

เมืองพาน นครราชสมีามบ้ีานเณรเปาโล เหลอือกี 1 เขต 

ศาสนปกครองทีย่งัไม่มบ้ีานเณรคอื เขตศาสนปกครอง

เชยีงราย

 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เรามีบ้านเณรเล็ก เรามี 

บ้านเณรกลางของพระศาสนจักรอยู่ที่นครราชสีมา เปิด

ปี ค.ศ. 1977 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม เปิดปี ค.ศ. 1972 

อีก 3 ปี ครบ 50 ปี

 บ้านเณรใหญ่เปิดตามท่ีสภาประมุขบาดหลวง

โรมันคาทอลกิแห่งประเทศไทย และสภาสงัคายนาวาตกัิน 

ครั้งที่ 2 ได้ให้ค�าแนะน�ากับพระศาสนจักรท้องถิ่นให้มี 

การอบรมเณรที่เป็นของตัวเองในการเป็นบาดหลวง

 พวกเราพระศาสนจักรท้องถ่ินมีบาดหลวง 

พื้นเมืองที่เป็นคนไทย มีนักบวชพื้นเมืองที่เป็นคนไทย

ที่จะท�างานต่อไปเพราะคณะเอ็มอีพี ถ้าเขาไม่ท�าสิ่งนี้ไว้ 

ให้กับพวกเรา เราก็ไม่มีบ้านเณรอย่างนี้ เราก็ไม่พระ

ศาสนจักรอย่างนี้ พวกเขาทุ่มเท เสียสละ ยอมอุทิศตัว

และทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเพื่อสิ่งนี้

 ขอให้พวกเราทุกคนรักคณะเอ็มอีพี รักมิชชัน

นารี รักบาดหลวง รักนักบวช รักพระ รักกันและกัน”

 คุณแม่ศรีไพร กระทอง “ภคินีรักกางเขน ไม่ว่า

จะอยู่ทีใ่ด  คอื  ผลผลติของมชิชนันารทีีก่่อต้ังมซิซงัสยาม  

มาเป็นเวลา 350 ปี   ในประเทศเวยีดนาม  มีภคนิรัีกกางเขน 

จ�านวน 8,000 กว่าคน  ในไทย ลาว กัมพูชา รวมเรียก

ว่าสหพันธ์คณะภคินีรักกางเขนแห่งประเทศไทย ลาว 

และกัมพูชา มีภคินีรวมกัน 375 คน

 ภคินีรักกางเขนทุกคน  มีส�านึกร�าลึกถึงพระคุณ 

ของผู้ก่อตั้งคณะ  คือ บิชอปปีแอร์  ลังแบรต์ เดอ ลาม็อต 

ซึ่งร่องรอยชีวิตของท่านปรากฏอยู่ ณ บริเวณวัดนักบุญ

ยอแซฟ อยุธยา แห่งนี้

 โครงการต่างๆ ในโอกาสฉลอง 350 ปี มิซซัง 

สยาม จึงเป็นโครงการท่ีภคินีรักกางเขน ร่วมกันเดิน   

เข้าสู่จิตตารมณ์และภารกิจที่ได้รับมอบจากผู้ตั้งคณะ



ปีที่ 43 ฉบับที่ 26 ประจำ�วันที่ 23-29 มิถุน�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

วันแห่งการขอบพระคุณ (ต่อจากหน้า 13)

 โครงการที่ 1 ปลุกจิตส�านึกสมาชิกรักกางเขน   

เข้าสู่จิตตารมณ์ธรรมทูตของผู้ตั้งคณะ   มีชื่อโครงการว่า   

ภคินีรักกางเขน ก้าวสู่ 350 ปี  มิซซังสยาม   ซึ่งได้เริ่มท�า 

แล้ว โดยการจดัสมัมนาศกึษาประวัตแิละจิตตารมณ์คณะ  

ระหว่างวนัที ่27-30 กรกฎาคม 2018  ทีอ่ารามรกักางเขน 

จันทบุรี  มีสมาชิกจากสหพันธ์ภคินีรักกางเขน เข้าร่วม 

248 คน  ในจ�านวนทั้งสิ้น 375 คน (ประมาณ 80%)  

ในการสัมมนาครั้งนี้  วิทยากรหลักของเรา คือ อาจารย์ 

พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี นักประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบัน     

และต่อจากนี้เป็นเวลา 3 ปี  (ค.ศ. 2022 จะครบ 350 

ปี การก่อตั้งคณะรักกางเขนในสยาม)  ก็จะจัดกิจกรรม  

การสัมมนาต่อเนื่อง  ในระดับสหพันธ์ฯ และระดับคณะ  

 โครงการที่ 2 เพื่อสานต่อภารกิจงานแพร่ธรรม 

ที่มิชชันนารี  ได้เริ่มไว้และมอบภารกิจการประกาศข่าวดี  

ให้แก่ภคินีรักกางเขน  โดยความเห็นชอบของบิชอป 

สมณประมุขของเขตศาสนปกครอง   และจากคณะกรรม- 

การบริหารของสหพันธ์ฯ ไทย ลาว กัมพูชา  รวมทั้ง

กรรมการบริหารของคณะรักกางเขนเวียดนาม  มีความ

เห็นพ้องต้องกัน   ท่ีจะสร้างบ้านหลังหนึ่ง ณ บริเวณ

สถานที่ที่เป็นต้นก�าเนิดของคณะ  คือ ที่อยุธยา  ให้เป็น 

ศนูย์งานประกาศข่าวด ี และร่วมงานอภบิาลกบัเขตศาสน-

ปกครองกรุงเทพฯ   ขณะนีก้�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา 

ของผู้ใหญ่ในเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ  

 โครงการที่ 3  เพื่อตามรอยเท้าและร�าลึกถึงงาน 

ธรรมทูต  โอกาสฉลอง 350 ปี ทีธ่รรมทตูเริม่งานในสยาม 

ในปีนี้ คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ได้เปิดสนามงาน 

แพร่ธรรม  อีก 1 แห่ง  ตามค�าเชิญของอธิการเจ้าคณะ 

แขวงมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส และด้วยความ 

เห็นชอบจากบิชอปพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย สมณประมุข 

เขตศาสนปกครองนครสวรรค์ สนามแพร่ธรรมนี้อยู่ที ่

ศนูย์คาทอลกิ บ้านแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  คณะ

ส่งสมาชิก 3  คน ไปร่วมงานอภิบาลแพร่ธรรมกับ 

บาดหลวงคณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

 สถานที่นี้ เป็นพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า  เป็น

ถ่ินที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ คนไทยภูเขาหลายเผ่า ซึ่ง 

พวกเขาส่วนหนึง่ได้กลบัใจรับศลีล้างบาป   จากมชิชนันารี 

รุน่เก่าก่อน   หลายสบิปีมาแล้ว  แต่เนือ่งจากความขาดแคลน 

บาดหลวงและผู้อภิบาล   ท�าให้ความเชื่อถดถอย  ไม่ถือ 

ศาสนา สวดไม่เป็น ตอบรับในมิสซาไม่ได้  นอกจากนั้น 

ยงัมีปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ  การรกุทีท่�าลายป่า  ต้นน�า้ 

เสียหาย  ถูกปราบ ถูกปรับ  เกิดหนี้สินมากมาย  เป็น 

ความทุกข์ของประชากรในถิ่นนี้  ตามที่บชิอปพบิลูย์เล่า 

ให้ฟัง  เป็นสภาพเดยีวกบัทีบ่ชิอปลงัแบรต์ได้พบ  เมื่อมา 

ถึงกรุงศรีอยุธยา  พวกเราเห็นว่า   นี่เป็นโอกาสของเรา  

โอกาสทอง  เป็นเสยีงเรยีกของพระ  ท่ีให้เราเข้าไปร่วมงาน 

กับคณะเอ็มอีพี เพื่อสานต่องานประกาศพระอาณาจักร

ของพระองค์

 โครงการที่ 4 เปิดโอกาสให้มีผู้ร่วมงานประกาศ 

ข่าวดี   คณะรักกางเขนในประเทศไทย คือ จันทบุรี อุบล 

ราชธานี และท่าแร่  ได้ตั้งกลุ่มฆราวาสรักไม้กางเขน  ซึ่งมี 

สมาชิกชาย-หญิง เยาวชน ที่สมัครใจ  คณะจะอบรมเขา

ให้เข้าถึงจิตตารมณ์ผู้รักไม้กางเขน   ศึกษาประวัติของ

ผู้ตั้งคณะ   และจุดมุ่งหมายของกลุ่มผู้รักไม้กางเขนและ 

ในปีฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม   ทางคณะได้จัดเดินทาง 

แสวงบุญ ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา  หมู่บ้านโปรตุเกส  

และที่สองคอน ซึ่งมรณสักขี 2 ท่าน คือ ซิสเตอร์สังกัด

คณะรักกางเขนแห่งเชียงหวาง ประเทศลาว  ซิสเตอร์

อักแนส พิลา และซิสเตอร์ลูชีอา คำาบาง    

 ในปัจจบุนั  ฆราวาสรักไม้กางเขนจนัทบรีุ  ได้

ก่อตัง้มาแล้ว  8 ปี  มีจ�านวนสมาชิก 810 คน  ฆราวาส

รักไม้กางเขนอุบลราชธานี  ก่อตั้งมาแล้ว 4 ปี  มีสมาชิก  

386 คน  ส่วนคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่  ก�าลงัอยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการก่อตั้ง 

 อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี “หอจดหมายเหตุ 

เป็นที่เก็บเอกสารหลักฐานส�าคัญของพระศาสนจักร 

มีแต่เขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ ที่สมบูรณ์ แต่ไม่ที่สุด 

เพราะยังต้องมีการพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ ท่ีนี่มีเอกสาร

ส�าคัญ ที่เป็นลายมือเขียนของบรรดามิชชันนารี ไม่น้อย 

กว่า 1 หมื่นฉบับ อายุสูงสุดของเอกสารนั้น คือปลาย

กรุงศรีอยุธยา และหนังสือนั้นมีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ

นารายณ์เป็นต้นมา และเราไม่ได้มก๊ีอปป้ีเดยีว บางก๊อปป้ี  

เรามีเป็นกล่อง มีหนังสือบางเล่มท่ีตามหากันมากใน 

วงการประวัติศาสตร์ เรามีเป็นสิบๆ เล่ม  นี่คือที่สะสม

ของบรรดามิชชันนารี เพราะเป็นองค์ความรู้ท่ีส�าคัญ

เพราะฉะน้ันสถานท่ีท่ีเป็นหอจดหมายเหตุแห่งอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญ ที่ให้ 

บรรดานกัศกึษา ให้บรรดาผูท่ี้มีความสนใจ ได้มาตักตวง 

ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไม่สิ้นสุดตราบใดท่ี

คนเหล่านั้นสามารถอ่านภาษาฝรั่งเศส อ่านภาษาละติน 

หรืออย่างน้อยๆ คือ ภาษาวัด เราจะสามารถที่จะเรียนรู้

สิ่งต่างๆ มากมายจากเอกสารเหล่านั้น

  การเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ และที่ส�าคัญ 

ถ้าเป็นไปได้ จดบนัทกึเลย  เพราะการจดบนัทกึ สามารถ 

ท�าให้เราถ่ายทอดความรู้ไปได้อย่างยั่งยืนตราบเท่าท่ี

เอกสารฉบับเหล่านั้นยังคงอยู่ มันคงถูกเก็บรักษาอยู่ 

และถ้าเก็บรักษาไม่ได้ส่งมาที่หอจดหมายเหตุอัสสัมชัญ 

กรุงเทพฯ จะเก็บรักษาให้เป็นอย่างดี 

 เราซึ่งเป็นคนรุ่นปัจจุบัน เราอย่าบอกว่า เรา

เป็นคนปัจจุบัน เพราะว่าค�าว่า ปัจจุบัน วันหนึ่งมันจะ

กลายเป็นอดีต จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ เราทุกคน

จะเป็นประวัติศาสตร์แน่นอน เพราะฉะนั้นเวลาที่ส�าคัญ

ที่เราร�าลึกถึง 350 ปี มิซซังสยาม ไม่เพียงแต่เฉพาะมา

นั่งรวมกันขอบพระคุณเจ้าพระเจ้า หรือขอบคุณบรรดา 

มิชชันนารี มานั่งรับฟังผู้ที่ประสบการณ์ ผู้เป็นองค์

ความรู้ต่างๆ ในด้านประวัติศาสตร์ แต่ว่ามันยังต่อเนื่อง 

ต่อไปในชีวิตของเรา ที่เราจะเรียนรู้ ทบทวน บันทึก 

เร่ืองราวต่างๆ และเล่าสิง่เหล่านีใ้ห้ลูกหลาน ได้รับรู้ต่อไป  

เพราะนั่นคือการท�าให้ชีวิตของมิชชันนารีเติบโตขึ้น

เรื่อยๆ ในปัจจุบันแม้ว่า ณ วันนี้ มิชชันนารี ไม่ว่าจะ

เป็นคณะมิซซังต่างประเทศ หรือคณะอื่นๆ ที่เข้ามา

ในประเทศไทย จะน้อยลงไปตามล�าดับ เพราะว่าเรามี

ชาวพื้นเมืองเป็นบาดหลวง เป็นนักบวช เพิ่มมากขึ้น  

ณ ปัจจุบัน แต่ว่าเราคริสตชนเองต้องเรียนรู้และเติบโต

ไปในความเชื่อตามแบบของบรรพบุรุษของเราเช่น

เดยีวกนั”

 คณุพ่อสรุชัย ชุ่มศรีพันธุ ์“ชีวติของพระศาสนจักร 

เป็นชีวิตแห่งความรอดท่ีจะมาช่วยให้คนไปสวรรค์ไม่รู้ 

กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนแล้ว เราจึงต้องมาฉลองชัยชนะนี้

ด้วย และต้องฉลองกันสืบเนื่องต่อไป 

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เป็นวัดที่ส�าคัญที่สุด  

มีบัลลังก์ของบิชอปหลุยส์ เวย์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มี

ภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพเก่า ในภาพนั้นเราจะเห็นว่า 

มีบัลลังก์นี้ตั้งอยู่ตรงนี้ จึงเกิดค�าถามว่า ท�าไมบิชอป 

เวย์ จึงเอาบัลลังก์มาไว้ตรงนี้ เพราะบัลลังก์ของท่านตั้ง

อยูท่ี่อาสนวหิารไม่ใช่จะอยูท่ีว่ดัทัว่ไป เบือ้งหลังของท่าน

ยังไม่มีใครรู้ แต่เป็นไปได้ไหมว่า เวลาที่พระคุณเจ้าท�า

พิธีเสก คือ ท่านเวย์เป็นคนสร้างวัดหลังนี้ ซึ่งเป็นหลัง 

ที่สามของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.

1883-1889 และมีพิธีใหญ่ บิชอปเวย์มาเป็นประธาน 

ที่นี่ เอาบัลลังก์มาตั้งที่นี่ ซึ่งเป็นวัดที่ส�าคัญที่สุดของ

คณะสงฆ์เอ็มอีพี หรืออาจจะอยู่ในใจท่านหรือเปล่าว่า  

ที่นี่เป็นอาสนวิหารของมิซซัง 

 พอกรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว เราก็ย้ายศูนย์กลาง

ของเราไปอยูท่ีก่รงุเทพฯ มอีาสนวหิารของเราทีก่รุงเทพฯ 

วัดนี้ก็เลยถูกปล่อย จนกระทั่งค่อยๆ หลงลืมไป ด้วย

ความที่ประวัติศาสตร์ในเมืองไทย ไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไร 

ความส�าคญัของวดันีก้น้็อยลงๆ ไปเรือ่ย แต่บิชอปเวย์ 

องค์นีท่ี้ท�าให้วดัหลงันีมี้ชีวติข้ึนมา เป็นวดัท่ีสวย สมบรูณ์ 

และรูปนักบุญยอแซฟที่อยู่ทางด้านหลังข้างบนนั้น ก็มี

มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 

 วันนี้เราจึงมาวัดนี้ใช้วัดนี้เป็นนิทรรศการ เป็น

ภาพหนึ่งที่เราจะเห็นการประชุมซีโนด เห็นความส�าคัญ 

ของวัดหลังนี้ เป็นศูนย์กลางของคริสตชน ตั้งแต่เริ่ม 

สร้างโครงการ สร้างโน่นสร้างนีข้ึ่นมา สิง่ท่ีเราพยายาม 

ท�าโอกาส 350 ปี คือ นิทรรศการที่สามารถท�าให้ 

คริสตชนไทย เข้าใจอะไรได้บ้าง แม้จะเป็นนิทรรศการ

แบบชั่วคราว ทางเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ ให้ความ

ส�าคัญในการจัดนิทรรศการคร้ังนี้ ได้ลงทุนจัดให้เรามี 

นิทรรศการนี้ขึ้นมา จัดท�าโดยหอจดหมายเหตุฯ และ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

 อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.00 น. พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น 

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ “ฉลอง 350 ปี มิซซัง 

สยาม” ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพ- 

มหานคร 

 โอกาสนี้พระคาร์ดินัลได้มอบพระธาตุบุญราศี 

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารงุ แก่คณุพ่อนโิคลาส เลอ- 

เฟบวิร์ อธกิารเจ้าคณะแขวงคณะมิซซังต่างประเทศแห่ง 

กรุงปารีส (MEP) เป็นการขอบคณุคณะมิซซังต่างประเทศ 

แห่งกรงุปารสี (MEP) ส�าหรับการอุทิศชีวิตของบรรดา

มิชชันนารีแก่ผืนแผ่นดินไทย
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 วัดนักบุญยวงบัป- 

ติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 22 มิถุนายน เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
 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.

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองห่าง (หนอง 

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

ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี  29  มิถุนายน เวลา 10.30 น.  

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 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

 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

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลจันทบุรี

ฟรังซิสเซเวียร์ 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 เดอ มงฟอร์ต บางแค 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดและฉลองครบ 50 ปี  

วันเสาร์ที่  27  กรกฎาคม เวลา 10.00 น. พระ 

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน (ฉลองภายใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 

เวลา 19.00 น. คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์-

รัตน์ 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. 

 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.

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ต.แม่วิน อ. 

แม่วาง จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์ 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

เขตศาสนปกครองอุดรธานี
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

เปิดปีฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม 

125 ปี ความเชื่อแดนอีสาน

100 ปี การมรณภาพ ของ

พระคุณเจ้าโปรดมและคุณพ่อเกโก

70 ปี แห่งชีวิตนักบวช 

คุณพ่อเลโอ แทรวิส, C.Ss.R.

25 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ 

คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

โดยบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

วันเสาร์ที่  29 มิถุนายน ค.ศ. 2019 

เวลา 10.00 น. 

ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
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ที่นี่มีนัด
] 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. โดยบิชอป

ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. สมณประมุขเขต

ศาสนปกครองอุบลราชธานี เป็นประธาน วันพุธที่ 

26 มิถุนายน 2019 เวลา 17.30 น. ที่วัดพระมหาไถ่ 

ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ 

] ขอเชิญร่วมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 ที่วัดน้อยอาราม 

พระหฤทัยฯ คลองเตย  พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

17.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน  

] ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล  

อารามคาร์เมไลท์ชาย วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 

เวลา 10.00 น. ที่อารามคาร์เมไลท์ชาย สามพราน

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

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 :

- 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 

] 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  อัลตา-

บา ฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวชของบาดหลวงเรนาโต  

อาเตรสซี่ โดยบิชอปซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศรี  

สมณประมุขเขตศาสนปกครองจันทบุรี  เป็นประธาน 

วันเสาร์ท่ี  20 กรกฎาคม 2019  เวลา 10.30 น. ท่ี 

ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด ร่วมบริจาคงาน

ฉลอง 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)   

ระหว่างทดลองงาน จะได้รับค่าตอบแทน ดังน้ี 

 1.1 เงินเดือน (ตามวุฒิการศึกษา)  โดยไม่น้อย 

กว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดปทุมธานี 

 1.2 สวัสดิการประกันสังคม โดยลูกจ้างจ่าย  

5% ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 

 2. บรรจุเป็นพนักงานประจ�า  จะได้รับค่า

ตอบแทนดังนี้ 

 2.1 เงินเดือน (ตามวุฒิการศึกษา)  โดยไม่น้อย 

กว่าค่าแรงขั้นต่�าในจังหวัดปทุมธานี 

 2.2 สวัสดิการประกันสังคม โดยลูกจ้างจ่าย  

5% ของเงินเดือน นายจ้างจ่ายสมทบให้ 5% 

 2.3 สวัสดิการเงินสะสม โดยลูกจ้างสะสม 5%  

ของเงินเดือน และมูลนิธิฯ จ่ายสมทบให้อีก 5%   

 2.4 สวัสดิการสงเคราะห์ค่าครองชีพและ 

การศึกษาบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี 

 สอบถามคุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  โทร. 

09-0112-5657  

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ประจ�าปีการศึกษา 2562

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 49

ที่เว็บไซต์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
ตามลิงค์
http://www.catholic-education.or.th
ส�าหรับ “ชื่อผู้ใช้” (username)
และ “รหัสผ่าน” (password)
เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนนั้น
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ 
ได้ส่งจดหมายมายังโรงเรียนแล้ว
หากไม่สามารถลงทะเบียนได้
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สภาการศึกษาคาทอลิกฯ 
ทาง LINE หมายเลข 0868974544
0816492880
(คุณต้อม อรพรรณ / อ.ประเสริฐ)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก จากกรณีศึกษา ที่พี่น�ามาให้น้องๆ อ่าน  

มาถึงฉบับนี้ น้องๆ คงมีโอกาสได้ดูละครกันบ้างแล้วนะครับ บางครั้งละครก็ไม่ได้

น้�าเน่าเสมอไปนะ อย่างน้อย ก็ยังมีเรื่องราวดีๆ มาให้เราคิดต่อ สร้างแรงบันดาลใจ

ที่ดีๆ ให้กับสังคมของเราบ้าง มาถึงฉบับนี้ พี่เห็นด้วยกับคุณหมอที่ว่า ไม่ว่าจะเด็ก

หรือผู้ใหญ่ ทุกคนล้วนต้องการความเข้าใจ ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเด็กและ

วัยรุ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คนทั่วไปมักมองเห็นปัญหาอยู่ที่ตัวเด็ก โดยลืมที่จะมอง

ถึงบริบทรอบข้าง จริงๆ แล้วการช่วยเด็กคนหนึ่งให้ดี บางครั้งเรามุ่งสนใจแค่เด็ก 

ไม่ได้ ต้องหันมองที่ตัวเราเอง รวมถึงคนอื่นๆ รอบข้างเด็กด้วย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ 

ครู เพื่อน ฯลฯ เรื่องแบบนี้การจะบรรยายเป็นประโยคยาวๆ ให้เกิดความเข้าใจไม่ได้

ง่าย แต่ต้องการสื่อบางอย่างที่ท�าให้คนเกิดความเข้าใจ

 หมอ (ผู้เขียน) อยากขอบคุณละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด 2 (พี่ก็อยาก

ขอบคุณด้วยเช่นกันครับ) ท่ีท�าให้คนดูมองเห็นปัญหาจากมุมมองของทุกคนท่ีเก่ียวข้อง

กับปัญหาที่เกิดกับเด็กและวัยรุ่น และท�าให้เห็นว่าทุกคนก็ล้วนมีปัญหามากน้อย 

แตกต่างกันไป ท�าให้เกิดความเข้าใจกันและกัน

 ในละครเรื่องนี้ท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพ

จิตและจิตเวช ผู้เขียนบทท�าให้คนดูมองเห็นปัญหาในมุมมองของหลายๆ คนที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ใช่เพียงตัวเด็กเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ที่มีความเครียดจากชีวิต

การท�างาน การปรับตัวกับปัญหาต่างๆ การจัดการความคาดหวังที่มีในตัวลูก พ่อแม่

ที่มีปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือมีปมบางอย่างในอดีตที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ตั้งใจ

 ปัญหาในมุมของครู ที่ต้องรับผิดชอบทั้งงาน การเรียนการสอนเด็กๆ และ

ช่วยเหลือให้ก�าลังใจ เป็นที่ปรึกษาเวลาเด็กมีปัญหา ครูต้องถูกประเมินการท�างาน 

งานเอกสาร โครงการต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ และปัญหาการปรับตัวในการท�างาน

ร่วมกันของครูรุ่นเก่าและครูรุ่นใหม่ และครูที่มีความเชื่อแตกต่างกันในวิธีการสอน

เด็กๆ

 ที่พิเศษไปกว่านั้นและหมอ (ผู้เขียน) ชอบมากๆ คือ ปัญหาในมุมมองของ

ผู้บ�าบัด คนที่ท�าหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างครูทราย ซึ่งแม้ว่าจะ

เป็นคนที่ดูว่าจะเข้มแข็ง และน่าจะจัดการปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีเพราะเป็นนักจิต 

วิทยา แต่จริงๆ ครูทราย ก็คือคนธรรมดาๆ ที่มีปัญหาส่วนตัว มีความเครียดที่ต้อง

จัดการและฟันฝ่าไป

 ละครเรื่องนี้ที่ท�าให้รู้ว่าเราทุกคนก็มีปัญหา ไม่ใช่จะช่วยแค่เด็กที่มาด้วย

ปัญหาสุขภาพจิต แต่คนอื่นๆ รอบข้างเด็กก็มีปัญหาในมุมของเขา (พ่อแม่ ครู ปู่ย่า

ตายาย นักจิตวิทยา จิตแพทย์ ฯลฯ) ที่ต่างล้วนต้องการความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ 

ด้วยกันทั้งนั้น

 วันนี้มีคุณแม่ที่มาเล่าให้ฟัง ว่าได้ดูละครเรื่องนี้กับลูกที่มีปัญหาติดเกมและ 

ซึมเศร้า ท�าให้มีความเข้าใจมากขึ้นด้วย

 อีกไม่กี่ตอนละครน่าจะใกล้ถึงตอนอวสานแล้ว ถ้าเราอยากให้ผู้สร้างและ 

ทีมงานละครมีก�าลังใจท่ีจะท�าละครแบบน้ี ท่ีพูดถึงปัญหาของเด็กและวัยรุ่นต่อไป หมอ 

(ผู้เขียน) อยากชวนให้ทุกคนได้ดูละครเรื่องนี้กันมากๆ และบอกต่อๆ กันไปถึงความ

ดีงามของละครเรื่องนี้ด้วย เพราะก็ต้องยอมรับว่าการที่ช่องพิจารณาอนุมัติว่าจะให้

ท�าละครหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็คือกระแสตอบรับ ตัวเลขเรตติ้งละคร ซึ่งหมายความว่า 

มีคนดูละครเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ถ้าคนดูไม่มาก โฆษณาเข้าน้อย โอกาสที่เราจะ

ได้ดูละครลักษณะแบบนี้ก็คงจะน้อยลงเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งเท่าที่ทราบละครเรื่องนี้ 

เรตติ้งไม่มากนักค่ะ #หมอมินบานเย็น  #วัยแสบสาแหรกขาด 2

 ตราบใดที่หัวใจคุณยังคงเปิดอยู่ คุณก็จะรับรู้ถึงหัวใจของอีกคนได้   พี่

ขอยกค�าพูดที่ครูทรายได้พูดไว้ในตอนแรกของตอนเปิดเรื่องนี้นะครับ...” listen to  

the unspoken words We will understand more บางครั้ง การแก้ปัญหา 

ที่ยิ่งใหญ่ คือการใส่ใจในสิ่งเล็กๆ   ใช้หัวใจฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยิน แล้วเราจะเข้าใจเขา

มากขึ้น 

 ดูเหมือนว่าพี่จะอินกับละครเรื่องนี้นะครับ ก็ยอมรับครับว่า อินจริงๆ ครับ  

และพี่ก็อยากให้น้องๆ เพื่อนๆ คุณพ่อคุณแม่ คุณครู ผู้อ�านวยการโรงเรียน  

ผู้ท�างานกับเยาวชน ได้ดูจากกรณีศึกษาปัญหาต่างๆ เหล่านี้ น้องๆ คงจะได้เรียนรู้

อะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ไม่มากก็น้อยนะครับ พี่หวังว่าน้องๆ จะเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น 

และมีความสุขมากขึ้นกับการอยู่กับตัวเอง กับครอบครัว ในโรงเรียน ในที่ท�างาน และ

ทุกๆ ที่ที่น้องอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนล้วนต้องการความเข้าใจ  

แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า..สวัสดีครับ
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4 มิถุนายน 2019          วันแห่งการขอบคุณ

	 สายลมร้อนของเดือนมิถุนายนยังไม่คลาย	ท่ีสุดรถก็พาผมมาท่ี	“บ้านแรก”	
แน่นอนมันไม่ใช่บ้านของผมเอง	 แต่มันเป็นบ้านหลังแรกของเราคาทอลิกไทย	
บ้านแรกอาจจะเป็นภาษาสัญลักษณ์ให้เราเข้าใจเท่านั้น	 เพราะมันอาจจะสูญสลาย
ไปตามกาลเวลา	 แต่ความรู้สึกที่ชัดเจน	 อบอุ่นไม่เสื่อมคลายคือ	 “วัดนักบุญ 
ยอแซฟ	 อยุธยา	 ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ก่อกำาเนิดมิซซังสยาม”	 และเราเรียกที่นี่ว่าเป็น	
“บ้านแรก”	ของเราคริสตชนไทยได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ
	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	โดยร่วมกับหอจดหมายเหตุอัครสังฆ- 
มณฑลกรุงเทพฯ	 และวัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา	 เราร่วมมือกัน	 สร้างสรรค์ 
สิ่งหนึ่งในฐานะงานสื่อสาร	 ในฐานะกลุ่มงานที่ดูแลเรื่องประวัติศาสตร์	 และใน 
ฐานะเจ้าของบ้าน	 สร้างสรรค์นิทรรศการเล็กๆ	 แต่เชื่อแน่ว่าทรงพลังและไม่เคย 
เกิดข้ึนท่ีไหน	เราจัดนิทรรศการท่ีช่ือว่า	“มรดกตกทอดจากคณะมิซซังต่างประเทศ 
แห่งกรุงปารีส”	 (Legacy	 of	 Mission	 Etrangeres	 de	 Paris)  โดยสร้าง 
จุดนิทรรศการขึ้นมาพิเศษ	ในพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก	นำาเรื่องราวของภาพ	เอกสาร 
หนังสือ	 บุคคล	 ข้าวของเครื่องใช้	 ร่องรอยทางประวัติศาสตร์มาจัดแสดง	 ใน
พื้นที่ของบ้านแรกนี้	 และมีสัญลักษณ์ด้านข้างเป็นรูปเรือมิชชันนารี	 มีธงวาติกัน
อยู่ด้านบนเพื่อบ่งบอกว่า	 มาโดยคำาสั่งของสันตะสำานัก	 มีโลโก้คณะมิซซัง 
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 เพื่อบอกว่า	มาจากคณะนี้	 และธงไทยด้านหน้า	 เพื่อ
บอกว่าการแพร่ธรรมเหล่าน้ี	 แม้ไม่ได้มุ่งหน้ามายังประเทศไทย	 แต่ก็ต้ังต้นกำาเนิด	
และที่สุดก็ได้รับการสถาปนาที่นี่	การเปิดนิทรรศการเลือกจัดในวันที่	4	มิถุนายน	
ซึ่งเป็นวันตรงของการสถาปนามิซซังสยามเมื่อ	350	ปี
	 เพ่ือไม่เพียงให้ผู้คนมาชมงานและจากไปเท่าน้ัน	 ก่อนจะเปิดนิทรรศการ 
อย่างเป็นทางการ	 เราจึงจัดเสวนาเรียบง่าย	 แต่เชิญวิทยากร	 หรือผู้ร่วมเสวนา	 
ที่มีส่วนสำาคัญทั้งในมุมของคณะผู้ก่อตั้งมิซซังสยาม	คณะที่เป็นผลที่เกิดขึ้น	 
นักประวัติศาสตร์คาทอลิกคนสำาคัญอีก	 3	ท่าน	มากันต่างมุมมอง	 โดยผมเป็น
คนดำาเนินการเสวนา
	 การเสวนาเริ่มขึ้นจากการเชิญ	 คุณพ่อนิโคลาส เลอเฟบิวร์	 เจ้าคณะ
แขวงมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 คุณพ่อมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของมิชชัน 
นารี	ผมเห็นเอกสารที่คุณพ่อเตรียมมา	3-4	แผ่น	แน่นอนว่าเวลา	10	นาที	 ใน
รอบแรกคงไม่สามารถบอกเล่าช่วงเวลา	 350	 ปี	 ได้	 คุณพ่อได้เน้นไปที่เรื่องราว
ของพระคุณเจ้าลาโน	 ประมุขมิซซังสยามท่านแรก	 ตลอดเวลาที่ฟังเรื่องราว
ของท่าน	 ผมเห็นความสามารถ	 ความอดทน	 อุปสรรคที่พบเจอ	 มันเหมือน 
คุณพ่อนิโคลาส	 พูดภาษาไทย	 แต่คุณพ่อก็พูดพยายามทำาให้เราเข้าใจ	 ผมพบ 
บทเรียนว่า	ที่สุดแล้วมิชชันนารีได้ให้	“ชีวิต”	ทั้งครบกับเรา
	 หลังจากคุณพ่อนิโคลาส	 เป็นเวลาของคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล 
คุณพ่อได้เนื้อหาเกี่ยวกับกระแสเรียก	 ความเป็นพระสงฆ์	 แน่นอนว่า	 พระสงฆ์ 
มีความจำาเป็นที่จะต้องทำางานแพร่ธรรม	คุณพ่อได้พาเรากลับไปถึงความคิดของ 
มิชชันนารี	หลังจากเดินทางมาที่ประเทศไทย	“ต้องตั้งคณะสงฆ์พื้นเมือง”	ต้องมี
คนท้องถิ่น	จากวันนั้นจนถึงวันนี้	ถ้าท่านผู้อ่านเข้าไปที่ห้องที่จัดนิทรรศการ	จะ

พบรายชื่อมิชชันนารีคณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 จากอดีตถึงปัจจุบัน
นับได้	 331	 คน	 ปัจจุบันเรามีพระสงฆ์น่าจะเกินจากจำานวนนั้น	 คุณพ่อธีรพล 
เล่าถึงการได้มาซึ่งพระสงฆ์หนึ่งท่าน	 ยอดสูงเหลือเกิน	 จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
หรือไม่	 แต่บรรดามิชชันนารีก็ยอม	 ยอมทุกอย่าง	 เพื่อสร้างพระสงฆ์พื้นเมือง	
พระสงฆ์ที่เป็นคนท้องถิ่น
	 ถัดไปคุณแม่ศรีไพร กระทอง คุณแม่มหาธิการิณีคณะรักกางเขนฯ	ได้
เล่าเรื่องที่หลายคนต้องเบิ่งตา	 เพราะว่าคุณแม่เล่าว่ากำาลังมีการเสนอเรื่องบิชอป 
ลังแบรต์ เดอ ลาม็อต ให้เป็นนักบุญ	 มีคำาถามมากมาย	 แต่ในทุกคำาถาม 
มีความยินดี	มีโครงการที่เป็นความตั้งใจของคณะรักกางเขนที่น่าสนใจ	เช่น	การ
จัดตั้งศูนย์อภิบาลขึ้นที่อยุธยา	การส่งคนไปร่วมงานกับคณะมิชชันนารี MEP ที่
สังฆมณฑลนครสวรรค์	 ฯลฯ	 มากไปกว่ากิจกรรมผมสัมผัสได้ถึงชีวิตของภคินี 
ในแบบรักกางเขน
 อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ผู้จัดการหลักของหอจดหมายเหตุฯ	
และผู้กล่าวรายงานกิจกรรมในวันนี้	พูดกับเราถึงการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร	์
ไม่ง่ายเลย	 และเป็นจุดอ่อนในสังคมแบบไทยๆ	 แต่กิจกรรมในวันนี้คงทำาให้คน
ตระหนักถึงการให้ความสำาคัญของประวัติศาสตร์ข้ึนมาบ้าง	 เป็นต้นประวัติศาสนา
คริสต์ในประเทศไทย	 ปิดท้ายด้วยคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ุ ที่กล้าหาญในการ 
ที่จะเดินล่วงหน้าไปก่อน	 คิด	 จัดเตรียม	 และทำาให้เป็นจริง	 คุณพ่อพูดกับผู้ฟัง 
ในวันนั้นเรื่องนิทรรศการในวันนี้	 คุณพ่อบอกว่า	 จุดตั้งต้นของเรา	 ต้องการคน
เพียงสัก	 100	 คนที่มาร่วมงานก็ถือว่าเยอะแล้ว	 เราเชิญชวนด้วยคำาที่ว่า	 “ผู้
สนใจ”	 แต่กาลกลับกลายเป็นคนลงทะเบียนมา	 450	 คน	 ไม่นับรวมที่เข้ามา 
ส่วนตัวขอว่า	 ลงทะเบียนไม่ได้แล้ว	 จะมาได้อย่างไร	 เลือกจัดวันตรง	 เลือกจัด 
ท่ีอยุธยา	เลือกจัดโดยไม่รอว่าที่สุดแล้วงบจะตกมาไหม	และเลือกจัดเพราะเชื่อว่า	 
สัตบุรุษของเราจะได้อะไร	 แรงบันดาลใจ	 ประสบการณ์	 ความเชื่อ	 ต่อเติมชีวิต 
ที่สนิทกับพระ	 ผมการันตีอย่างเต็มที่ได้เลยตั้งแต่การคิดจะให้เกิดสิ่งนี้ทั้งหมด	
ไม่มีใครอยากได้ชื่อตนเองไปประดับไว้ที่จุดแสดงนิทรรศการสักคน	สิ่งที่ต้องการ
คือ	350	ปีทั้งที	 เราทำาอะไรได้บ้าง	 เราสร้างคุณค่า	และหว่านพรม	ความชื่นชม
ลงในจิตใจของคริสตชนไทยได้แค่ไหน	 เรากตัญญูรู้คุณพอแล้วใช่ไหม	 กับผู้ที่ 
ให้กำาเนิดพวกเรา	 แน่นอนคือการนำาทางของพระ	 แต่ถ้าไม่มีมือของมนุษย์	 
เพาะหว่าน	ดำาไถ	ใส่ใจ	รดน้ำา	จะมีผลให้เราเก็บเกี่ยวแบบนี้จริงหรือ
	 สายลมร้อนเดือนมิถุนายน	 ยังไม่คลายไอระอุ	 มีคำาถามแต่ผมอยากจะ
เรียกว่าข้อคิดเห็นมากกว่า	 ในการเสวนาวันนั้น	 “เราควรจะมองไปในอนาคต
มากกว่าว่าจะทำาอะไร?”	 แน่นอนอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องถูกคิด	 และมองต่อไป	
แต่วันนี้ที่เรายืนอยู่ในพื้นดินแห่งงานแพร่ธรรม	 เดินอยู่บนผลงานของคนอื่น	
คำาถามที่น่าสนใจ	 หรือข้อเสนอที่น่าเป็นไปได้คือ	 เราได้ทำาอะไรบ้างหรือยัง	 การ
สร้างอะไรสักอย่าง	 เป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้ามีปัจจัยทางวัตถุ	 แต่การปลูกฝังให้คนรัก	
เชื่อมั่นในบางอย่าง	 และอยากทำาความดี	 สืบต่อไป	 เป็นเรื่องที่ต้องเอาหัวใจและ
การทุ่มเทไปลงทุนแลกมา																																					บรรณาธิการบริหาร
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“ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”  เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2019 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานลอยพร้อมลิฟต์ (แห่งเดียวในไทย) 

ข้ามทางลอดพัทยากลาง บริเวณหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 

พัทยา เนื่องจากตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้

สามารถด�ารงชีวิตได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหา

การจราจรติดขัด เพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางแยกถนนพัทยากลางและเพื่อ

เพ่ิมศักยภาพของเมืองพัทยา ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก ่

นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีมาเยือน ในการนี้ คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, 

C.Ss.R. ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับเกียรติร่วม

ตัดริบบิ้นเปิดสะพานลอยแห่งใหม่นี้ด้วย  

“ประชุมผู้น�าเยาวชน” ผู้น�าเยาวชนเขตศาสนปกครองนครราชสีมา  

ร่วมประชุมผู้น�าเยาวชนประจ�าปี ค.ศ. 2019 เพ่ือทราบปฏิทินปฏิบัติงาน 

แผนกเยาวชนเขตศาสนปกครองนครราชสีมา แบ่งปันกิจกรรมกลุ่มเยาวชน

ตามวัดและองค์กร ที่ส�านักมิซซังนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2019

“ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากร เขต 6” วันเสาร์ที่  25  พฤษภาคม  

2019 คุณพ่อสุนัย  สุขชัย จิตตาภิบาลเขต 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียน 

เขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ เขต 6 จัดงานฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากร หัวข้อ  

“350 ปี มิซซังสยามกับการศึกษาคาทอลิก” ที่วัดและโรงเรียนยอแซฟอยุธยา 

เพื่อกระตุ้นให้ครูมีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง

ด้านจิตวิญญาณในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งมั่นอุทิศตนเป็น

แบบอย่างที่ดี มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

และโอกาสการเฉลิมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม เพื่อให้บรรดาคณะครูมีส่วนร่วม 

ในความภาคภูมิใจของบรรดามิชชันนารี  ที่ได้เป็นตัวอย่างที่ดี ในการเดินทาง   

มาประกาศถึงความรักของพระเยซูคริสตเจ้า ด้วยค�าสอนและแบบอย่างของ 

พวกท่าน โดยคุณพ่อทวีศักดิ์  กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา 

เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมและเปิดงาน อาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียร-

วิเชียรฉาย เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ในการฟื้นฟูจิตใจ

คณะพระเมตตาแห่งประเทศไทย น�าโดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม 

จิตตาธิการ ได้น�าผู้แทนกลุ่มเผยแผ่พระเมตตาของพระเยซูเจ้าระดับชาติ เยี่ยม 

และแบ่งปันในเขตวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง โดยมีคุณพ่อวิเชียร 

ระดมกิจ คณะสติกมาติน เป็นเจ้าอาวาส เม่ือวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2019
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 20
น�้าตาลูกผู้ชาย

(อ่านต่อหน้า 4)

 ตอนอ่านพระคัมภีร ์

มาถึ งตอนที่ เป โตรปฏิ เ สธ

พระเยซูเจ้าถึง 3 ครั้ง เขาคง 

เสยีใจมากๆ ผมเดาไปเร่ือยเป่ือย 

ว่า เปโตรน่าจะร้องไห้ตอนที่ 

ปฏิเสธได้ไม่นาน ไม่ใช่เหตุการณ์

ตอนที่เห็นในภาพเขียนนี้

           ภาพ “น�้าตาของนักบุญเปโตร” ผลงานของ El Greco ในช่วงปี 1650 

ได้รับแรงบันดาลใจจาก the Counter-Reformation ซึ่งดูเหมือนว่า El Greco 

จะเป็นผู้ที่จบหลักวิชานี้คนแรก ผลงานชิ้นนี้นอกจากเราจะเห็นเปโตรที่มีสีหน้า

และดวงตาเศร้าสร้อยแล้ว เรายังพบภาพของเทวดาท่ีแจ้งการกลับคืนชีพของ

พระเยซูเจ้าให้กับมารีมักดาลา ที่มาถึงหลุมศพเป็นคนแรก จากข้อมูลบอกว่า 

ภาพนี้กว่าจะเป็นได้ดังที่เห็นน่าจะปรับปรุงมาล่าสุดจนถึงศตวรรษที่ 18 แล้ว

ตกลงท่านนักบุญเปโตร ร้องไห้เมื่อไหร่กันแน่

 สภาพของนักบุญเปโตรในภาพนี้แม้เราจะเห็นน�้าตาไม่ชัด แต่เราก็เห็น

สภาพคนๆ หนึ่งที่หมดสิ้นเรี่ยวแรง ดูทรุดโทรม ทั้งหลายทั้งปวงย่อมมาจาก 

การเป็นทุกข์ใจ ผมนึกถึงค�าที่บอกว่า “เป็นทุกข์ถึงบาป”

 บาปไม่หลุดเมื่อแก้บาปและรับศีลอภัยบาป แต่บาปถูกท�าลายล้างจน

หมดสิ้นซาก เมื่อเราเป็นทุกข์ถึงบาป และเห็นผลร้ายของมัน กุญแจสองดอก

ที่วางอยู่ด้านข้างของรูปน�้าตาของนักบุญเปโตร แสดงออกถึงความเป็นผู้น�า  

ความไว้วางใจของพระเยซูเจ้า เปโตรคงรู้สึกผิดมาก แต่เปโตรก็ทุ่มเทมาก 

เช่นกัน เมื่อพบว่า พระองค์รักเขา และพร้อมจะให้อภัยเขาแค่ไหน 

บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี สมณประมุขเขตศาสนปกครองจันทบุรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 150 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระ 

เป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี และร่วมยินดีโอกาส 35 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง โดยมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำานวนมาก วันอาทิตย์ที่ 

26 พฤษภาคม 2019

วันแห่งการขอบพระคุณ
และเฉลิมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม
4 มิถุนายน 1669 - 4 มิถุนายน 2019
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เป็นประธาน

วจนพิธีกรรม เปิดการเสวนาและนิทรรศการ


