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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลอง 50 ปี 25 ปี ชีวิตนักบวช และปฏิญาณตนครั้งแรก คณะ

ภคินีพระราชินีมาเรีย โดยมีอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บิชอปยอแซฟ 

วุฒิเลิศ แห่ล้อม บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ร่วมพิธี วันเสาร์ที่ 25 

พฤษภาคม 2019 ที่โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์ มีสัตบุรุษมาร่วมยินดี

เป็นจ�านวนมาก

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม แห่ศีลมหาสนิท 

เขต 5 ร่วมกับบิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บิชอปยอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ และพระสงฆ์ นักบวช อีกเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 

มิถุนายน 2019 สภาภิบาลและสัตบุรุษได้ร่วมขอบพระคุณพระเป็นเจ้าโอกาส

ฉลองการบวชเป็นพระสงฆ์ครบ 60 ปี ของพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู และครบ 

20 ปี ของการเสกวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์อีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 เวลา 

11.00 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุ- 

วิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ของสามเณร 

สันติราชา อุดรธานี ประจ�าปี 2562 ในปี 

การศึกษานี้ มีสามเณรใหม่จากวัดต่างๆ 

ในเขตศาสนปกครองอุดรธานี จ�านวน 15 

คน รวมกบัสามเณรเก่าเป็นสามเณรทัง้หมด 

65 คน พระคุณเจ้าได้ให้โอวาท มอบ 

เข็มกลัด เนคไท และคู่มือให้บรรดา

สามเณรใหม่ ก่อนร่วมเป็นพยานในการ 

กล่าวให้ค�าสญัญาจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ของบ้านเณรตามคู่มือที่ได้รับเป็นอย่างดี

จากบรรดาสามเณรใหม่

ปลูกความกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม
มูลนิธิโคเออร์ร่วมกับชมรม VSED จัดกิจกรรม “ปลูกความกล้า ท้า 

ความดี VSED อาสาเพื่อสังคม” ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 

เวลา 08.00-14.40 น. (อ่านต่อหน้า 14)
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 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงน�าข้าราชการและ

นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

กองวิชา ประวัติศาสตร์ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐฟิลิป- 

ปินส์  

 ประวัติของพระศาสนจักรท้องถิ่นในฟิลิปปินส์

กค็อืประวตัศิาสตร์ของประเทศฟิลปิปินส์ ดงัน้ัน ก�าหนด 

การเยือนจึงรวมถึงศาสนสถานของทางคริสตศาสนา

โรมันคาทอลิกอยู่ด้วยหลายแห่ง ในการนี้ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียร-

วิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคมแห่งสันตะ-

ส�านัก ร่วมในคณะผู้ติดตามท�าหน้าที่เป็นวิทยากร คอย

อธิบายในส่วนของศาสนสถานทางคริสตศาสนาเป็น

ภาษาไทย เพือ่ให้นกัเรียนนายร้อยได้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

อย่างละเอียดลึกซึ้งมากกว่าการรับฟังเป็นภาษาอังกฤษ

จากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว

 เครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศบินตรง

จากดอนเมืองไปยังเมืองเซบู ในภาคกลางของฟิลิปปินส์ 

ทรงน�านักเรยีนนายร้อยทศันศกึษาอนุสาวรย์ีไม้กางเขน

มาเจลลนั จดุเริม่ต้นของครสิตศาสนาในประเทศน้ีต้ังแต่

เมือ่ปี ค.ศ. 1521 ซึง่ต่อมาได้มกีารต้ังชือ่หมูเ่กาะบรเิวณ

นี้ว่า ฟิลิปปินส์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์รัชทายาท

ของสเปนในขณะนั้น โดยที่ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์ ทรง

พระนามว่าพระเจ้าฟิลิปที่ 2

 ณ เมืองเซบูแห่งนี้ เจ้าผู้ครองนครและพระ

มเหสีตลอดจนพลเมืองอีก 700 คนในขณะนั้นได้รับ 

ศีลล้างบาปเป็นคริสตชน โอกาสนี้ เฟอร์ดินาน มาเจล-

ลัน หัวหน้ากองเรือส�ารวจจากสเปน ได้น�ากางเขน

ขนาดใหญ่ลงจากเรือและปักลงบนแผ่นดินที่มีความเชื่อ

ในคริสตศาสนาแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1521 

และยังได้ถวายพระรูปไม้แกะสลักเป็นรูปพระเยซูกุมาร

แด่พระมเหสีอีกด้วย

 เป็นที่น่าสังเกตว่า อีกสองปีคือในปี 2021  

จะเป็นปีที่ 500 ของคริสตศาสนาในฟิลิปปินส์ คณะ

นักเรียนนายร้อยยังได้รับทราบจากการอธิบายด้วยว่า 

ส�าหรับประเทศไทย ปีนี้เราฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม

 65 ปีต่อมา พระเจ้าฟิลิปที่ 2 ทรงมีพระ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนฟิลิปปินส์
บัญชาให้ มิเกล โลเปส เดอ เลกาสปี นายทหารประจ�า

เม็กซิโก น�าก�าลังทหาร 500 นายพร้อมกองเรือที่มี

อาวุธยุทโธปกรณ์ครบครัน มาจัดตั้งอาณานิคมของ

สเปนขึ้นที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เมื่อเดินทางมาถึงเกาะเซบู 

ไม่เห็นมีใครออกมาต้อนรับเหมือนเมื่อคร้ังมาเจลลัน

มาในครั้งแรก จึงได้ให้กองเรือระดมยิงปืนใหญ่ ท�าให้

บ้านเรือนที่ท�าด้วยไม้เกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งเมือง เมื่อ

เพลิงสงบ ได้น�าก�าลังทหารส�ารวจความเสียหาย ก็ได้พบ

หีบไม้ที่ถูกเพลิงไหม้ ครั้นเปิดดูภายใน จึงได้เห็นว่า 

ในหีบไม้เป็นพระรูปพระเยซูกุมาร (Santo Niño) ที่ 

มาเจลลันได้มอบให้ไว้กับพระมเหสี ยังคงอยู่ในสภาพดี

สมบูรณ์ ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ นับเป็นอัศจรรย์ยิ่ง 

จึงได้ให้สร้างวัดและน�าพระรูปพระเยซูกุมารประดิษฐาน

ในวัดนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด

ของฟิลิปปินส์ ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1965 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้ยกสถานะวัดแห่งนี้ขึ้น

เป็นพระวิหาร (Basilica) และมีการเฉลิมฉลองใหญ่โต

ทุกปีในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม  

ครสิตชนจ�านวนมากจากทัว่ประเทศเดนิทางมาแสวงบญุ

ตลอดทั้งปี

 ในการเสด็จเยือนกรุงมะนิลาในวันรุ่งขึ้น กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงน�าคณะนักเรียน 

นายร้อยทัศนศึกษา อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล

แห่งกรุงมะนิลา ทรงท�าความเข้าใจความหมายและ

ความส�าคัญของค�าว่า อาสนวิหาร ทรงซักถามถึง

สถาปัตยกรรมภายใน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระจกสีซ่ึง

ออกแบบโดยจิตรกรท้องถิ่นและส่งไปท�าที่อิตาลี คณะ

นักเรียนนายร้อยยังได้ลงไปชั้นใต้ดินเพื่อเยี่ยมชมสถาน

ท่ีฝังศพพระคาร์ดินัล 2 องค์ของมะนิลา ได้เรียนรู้

ความหมายและความส�าคัญของสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล

อย่างละเอียด นอกนั้น ยังได้รับฟังเกี่ยวกับบทบาทของ

พระศาสนจักรที่มีต่อการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของ

ประเทศ โอกาสนี้ ทางอาสนวิหารได้จัดให้มีการบรรเลง

เพลงถวายด้วยออร์แกนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

 หลังจากนั้น ได้เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัย

ซานโตโทมัส (University of Santo Tomas) ซึ่ง

เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิก ด�าเนินงานโดยคณะนักบวช

โดมินิกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1611 หรือกว่า 400 ปี

มาแล้ว นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชีย 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีการก่อตั้งอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของ

กษัตริย์สเปน และได้รับการรับรองโดยสันตะส�านัก

เนื่องจากมีการสอนคณะวิชาปรัชญา เทววิทยา และ 

กฎหมายพระศาสนจักร ตามมาตรฐานและคุณภาพ 

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นที่จัดตั้งโดยสันตะส�านัก 

ท�าให้มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเต็มว่า The Pontifical and 

Royal University of Santo Tomas

 โอกาสน้ี พระราชทานพระวโรกาสให้อธกิารบดี 

Very Reverend Fr. Herminio Dagohoy, OP 

และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละออง

พระบาท จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทรงรับฟังการ

บรรยายเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ ต่อด้วยการ

บรรยายของอธิการบดีวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่องบทบาท

ของสตรีและความเป็นผู้น�าในฟิลิปปินส์ ที่สุด ทาง

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมของ

นักศึกษาถวายให้ทอดพระเนตรอีกด้วย

 พันเอกหญิง ชมนาด เทียนพิภพ แห่งกอง

วิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้

แสดงความเห็นเม่ือเสร็จสิ้นการเยือนประเทศฟิลิปปินส์

ว่า การมาทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้

และได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสถานทางคาทอลิก

อย่างมากมาย เป็นความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มอิ่มจริงๆ

มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส (University of Santo 

Tomas)

ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสรุปการเสด็จเยือน 

แสวงบุญประเทศโรมาเนียด้วยการประชุมกับผู้แทน 

ชุมชนโรมาเนียน ต่อไปน้ีเป็นคำาปราศรัยของพระองค์ 

สวัสดีพี่น้องชาย-หญิงที่รัก

 พ่อรู้สึกยินดีมากท่ีได้พบท่านและขอขอบคุณ

ส�าหรับการต้อนรับของท่าน  คุณพ่อจาน (Ioan) พูด

ถูกต้องแล้วเมื่อพูดถึงความจริงที่เรามักจะพากันลืม

บ่อยๆ ในพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามีที่เสมอ

ส�าหรับทุกคน มิฉะนั้นแล้วนี่จะไม่ใช่พระศาสนจักรของ

พระคริสตเจ้า พระศาสนจักรเป็นสถานท่ีส�าหรับการพบปะ 

เราต้องจ�าเอาไว้ไม่ใช่เป็นค�าพังเพยที่สวยงาม แต่เป็น

ส่วนหน่ึงแห่งความเป็นอัตลักษณ์ของเราในฐานะที่เป็น

คริสตชน ท่านเตือนเราเรื่องนี้โดยอ้างถึงแบบฉบับของ

บิชอปและมรณสักขีจาน ซุคิว  (Ioan Suciu) ที่แสดง 

อย่างเป็นรูปธรรมถึงความปรารถนาของพระบิดาเจ้า 

ที่ จะพบกับทุกคนในมิตรภาพและในการแบ่งปัน  

พระวรสารแห่งความชื่นชมยินดีถูกถ่ายทอดในความสุข

ในการพบปะและความเข้าใจว่าเรามีพระบิดาเจ้าท่ีรักเรา  

เมื่อทราบว่าพระองค์ก�าลังเฝ้าดูแลเรา เราก็เรียนรู้ที่จะ

เฝ้าดูแลกันและกันด้วย  ในเจตนารมณ์นี้พ่อต้องการ 

จับมือกับท่าน มองไปที่ดวงตาของท่าน แล้วเปิดใจพ่อ

ให้แก่ท่านในการอธิษฐานภาวนาและในความหวังที่

จะเป็นส่วนหน่ึงแห่งการอธิษฐานภาวนาของท่านและ

เข้าไปในหัวใจของท่าน

 แต่พ่อรู้สึกหนักใจ คล้ายว่าถูกถ่วงด้วยประสบ- 

การณ์มากมายเก่ียวกับการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง การแบ่งแยก 

และการปฏิบัติมิชอบที่เกิดขึ้นในหลายชุมชน  ประวัติ- 

ศาสตร์บอกเราว่าแม้คริสตชนก็เช่นเดียวกันซ่ึงรวมถึง

คาทอลิกด้วยไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อความช่ัวร้ายเหล่าน้ัน 

พ่อประสงค์ที่จะขออภัยจากท่านส�าหรับเรื่องดังกล่าว 

พ่อขออภัยในนามของพระศาสนจักรและของพระ 

คริสตเจ้า และพ่อขออภัยจากท่านด้วย  ในเวลาแห่ง

ประวัติศาสตร์เหล่านั้นเมื่อเราแบ่งพรรคแบ่งพวก ปฏิบัติ 

การขออภัยต่อชุมชนชาวโรมาเนียนโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

มิชอบ หรือดูถูกดูแคลนท่านด้วยสายตาการมองของ

กาอินแทนที่จะเป็นการมองด้วยสายตาของอาแบล แล้ว

เราก็ไม่สามารถยอมรับท่านหรือให้คุณค่ากับท่าน และ

ปกป้องคุ้มครองท่านในความเป็นอัตลักษณ์ของท่าน  

กาอินไม่สนใจในน้องชายของตน  ความเฉยเมยสร้าง

ความล�าเอียงและหล่อเลี้ยงความโกรธพร้อมกับความ

เสียใจ  กี่ครั้งมาแล้วที่เราตัดสินอย่างง่ายๆ ด้วยค�าพูด

ที่ทิ่มแทงพร้อมกับทัศนคติที่หว่านแต่ความเกลียดชัง

และการแตกแยก  เมื่อใดที่มีใครถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง  

ครอบครัวมนุษย์ก็จะไม่สามารถขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้ 

ลึกๆ ลงไปแล้วเราไม่ใช่คริสตชน ไม่เป็นแม้แต่มนุษย์ 

ท่ีดี นอกจากว่าเราจะมองเห็นคนอ่ืนในการกระท�าของเขา

เสียก่อน ก่อนที่เราจะท�าการตัดสินและมีความล�าเอียง

ต่อพวกเขา

 ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่เคยขาดอาแบล

และกาอิน   มีมือที่ยื่นออกไปเพื่อช่วยและมีมือที่ยื่น

ออกไปเพื่อที่จะฟาดฟันลงมา มีการเปิดประตูออกเพื่อ

การพบปะ และมีการปิดประตูเพราะความขัดแย้ง  มี

การยอมรับและมีการปฏิเสธ  มีคนที่มองคนอื่นเป็นพี่

เป็นน้องและมีคนที่มองคนอื่นว่าเป็นอุปสรรคในหนทาง

ของตน มีวัฒนธรรมแห่งความรักและมีวัฒนธรรมแห่ง

ความเกลียดชัง  ทุกวันเราต้องเลือกเอาระหว่างอาแบล

กับกาอิน  เหมือนคนที่ยืนอยู่ที่สี่แยกเราเผชิญกับการ 

ที่ต้องเลือกที่จะเดินไปในหนทางแห่งการคืนดีกัน 

หรือในหนทางแห่งการแก้แค้น   ให้เราเลือกหนทางของ 

พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นหนทางที่เรียกร้องให้เราต้องใช้

ความพยายาม แต่เป็นหนทางที่จะน�ามาซึ่งสันติสุข  อัน

จะผ่านพ้นไปได้ด้วยการให้อภัย ขออย่าให้เราจมดิ่งอยู่

แต่ในความเจ็บปวดที่เราเก็บไว้ในใจ  ขออย่าให้มีพื้นที่

ส�าหรับความโกรธ เพราะว่าความช่ัวอย่างหน่ึงไม่ได้แก้ไข 

ด้วยความช่ัวอีกอย่างหน่ึง ไม่มีการแก้แค้นใดท่ีจะลบล้าง

ความอยุติธรรมได้  ไม่มีความแค้นใดที่จะเป็นประโยชน์

ต่อหัวใจ และไม่มีการปฏิเสธใดที่จะน�าเราเข้าใกล้ผู้อื่น

ได้

 พี่น้องชาย-หญิงที่รัก ในฐานะที่เป็นประชาชน

คนหนึ่งท่านมีบทบาทส�าคัญที่ต้องแสดงออก  อย่ากลัว 

ท่ีจะแบ่งปันและมอบของขวัญท่ีท่านมีซ่ึงเป็นประวัติ- 

ศาสตร์ของท่าน เราต้องการของขวัญเหล่านั้น  ความ

เคารพต่อคุณค่าแห่งชีวิตของครอบครัว การหยิบยื่น

ความเอ้ืออาทร การให้การต้อนรับ การให้ความช่วยเหลือ 

การสนับสนุน ความห่วงใยต่อผู้ที่อ่อนแอในชุมชนของ

ท่าน การเคารพและชื่นชอบผู้สูงอายุ นี่เป็นของขวัญ

ยิ่งใหญ่ที่ท่านมีและมีความหมายแห่งชีวิตด้านศาสนา

ด้วย  ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด จงแบ่งปันของขวัญเหล่านี้  

พยายามรับความดีทุกอย่างท่ีผู้อ่ืนมอบให้ท่าน  ด้วยเหตุน้ี 

พ่อจึงสนับสนุนให้พวกท่านเดินทางไปพร้อมกันไม่ว่า

ท่านจะอยู่ท่ีไหน เพ่ือช่วยกันสร้างโลกท่ีมีความเป็นมนุษย์

มากขึ้น เอาชนะต่อความกลัวและการสงสัย  ท�าลาย

เครื่องกีดขวางที่แบ่งแยกพวกเรา สนับสนุนความไว้ใจ 

ซ่ึงกันและกัน ด้วยความอดทนพร้อมกับแสวงหาภราดร 

ภาพท่ีบังเกิดผลเสมอ พยายามเดินทางไปด้วยกันพร้อม

กับศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรีของครอบครัว ศักดิ์ศรีของการ

หาเลี้ยงชีพประจ�าวัน - นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ท่านก้าวไป 

ข้างหน้า -  และศักดิ์ศรีแห่งการอธิฐานภาวนา จง

มองไปยังอนาคตเสมอ (เทียบ Prayer Meeting with 

Roma and Santi People, 9 May 2019)

 การประชุมของเราท่ีน่ีเป็นกิจกรรมสุดท้ายของ

การเยือนประเทศโรมาเนียของพ่อ พ่อมาเยือนประเทศ

ท่ีสวยงาม และให้การต้อนรับของท่านในฐานะผู้แสวงบุญ

และพี่น้องเพื่อพบประชาชนทุกคน    พ่อมาพบท่านและ 

ผู้คนจ�านวนมากเพื่อสร้างสะพานระหว่างหัวใจของพ่อ

และหัวใจของท่าน  บัดนี้พ่อก�าลังจะเดินทางกลับพร้อม

กับประสบการณ์กับสถานที่และเหตุการณ์ที่วิเศษต่างๆ  

แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือจะน�าเอาความทรงจ�าใบหน้าของ

พวกท่านกลับไปด้วย  ใบหน้าของพวกท่านจะคงอยู่ใน

ความทรงจ�าและในค�าภาวนาของพ่อ ขอบคุณทุกคน 

พ่อจะน�าความระลึกถึงท่านไปกับพ่อด้วย  ก่อนที่พ่อ

จะอวยพรท่าน พ่อประสงค์ที่จะขอความกรุณาจากท่าน

ด้วย  โปรดภาวนาส�าหรับพ่อเช่นเดียวกัน  ขอขอบคุณ

    

 (มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์  

เก็บคำาปราศรัยนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 8)

8 มิถุนายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สถิติการหย่าร้างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาส�าหรับชาว

คาทอลิกมีสูงถึง 23 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มีเพียง 25 

เปอร์เซ็นต์ของบุคคลทั่วไปในหมู่ประชากรอเมริกัน   

ด้วยสถิติที่มีอยู่นี้ แมรี่ -โรส และไรอัน แวร์เร็ต ตัดสินใจ 

เริ่มจัดอบรมหลักสูตรเตรียมแต่งงานเพื่อช่วยให้

คาทอลิกเมื่ออยู่ด้วยกัน เริ่มจากการไปพบคุณพ่อเจ้า-

อาวาสของพวกเขาในมลรัฐหลุยส์ เซียนนา     แมรี่ – โรส 

แวร์เร็ต ผู้ก่อตั้งโครงการ “พยานความรัก” (“Witness 

หลักสูตรเตรียมคู่แต่งงานใหม่เพิ่มความใส่ใจ
ที่พระศาสนจักรต้องมีต่อคู่แต่งงานใหม่เหล่านี้

ขึ้นอีก 10 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์
to Love”) เล่าว่า   “เราเริ่มเป็นประจักษ์พยานถึงความ

รักแท้จริงก็เพ่ือสู้กับกระแสอัตราการหย่าร้างและการ 

เอาใจใส่ไม่เพียงพอของโบสถ์ในชุมชนของเรา เป็นความ 

จริง...คู่แต่งงานหนุ่มสาวเหล่านั้น ครอบครัวหนุ่มสาว

เหล่านั้นเป็นอนาคตของพระศาสนจักร หากคุณไม่เห็น

พวกเขาในโบสถ์และเราไม่สามารถพบเห็นพวกเขาได้ 

เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในทางดีขึ้นได้อย่างไร?”

l หลังจากเริ่มโครงการในเขตวัดของเธอ วัดเองก็ให้

ความดูแลใส่ใจต่อคู่แต่งงานใหม่เพิ่มขึ้น 10 ถึง 90 

9 มิถุนายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นี่เป็นเหมือนอรรถาธิบายความล้�าค่าของพระรูป 

พระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนที่ก�าลังได้รับการบูรณะ 

มานานนับปีแล้ว  พิพิธภัณฑ์วาติกันเล่าถึงทีมงานจาก

ฝ่ายโครงสร้างพระมหาวิหารนักบุญเปโตรจัดการฟื้นฟู

ความงามของศาสนภัณฑ์ช้ินน้ี ซ่ึงท�าจากไม้สภาพทรุด-

โทรมจากกาลเวลานับศตวรรษ   ภาพพระคริสต์บนไม ้

กางเขนนี้วัดความสูงได้กว่า 6 ฟุตครึ่ง หนัก 155 

ปอนด์ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แกะสลักผลงานชิ้นเอกนี้ 

แต่เอกสารบางฉบับอ้างเอ่ยว่าอาจเป็นผลงานของปีเอ-

โตร คาวาลลินี ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 14

l พวกเขาจะต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดเพื่อลบชั้นสี 

ท่ีทาทับพ้ืนผิวด้ังเดิมซ่ึงห่อหุ้มเน้ือไม้เช่นน้ีมานานนับปี    

บาร์บารา จัทตา ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์วาติกัน เล่าว่า

 “เทคนิคที่ใช้ซับซ้อนมากเพราะเป็นไม้กางเขน 

ยุคโบราณซึ่งมีชั้นสีทาทับด้วยเนื้อสีแตกต่างกัน ดังนั้น 

จึงมีการใช้แสงเลเซอร์มาช่วยโดยทีมบูรณะ “Fabrica 

of San Pietro” (ฝ่ายโครงสร้างพระมหาวิหารนักบุญ 

เปโตร....ผู้แปล) ได้คัดเลือกผู้บูรณะมืออาชีพระดับสูง 

มาท�างานเพราะพวกเขาจะต้องใช้เทคนิคพิเศษจะ 

ไม่ท�าลายเนื้อไม้ที่อยู่ภายใต้ชั้นสีเหล่านั้น”

 การบูรณะน้ีกระท�าข้ึนเพ่ือเตรียมรับปีศักด์ิสิทธ์ิ

แห่งเมตตาธรรม ที่พระสันตะปาปาทรงประกาศให้เริ่ม

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 ที่จริงไม้กางเขนนี้

การบูรณะอันน่าตื่นตาตื่นใจ 
พระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนเก่าแก่
แห่งพระมหาวิหารนักบุญเปโตร

ตั้งเป็นส่วนเด่นที่สุดเมื่อครั้งที่พระสันตะปาปาพบปะ 

กับพวกนักโทษที่อยู่ในเรือนจ�า   พระคาร์ดินัลอันเจโล  

โกมาสตริ อัครสงฆ์แห่งอาสนวิหารนักบุญเปโตร เล่าว่า  

“การถูกตรึงกางเขนเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีหาที่สิ้นสุด 

มิได้ของพระเจ้าที่มีต่อชาวเรา ต่อหน้าไม้กางเขนนี้เรา 

สามารถพูดดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า ‘พระคริสตเจ้า

ทรงรักข้าพเจ้าและทรงรับทรมานเพ่ือข้าพเจ้า’  เราตัดสินใจ 

จ ะ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ไ ม้

กางเขนนี้ไว้ที่วัดน้อย

แห่ งศี ลมหาสนิทใน

พระมหาวิหารนักบุญ 

เปโตร ท่ีน่ันเป็นสถานท่ี 

สงบสันโดษ ท่ีซ่ึงเราจะ 

พบพระเยซูเจ้าผู้ทรง

พระชนม์ได้ท่ีน่ันเป็น

ที่ ที่ พ ระ เยซู เจ้ าทรง

ประทับอยู่เพื่อท้าทาย

เราและทรงต้องการ 

ค�าตอบจากเรา”     ตลอด 

ประวัติศาสตร์ ไม้

กางเขนรูปนี้ได้น�ามาประดิษฐานไว้หลายแห่งในพระ

มหาวิหารนักบุญเปโตร กวีดันเต้ นักบุญฟรังซิส นักบุญ

คัธริน แห่งเซียนา ได้สวดภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนนี้ 

เช่นกัน บัดนี้ผู้แสวงบุญนับล้านก็เจริญตามรอยเท้าและ

สามารถพบพระรูปไม้กางเขน ณ ที่เดิมแห่งนั้น

เปอร์เซ็นต์   ส่วนประกอบส�าคัญเกี่ยวกับโครงการนี้คือ

คู่แต่งงานสามารถเลือกคู่แต่งงานพี่เลี้ยงเพื่อเล่าสะท้อน

แนวคิดที่พวกเขาจะได้มีชีวิตแต่งงานอย่างที่หวังไว้ 

แทนท่ีจะก�าหนดใครไปให้พวกเขาแบบลองผิดลองถูก

เขา ด้วยวิธีนี้ชุมชนวัดก็จะช่วยหล่อหลอม ช่วยเหลือให้

กับคู่แต่งงานทั้งสองคู่นี่ไปด้วยกันเลย พวกเขาได้เรียนรู้ 

จากกันและกันและเจริญข้ึนในชีวิตแต่งงาน   ไรอัน แวร์เร็ต 

ผู้ก่อตั้งโครงการ “พยานความรัก” เสริมว่า
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บทอธิษฐานภาวนา

เสียงของน้องก�ำลังร้องไห้

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลัง ผู้นั้นก็ไม่เหมาะสม

กับพระอาณาจักรของพระเจ้า” (ลูกา 9:62)

 ลาวี่เด็กน้อยวัย 12 ขวบ อาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาในหมู่บ้าน 

เล็กๆ แห่งหนึ่งในแอฟริกา วันหนึ่งลาวี่ได้ดูแลน้องชายคนเล็กของเขาในขณะ

ท่ีพ่อแม่ของพวกเขาออกไปท�างานในไร่อ้อย ลาวี่นั่งอยู่หน้ากระท่อมของ 

พวกเขา ในขณะที่น้องชายตัวน้อยนอนหลับอยู่ภายในกระท่อม

 ทันใดน้ันกระท่อมที่มุงใบจากน้ันเกิดไฟลุกไหม้ข้ึนทันที  ลาวี่รีบวิ่ง 

เข้าไปข้างในกระท่อมทันที และพบว่าน้องชายของเขาติดขังอยู่ใต้ขื่อที่ตกลง

มา ในขณะที่เปลวไฟก�าลังลุกโหมขึ้นนั้น ลาวี่พยายามขยับไม้ที่ก�าลังลุกไหม้ 

ในท่ีสดุเขากส็ามารถคว้าตวัน้องชายของเขาได้และรบีออกไปข้างนอกกระท่อม

ให้เร็วที่สุด และก็เป็นจังหวะเดียวกับท่ีกระท่อมได้ยุบตัวพังลงมา พวกเขา 

ทั้งสองรอดปลอดภัยมาได้อย่างหวุดหวิด

 บรรดาเพ่ือนบ้านและชาวบ้านต่างมารวมตัวกันที่หน้าซากกระท่อม 

และพบว่าเด็กทั้งสองปลอดภัยกันท้ังคู่ หนึ่งในบรรดาชาวบ้านกล่าวชมเชย

และถามเขาว่า “ลาวี่! หนูเป็นเด็กที่กล้าหาญมากในสิ่งที่หนูท�า หนูไม่กลัว 

เหรอท่ีจะเข้าไปข้างในกระท่อม หนกู�าลังคดิอะไรอยูเ่มือ่หนูวิง่เข้าไปในกระท่อม

ที่ก�าลังไหม้อยู่”

 ลาวีต่อบกลบัโดยทนัทว่ีา “ผมไม่คดิอะไรเลย เพราะผมได้ยนิน้องชาย

ผมก�าลังร้องไห้”

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลกูได้ยนิพระสรุเสยีงของพระองค์ในชีวติประจ�าวนั 

ที่ตรัสเรียกลูก ท่ามกลางความวุ่นวายหรือสิ่งรบกวนต่างๆ รอบตัวลูก เพื่อลูก

สามารถได้ใกล้ชิดพระองค์ และมีความแน่วแน่มั่นคงในการติดตามพระองค์

ในทุกๆ วันได้ด้วยเทอญ อาแมน

คิดไม่ถึง
 ในพระธรรมเก่า

ชนชาติอิสราเอลส�านึก
ในการที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
ทั้งรักทั้งดูแลทั้งอวยพรทั้งให้อภัย
กระทั่งกลายเป็นความภาคภูมิใจ
โมเสสตอกย้�าให้เห็นเป็นประจักษ์
“ไม่มีชาติใดแม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม
จะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด
ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราสถิตใกล้ชิดเรา
ทุกครั้งที่เราร้องทูลพระองค์” (ฉธบ 4:7)
โมเสสท่านสามารถยืนยันเช่นนี้
จากประสบการณ์สายตรงของท่านเอง
ท่านใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลา
บ่อยครั้งที่อยู่กันสองต่อสองกับพระเจ้าบนภูเขา
เหมือนใช้เวลากินนอนกับพระเจ้า
โดยเฉพาะในช่วงที่รับพระบัญญัติจากพระองค์
กระทั่งเนื้อตัวท่านเปล่งราศีพระเจ้าออกมา
จนผู้คนพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้
ต้องขอร้องให้ท่านใช้ผ้าคลุมศีรษะ
ไม่ให้แสงรัศมีพวยพุ่งออกมา...
เป็นการตอกย้�าท่าทีของพระเจ้าที่มีกับมนุษย์
ทรงรักทรงดูแลเอาใจใส่ทรงให้อภัย
ในขณะที่ท่าทีมนุษย์ที่มีต่อพระองค์
ยังเป็นความเกรงกลัวความห่างไกลความไม่กล้า
จะเข้าหาพระเจ้าเมื่อมีความต้องการ
จะพูดคุยกับพระเจ้าเมื่อมีอะไรร้องขอ
พร้อมเครื่องบูชาเซ่นไหว้ท�าตัวน่าสงสาร
หากได้ตามที่ต้องการตามที่วอนขอ
ก็ถือว่าพระเจ้าทรงเมตตา
ต้องแสดงออกซึ่งความรู้คุณ
ด้วยเครื่องเซ่นเครื่องบูชาที่ล้�าค่าที่ดีที่สุดที่หาได้
หากไม่ได้ตามที่ต้องการตามที่วอนขอ
ก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงโกรธทรงรังเกียจ
ต้องแสดงออกด้วยความถ่อมตัวส�านึกผิด
ด้วยเครื่องเซ่นเครื่องบูชาที่ล้�าค่าที่ดีที่สุดที่หาได้
กระทั่งบุตรพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์
ทรงท�าให้ค�าพูดของโมเสสเป็นความจริงอีกครั้ง
ด้วยชีวิตด้วยค�าพูดค�าสอนของพระองค์
เริ่มตั้งแต่การรับเอากายเป็นมนุษย์
พระเจ้าไม่ทรงเพียงสถิตใกล้ชิดมนุษย์
แต่ทรงท�าให้พระเจ้ากับมนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในพระองค์มีทั้งธรรมชาติมนุษย์มีทั้งธรรมชาติพระเจ้า
ตลอดชีวิตทรงตอกย้�ายืนยันแข็งขันอย่างต่อเนื่อง
พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากกว่าที่มนุษย์คิด
พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากกว่าที่มนุษย์รักตนเอง
รักได้ถึงขนาดตายแทนมนุษย์ได้
ก่อนที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์
ทรงรับรองแข็งขันว่ายังอยู่กับมนุษย์ต่อไป
“ผู้ใดรักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา
พระบิดาของเราจะทรงรักเขา
พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา
จะทรงพ�านักอยู่กับเขา” (ยน 14:23)
พระเจ้าทรงด�ารงอยู่ในชีวิตมนุษย์แต่ละคน

 ไม่ใช่อยู่ใกล้ไม่ใช่อยู่กับหรืออยู่ท่ามกลางมนุษย์
...พระเจ้าทรงร่วมชีวิตกับมนุษย์...

 นี่คือข่าวดีส�าหรับมิซซังสยามสามร้อยห้าสิบปีแล้ว 
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(อ่านต่อหน้า 17)

ให้เราก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน  
 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2019 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแก่ประชาชน

จากประเทศอิตาลีและผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆ   ที่มาเฝ้าพระองค์ประจ�าสัปดาห์ ณ บริเวณจัตุรัสหน้า 

มหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งโดยปกติจะสนทนากันในภาษาอิตาเลียน พระองค์ประทานข้อคิดจากบทร�าพึง

ระหว่างการแสวงบุญอย่างเป็นทางการไปยังประเทศโรมาเนีย  เป็นข้อพระคัมภีร์จากจดหมายของนักบุญเปาโล 

ถึงชาวฮีบรู บทที่ 12 ข้อ 1-2a  ว่า  “พวกเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีพยานจ�านวนมากห้อมล้อมอยู่    เราจงละทิ้ง

ทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น เราจงมีมานะวิ่งต่อไปในการแข่งขันซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับเรา  จงเพ่งมอง

ไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อและทรงท�าให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์บน 

ไม้กางเขน ไม่ทรงถือว่าเป็นความตายที่น่าอับอาย เพราะทรงค�านึงถึงความยินดีท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้  

บัดนี้พระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว” (ฮบ 12:1-2a)

 จากนัน้พระองค์ตรัสแก่ประชาชนว่า   “สิง่ส�าคัญ 

ประการแรก  พ่อขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดให้พ่อได ้

กลับถงึกรงุโรมโดยสวสัดภิาพ   การเยอืนโรมาเนยีในครัง้นี ้

เกิดขึ้นหลังจากที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระ

สันตะปาปา  ได้เสด็จเยือนโรมาเนีย  ก่อนหน้านี้นานถึง 

20 ปี  การเยือนประเทศโรมาเนียในครั้งนี้ พ่อมีข้อตั้งใจ 

ที่จะเชิญชวนบรรดาคริสตชนชาวโรมาเนียให้ร่วม “ก้าว 

เดินไปพร้อมๆ กัน”  พ่อได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดี

และนายกรัฐมนตรี  รวมถึงบรรดาเจ้าหน้าท่ีรัฐ  คณะสงฆ์ 

และนกับวชชาย-หญงิ   อกีทัง้ผูป้ระสานงานซ่ึงมีส่วนช่วย 

ให้การเยือนครัง้น้ีประสบผลและเป็นไป  ด้วยความเรยีบร้อย 

 หัวข้อของการเยือนชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของการที่คริสตชนและศาสนิกชนทั้งหลายควรค�านึงถึง

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “ก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน” 

ฉันพี่น้องและด้วยความสามัคคีเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน  

พ่อยังระลึกถึงความประทับใจที่ได้พบกับพระอัยกา  

ดาเนียล และคณะบชิอปของพระศาสนจกัรออร์โธดอกซ์ 

แห่งโรมาเนีย  และได้ร่วมยืนยันค�ามั่นที่พร้อมจะก้าวเดิน 

ไปด้วยกันสู่ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง 

พธิบูีชาขอบพระคณุทัง้ 3 มสิซา  น�าครสิตชนคาทอลกิ

จากชุมชนต่างๆ ให้มาพบกัน เพื่อร่วมพิธีสถาปนา

บิชอปพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตกรีก จ�านวน 7  

องค์ให้เป็นบุญราศี บรรดามรณสักขีทั้งเจ็ดองค์ต่าง 

ยินดีสละชีวิตเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงอิสรภาพและ 

พระเมตตา ตามหลักค�าสอนของพระเยซูคริสตเจ้าที่

บรรดามรณสักขีได้ยึดปฏิบัติ 

 ที่สุด ขณะที่ได้เยือนชุมชนคริสตชนบลาส

ในทรานซลิเวเนีย พ่อรู้สกึขุ่นข้องหมองใจท่ีได้เหน็ความ

แตกแยกหลายหลาก และการไม่เคารพในศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ของผู้อื่น  พ่อจึงเชิญชวนทุกๆ คนให้ร่วมใจ

กนัภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดประทาน   พระพรอันอุดม

แก่ชาวโรมาเนียและพระศาสนจักรต่างๆ ในประเทศ

นั้น    

หมายเหตุ 

 ทรานซิลเวเนีย (Transylvania) เป็นภูมิภาค

ประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโรมาเนีย โดย 

มีเขตแดนด้านตะวันออกและทางใต้ติดต่อกับเทือกเขา 

คาร์เพเทียน (Carpathian mountains) ทางตะวันตก 

จรดเทือกเขาอพูเซนิ (Apuseni Mountains) แต่ 

“ทรานซิลเวเนีย” ที่ใช้กันมักจะรวมบริเวณที่เลยไปจาก 

ตัวทรานซิลเวเนียเองและภูมิภาคประวัติศาสตร์ของ

บริเวณบานัต คริซานา (Crişana) และมารามัวร์ส 

(Maramureş) 

 ทรานซิลเวเนีย  เดิมเป็นศูนย์กลางของราช

อาณาจักรดาเซีย (82 ก.ค.ศ. - ค.ศ. 106) ในปี ค.ศ. 

106 จักรวรรดิโรมันก็ได้รับชัยชนะต่อดาเซีย หลังจาก 

นัน้ความมัง่คัง่ของดาเซยีกส็ิน้สดุลง หลงัจากกองทหาร

โรมันถอยจากบริเวณนี้ในปี ค.ศ. 271 ทรานซิลเวเนีย 

กถ็กูรกุรานโดยชนเผ่าต่างๆ ทีท่�าให้ได้รบัอทิธิพลต่างๆ 

ในช่วงเวลานี้ทรานซิลเวเนียก็ถูกปกครองโดยวิซิกอธ

ชนฮั่น ชนเกปิด และชนอวาร์ จากนั้นชนดาเชียนที่รับ

วัฒนธรรมโรมันไม่ก็โยกย้ายกันขึ้นไปอยู่กันบนเขาเพื่อ

รักษาวัฒนธรรม หรือย้ายลงไปทางใต้ แต่ก็อาจเป็นได้

ว่าชนดาโต–โรมันยังคงรักษาวัฒนธรรมผสมของตนเอง

อยู่ในทรานซิลเวเนีย  นักวิชาการยังคงโต้แย้งกันเรื่อง

ประชากรของทรานซิลเวเนียก่อนการพิชิตของฮังการี

 บลาส เป็นเทศบาลเมืองในมณฑลอัลบา 

ทรานซิลวาเนีย ประเทศโรมาเนีย มีประชากรอาศัยอยู่   

20,630 คน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือคาทอลิกจารีต

กรีก  ในศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19  บลาสเป็น

ศนูย์กลางวฒันธรรมของชาวโรมาเนยี  และยงัมบีทบาท

ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนภาษาโรมาเนียให้เป็นภาษา 

ที่ทันสมัย

ข้อท้าทายของพระศาสนจักรในเม็กซิโก  
 สถานการณ์ในประเทศเม็กซิโกยังคงทวีความ

รุนแรง  โอกาสในการจ้างงานมีน้อย จึงเป็นความจ�าเป็น 

เร่งด่วนที่จะปฏิรูปการศึกษา  สมณทูตประจ�าพระศาสน- 

จักรคาทอลิกในเม็กซิโกแสดงความคิดเห็นว่าพระ

ศาสนจักรคาทอลิกมีบทบาทส�าคัญที่จะเผชิญกับข้อ

ท้าทายเหล่านี้ 

 มงซินญอร์ฟรานโก คอปโปลา เอกอัคร- 

สมณทูตวาติกันประจ�าประเทศเม็กซิโก ได้ให้สัมภาษณ์

แก่ส�านักข่าวเอเชียนิวส์  เน้นถึงความส�าคัญของการ

เผชิญกับปัญหาสังคมของประเทศเม็กซิโก  “ประการ

แรก บทบาทของสตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการ

ยอมรับจากพระศาสนจักร  ซึ่งนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  

พระสันตะปาปา ตรัสในสมณสาส์น Mulieris Digni-

tatem ถึงความจ�าเป็นที่ควรเข้าใจบทบาทแท้จริงของ

สตรีในพระศาสนจักร  โดยไม่ปะปนกับสถานภาพทาง

กฎหมายในกรณีการลิดรอนสิทธิสตรี” 

 ท่านสมณทูตอธิบายว่า “เยาวชนเป็นกุญแจ

ส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง” ซึ่งจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงอนาคต

ของพวกเขาที่ส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา  ผู้สูงอายุไม่ให้ 

ความส�าคัญต่อเยาวชน ท�าให้พวกเขาขาดภาวะการเป็น

ผู้น�า   จ�านวนผู้ฆ่าตัวตายรวมถึงการติดยาอยู่ในอัตรา

ทีส่งู  จึงเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะเปิดโอกาสให้เยาวชน 

ได้แสดงความคิดเหน็เพือ่พวกเขาจะรูส้กึว่าตนมบีทบาท

ส�าคัญในชุมชนของตน  

 “กุญแจประการที่สามคือความยากจน  สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงแนะน�าเราให้แสดงความรักต่อ

เยาวชนเพื่อไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว  และยังจ�าเป็นต้อง

ให้ความส�าคัญต่อพวกชายขอบสังคม ผู้ถูกกดขี่ ผู้เศร้า

เสียใจ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้ที่ตกงาน” 

 มงซินญอร์คอปโปลา เน้นถึงความส�าคัญของ

การปรับปรุงเรื่องการอบรมบรรดาสามเณร คณะสงฆ์ 

และการบริหารจัดการด้านกระแสเรียกและปรับปรุง 

ข้อค�าสอนคริสตชน ท่านสมณทูตกล่าวเสริมว่า “บรรดา

สามเณรจ�าเป็นต้องมีผู ้อบรมที่มีคุณภาพเหมาะสม 

เป็นที่ปรึกษาที่จริงใจ เป็นทั้งเพื่อน เป็นแบบอย่างที่ดี 

และเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าท่ีให้สามเณรก้าวหน้าในวิถีชีวิต

นักบวช เป็นผู้ท่ีบ่มเพาะชีวิตจิตของผู้ฝึกหัดในเรื่อง

ข้อค�าสอนของศาสนาเพื่อพวกเขาจะสามารถด�าเนิน

ชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของ

พระเยซูเจ้าได้เป็นอย่างดี  การอบรมจ�าเป็นต้องมุ่งเพื่อ

ความก้าวหน้าของผู้ฝึกให้ได้ตระหนักว่าพวกเขาต่าง

ได้รับเรียกให้เป็นผู้ดูแล ผู้รับใช้ และเป็นประชากรที่

ศกัดิส์ทิธิข์องพระเจ้า  พระสงฆ์ในปัจจุบนัจะต้องสามารถ

ตอบค�าถามต่างๆ ในเรื่องศาสนาได้ชัดเจน”



ปีที่ 43 ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 30 มิถุน�ยน - 6 กรกฎ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8

 “ผมคิดว่าโครงการ ‘พยานความรัก’ นั้นเป็น

เรื่องที่เราต้องการช้ีให้เห็นองค์ประกอบคุณค่าส�าคัญ 

ที่จะเติบโตแบบภาพลักษณ์และคล้ายกับพระเจ้าว่า

สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความสัมพันธ์ด้านในของชีวิต 

มันไม่อาจเกิดเป็นจริงได้ด้วยเอกสารการเรียน หรือวิดีโอ

มาฉายให้ดู หรือการเข้ามาเรียนเป็นกลุ่ม มันต้องลงไป

เป็นภาคปฏิบัติ หนทางที่ดีที่สุดที่จะปฏิบัติคุณค่าดังว่า

นี้คือการมีชีวิตไปด้วยกันของคนท่ีก็ต้องการจะมีชีวิต

เพื่อแสวงหาคุณค่านี้”

 คุณพ่อไบรซ์ ฮิกกินโบแธม เจ้าอาวาสท่ีโครงการ

นี้ด�าเนินอยู่ เสริมอีกว่า “การประสานท�างานกับอาสา-

สมัครทุกคนในโครงการนี้ ประสานท�างานกับบุคลากร

หลักสูตร (ต่อจากหน้า 5) ที่เป็นดังวัตถุดิบชั้นเลิศจากโครงการ ‘พยานความรัก’ 

พ่อกลับพัฒนาขึ้นในการท่ีสามารถเป็นดังบิดาสัตบุรุษ

ของพ่อมากกว่าที่พ่อท�าของพ่อคนเดียว”

l ถึงกระนั้น โครงการนี้มิใช่เพียงแค่ส�าหรับคู่ที่หมั้นกัน 

แล้วเท่าน้ัน ยังส�าหรับคู่ท่ีอยู่กินกันมาหลายปีและต้องการ 

จะมาสวมแหวนกันในวัดให้ถูกต้องอีกด้วย นี่จึงเป็น 

หนทางท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสเปิดประตูให้คู่แต่งงานเหล่าน้ัน 

ได้เดินกลับเข้ามา   ท่ัวประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

คู่แต่งงาน 3,000 คู่ ในกว่า 400 เขตศาสนปกครอง

ใช้โครงการน้ี หลักสูตรโครงการน้ียังคงก้าวหน้าแพร่หลาย

มากขึ้นไม่เพียงแต่ในหลายเขตศาสนปกครอง แต่ยังได้

จัดแปลวิธีการเป็นภาษาสเปน ฝรั่งเศส และเวียดนาม 

เพื่อจะปรับใช้กับคู่แต่งงานท่ีแสวงหาความสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้งขึ้นกับพระเจ้าและต่อกันและกัน

 “เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์

ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิด

คุณธรรมที่แท้จริง” (โรม 5:3-4)

 ในพระคัมภีร์เล่มแปลบางเล่มกล่าวว่า “เราก ็

ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความ

ทุกข์ยากนั้นท�าให้เกิดความทรหดอดทน ความทรหด

อดทนท�าให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการ

ที่เป็นเช่นนั้นท�าให้มีความหวัง” (โรม 5:3-4 THSV)

 ข้าพเจ้ามองเห็นพระพรของตนเอง และมอง

เห็นคุณค่าของตนเอง หลังจากที่ได้เข้าศึกษาพระคัมภีร์

อย่างจริงจัง ในคอร์สบุคลากรพระคัมภีร์ รุ่นที่ 1 รวมๆ 

40 วัน โดยในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม ข้าพเจ้า

ได้มีโอกาสไปแสวงบุญ ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่นั่น 

ข้าพเจ้าได้ทบทวนตัวเอง ถึงการพัฒนาตนเองในด้าน

จิตวิญญาณ และพระเมตตาของพระเจ้าท่ีทรงมีต่อข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้ามีจุดด้อยมากมาย ต้ังแต่เล็กจนเติบใหญ่

มา ข้าพเจ้าถูกประเมินคุณค่าในทุกด้านด้อยไปหมด  

ไม่ว่าจะเป็นการเรียน  การแสดงออก และการงาน

 ข้าพเจ้าเคยหลงทาง คิดท�าตัวเหลวไหล อัน

เนื่องมาจากการขาดการยอมรับจากคนรอบข้าง จวบ

จนกระทั่ง ข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้น พยายาม

ปรับปรุงตัวเอง และพัฒนาตนเองในทุกรูปแบบ ทั้ง

กาย วาจา และใจ พยายามใช้ความอดทนอดกลั้นที่จะ

เส้นทางของความทุกข์ยากนำาพระพร
...........................................................................................................................

ท�ากิจการทุกอย่างด้วยความรัก เรียนรู้จักแบบอย่างที่ดี

จากเพื่อนพี่น้องรอบข้างเพื่อน�ามาปฏิบัติ และเรียนรู้จัก

แบบอย่างท่ีไม่น่ารักของคนรอบข้างเพื่อน�ามาสอนใจ

ตัวเอง ตลอดระยะเวลาของเส้นทางแห่งความพากเพียร

อดทนในชีวิตข้าพเจ้านั้น ท�าให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึง 

พระเมตตามากมายที่ทรงประทานให้ข้าพเจ้า

 หลังจากจบคอร์สพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าถูกส่งตัว

ไปเรียนค�าสอนภาคฤดูร้อนต่ออีก 3 ปี เป็น 3 ปีที่

ข้าพเจ้ามีความสุข มีพระพรเต็มเปี่ยมจริงๆ ข้าพเจ้าได้

รับรางวัลนักศึกษาผู้มีน้�าใจดี ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเรียนดี

อันดับที่ 2

 รางวัลต่างๆ อาจจะเป็นรางวัลทางโลก แต่มัน

เป็นก�าลังใจที่ท�าให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ความพากเพียรอดทน

จะท�าให้ข้าพเจ้าประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ส�าหรับเส้นทางงานของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงตระเตรียม

ข้าพเจ้าไว้ หลังจากส�าเร็จการศึกษาการเรียนค�าสอน

ภาคฤดูร้อน ข้าพเจ้าได้รับพระเมตตาให้ศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่า ข้าพเจ้าอายุมากเกิน 

ไปที่จะท�างาน 5 วัน เรียน 2 วันได้แล้วแต่ข้าพเจ้า

ก็พยายามท่ีจะเรียนด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความ

สามารถ ข้าพเจ้าใช้เวลา 2 ปีในการเรียนคอร์สเวิร์ค และ

ท�าวิทยานิพนธ์ ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89

 ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการอวดอ้างความเก่งฉกาจ

ปราศจากพระเจ้า

 เม่ือมองย้อนกลับไปในอดีตท่ีผ่านมา ในจ�านวน

พี่น้องข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนแย่ที่สุด เกรดเฉลี่ยไม่เคย 

ถึง 3.00 ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับปริญญาตรี  

ข้าพเจ้าถูกมองว่าเป็นเด็กอ่อนแอ ขี้แย ไปไหนก็ต้อง 

ติดพี่สาวไปด้วยตลอดเวลา ขี้ขลาด และไม่กล้าแสดง 

ออกเอาเสียเลย

 มาวันนี้ เส้นทางแห่งความพากเพียรอดทน 

อันเกิดจากสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้า

ตลอดระยะเวลาแห่งพระพรที่ผ่านมา ท�าให้ข้าพเจ้าถูก

เปลี่ยน (Transform) อย่างสิ้นเชิงในทุกกรณี

 ข้าพเจ้าเป็นใครหนอ ท�าไมองค์พระผู้เป็นเจ้า

จึงทรงพระเมตตาข้าพเจ้ามากมายเพียงนี้

 “เมื่อข้าพเจ้าแหงนมองท้องฟ้า ซึ่งนิ้วพระหัตถ์

บรรจงสร้างไว้ มองดูเดือนดูดาวที่พระองค์ทรงประดับ

ไว้อย่างมั่นคง มนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงระลึกถึง

เขา” (สดุดี 8:3-4)

 พระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า “พระองค์ทรง

สร้างมนุษย์ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิด ประทาน

ความรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นเสมือนมงกุฎประดับ

ศีรษะ ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้านายของผลงานจากฝี

พระหัตถ์ และทรงวางสรรพสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา” (สดุดี 

8:5-6)

 ดังนั้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงส�านึกได้ว่า ข้าพเจ้าได้

รับพระกรุณามากมายเพียงใด

 ข้าพเจ้าจึงควรใช้พระพรจากพระเมตตาเพื่อ

พัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง และเป็นพยานถึงความ

รักของพระองค์ส�าหรับคนรอบข้างเสมอ

เพราะพระ เมตตา แห่งรัก

พระองค์ ปกปักษ์ พิทักษ์คุ้ม

หกล้ม  พ่ายแพ้ ทรงโอบอุ้ม

ซาตาน หมายรุม ทรงคุ้มกัน

ข้าฯ จะ  พากเพียร  อดทน

ฝึกฝน  ตนไป  ไม่ไหวหวั่น

ตราบเช่น  ที่พระ ทรงธรรม์

เมตตา ข้าฯ นั้น  เสมอมา

น้ำาผึ้งหวาน

ของข้าพเจ้า เพียงแต่

ข้าพเจ้าอยากกล่าวถึง

พระเมตตาของพระเจ้าที่

ประทานพระพรพิเศษมา

ให้ข้าพเจ้า ได้มีพลังที่

จะเรียนรู้ทุกอย่างตราบ

เท่าท่ีข้าพเจ้ายังเป็นผู้รับใช้ 

ของพระ เจ้ าที่ ซื่ อ สัตย์  

ต่อไป เพราะข้าพเจ้าก็ท�า 

สิ่ ง ใ ด ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย ห า ก
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เปาโล สําลี อุปพงศ
พักผอนในพระเจา

10 กรกฎาคม 2017 (ครบ 2 ป)

เปาโล สําลี  อุปพงศ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต ่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

 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

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

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

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

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

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

มารีอา 
ดรุณี แซคู

พักผอนในพระเจา  
30 มิถุนายน  ค.ศ. 2002

โทมัส 
มุยเส็ง แซคู
พักผอนในพระเจา  

2 ตุลาคม ค.ศ. 2006

มารีอา 
ดรุณี แซคู

พักผอนในพระเจา  
30 มิถุนายน  ค.ศ. 2002

โทมัส 
มุยเส็ง แซคู
พักผอนในพระเจา  

2 ตุลาคม ค.ศ. 2006

ทุกสิ่ง เปนไปตามน้ำพระทัยในแผนดินเหมือนในสวรรคทุกสิ่ง เปนไปตามน้ำพระทัยในแผนดินเหมือนในสวรรค

คลารา ไอริน ชีวบัณฑิตย
ชาตะ 27 กุมภาพันธ 1982

พักผอนในพระเจา
1 กรกฎาคม 2018 ครบ 1 ป 
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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

ขอคำภาวนาเพื ่อระลึกถึง

มารี หลุยส ประพิม 
รัตตมณ ี

พักผอนในพระเจา 
6 กรกฎาคม 2013

ครบ 6 ปี

มารการีตา ยุพา ทรรทรานนท

In  God,  We  Trust 

(เตี่ย) เมี้ยน 
เจริญวานิช

ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1923
พักผอนในพระเจา

21 ธันวาคม ค.ศ. 2010
สิริรวมอายุ 87 ป

(เตี่ย) เมี้ยน 
เจริญวานิช

ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1923
พักผอนในพระเจา

21 ธันวาคม ค.ศ. 2010
สิริรวมอายุ 87 ป

คาธารีนา ระเบียบ 
เจริญวานิช

ชาตะ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1926
พักผอนในพระเจา

21 กันยายน ค.ศ. 2011
สิริรวมอายุ 85 ป

คาธารีนา ระเบียบ 
เจริญวานิช

ชาตะ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1926
พักผอนในพระเจา

21 กันยายน ค.ศ. 2011
สิริรวมอายุ 85 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิก”  

    บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

ขนาด   3 นิ้ว X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

 2  2  6 - 0 -  0 0 6  0 4 - 0

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น
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คุณค่ำของค่ำยค�ำสอน
ในบริบทเขตศำสนปกครองรำชบุรี
 เมื่อกล่าวถึงค่ายค�าสอนคิดว่าในทุกๆ เขต

ศาสนปกครองในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน

ของทุกปี จะมีการจัดค่ายค�าสอนตามที่ต่างๆ ทั้งใน

โรงเรียน วัด และตามหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชน

ได้รู้จักค�าสอนและแนวทางปฏิบัติของการเป็นคริสตชน

ที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้จักชีวิตของพระเยซูเจ้า

และบุคคลส�าคัญต่างๆ ในพระคัมภีร์อีกด้วย นอกเหนือ

จากความรู้ ความเข้าใจที่เด็กๆ จะได้รับจากค่ายค�าสอน

นี้แล้ว  พวกเขายังได้สนุกกับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

ที่จะช่วยเสริมสร้างความรัก การเสียสละ ความเป็น 

หนึ่งเดียวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการ

ปลูกฝังความเชื่อให้กับพวกเขาเหล่านั้น เพื่อจะได้เป็น 

คริสตชนที่ดีต่อไปในอนาคต  

   ส�าหรับเขตศาสนปกครองราชบุรี  ในทุกๆ ปี 

ช่วงภาคฤดูร้อน ทางศูนย์ค�าสอนได้มีการจัดค่ายค�าสอน 

ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 

 1. เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมให้

แก่เด็กๆ และเยาวชนคาทอลิกที่อยู่ห่างไกลวัด และ 

ไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนคาทอลิก หรือไม่มีโอกาส

ได้เรียนค�าสอนในระหว่างปี ได้มาเรียนค�าสอนและรับศีล

ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในค่ายค�าสอน  

 2. เพื่อเตรียมจิตใจเด็กๆ และเยาวชนเหล่านั้น 

ให้มีความพร้อมก่อนท่ีพวกเขาจะรับศีลล้างบาปเป็น  

คริสตชน และรับศีลศีกดิ์สิทธิ์อื่นๆ ต่อไป  

 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กคาทอลิก และผู้สนใจ

ที่มิได้เป็นคริสตชน ได้มาที่ค่ายเพื่อเรียนรู้ค�าสอนต่างๆ 

และแนวทางปฏิบัติของการเป็นคริสตชน

 ในปัจจุบันค่ายค�าสอนของเขตศาสนปกครอง

ราชบุรีได้จัดมาถึงปีที่ 48 แล้วซึ่งเป็นโอกาสที่เด็กๆ  

และเยาวชนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในค่าย 

ค�าสอนซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ด้วยกัน  

โดยมีบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในค่ายค�าสอนน้ีประกอบ

ด้วย คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ 

ค�าสอนรวมถึงครูค�าสอนทั้งในเขตศาสนปกครอง และ

ต่างเขตศาสนปกครอง จะเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องค�าสอน 

และแนวทางการปฏิบัติของการเป็นคริสตชนท่ีดีแก่

เด็กๆ และเยาวชนในค่าย 

 ดังนั้น การที่เด็กๆ และเยาวชน มาร่วมค่าย

ค�าสอนราชบุรีในแต่ละปี ได้ท�าให้เกิดคุณค่า และเกิด

ประโยชน์ต่อเด็กๆ และเยาวชน โดยที่พวกเขาจะได้

เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อค�าสอน นอกเหนือจากการ

เรียนในแต่ละวันแล้ว ยังมีกิจกรรมฐาน เกม สันทนาการ

ต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่

ช่วยส่งเสริมการเป็นคริสตชนที่ดีในอนาคตของพวกเขา 

อีกด้วย และสิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือการท�าให้

พวกเขาได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากข้ึน ไม่ใช่เพียงแต่ชีวประวัติ

ของพระองค์เท่าน้ัน แต่ค�าสอนของพระเยซูเจ้าท่ีถ่ายทอด

ผ่านทางการด�าเนินชีวิตของบุคลากรภายในค่ายค�าสอน

นี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กๆ และเยาวชนสามารถน�า

ไปปฏิบัติต่อได้อีกด้วย  หลังจากที่จบจากค่ายค�าสอนนี้ 

พวกเขาจะถูกส่งออกไปให้ท�าหน้าท่ีของการเป็นคริสตชน 

ที่ดี โดยถือตามบทบัญญัติ การปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึง 

การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า เป็นต้นในครอบครัว 

ในโรงเรียน ในชุมชน ในเขตวัดที่ตนเองสังกัดอยู่ และ

เมื่อพวกเขาได้ปฏิบัติตามค�าสอนที่ได้รับจากพระเยซู

แล้ว พวกเขาจะกลับกลายเป็นศิษย์ของพระองค์ท่ีพร้อม

จะมอบ ความรัก ความมีเมตตา การเสียสละ การ 

ให้อภัย ในการรับใช้ผู้อื่นต่อไป   

 บร.วัชรพล อำานาจเกียรติกุล 

 เขตศาสนปกครองราชบุรี
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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 
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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
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ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป

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
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2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

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

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

สิ่งที่ตาไมเคยเห็น หูไมเคยไดยิน 
และจิตใจของมนุษยคิดไมถึง  
คือสิ่งที่พระเจาทรงเตรียมไว
สำาหรับผูที่รักพระองค  

(1คร  2:9)
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ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม
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ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป

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
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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  
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สิ่งที่ตาไมเคยเห็น หูไมเคยไดยิน 
และจิตใจของมนุษยคิดไมถึง  
คือสิ่งที่พระเจาทรงเตรียมไว
สำาหรับผูที่รักพระองค  
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ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ค่าบ�ารุงสมาชิกโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (https://kamsornwayindiary.blogspot.com)
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อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น มีป้ายเขียน 

ภาษาละติน “SEMINARIUM ss.CORDIS JESU  

1935” ... 84 ปี จึงนับจากจุดนี้ ... บ้านเณรพระหฤทัย 

ศรีราชา เป็นบ้านเณรเล็กของเขตศาสนปกครองจันทบุรี 

เร่ืองราวในยุคก่อนจะเป็นบ้านเณรของเขตศาสนปกครอง

จันทบุรี ... ในระยะแรกบ้านเณรตั้งที่บางช้าง เป็นเวลา 

68 ปี (ค.ศ. 1872-1934) สืบทอดเจตนารมณ์ของ 

มิชชันนารี คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส .... 

ค.ศ. 1662 บิชอป และบาดหลวง จากคณะเอ็มอีพี  

ซึ่งอยู่ในสังกัดของสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ (โปร-

ปากันดา  ฟีเด) เดินทางถึงกรุงศรีอยุธยา พบสภาพของ 

พระศาสนจักรในสมัยน้ัน ท่ีอยู่ในสภาพเฉ่ือยชา พระสงฆ์

ท่ีอยู่ในอาณัฐของสิทธิอุปถัมภ์โปรตุเกส หรือปาโดรอาโด 

เน้นการค้า จนมีค�าพูดติดปากว่าเป็นบาดหลวงพ่อค้า 

งานอภิบาล งานแพร่ธรรมไม่ก้าวหน้า และที่ส�าคัญคือ

ไม่สนับสนุนให้มีบ้านเณรหรือสร้างบาดหลวงพื้นเมือง 

... ต่อมา ค.ศ. 1664 จึงมีสมัชชาอยุธยา เพื่อแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ และการสร้างบ้านเณรเพื่อผลิตบุคลากร

สงฆ์ส�าหรับดินแดนมิซซังแห่งนี้จึงเกิดขึ้น .... ต่อมาจึง

ตั้งบ้านเณรหรือวิทยาลัยกลาง (College General) 
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 ผมพลิกอ่านประวัติศาสตร์ของบ้านเณร

พระหฤทัย ศรีราชา .... 84 ปีที่แล้วที่ย้ายสามเณร

ออกมาจากบ้านเณรบางช้าง ที่ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากการแบ่งเขตมิซซังใหม่  

ค.ศ. 1930 สถาปนามิซซังราชบุรี จึงต้องย้ายสามเณร

ในสังกัดมิซซังกรุงเทพฯ (ยังไม่ได้สถาปนามิซซังจันท- 

บุรี ยังรวมอยู่กับกรุงเทพฯ) มาอยู่ที่ศรีราชา ... ยุคแห่ง 

84  ปี 
บ้านเณร

พระหฤทัย 
ศรีราชา 

การย้ายบ้านจึงเกิดขึ้น และวันดีเดย์นั้นก็มาถึง ...  

“วันที่ 24 ธันวาคม 1934 ตรงกับวันคริสต์มาส คือ

วันดีเดย์ เวลาประมาณ 07.00 น. เรือ คิว.เค 18 

ถอนสมอ เรือแม็กคิงตอชลากจูง ระฆังวัดคาทอลิก

บางนกแขวกเร่ิมส่งเสียงกังวาน บาดหลวงและสัตบุรุษ

จ�านวนมากมายืนออที่ท่าน้�า โบกมืออ�าลา พวกเรา 

ที่ประกอบไปด้วย คุณพ่อมอริส การ์ตอง อธิการ 

คุณพ่อโรเชอโร อาจารย์ ครูเณร 2 คนคือ คุณครู

เศียร โชติพงศ์ กับคุณครูกิมฮั้ง แซ่เล้า ภคินีสามคน 

คือ ฟิโลแมน โรซารี และกอแลตตา กับแม่ครัว เณร

ใหญ่เล็ก 82 รวม 90 ชีวิต ไม่นับกัปตันและลูกเรือ 

โบกมือตอบด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี คุณพ่ออธิการ 

และอีกหลายๆ คน น้�าตาคลอ ....” และนี่เป็น 

เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ ... เรามองเห็นภาพการเดินทาง 

การจากกัน การเริ่มต้นในสถานที่ใหม่ ... 
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 บ้านเณรเดินทางมาเรื่อยๆ จนวันนี้ 84 ปี ...  

การเดินทางด้วยส�านึกและขอบพระคุณในความรัก 

อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ประทานให้เรา ผ่านทางบรรดา

มิชชันนารี โดยเฉพาะคณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุง

ปารีส ที่ท่านเหล่านั้นด�าริ ริเริ่ม ที่จะสร้างพระศาสนจักร

ท้องถิ่นของเรา ... 

 ผมพลิกอ่ านหนั งสื ออ นุสรณ์ เ ล่ มหนาที่  

บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ได้จัดท�าในโอกาสนี้ พบ 

เอกสารฉบับหนึ่ ง ท่ีบันทึกใต้ภาพว่า เป็นเอกสาร 

“แนวทางการอบรมสามเณรยุคแรกๆ (ภาษาฝร่ังเศส) 

สมัยคุณพ่อมอริส การ์ตอง” ท่านเป็นอธิการบ้านเณร 

ตั้งแต่บ้านเณรยังตั้งที่บางช้าง ย้ายสามเณรมาที่ศรีราชา 

คือตั้งแต่ ค.ศ. 1928-1938) เอกสารฉบับนี้จึงเขียน

โดยคุณพ่อการ์ตอง 

 ลายมือของท่านท�าให้ผมคิดถึงจดหมาย

ฉบับหนึ่งสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเขตแพร่ธรรมตั้งแต่ 

บ้านแป้ง สิงห์บุรี จนถึงปากน้�าโพ นครสวรรค์ ท่าน

เขียนจดหมายฉบับนั้นในปี ค.ศ. 1910 ระบุชื่อกลุ่ม 

คริสตชนน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านแป้ง บางขาม  

สะแกกรัง (อุทัยธานี) ปากน้�าโพ ... ผมหวนคิดถึงความ

ทรงจ�าบางอย่าง จดหมายฉบับนี้ท�าให้เรามั่นใจว่าม ี

คริสตชนในที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในจดหมาย แม้จะยังไม่ได้ 

สร้างวัด หรือตั้งอย่างเป็นทางการ เพราะบุคลากรมีน้อย 

... แต่ก็เชื่อได้ว่า ประสบการณ์ในการท�างานอภิบาล 

งานแพร่ธรรมของคุณพ่อ มีผลต่อหน้าที่ที่ท่านได้รับ

ในเวลาต่อมา คือการเป็นอธิการบ้านเณร ... ผมเชื่อ 

ว่าคุณพ่อการ์ตอง ท่านเองก็น�าประสบการณ์เหล่านี ้

โดยเฉพาะกับงานแพร่ธรรม ที่ท่านได้สัมผัสกับกลุ่ม 

คริสตชนต่างๆ ในเขตนั้น มาเป็นบทเรียนสอนสามเณร

ด้วย 

4

 ผมจ�าบทสนทนาระหว่างท่ีขับรถพาบิชอป

พิบูลย์ กลับมานครสวรรค์ ... ท่านกล่าวถึงการวางแผน

อนาคต จะต้องมองให้กว้างไกล และการสร้างคน  

จึงเป็นการวางอนาคตที่ดีเยี่ยมที่สุด ... กลับถึง

นครสวรรค์ มองดูชีวิตแห่งการอบรมสามเณรของผม 

... แม้ว่าเราจะไม่ได้เก่งกว่าใครๆ แต่เมื่อรับหน้าที่นี้แล้ว 

จะท�าอย่างไรให้สามเณรที่อยู่กับเราได้จริงจัง จริงใจ กับ

การเป็นผู้รับการอบรม ... และเราเองก็เหมือนกัน ใน

ความเป็นผู้ให้การอบรมที่ต้องจริงจัง และจริงใจด้วย

เหมือนกัน

ปล.

 ผมพยายามเขียนต่อไปจนจบ ... การอบรม 

ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด แม้บวชเป็นบาดหลวงแล้ว ยังต้อง 

เรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่เพื่อให้เราเก่งกว่าใคร แต่เพื่อน�า

ไปรักรับใช้สัตบุรุษของเรา  

คุณพ่อมอริส การ์ตอง

... 
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ปลูกความกล้า (ต่อจากหน้า 2)

ที่ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ มีโรงเรียนเข้าร่วม 12 

โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วม 120 คน ครูเข้าร่วม 17 

คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางฯ จ�านวน 2 คน รวม 

139 คน กิจกรรมมี 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. สานสัมพันธ์ 

พลังอาสา 2. กิจกรรมปลูกความคิดสู่ชีวิตอาสา 3.  

การสร้างสือ่สร้างสรรค์งานอาสา 4. ออกแบบกิจกรรม 

ประจ�าเดือนของชมรม VSED 

 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.45 น. ภราดาหลุยส์ 

วิริยะ  ฉันทวโรดม  ประธานชมรม ได้กล่าวเปิดงาน 

และให้ค�าจ�ากัดความของ VSED ไว้ดังนี้ 

 V = VITALITY คือ มีชีวิตชีวา 

 S = SACRIFICE  คือ เสยีสละ ไม่เหน็แก่ตวั    

 E = ENDURANCE  คือ อดทนต่อความยาก

ล�าบาก และ 

 D = DISCIPLINE คือ ระเบียบวินัย 

 ฉะนั้นค�าว่า VSED ขอให้พวกเราที่เป็นสมาชกิ

ของชมรมได้เข้าใจว่าเราท�าด้วยชวิีตชวีา ทีส่�าคัญ คือ เรา

พร้อมที่จะเสียสละ มีความอดทน และอยู่ในระเบียบ

วนิยั ชมรม VSED ของเราน้ันมจิีตอาสาในการช่วยเหลือ 

สังคม และพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม เราจะต้องอดทน 

กล้าหาญในการรักษาสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี  ในการสร้าง

กจิกรรม  เพราะเหน็ว่าเยาวชนเหล่านีแ้ขง็แรง เป็นบคุคล 

ที่มีความคิดริเริ่มที่ดี และอยากให้เยาวชนทั้งหลายได้มี

ความคิด เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันสร้างสังคมและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมต่างๆ หากเราช่วยกันท�า สังคมของเราก็จะ

ดีขึ้น ประเทศชาติของเราก็จะดีขึ้น 

 ชมรม VSED ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 จนถึง

ปัจจุบันเป็นปีที่ 19  และเริ่มกิจกรรมเชิงค่ายในการ 

ช่วยเหลือสังคม เมืิ่อปี ค.ศ. 2014  จนถึงปัจจุบันเป็นปี 

ที่ 5  ซึ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะเรามีเครือข่าย 

คุณครูและนักเรียนที่ เป ็นพี่ เป ็นน้องกันเข้ามาช่วย 

ในการท�างานมากยิ่งขึ้น ส�าหรับหลักการท�างานได้น้อม 

น�าพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่ง 

ได้กล่าวไว้ว่า “ท�างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจาก 

ความสุขร่วมกันในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น” เป็นค�า 

ที่ครูและนักเรียนท�างานด ้านจิตอาสาใช ้น ้อมน�า 

ความคิดในการท�างานในทุกๆ ครั้ง  

 เวลา 09.15 น. เข้าสู่กิจกรรม สานสัมพันธ์

พลังอาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย พระ

อาจารย์วิทยากร พระเอกรัฐ อภิรักโข (พระเอก 

กล้าแผ่นดิน) รองเจ้าอาวาสวัดต�๊าม่อน จังหวัดพะเยา  

เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มกล้า 

แผ่นดินด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง และเป็นผูอ้บรมคณุธรรม

และจรยิธรรมให้กบัโรงเรยีนท่ัวประเทศ เดนิสายให้แนวคดิ

ด้านจิตอาสา  และได้ให้แนวคิดในการปลูกความคิด 

จติอาสาให้กบัคณะครแูละนกัเรยีน “สิง่แรกทีน่�าเสนอ คือ 

อยากมาชืน่ชม มาให้ก�าลงัใจทกุคนท่ีต้องไปท�างานอาสา 

เพราะทุกคนคือความหวัง คือแกนน�า คือคนที่ดีที่สุด 

ในโรงเรียน  ความส�าคัญ คือ เราจะต้องรู้จักรับผิดชอบ 

ต่อตัวเอง แล้วเราถึงจะไปท�าเพื่อคนอื่นได้ หน้าที่ของ 

คนทุกคนคือเรียนหนังสือ เพื่ออนาคตชีวิต แต่ภารกิจ

เสริมท่ีท�างานอาสา มันเป็นปณิธานท่ีท�าเพ่ือโลกใบนี ้

จะเห็นได้ว่าคนที่อยู ่บนโลกใบนี้แม้ตัวตายจากไปแต่

กิตติศัพท์ คุณงามความดี เหลือให้เราได้ศึกษาเพราะใจ

เขาอาสา เราต้องพร้อมรับในทุกสิง่ในการท�างานจิตอาสา

เพื่อพัฒนาสังคมในโลกใบนี้ ให้น่าอยู่ต่อไป 

 ช่วงบ่าย คณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้การ

ออกแบบการน�าเสนอกิจกรรมผ่านโปรแกรม   Movie 

maker  

 สุดท้ายช่วงปิดกิจกรรมภราดาศักดา  สกนธ-

วัฒน์ ผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานพิธี 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  12 โรงเรียน ได้แก่ 1. 

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 2. โรงเรียนพระหฤทัย

คอนแวนต์ 3. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  4. โรงเรียน

พระหฤทัยพัฒนเวศม์  5. โรงเรียนอัสสัมชัญ 6. โรงเรียน 

อัสสัมชัญศึกษา 7. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 8. 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  9. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 10. 

โรงเรียนกุหลาบวิทยา 11. โรงเรียนเซนต์เทเรซา และ 

12. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  
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 วัดแม่พระประจักษ์

แห่งภูเขาคาร์แมล สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลอง 

วัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 

เวลา 10.30 น. บิชอป 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
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

 วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า หนองบัวแดง 

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6  

กรกฎาคม เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังน�้าเขียว

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 

 เสกและเปิดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์

ป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 

10.00 น.   บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา 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

 วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ต.แม่วิน อ. 

แม่วาง จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 

เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์-

รัตน์ เป็นประธาน

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย ฉลอง 

อาสนวิหารครบ 1 ปี และฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. บิชอปยอแซฟ 

วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน ร่วมกับบิชอปฟรังซิส

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลจันทบุรี

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน(ฉลองภายใน 

วันศุกร์ที่ 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.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเปโตร เบตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 29 

มิถุนายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญโทมัส ป่าละอู ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 6 

กรกฎาคม เวลา 10.00 น. 

 วดัแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ- 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

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 อ�านาจเกียรติกุล  สัตบุรุษวัดแม่พระ 

ถวายองค์ในพระวิหารลูกแก โดยบิชอปยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน วันเสาร์ 

ที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. ที ่

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

k เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ขอเชิญ 

ร่ วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปาโล  

พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง เขตศาสนปกครองเชียงใหม่  

สังฆานุกรเปาโล อุดมศักดิ์ ดิแฮ คณะธรรมทูต 

แห่งมารีนิรมล (OMI) สังฆานุกรอันดรูว์  มานพ 

แกงเขียว สังฆานุกรสเตเฟน บรรเจิด ชื่น- 

สุขเลิศทวีกูล คณะเบธาราม สังฆานุกรดอมินิก 

ซาวีโอ ศรายุทธ กรสุภาพ สังฆานุกรฟรังซิส 

เซเวียร์ พิพัฒน์ มือแป คณะเยสุอิต โดยบิชอป

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น.  

ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

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

“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด” 
(ฟีลิปปี 4:4)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 30 มิถุน�ยน - 6 กรกฎ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] ขอเชิญร่วมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า  

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 ที่วัดน้อยอาราม 

พระหฤทัยฯ คลองเตย  พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

17.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน  

] แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ จัด

อบรมความรู้พื้นฐาน 6 หัวข้อ  เพื่อศาสนสัมพันธ์ และ  

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 2019 ส�าหรับผู้สนใจทั่วไป    

ในวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00  น. (เริ่มลงทะเบียน 

เวลา 08.30 น.) ที่ห้องประชุม  ชั้น 4  บ้านแคทเธอรีน 

(อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์) อาสนวิหารอัสสัมชัญ  

บางรัก  กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถาม ส�ารองท่ีน่ังด่วน  

ที่แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โทร. 0- 

2681-3835 / 08-4332-0836  คุณวารุณี  08-1616-

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

 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  

] 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

] สัมมนาบาดหลวงทั่วถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 15-19  

กรกฎาคม 2019 ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้าน 

ผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม    

] 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

] 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 

 ] ฉลองอารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่แห่ง 

ประเทศไทย ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคร- 

ราชสีมา วันเสาร์ที่  20  กรกฎาคม  2019  เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา 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

] 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

] คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี จัดฉลอง

นักบุญคามิลโล เด แลลลิส องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย ฉลอง  

70 ปี ชีวิตนักบวชของภราดาวิคตอรีอาโน  อัลตา-

บา ฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวชของบาดหลวงเรนาโต  

อาเตรสซี่ โดยบิชอปซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศร ี 

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  

] หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ เปิด

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ

มหาวิทยาลัย สนใจติดต่อโทร. 0-2233-3430 

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ประจำาปีการศึกษา 2562

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 49

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

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้
จากความรักของพระเจ้า 

ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู 
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 8:39)

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ

(เยเรมีย์ 29:13)
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หน้า 17

 มงซินญอร์คอปโปลา อธิบายเสริมว่า  “หน้าที่

ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ของสมเด็จพระสันตะปาปา คือ การ

ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ยุ ่งเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ทาง 

การเมือง  ฆราวาสควรเป็นผู้ร่วมงานที่มีส่วนช่วยแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อตั้งพระศาสนจักรท้องถ่ิน 

การสร้างบรรยากาศความปรองดองรวมถึงการท�างาน

ของพระศาสนจักรที่ฆราวาส พระสงฆ์ และบิชอป ร่วม

ปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นของประชากรของ

พระเจ้า  ร่วมพิจารณาไตร่ตรองด้วยกันอย่างมีเอกภาพ

ร่วมแรงร่วมใจและร่วมรับผิดชอบในบริบทต่างๆ ของ

พระศาสนจักร” 

 ด้านงานบริหารจัดการเรื่องเยาวชน สมณทูต

เสริมว่า “เยาวชนจะต้องมีส่วนร่วมในการค้นหากระแส-

เรียกของตนเองด้วยการแสวงหาและพบกับพระเจ้า 

ในความรักและการถวายตนทั้งครบแด่พระเจ้า  เป็นการ 

ละวางจากงานอาชีพเพ่ือปฏิบัติตนรับใช้มนุษยชาติ”  

สมณทูตกล่าวสรุปว่า “ครูค�าสอนจ�าเป็นต้องมีประสบ- 

การณ์อย่างมาก เป็นผู้มีความเชื่อมั่นคง มีประสบการณ์

ของการประทับอยู่ของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงผู้ที่มีหน้าที่

สอนค�าสอนแก่นักเรียนตามปรกติ”

ข้อท้าทาย (ต่อจากหน้า 7)

โดย ราฟาแอล

.....ต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดี  หรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกัน  เรา

รู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้น  เราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนาม หรือเก็บ

ผลองุ่นจากกอหนาม  คนดีย่อมน�าสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน  ส่วนคนเลวย่อมน�า

สิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตน เพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา

(ลูกา 6:43-45)

 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองอะไรก็ตาม  เรามัก

จะต้องมีเครื่องดื่มไว้รับรอง  และในประเภทเครื่องดื่ม

น�้าอัดลมนั้นเราคงจะคุ้นกับชื่อของผลิตภัณฑ์หน่ึงชื่อ

ว่า  7up (Seven up)….…..  ก็ไม่ทราบประวัติของ

เครื่องดื่มนี้ว่าท�าไมจึงให้ชื่อยี่ห้อเป็น 7up เช่นนี้  คงจะ

หมายถึงการเชื้อเชิญให้ทุกคนดื่มเครื่องดื่มนี้ทั้ง 7 วัน

ของสัปดาห์ก็ได้

 แต่มีเครื่องดื่มอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อ  “up” 7 

(เจ็ด) ครั้ง  ที่อยากเสนอให้พวกเราคริสตชนได้ลองชิม 

ลองดื่มดู UP เจ็ดครั้งนี้คือ.-

 1. Wake Up = จงตื่นขึ้น และตัดสินใจ 

       ที่จะท�าวันนี้ให้เป็นวันดี

 2. Dress Up =  แต่งตัวดี วิธีที่จะแต่ง

                                  บุคลิกของเราให้ดีที่สุด  

       ก็ด้วยการยิ้มของเรา

                         นั่นเอง                  

                                   การย้ิมเป็นการเสริมสร้าง

      บุคลิกที่รวดเร็วที่สุด 

                                 และไม่ต้องลงทุนด้วย

 3. Shut Up =  จงเงียบ  ไม่พูด  เราควร  

                                  เรียนรู้ที่จะฟังคนอื่น  

                          และเมื่อถึงเวลาพูด

                                  ก็พูดในสิ่งดีงาม 

 4. Stand Up =  จงยืนขึ้น  เราต้องกล้า

                    ยืนขึ้นในสิ่งในหลักการ

                    ที่เราเชื่อที่เรายึดถือ  

                    ถ้าเราไม่กล้ายืนขึ้น  

                    เราจะไม่สามารถลุกขึ้น

                    ในภายหลัง

 5. Look Up =  จงมองขึ้น  มองขึ้นเบื้องบน    

                    มองท้องฟ้า  มองดวงดาว

                    มองสิ่งสร้างน่าอัศจรรย์  

                    และขอบคุณพระเจ้า

           ส�าหรับทุกสิ่งทุกอย่าง

                    ที่พระองค์ประทานให้เรา

 6. Reach Up = เอื้อมสูงขึ้น  

                              เพิ่มคุณภาพชีวิต

                     ทั้งด้านกายและวิญญาณ

                     ให้สูงขึ้น

                     และชีวิตของเรา

                     จะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น

 7. Lift Up   =   ยกจิตใจขึ้น  

                     ยกหัวใจให้สูงขึ้น  

                     เพื่อจะได้รักมากขึ้น  

                     เปล่งเสียงร้องให้ดังขึ้น

                     เพื่อสรรเสริญพระเจ้า

 หวังว่าเครื่องดื่มใหม่  “Up เจ็ดครั้ง” นี้  คงจะ 

ช่วยดับความกระหาย บ�ารุงชีวิตกาย และชีวิตจิตของ

เครื่องดื่มยี่ห้อ  “up” 7 (เจ็ด) ครั้ง  

พวกเรา ให้เป็นคริสตชนที่ดีตลอดไป

 เด็กและเยาวชนในรุ่นปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 21)  

หลายคนไม่รู้จัก ไม่เคยเห็น ไม่เคยดื่ม 7up แต่คิดว่า 

7up ยังมีขายในบางประเทศ

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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วันที่พระจิตเสด็จลงมา...ข้าง ๆ  
 เมื่อทุกอย่างพร้อม ผมกดไปที่แอปที่ชื่อ TIDAL ช่องทางการค้น 

หาขึ้นมาหลายหัวข้อทีเดียว Chistian/Godpel Songs เป็นช่องทางหน่ึง 

ในหลากหลายแนวเพลง หรือรายการในช่อง Podcast ที่ฝังตัวอยู่ใน 

แอปพลิิเคชันตัวน้ี เม่ือไหลเข้าไปในประเภทของเพลงศาสนาแบบนั้น ปกซีดี 

ชื่อเพลงก�าลังฮิตในสายของเพลงในลักษณะนี้ และเมื่อถึงกลุ่มหรือแนว

เพลงของเพลงลักษณะนี้ ผมเลือกกดตรงจุดที่เขียนว่า “Rap”

 เพลงในแนวที่เรียกกันว่า  Rap  (แร็พ) คล้ายๆ กับบ่นเพลงไป

เรื่อยๆ ในสังคมไทย ผมเชื่อว่ามีคนฟังเพลงในกลุ่มนี้อยู่ อาจจะไม่เยอะ 

แต่เหนียวแน่น และผมเชื่อว่าต้องขายได้ รายการประเภท  The Rapper 

จึงก้าวขึ้นสู่ปีที่สองอย่างเท่ๆ แต่ถ้าเปิดสายตามองออกไปยังสังคมรอบข้าง  

เราจะพบปรากฏการณ์แบบเอาใต้ดินมาขึ้นบนดิน จากรายการ  Rap is 

Now ซึ่งแข่งขันในลักษณะนี้ แต่หนัก ดิบ เถื่อนกว่าเยอะ มาสู่รายการนี้  

หรือรายการแบบอินเตอร์ที่เอาบรรดา แร็พเปอร์ ของแต่ละประเทศมา 

แข่งกัน เพลงแร็พในแบบศาสนา หรือความเชื่อคริสต์ไม่ได้มีแค่วงสองวง 

นะครับ บอกได้เลยว่า เพียบ มีเวลาไหม ถ้าไม่มีเวลา คุณฟังอย่างไร 

ก็ไม่หมด ความหลากหลายท�าให้เรานึกถึงพระได้ พระจิตที่น�าทางคนจาก

ทั่วโลกให้มามีลมหายใจแห่งความเชื่อเดียวกัน คุณเชื่อไหมล่ะ?

 คุณพ่อที่ร่วมงาน และพักอยู่ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ผมคิดว่า  

มีความน่ารักและร่วมมือร่วมใจ ร่วมบ้านร่วมชายคาเดียวกันอย่างมีความสุข 

ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันประมาณ 7 องค์ มีแขกบ้านแวะเวียนมาบ้าง ผมมอง 

ซ้ายขวาคราเมื่อนั่งที่โต๊ะอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา ผมน่าจะอยูท่ี่นี่นาน 

สุดแล้ว การอยู่ที่นี่ก็มีโอกาสได้ท�างานอภิบาลที่นี่ ช่วยกันเล็กๆ น้อยๆ  

เท่าที่ช่วยได้ หรือการแบ่งหน้าที่จะเอื้ออ�านวย เวลาที่ผมต้องท�ามิสซา 

วันอาทิตย์รอบ 08.30 น. น่ี จากความไม่กังวลมาก เปล่ียนเป็นการเตรียม 

หนักขึ้นหน่อย เพราะประสบการณ์การอยู่ตามวัดสอนว่า วันอาทิตย์จะมี

มิสซาเอกและมิสซา 08.30 น. ของที่นี่ก็เป็นเช่นนั้น วันนั้นผมได้เวรมิสซา

เล่มไหนๆ ของสื่อมวลชน ผมจะเขียนค�าน�า หรือบางทีใช้ค�าว่าค�าน�าผู้จัดพิมพ์ 

ทุกครั้งที่เขียน ผมมีหลักคิดที่ว่า เราอยากสร้างความทรงจ�าไว้ในหนังสือเล่มนั้น 

และในวันเวลาที่เหมาะสมแต่ละเล่มก็จะกลับมีชีวิตขึ้นใหม่ เมื่อความทรงจ�านั้น

ถูกรื้อฟื้น ....ผู้เขียน) ในค�าน�าเล่มนี้ ผมขึ้นหัวเรื่องว่า “หัวใจของนักเดินทางแห่ง

ความเชื่อ”

 ตอนท้ายของค�าน�าในปฏิทินเล่มน้ัน  ผมเขียนไว้ว่า “น่าจะสักเดือนสิงหาคม 

2018 มีคริสตชนที่รักในการอ่านหนังสือ และชอบหอบหนังสือสวยๆ มาฝากกัน 

วันนั้นเธอน�ามาให้ผม  2  เล่ม ส่วนค�าที่เธอพูดนั้นผมยังจ�าได้อยู่ “ปีนี้พ่อมีรูป 

สวยๆ ท�าปฏิทินจากหนังสือเล่มนี้แน่” และนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของรูปปกหนังสือ

ปฏิทินเล่มปี  2019  ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ ผมเลือกรูปวาดที่ชื่อ “Pentecost” 

(วันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา).....ปี  2019  นี้ เราอาจจะได้ยินค�าว่า  350  ปี มิซซัง

สยาม ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยกันตลอดทั้งปี เพราะปีนี้ เป็น

ปีที่ส�าคัญที่เราควรจะร่วมขอบพระคุณพระในทุกภาคส่วน เป็นส�านึกเพื่อก้าว 

ต่อไป เป็นหัวใจของนักเดินทางแห่งความเชื่อ ที่ไม่ว่าจะผ่านขวบปี และเรื่องราว

อย่างไร เราก็ล้วนเห็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระเสมอ”

 ไม่ว่าจะผ่านขวบปี และเรื่องราวอะไร หรืออย่างไร ที่วันหนึ่งจะเพลง

แร็พหรือเพลงร็อค  เราก็สรรเสริญพระได้ เราก็น�ามาใช้พัฒนาความเชื่อ และที่สุด 

เราก็เชื่อว่า พระจิตยังน�าทางเราอยู่ ท่ามกลางเส้นทางที่ราบเรียบหรือขรุขระ 

อุปสรรคและการคิดค้นใหม่ๆ ก็บอกกับเราว่า พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เสมอ และ 

ไม่เคยทอดทิ้งเรา พระจิตอยู่ข้างๆ แค่นี้เอง พระองค์ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า 

ห่างไกลมนุษย์เอาซะเลย

บรรณาธิการบริหาร

ตรงกับวันสมโภชพระจิตเจ้า

 พระจิตเจ้า เป็นพระเป็นเจ้าในคริสตศาสนา  ที่ผมเชื่อว่า อธิบายให้เข้าใจ 

ในภาษามนุษย์ ยากที่สุดในบรรดาพระเป็นเจ้าของคริสตศาสนา ผมชอบแบ่งปัน

บทเทศน์จากประสบการณ์ ถ้าจะบอกว่าพระจิตเจ้ายังท�างานในโลกของเรา อันนี้

ผมสัมผัสได้ตลอดเวลา

 ในบทเทศน์โอกาสสมโภชพระจิตเจ้าในปีท่ีครบการสถาปนามิซซัง

สยาม  350  ปีในปีนี้ผมอยากเชื่อมเรื่องให้เห็นว่า พระจิตตั้งพระศาสนจักร  

พระจิตน�าทางพระศาสนจักร แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของมนุษย์ ผมจ�าได้ว่า 

ท่ีนิทรรศการเก่ียวกับประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ท่ีวัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา มีรายชื่อมิชชันนารีคณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส อยู่  331  คน 

เพื่อบอกว่า กว่าจะสร้างพระศาสนจักรในประเทศไทย เราต้องแลกมากับมิชชัน

นารีจ�านวนมหาศาล และจวบจนการเดินทางมาถึงยุคสมัยของเรา มรดกที่สร้าง

พระศาสนจักร เรามีพระสงฆ์จ�านวนเท่าไหร่ มีโรงเรียนจ�านวนเท่าไหร่ และมี

อะไรอีกที่เกิดขึ้น สถิติพวกนี้ต้องไปหาในหนังสือปฏิทินคาทอลิก ฉบับเล่ม ที่

สื่อมวลชน ส�านักงานผมเองนี่แหละที่ท�า

 หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจ�าปี 2019 นอนแน่นิ่งอยู่หน้าจอทีวี เป็น 

กลุ่มของแหล่งข้อมูล เพลง วิดีทัศน์ และหนังสือบางส่วนที่ผมเลือกวางไว ้

ข้างหน้าทีวี แน่นอนว่า หนังสืออาจจะกระจัดกระจายทั่วห้อง แต่มุมหน้าทีวี  

ไม่พลาด หนังสือศาสนาอยู่ตรงนั้น ผมเพิ่งเอามาวางได้ไม่เกิน 1 เดือน ในที่สุด

ก็พบหนังสือเล่มนี้ไม่ยาก แต่ที่อัศจรรย์ใจกว่านั้น ไม่ใช่การได้พบหนังสือ ปก

หนังสือของปฏิทินคาทอลิกปี  2019  คือรูปเหตุการณ์วันพระจิตเสด็จลงมา ผม

รีบเปิดเข้าไปยังหน้าที่ตัวเองเป็นคนเขียนค�าน�าไว้ (ปกติเวลาพิมพ์งานหนังสือ



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 27 ประจำาวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2019 หน้า 19

“มูลนิธิโคเออร์จัดโครงการคนสูช้วิีตเขตยานนาวา” วนัจนัทร์ 

ที่ 3 มิถุนายน 2019 เวลา 18.00-19.30 น. ที่หน้าอาคารสภาประมุข 

บาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มูลนิธิโคเออร์จัดกิจกรรม “โครงการ

คนสู้ชีวิตเขตยานนาวา” โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เหรัญญิก

สภาประมขุบาดหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย และประธานมลูนธิโิคเออร์  

เป็นประธานในการด�าเนินกิจกรรม เพื่อพบปะและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในเขต

ยานนาวา และแลกเปลี่ยนปัญหาที่ประสบของพี่น้องชุมชนและต้องการความ

ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง จากพี่น้อง 7 ชุมชน ประกอบด้วย 1. ชุมชนร่วมพัฒนา

วัดช่องนนทรี 2. ชุมชนสรรค์สุข 3. ชุมชนคาลเท็กซ์ 4. ชุมชนบัวหลวง 5. 

ชุมชนบากอง 1 6. ชุมชนบากอง 3 และ 7. ชุมชนโรงถ่าน รวม 80 คน ซึ่งได้

พบปะพูดคุยหาแนวทางในการช่วยเหลือคนยากจน โดยส่วนใหญ่อยากให้ช่วย 

เรื่องปากท้อง เช่น อยากให้มีการจ�าหน่ายข้าวสารราคาถูก และหาแนวทาง 

ในการเช่ือมแต่ละชุมชนโดยมีการคัดเลือกหัวหน้าของแต่ละชุมชนในการเป็น

ปากเสียงให้กับชาวชุมชนในการช่วยเหลือในครั้งต่อไป หลังจากนั้นมีการแจก

ข้าวสารอาหารแห้ง และผัดซีอิ๊ว ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“ฉลองวัด” คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา วันศุกร์ที่ 24 

พฤษภาคม 2019 ก่อนมิสซามีการร�าอวยพร โอกาส 350 ปี มิซซังสยาม โดย

กลุ่มผู้สูงอายุ

“ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์” คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน วันศุกร์ที่ 24 

พฤษภาคม 2019 เวลา 18.00 น. ที่วัดนักบุญยอห์นบอสโก เพชรบุรีตัดใหม่ 

กรุงเทพมหานคร

คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม จุดตะเกียงนาวาธรรมทูต และ 

ถวายดอกไม้แด่บรรพชน ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 เวลา 19.00 น.             



ปีที่ 43 ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 30 มิถุน�ยน - 6 กรกฎ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 21 มื้อนี้ใครเสิร์ฟ
 จริงๆ จะว่าไปแล้วเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ก็มีหลายตอนเหมือนกัน 

ที่ผมประทับใจ และเหตุการณ์หนึ่งคือ เหตุการณ์ที่เอมมาอูส

 พระวรสารโดยนักบุญลูกา ได้เล่าเรื่องราวหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรง 

สิน้พระชนม์บนไม้กางเขน หลงัจากน้ันเหมอืนว่าพระองค์กลบัมา และเหตุการณ์

หนึ่งคือ เหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งร่วมทางไปกับอัครสาวก 2 องค์ขณะที่ก�าลัง

เดนิทางไปเอมมาอสู และอคัรสาวก 2 องค์นัน้ได้เชิญชายคนนัน้มาร่วมรับประทาน

อาหาร และแน่นอนพวกเขารับประทานขนมปัง และที่สุดเหตุการณ์เหล่านี้ก็

สะท้อนให้คนท้ังสามคนร�าลึกถึงกัน พวกเขาจ�าพระเยซูเจ้าได้ตอนพระองค ์

ทรงบิปัง

 ภาพเขียนที่ชื่อ “อาหารเย็นที่เอมมาอูส” วาดโดย Venezia ในราวปี 

1515-20 แสดงถึงเหตุการณ์นี้ แต่สิ่งที่ศิลปินซ่อนไว้คือ ชายสองคนที่อยู่ข้างๆ 

โต๊ะอาหาร สันนิษฐานว่า ชายคนชุดด�าด้านซ้ายของภาพคือภาพคนที่ให้เงิน

ค่าจ้างในการวาดของศิลปิน ส่วนอีกคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนเด็กรับใช้อาจเป็น

ตัวแทนของศิลปินก็เป็นได้

 เหตกุารณ์จริงคงไม่ใช่ในภาพทีศ่ลิปินวาด แต่เราสามารถสร้างเหตกุารณ์

ปัจจุบันให้คนจดจ�าพระเยซูเจ้าได้เมื่อเรารักซึ่งกันและกัน

“ฉลอง 84 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา” บิชอปซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 84 ปี บ้านเณร 

พระหฤทัย ศรีราชา และบวชบาดหลวง 3 องค์ สังฆานุกรยอห์น เอกพงษ์ 

สุวิชากร สังฆานุกรอันตนแห่งปาดัว ภัทร์ติยะ อินทวัน และสังฆานุกร 

ยอห์น มัทธิว วรวุฒิ มาหา โดยมีอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์ บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  

วีระ อาภรณ์รัตน์ บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บิชอปลอเรนซ์  

เทียนชัย สมานจิต บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ร่วมพิธี วันเสาร์ที่ 8 

มิถุนายน 2019 ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา




