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ความรักและพระพร... 

ใช้ชีวิตบอกเล่าเรื่องราว
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช ู
บิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต

60 ปี ชีวิตสงฆ์ 
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“บวชสงฆ์ใหม่โคราช” บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณบวชสังฆานุกรนิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี เป็นพระสงฆ์ 

แห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมา (มิซซังนครราชสีมา) วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 

2019 ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา

อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขเขตศาสนปกครองท่าแร่-

หนองแสง (มิซซังท่าแร่-หนองแสง) เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส

สมโภชพระจิตเจ้า พร้อมด้วยคุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ และได้ร่วม

แสดงความยินดีกับเซอร์มารีย์ เซลิน แห่งนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู, 

ocd. (ลูซีอา สมศรี ศรีอ่อน สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ จ.สกลนคร) 

โอกาสพัชรสมโภช 60 ปี แห่งการปฏิญาณตน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

“ฉลองวัด” บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปโตร โนนแฝก จ.นครราชสีมา 

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019

“ฉลองวัด” บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณฉลองวัดมารีย์น�าไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019

ที่ศูนย์เดอมาเซอร์เซโนด์ อ.เชียงคาน จ.เลย
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 วันที่ 11 พฤษภาคม 2019 ณ วัดนักบุญ 

ฟิลปิและยากอบ หวัไผ่ มีพิธบูีชาขอบพระคณุ โอกาส

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ฉลองครบ 75 ปี แห่งการ

สถาปนามิซซังจันทบุรี รวมทั้งร่วมแสดงความยินดี

กับบิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต บิชอปกติตคิณุ 

มซิซงัจนัทบรุ ี โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ครบ 60 ปี  

และคุณพ่อแสวง สามิภักดิ์ บวชเป็นบาดหลวงครบ 

50 ปี โดยมีบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุข

เขตศาสนปกครองจันทบุรี เป็นประธานพิธี ร่วมกับ

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระคาร์ดินัล 

ฟรงัซสิเซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณิช  อาร์ชบิชอป 

พอล ชาง อิน-นัม  บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา  

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์   บิชอปยอห์น บอสโก 

ปัญญา กฤษเจริญ  บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย บิชอปยอแซฟ 

สงัวาลย์ ศรุะศรางค์ พระคาร์ดินัล Anthony Soter 

Fernandez, emeritus อาร์ชบิชอป Murphy Pa- 

kiam, emeritus   อาร์ชบิชอป John Ha, emeri-

tus  อาร์ชบิชอป Simon Poh Hoon Seng    พร้อม 

ด้วยบาดหลวง นักบวช และบรรดาสัตบุรุษเข้าร่วม

พิธีจ�านวนมาก

 มิซซังจันทบุรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมิซซัง

กรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะสงฆ์มิซซังต่างประเทศแห่งกรุง

ปารีสเป็นผู้ปกครองดูแล มีบาดหลวงชาวไทยร่วมงาน

ด้วยแต่จ�านวนยังไม่มากนัก เนื่องจากมิซซังกรุงเทพฯ 

มีอาณาเขตกว้างขวางมาก การติดต่อและการคมนาคม

ในสมัยนั้นไม่สะดวก การดูแลสัตบุรุษท�าได้ไม่ทั่วถึง จึง

มีแนวคิดในการแบ่งมิซซัง เพื่อสะดวกในการปกครอง

ดูแล ดังนั้น สันตะส�านักโดยสมเด็จพระสันตะปาปา 

ปีโอ ที่ 12 ได้ประกาศแบ่งมิซซังจันทบุรีออกจาก 

มิซซังกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 

และประกาศแต่งตั้งคุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง เป็น

บิชอปแห่งบาร์คูโซ และประมุขแห่งมิซซังจันทบุรี เมื่อ

วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1944 คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิด- 

สว่าง ได้รับการบวชเป็นบิชอปจากบิชอปมารี โยเซฟ 

แปร์รอส ประมุขแห่งมิซซังกรุงเทพฯ ในขณะนั้น เมื่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ณ วัดนักบุญฟิลิปและ

ยากอบ หัวไผ่ ซึ่งนับได้ว่า มิซซังจันทบุรีเป็นมิซซังแรก

ที่ปกครองโดยบิชอป และบาดหลวงที่เป็นคนไทย

 มิซซังจันทบุรี ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การเฉลิมฉลอง 75 ปี สถาปนามิซซังจันทบุรี (ค.ศ. 

1944-2019) ดังนั้น เพื่อการเตรียมตัวเตรียมจิตใจ

ของพี่น้องในเขตมิซซังจันทบุรี ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงจัด 

การเฉลิมฉลองด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้

 หลักการและเหตุผล เนื่องด้วย มิซซังจันทบุรี 

ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ จากสันตะส�านัก

วาติกัน ในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 

ลงนามแต่งตั้งวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 ซึ่ง 

ในขณะนั้น บิชอปเรอเน แปร์รอส บิชอปแห่งมิซซัง

กรุงเทพฯ ได้ท�าการบวชคุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง 

เป็นบิชอปแห่งมิซซังจันทบุรี ซึ่งเป็นบิชอปไทยองค์แรก 

ของประเทศไทย และมีบาดหลวงจ�านวน 16 องค์  

เป็นผู้ร่วมงานที่เป็นคนไทยทั้งหมด จากวันนั้นถึงวันนี้  

โอกาสเฉลิมฉลอง 75 ปี ของมิซซังจันทบุรี (ค.ศ. 

1944-2019) จึงเป็นโอกาสที่เราย้อนมองดูอดีตด้วย 

ความกตญัญรููค้ณุ ด�ารงชวีติในปัจจบัุนด้วยความกระตอื- 

รือร้น และมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง เพื่อร่วมกัน 

ฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่ อีกทั้งในปี ค.ศ. 2019 นี้  

ยังเป็นโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามซิซงัสยาม

อีกด้วย จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญที่บาดหลวง นักบวช 

และคริสตชนในมิซซังจันทบุรี ได้ร่วมกันร�าลึก ทบทวน 

ไตร่ตรอง และแสดงความกตัญญูรู้คุณ ถึงบรรดามิชชัน 

นารี และบรรพชนในอดีต ที่ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พี่น้อง 

คริสตชนในมิซซัง ในพันธกิจด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 

เพื่อมองสภาพความเป็นจริงของชีวิตศิษย์พระคริสต์ 

ในสังคมปัจจุบัน และเกิดความท้าทายของมิซซังใน 

อนาคต ทั้งนี้ บุคลากรในทุกภาคส่วนของมิซซังจะได้ 

ร่วมกันเดินหน้า ฟื้นฟู และพัฒนาให้พันธกิจตามแผน

อภิบาล มิซซังจันทบุรี ค.ศ. 2016-2020 เจริญก้าวหน้า

บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 โอกาสฉลอง 60 ปี ชีวิตสงฆ์ของบิชอป 

เทียนชัย สมานจิต บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้

เขียนสาส์นแสดงความยินดีแด่บิชอปเทียนชัย สมาน-

จิต ว่า “มิซซังจันทบุรีขอโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาส

ส�าคัญแห่งการฉลอง 75 ปี การสถาปนามิซซังจันทบุรี 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและพระพรของพระองค์ผ่าน

ทางมิชชันนารีและบรรพชนของเรา ไม่ว่าจะเป็นบิชอป 

บาดหลวง  นักบวช และฆราวาสผู้มีน�้าใจดีทั้งหลาย เรา

ได้รับมรดกตกทอดจากน�้าพักน�้าแรง ความเสียสละของ

ท่าน และเราจะต้องสืบทอดสานต่อพันธกิจแห่งความ

รักและความรอดต่อไป

 ขอแสดงความยินดีกับบิชอปเทียนชัย สมาน-

จิต ซึ่งฉลองครบ 60 ปี ชีวิตสงฆ์ พระคุณเจ้าเป็นบคุคล

ส�าคญัมากผูห้นึง่ของประวัตศิาสตร์ 75 ปี มซิซงัจันทบุร ี

ในฐานะนายชุมพาบาลปกครองเป็นเวลายาวนานถึง  

37 ปี สร้างคุณประโยชน์มหาศาลแก่มิซซัง ขอขอบ 

พระคุณพระคุณเจ้า และขอพระเจ้าประทานพระพรแด่

พระคุณเจ้ามากๆ

 ขอแสดงความยินดีกับบาดหลวงแสวง 

สามิภักดิ์ ซึ่งฉลองครบ 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อได้ 

ท�างานรับใช้มิซซังอย่างเข้มแข็งตามคติพจน์ของคุณพ่อ 

“ทั้งกายทั้งใจ มอบแด่พระองค์” ขอขอบคุณและขอให้

มีสุขภาพแข็งแรง”

 เด็กชายเทียนชัย สมานจิต เกิดที่บ้านหัวไผ่ 

อ.พานทอง จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.

1931 (พ.ศ. 2474) บิดาชื่อ ยอแซฟ ธง สมาน-

จิต มารดาชื่อมาร์ธา แก้ว สมานจิต รับศีลล้างบาป 

(อ่านต่อหน้า 4)

ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

ฉลอง 75 ปี มิซซังจันทบุรี 
ฉลอง 60 ปี ชีวิตสงฆ์ บิชอปเทียนชัย สมานจิต
ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อแสวง สามิภักดิ์
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ในวันรุ่งขึ้น วันอาทิตย์ที่  29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931

(พ.ศ. 2474) ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จาก

คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง เจ้าอาวาส (ซึ่งต่อมาได้

เป็นบิชอปไทยองค์แรก) โดยมคีณุครูประพาส ชยัเจริญ 

(ก�๊า) ศิษย์เก่าจากโรงเรียนฝึกหัดครูทาร์ซีซีโอ แปดริ้ว 

เป็นพ่อทูนหัว ได้รับนามนักบุญลอเรนซ์ เป็นองค์

อุปถัมภ์

 รับการศึกษาที่โรงเรียนนักบุญฟิลิปและยากอบ 

หัวไผ่ ตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมปีที่ 2 เห็น

เพื่อนรุ่นพี่จบประถมปีที่ 4 ไปเข้าบ้านเณรที่ศรีราชาก็

อยากเป็นเณรกับเขา ท่ีมกีระแสเรยีกอยากเป็นบาดหลวง 

ตัง้แต่เลก็ๆ นีก็้เป็นหน้ีบุญคณุคณุแม่ทีป่ลกุให้ต่ืนแต่เช้า 

ไปร่วมบชูามสิซา กลับมาบ้านกถ็วายมสิซากบัน้องๆ ต้อง 

ขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูง ก�าลังจะขึ้นเรียนประถมปีที่ 

3 เม่ือปี ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) เกดิกรณพีพิาทอนิโดจนี 

เรื่อง เขตแดนไทย-ลาว ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 

รัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เข้าใจผิดคิดว่า

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาฝรั่งเศส (ที่จริงนิกายคาทอลิก 

แปลว่า สากล เป็นศาสนาของทุกชาติทุกภาษา) ผู้

ว่าราชการจังหวัดชลบุรีสั่งให้ปิดวัด ปิดโรงเรียน ต่อ

ต้านฝรั่งเศส คิดว่าชาวคริสต์เอาใจช่วยฝรั่งเศส เพราะ

ถือศาสนาคริสต์เหมือนกัน เด็กๆ แถวหัวไผ่ พนัส 

ชลบุรีไม่มีที่เรียน บิชอปเรอเน แปร์รอส ก็อนุญาตให้

เด็กๆ ที่ไม่มีที่เรียนไปอยู่ที่บ้านเณรศรีราชา ซึ่งก็ถูกปิด 

เหมือนกัน เณรถูกส่งไปอยู่ที่บางนกแขวก บาดหลวง 

ฝรั่งเศสถูกเรียกเข้ากรุงเทพฯ หมด สมัยเดียวนี้มีการ 

เบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรงที่บ้านสองคอน จ.มุกดา- 

หาร ต�ารวจพุทธได้ยิงซิสเตอร์ 2 คน ครูค�าสอน 1 

คน แม่บ้าน 1 คน กับเด็กผู้หญิง 3 คนตาย ซึ่งต่อมา

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 (นักบุญ) 

ได้ประกาศแต่งตั้งเป็นบุญราศี การเบียดเบียนศาสนา

ด�าเนินอยู่ 2 ปี ก็ยุติ

 ขณะนั้น ด.ช.เทียนชัย อายุ 9 ขวบ ก็ต้องออก

จากบ้านหัวไผ่ เพ่ือไปเรียนต่อที่โรงเรียนดาราสมุทร 

ศรีราชา แต่พักอยู่ที่บ้านเณรกับเพื่อนๆ อีก 30 กว่า

คน วัดหัวไผ่บริการข้าว กินอยู่  เรียนฟรี 2 ปี มีคุณพ่อ 

ฟรีเยรีโอ ชาวอิตาเลียน (ไม่ใช่ฝรั่งเศส) คณะซาเลเซียน

อบรมดูแล เลี้ยงแพะ ท�าสวนครัว (ล่าสัตว์กลางคืน) 

เพือ่ทุ่นค่าใช้จ่าย เมือ่การเบียดเบียนยุต ิก่อนส่งกลบับ้าน 

ผู้ใหญ่ก็ถามว่ามีใครสมัครเป็นเณรอยู่ต่อบ้างไหม? ก็มี 

เด็กสนใจ 4 คน (คือ ส�าราญ ใช่กิจ เลียม เทียนชัย) มี

เด็กจากกรุงเทพฯ มาสมทบอีก 2 คน รวมปีแรก มีเณร 

6 คน ยังไม่มีคุณพ่ออธิการดูแลอย่างแท้จริง ปีที่ 2 มี

คุณพ่อสงวน สุวรรณศรี เป็นอธิการ มีเณรเพิ่มขึ้น ปี

ที่ 3 

 คุณพ่อมีแชล อ่อน (มงคล) ประคองจิต เป็น

อธิการ เณรที่ย้ายไปอยู่ที่บางนกแขวก ตอนเบียดเบียน

ศาสนา ก็กลับไปอยู่ที่ศรีราชาดังเดิม ในปีนี้ ปี ค.ศ. 1944  

มีการแยกมิซซังจันทบุรีออกจากมิซซังกรุงเทพฯ 

โรงเรียนอสัสมัชญัไปเปิดสาขาทีศ่รีราชา เจ้าของโรงเรยีน

ดาราสมุทรที่ขออนุญาตบราเดอร์ใช้บ้านพักตากอากาศ

ที่ศรีราชาเปิดโรงเรียนก็ยกกิจการของโรงเรียนดารา-

สมุทรให้บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา โรงเรียนดารา-

ฉลองวัดนักบุญฟิลิป (ต่อจากหน้า 3)
สมุทรจึงต้องย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่คือท่ีตั้งอยู่ใน

ปัจจุบัน เณรเทียนชัยก็เรียนที่โรงเรียนดาราสมทุรตั้งแต่

ชั้นมัธยมปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 จากนั้นต้องไป

เรียนต่อชั้นมัธยมปลายจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 เณรเทียน-

ชัย สมานจิต จบชั้นมัธยมปีที่ 6 ใน ปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 

2489) มีเพื่อนเณรร่วมรุ่นที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 ด้วยกัน 

5 คน คือ 1. เณรฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู (พระคาร์ดินัลมีชัย  

กิจบุญชู) 2. เณรเสวียง ศุระศรางค์ 3. เณรศวง  

ศุระศรางค์ 4. เณรส�าราญ ตระกูลเง็ก 5. เณรกิ๊น  

บุญเจือ (กีรติ บุญเจือ)

 เณรเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 แล้ว ก่อนไป

ศึกษาต่อที่บ้านเณรใหญ่ที่ปีนัง หรือกรุงโรม ต้องสอน

เรียนครึ่งวัน และเรียนภาษาละตินและฝรั่งเศสครึ่งวัน 

เณรเทียนชัย สมานจิต จบชั้นมัธยมปีที่ 6 อายุยังน้อย 

จึงอยู่สอนเรียนเป็นเวลา 6 ปี กว่าจะได้ไปศึกษาต่อที่

บ้านเณรใหญ่ปีนัง ขณะที่เณรคนอื่นๆ อายุมากกว่าได้

ไปบ้านเณรใหญ่ก่อน ยกเว้นเณรฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู ต้อง

เป็นครูใหญ่โรงเรียนดาราสมุทรอยู่หลายปี หาคนแทน

ล�าบาก จึงไปบ้านเณรใหญ่ทีหลังและบวชทีหลัง

 ค.ศ. 1952 พระคุณเจ้ายาโกเบ แจง เกิดสว่าง  

มรณภาพ คุณพ่อซีมอน ศรีจันทร์ ศรีประมงค์ เป็น

ผู ้รักษาการกับคณะที่ปรึกษาได้มีมติส่งเณรเทียนชัย 

สมานจิต ไปบ้านเณรใหญ่ที่ปีนัง พร้อมกับรุ่นน้อง 2 คน 

คือ เณรเม่งเก่ง แซ่เซียว (เมธี วรรณชัยวงศ์) และ 

เณรสง่า จนัทรสมศกัดิ ์อยู่ทีปี่นงัคณุพ่อเรยีกช่ือนามสกลุ

บ้าง ชื่อบ้าง คือ เซียว สมานจิต และสง่า ซึ่งน�าหน้าด้วย

ตัว S จึงนั่งวงเดียวกันที่โต๊ะอาหารตลอด 6 ปี แต่เรา

ตกลงกันใช้ภาษาละติน (ไม่พูดไทยกัน)

 บ้านเณรใหญ่ท่ีป ีนังตั้งขึ้นท่ีกรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชื่อ COLLEGE 

GENERAL เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย ส�าหรับ 

อบรมเณรเพือ่เตรยีมตวัเป็นบาดหลวง เด็กไทยต่างศาสนา 

อยากจะเรียนด้วยกไ็ม่ห้าม แต่เนือ่งจากมีการเบยีดเบยีน 

ศาสนาหลงัสมเดจ็พระนารายณ์ บ้านเณรท่ีกรุงศรีอยุธยา 

นี้ต้องย้ายไปที่เวียดนาม และที่อินเดีย สุดท้ายไปอยู่ที่ 

ปีนังเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้ว เป็นบ้านเณรใหญ่ส�าหรับ 

หลายๆ ประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลี เวียดนาม ลาว 

 ไทย เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย แม้กระท่ัง 

จีนหลังปกครองระบอบคอมมวินสิต์ ท้ังอาจารย์และเณร 

ต้องอพยพหนีภัยคอมมิวนิสต์ไปอยู่ที่บ้านเณรปีนังก่อน 

กลุ่มเณรเทียนชัยไปหลายปี สมัยนั้นจึงใช้ภาษาละติน 

เป็นภาษากลาง ใช้ทั้งเรียนทั้งพูด ปลายปีหยุดเรียนเณร 

อื่นๆ กลับบ้านได้ ยกเว้นเณรจีนกับเณรไทยกลับบ้าน 

ไม่ได้ เณรไทยกลับก็กลัวถูกเกณฑ์ทหาร แต่พวกเราก็ 

ได้ขอร้องผู้ใหญ่อย่างน้อยครึ่งทางให้กลับได้ครั้งหนึ่ง  

ต่อมารุ่นน้องๆ ก็กลับมาได้ทุกปี เมื่ออยู่บ้านเณรเล็ก 

และบ้านเณรใหญ่ ก็พยายามถือระเบียบวินัยดีๆ กลัว 

จะไม่ได้บวช แต่ในช่วงปีสุดท้ายรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะ 

ท่ีจะเป็นบาดหลวง ผู้ใหญ่ไม่ให้บวชก็ไม่เสียใจ สุดแต ่

น�้าพระทัยพระเจ้า เมื่อเรียนจบ 6 ปี ก่อนกลับบ้าน  

รุ่นน้องก็ร้องเพลงอ�าลาเป็นก�าลังใจ ใครแต่ไว้ไม่ทราบ

ใจความดีมาก เป็นภาษาละติน : “Christi nomen, 

Fratres carissimi, concivibus vestris praeco-

nite qui sub unbra mortis sedent tristissimi. Ite 

Fratres, ite!” (พี่ๆ ที่รัก จงไปประกาศพระนามพระ

คริสตเจ้าแก่พี่น้องร่วมชาติของท่าน ซึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มเงา

แห่งความตาย น่าเศร้ามาก ไปเถิด พี่เอ๋ย ไปเถิด!) แล้ว

เราก็จากกันไป โดยไม่มีหวังจะพบกันอีก โดยเฉพาะ 

พี่น้องต่างชาติ

 เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว ผู้ใหญ่ก็ก�าหนด

ให้ไปอยูต่ามวดั รอรับศลีบวชเป็นเวลาประมาณ 2 เดอืน 

เณรเม่งเก่ง แซ่เซียว (เมธี วรรณชัยวงศ์) อยู่ช่วยที่ 

วัดพระหฤทัย ศรีราชา เณรสง่า จันทรสมศักดิ์ อยู่ช่วย

ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ และเณรเทียนชัย 

สมานจิต อยู่ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี ที่สุดเณรทั้งสามก็ได้รับศีลบวชเป็น Subdea-

cons (ผู้ช่วยสังฆานุกร) และ Deacons (สังฆานุกร) 

ในวันที่ 25 และวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 

2502) ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ และใน 

วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1959 เณรเปาโล เม่งเก่ง  

แซ่เซียว และเณรลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ก็ได้รับ 

ศีลบวชเป็นบาดหลวง ส่วนเณรยออากิม สง่า จันทร- 

สมศกัด์ิ ขอแยกไปรับศลีบวชเป็นบาดหลวงทีอ่าสนวหิาร

พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วัดบ้านเกิด ใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 เนื่องจากพี่น้อง

จ�านวนมากต้องเดินทางไกลไปร่วมพิธีบวชบาดหลวง 

ที่วัดหัวไผ่ไม่สะดวก

 หลงัจากรบัศลีบวชเป็นบาดหลวงแล้ว แต่ละคน 

ก็เข้าประจ�าหน้าที่ทันที คุณพ่อเปาโล เมธี วรรณชัย-

วงศ์ รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย ศรีราชา 

คุณพ่อยออากิม สง่า จันทรสมศักดิ์ รับหน้าที่เป็นปลัด 

เจ้าอาวาสวดันกับญุฟิลปิและยากอบ และคณุพ่อลอเรนซ์ 

เทียนชัย สมานจิต รับหน้าที่เป็นปลัดเจ้าอาวาสอาสน-

วิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ขณะที่เป็น 

ปลัดเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ จันทบุรี 4 ปี (ค.ศ. 1959-

1963) กท็�าหน้าทีเ่ป็นจติตาธกิารซสิเตอร์คณะรกักางเขน 

แห่งจันทบุรี เป็นเวลา 3 ปี โดยให้ร�าพึงและถวายบูชา

มิสซาให้คณะซิสเตอร์ทุกเช้า และให้การอบรมทุกเย็น 

ฟังแก้บาปทุกสัปดาห์ ขณะเป็นปลัดเจ้าอาวาสที่อาสน-

วิหารฯ จันทบุรี ก็ได้รับประสบการณ์มากมาย ได้สอน

ค�าสอนเด็กนักเรียน และผู้ใหญ่ท่ีกลับใจเรียนค�าสอน

โอกาสแต่งงาน ได้จัดการแต่งงานให้ 30 คู่ เข้าประชุม

คณะพลมารีย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้ไปสวดเย็นตามบ้าน

หลังวัดกับพลมารีย์ กว่าจะครบเป็นเวลา 3 ปี หลัง

จากนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดอารักขเทวดา  

แหลมประดู่ ปากน�้า จันทบุรี แทนคุณพ่อซามูแอล 

สมุห์ พานิชเกษม (ซึ่งลาเกษียณ) และดูวัดใหม ่

ที่ท่าแฉลบ (วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร) ด้วยเป็นเวลา 2 

ปี (ค.ศ. 1963-1965)

(อ่านต่อหน้า 14)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 11)

14 มิถุนายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l   การปรับเปลี่ยนพันธุกรรม ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้กระท�ากับพืชเท่านั้น แต่บัดนี้

ก�าลังจะเกิดกับมนุษย์ด้วย ยิ่งกว่านั้น มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้ามา

ปรับปรุงความสามารถทางสติปัญญาและน�ามาซึ่งประเด็นให้ถกเถียงกันในวงสนทนา

 แอนเดอร์ส แซนด์เบิร์ก (มหาวิทยาลัยแห่งออกซ์ฟอร์ด) กล่าวให้ความ

เห็นว่า

 “ดังน้ันแนวคิดหนึ่งที่ผมได้ท�าวิจัยซึ่งนับว่าเป็นส่วนท่ีดีอย่างหนึ่งก็คือสิ่ง

ที่เรียกว่า ‘การเทียบเคียงพลังสมองทั้งหมด’ (‘a whole brain emulation’) ก็คือ

คุณสามารถสแกนสมองมนุษย์และน�ามาสร้างเป็นซอฟท์แวร์ท่ีมีพลังสมองสมรรถภาพ

เดียวกันและน�าไปใช้ได้ นี่ก่อเกิดประโยชน์มากมาย คุณสามารถท�าส�าเนาความคิด

อ่านเก็บไว้ คุณจะไม่เสื่อมชรา คุณสามารถส่งผ่านตัวตนของคุณลงไปในอินเทอร์เน็ต 

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวตนเองเข้าไปในร่างกายที่เหมาะสมกว่า...”

l  ศาสตราจารย์แอนเดอร์ส แซนด์เบิร์ก จากมหาวิทยาลัยแห่งออกซ์ฟอร์ด 

ยืนยันว่าเทคโนโลยีนาโนและเภสัชกรรม ก�าลังมุ่งค้นคว้าวิธี “มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ”  

ให้กับชีวิตมนุษย์ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจริงบัดน้ียอมรับกันว่าสามารถ 

ท�าได้แล้ว
 แอนเดอร์ส แซนด์เบิร์ก (มหาวิทยาลัยแห่งออกซ์ฟอร์ด) เสริมว่า 
 “ผมคิดว่าการปรับปรุงสภาพร่างกายมนุษย์ (enhancing) ให้ดีเยี่ยมนั้น เรา
ท�ากันได้แล้วด้วยหยูกยา เส้นแดนแบ่งแยกการบ�าบัดรักษา การป้องกัน กับปรับปรุง
สภาพร่างกายให้ดีเยี่ยมนั้นบัดนี้เป็นเส้นแบ่งคลุมเครือไม่ชัดเจนอีกต่อไปแล้ว”

•	 นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการท�าให้มนุษย์มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แบบ
เช่นนี้น่าจะเป็นเรื่องแง่บวกในทางหลักศีลธรรม 

แนวคดิพน้มนษุย์นยิม (Transhumanism)*** 
และมนุษย์ตัดแต่งพันธุกรรม (genetically altering people) 

นับเป็นความท้าทายใหญ่หลวงต่อหลักจริยธรรมในโลกปัจจุบัน

 จูเลียน ซาวูเลสคู (มหาวิท- 

ยาลัยแห่งออกซ์ฟอร์ด) จึงเสนอความ

คิดของเขาว่า

 “ความเป็นไปได้ในการตัดแต่ง

ยีนในอนาคตนั้น อาจเป็นหนทางที่จะ

เปลี่ยนหลักศีลธรรมในตัวมนุษย์ไปด้วย 

ตัวอย่างเช่น สามารถเอาจิตที่ขาดความ

ส�านึกผิด* ออกไปจากร่างกายตั้งแต่เป็น 

ตัวอ่อนก่อนจะเข้าสู่ระยะทารก (Em-

 เอเลน่า พอสติโก (มหาวิทยาลัยฟรังซิสโก เดอ วิกตอเรีย) จึงให้ข้อคิดว่า 

 พวกเขาพูดเร่ืองการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ด้วยแวดวงศัพท์ทางชีวฟิสิกส์ 

ในขณะท่ีความเป็นมนุษย์นั้นจะดีกว่าหรือสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ก็ด้วยมิติด้าน

ต่างๆ อย่างครบถ้วน  นี่เป็นเรื่องทางกายภาพ แต่ต้องมีเรื่องศีลธรรม และมิติทาง

สังคมร่วมอยู่ด้วย”

l   เหนืออื่นใด มันต้องจัดเตรียมหนทางไปต่อหลังจากนั้นในการยืดชีวิตมนุษย์

ให้ยาวออกไป ในหลายกรณีมันก็ไม่รู้จะยืนยาวไปท�าไม

 เจน เอ.ไดร์เวอร์ (วิทยาลัยเภสัชฮาวาร์ด) จึงให้ข้อคิดว่า 

 “ดิฉันคิดว่าความท้าทายเรื่องใหญ่ต่อหลักจริยธรรมยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือ 

การช่วยผู้สูงวัยในหมู่ผู้ที่มีวัฒนธรรมแบบบ้านเราในสหรัฐอเมริกา ที่บ่อยๆ พวกเขา

รู้สึกตนเองไร้ค่าและเป็นภาระแก่ผู้อื่น คือช่วยพวกเขาให้พบความหมายและสงบได้

ในช่วงวันวัยสุดท้ายของชีวิต”

l  นักวิทยาศาสตร์ ศาล นักปรัชญา และนักเทววิทยา ถกเถียงกันเกี่ยวกับ

แนวคิดพ้นมนุษย์นิยม (transhumanism)  ในการสัมมนาจัดขึ้นที่กรุงมาดริด โดย

มหาวิทยาลัยโคมิลลาส และมูลนิธิ The Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 

Foundation.

-------------------------------

 (หมายเหตุ ***ลัทธิพ้นมนุษย์ Transhumanism โดย อนุช อาภาภิรม 
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bryo) ในครรภ์มารดา” (*Psychopaths.... ไซโคพาธ เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรค

บุคลิกภาพผิดปกติ แบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) ซึ่งคน

ที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมนั้น จะขาดความเห็นใจผู้อื่น และขาดความ

ส�านึกผิดโดยสิ้นเชิง  บุคคลที่ถูกจัดอยู่ในประเภท Psychopaths นั้น เป็นบุคคลที่มี 

ความฉลาดน้อยทางอารมณ์ (lack of emotion) พวกเขาไม่เข้าใจอารมณ์ในแบบที่

คนทั่วไปเข้าใจ ไม่เข้าใจความรู้สึกผิด มักจะไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้น และไม่ค่อยรู้สึกถึง

ความกลัว ประมาณว่า ด้านชากว่าคนทั่วไป ท�าให้เสี่ยงต่อการที่พวกเขาจะท�าผิด

บรรทัดฐานของสังคมหรือกฎหมาย

 คนส่วนมากที่เคยได้ยินค�าว่า Psychopaths มักมองว่าผู้ที่เป็น Psycho-

paths เป็นคนเลวหรือเป็นบ้า เป็นฆาตกรโรคจิตที่สามารถฆ่าคนได้โดยไม่รู้สึกผิด 

เป็นคนโหดร้ายทารุณ จิตใจโหดเหี้ยมอ�ามหิต อีกนัยยะหนึ่งคือพวกเขาขาดความรู้สึก

ผิด (lack of guilt) หรือไม่สามารถรู้สึกผิดได้ (lack of feeling guilty) มันจึงเป็น

คุณลักษณะเด่นของบุคคลประเภท Psychopaths ไปแล้ว... ....ส่วนหนึ่งเรียบเรียง

จาก http://www.psychopathicwritings.com/ และ https://minorityworlds.

wordpress.com/.....ผู้แปล) 

l  เมื่อเผชิญหน้ากับการก้าวหน้าและการค้นคว้าวิจัยในรูปแบบนี้ ก็เป็นการสุ่ม

เสี่ยงที่จะเห็นว่ามนุษย์ถูกลดฐานะลงเป็นแค่เซลล์และยีน
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บทอธิษฐานภาวนา

สันติสุขที่ได้รับเมื่อเราได้ให้ไป

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เมื่อท่านเข้าบ้านใด จงกล่าวก่อนว่า 

“สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด” (ลูกา 10:5)

 พระเยซเูจ้าทรงสัง่ให้สานศุษิย์ของพระองค์ว่า “อย่ามสีมัภาระมากมาย

เวลาเดินทาง” การไม่มีสัมภาระอันมากมายนี้ท�าให้ชีวิตของเราไม่ยุ่งเหยิงไป 

กับสิ่งของ วัตถุ ยึดติดกับข้าวของมีค่า หรือแม้แต่การให้คุณค่ากับบางสิ่ง 

บางอย่าง  เช่น การแสวงหาความมั่นคง สถานะทางสังคม และอ�านาจ

 พระวรสารในอาทิตย์นี้ท้าทายให้เราตัดสินใจเลือก หนทางท่ีดูยาก

ล�าบาก และการตัดสินใจที่ไม่เหมือนกับทางโลก เพื่อเดินทางสวนกระแสตาม

วิถีทางโลก โดยเป็นพยานถึงองค์พระเยซูเจ้าแก่ผู้ที่มีความสงสัย และไม่เข้าใจ

ในค�าสอนของพระองค์ ด้วยการด�าเนินชีวิตที่มีความไว้วางใจในพระเจ้า

 พระเยซูเจ้าทรงส่งสาวกทั้งเจ็ดสิบสองคนออกไป โดยไม่มีพลังอ�านาจ

วิเศษ พระองค์ทรงตั้งใจส่งพวกเขาออกไปโดยไม่มีพลังอ�านาจวิเศษ พวกเขา

ต้องท�างานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความปีตยินิด ี พวกเขาจะต้องแสดง

ให้ทุกคนเห็นถึงความสงบสุข  พวกเขาต้องยอมรับในการต้อนรับทุกรูปแบบ

ที่มีให้ พร้อมด้วยความรู้สึกกตัญญูรู้คุณ พวกเขาจะต้องเป็นตัวแทนของพระ

เยซูเจ้าส�าหรับการรักษาความเจ็บป่วยและการให้อภัยคืนดีกัน และพระเยซูเจ้า

สัญญาว่าพวกเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนที่พบเจอ  และ

การอุทิศตนเพ่ืองานของพระเยซูจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบรรดา

สานุศิษย์ของพระองค์ด้วยเช่นกัน

 พระเยซูมอบหมายให้สาวกเจ็ดสิบสองคนออกไปประกาศข่าวดี  

เพื่อประกาศข่าวดีแห่งสันติสุข เป็นสันติสุขท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีการยอมรับ

ทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้อื่น เป็นสันติสุขที่มีจิตตารมณ์ของการรับใช้ และ 

มจีติวิญญาณแห่งความเมตตากรณุา ซ่ึงจะถกูส่งกลบัมาให้เราเมือ่เรายิง่แบ่งปัน

และประกาศสันติสุขนั้นให้กับผู้อื่น

 ข้าแต่พระเจ้าองค์แห่งสนัตสิขุ ขอพระองค์ทรงน�าทางลกูในการแบ่งปัน

ความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขให้แก่เพื่อนพี่น้องรอบข้าง ขอโปรด 

ให้ลูกสามารถสละน�้าใจของตนเองและความสุขส่วนตัว เพื่อที่ลูกสามารถมอบ 

ชีวติของลกู ในงานแห่งความรกัและสนัตสุิขของพระองค์ในโลกนีไ้ด้ด้วยเทอญ 

อาแมน

กีฬาชีวิต
 เพื่อนผมคนนี้ชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ
 ชอบเล่นเมื่อมีโอกาสชอบดูซะส่วนใหญ่
 จะว่าไปแล้วมากกว่าการดูเพลินๆ
 เพราะจะเทใจให้เหมือนก�าลังแข่งขันเอง
 อารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างนักกีฬา
 ยิ่งหากเป็นทีมไทยลงแข่ง
 เลือดความเป็นไทยเป็นต้องฉีดซ่านไปทั่วตัว
 ก่อนนี้ต้องดูถ่ายทอดสด
 ดูไปลุ้นไปส่งก�าลังใจไป...ขอให้ชนะ
 ได้แต้มก็ดีใจลิงโลดเสียแต้มเศร้าหดหู่
 นั่งตัวเกร็งตลอดการแข่งขันจนเมื่อยขบหัวใจ
 กว่าจะไปถึงแต้มสุดท้ายนาทีสุดท้าย
 ชนะก็อารมณ์หนึ่งแพ้ก็อีกอารมณ์หนึ่ง
 แต่เพราะเป็นคนจิตใจดี
 ชนะก็ดีใจระดับหนึ่ง
 เพราะไม่วายเห็นใจสงสารฝ่ายแพ้
 ประเภทเชียร์ทั้งมวยต่อเชียร์ทั้งมวยรอง
 ทว่าเบื้องหลังความรู้สึกเหล่านี้

ก็ถือว่าได้ท�าหน้าที่พลเมืองดีครบถ้วน
 เดี๋ยวนี้มีการดูรายการแข่งขันย้อนหลังได้
 รูปแบบการดูกีฬาจึงเปลี่ยนไป
 ต้องรู้ผลก่อนจึงค่อยดูการแข่งขัน
 ถ้าชนะ...ดู ถ้าแพ้...ไม่ดู
 เพื่อประหยัดพลังงานและความรู้สึก
 ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อย
 เริ่มต้นดูก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเพลินแล้ว
 กระหยิ่มกับความเก่งของทีมอีกต่างหาก
 ถึงแม้ในที่สุดแล้วก็ต้องปันใจให้ทีมแพ้เช่นเคย...
 ทว่าถ้าจะพูดกันแล้ว
 การแข่งขันกีฬา...การแข่งขันทุกชนิด
 ขึ้นชื่อว่าแข่งขันแล้วย่อมมีชนะย่อมมีแพ้
 ถ้าแข่งขันแล้วเสมอกันก็ไม่ถือว่าแข่งขัน
 แข่งขันเพื่อต้องการรู้ว่าทีมไหนเก่งกว่าทีมไหนเก่งที่สุด
 เพราะถ้าเก่งเท่ากันก็ไม่รู้ว่าจะแข่งขันไปท�าไม
 จะรู้สึกแย่ก็ตอนที่แข่งขันเสร็จ
 แทนที่จะพูดว่าทีมนี้เก่งกว่าทีมนั้น
 หรือทีมนั้นเก่งน้อยกว่าทีมนี้
 ก็พูดว่าทีมนี้ “ชนะ” ทีมนั้น “แพ้”
 ท�าเกิดความรู้สึกแบบสุดโต่ง
 ทีมไหนชนะก็สุดยอดทีมไหนแพ้ก็สุดแย่
 ราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ
 ทั้งๆ ที่ทีมชนะก็มีแพ้อยู่ในตัวขณะแข่งขัน
 ทั้งๆ ที่ทีมแพ้ก็มีชนะอยู่ตลอดการเล่น
 มันจึงเป็นเรื่องของจังหวะ...จังหวะได้จังหวะพลาด
 ในขณะที่ความสามารถของผู้เล่นเต็มร้อยทั้งสองฝ่าย
 มองในแง่นี้ผู้เล่นทุกคนเป็นผู้ชนะ
 จะแพ้ก็แค่แต้มแค่ประตูแค่คะแนน
 จะแพ้ก็แค่ทีมนั้นทีมนี้ที่ผู้เล่นสังกัดอยู่...
 นั่นคือการแข่งขันกีฬา
 การแข่งขันชีวิตก็ไม่ต่างกัน...ไม่มีค�าว่าแพ้
 หากเต็มร้อยกับชีวิตเต็มร้อยกับหน้าที่การงาน
 ก็พูดได้เต็มปากเต็มค�าว่าเป็นผู้ชนะ
 แม้จังหวะแม้โอกาสแม้ความเชี่ยวชาญต่างกัน
 แม้ผลส�าเร็จความมั่งมีฐานะจะไม่เท่ากัน
 เพราะแต่ละคนเกิดมาเป็นหนึ่งเดียวคนนี้

ชีวิตหนึ่งเดียวนี้จึงไม่มีไว้เพื่อแข่งขันกับคนอื่น
แข่งขันได้แค่กับตนเอง...ฉันชนะฉันแพ้ 
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การรับใช้คือหัวใจของชีวิตคริสตชน  

 วันที่  11  มิถุนายน ค.ศ. 2019  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวในบทเทศน์มิสซา

เช้า ณ วัดน้อยซางตามาร์ธา  ในหัวข้อ “การด�าเนิน

ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชน ผลของความสัมพันธ์

ระหว่างเรากบัพระเจ้า  ซ่ึงน�าคณุค่าและพระหรรษทาน 

สูจ่ติใจของเรา   เราจึงควรบ่มเพาะคณุค่าเหล่าน้ันและ 

ส่งต่อมิตรภาพที่ดีแก่เพื่อนพี่น้องของเรา”

หน้าที่ของคริสตชน   

 พระวรสารประจ�าวันนี้เป็นข้อความจากนักบุญ 

มัทธิว  บทที่ 10  ข้อ 7-13  เกี่ยวกับพันธกิจของบรรดา 

อัครสาวกซึ่งอ้างถึงหน้าที่ของคริสตชนทุกคน   คริสตชน 

พึงหาหนทางที่จะประกาศข่าวดี และมีหน้าที่ “รับใช้”  

ผู้อื่น  เราไม่ควร “นั่งเฉยๆ โดยไม่ท�าอะไรเลย”

กระแสเรียก “ที่จะรับใช้”  

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นความส�าคัญ

ของ “ชีวิตคริสตชน คือ การรับใช้เพื่อนพี่น้อง”  และ

เป็นที่น่าเศร้าที่มีคนจ�านวนหนึ่งที่แม้ปฏิบัติพันธกิจของ

การรับใช้ แต่ที่สุด “ได้ใช้ประโยชน์จากประชากรของ

พระเจ้า”  การกระท�าเช่นนี้เป็นกิจการที่ไม่ดี และไม่ดี

มากต่อประชากรของพระเจ้า  กระแสเรียกการ “รับใช้” 

จะต้องไม่ “หาผลประโยชน์จากสิ่งใดๆ” 

ด�าเนินชีวิตอิสระ     
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ความรอดพ้นที่ไม่ได้ซื้อหามา
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“ความรอดพ้นเป็นสิ่งท่ีเราได้รับมาโดยไม่ต้องซ้ือหา” 
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พระหรรษทานนั้นให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  “ในชีวิตฝ่ายจิต 

ของเรา  บ่อยครั้งที่เราตกอยู่ในอันตรายของการหลงทาง 

ไปกับการให้ความส�าคัญเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่  ราวกับ

ว่าเราต้องการติดสินบนพระเจ้า   ขอลูกๆ อย่าได้ท�า

เช่นนั้น  เพราะเป็นการกระท�าที่ไม่ดีเลย  เช่นการวอนขอ 

ว่า   “ข้าแต่พระเจ้า หากพระองค์ประทานสิ่งนี้แก่ลูก  ลูก 

จะถวายสิ่งนี้   สิ่งนั้นแด่พระองค์”    จงอย่าให้ค�ามั่นสัญญา 

ว่าจะท�าสิง่ใดๆ เป็นการตอบแทนเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ทีเ่รา 

อยากได้   

 ดังนั้น  ขอลูกอย่าได้สัญญาเช่นนี้ เพราะสิ่งนี้ 

ท�าให้หวัใจเราพองโตทีจ่ะรอคอยบางสิง่ทีจ่ะได้มาเปล่าๆ  

และสัมพันธภาพเช่นนี้ท่ีเรามีต่อพระเจ้า จะน�าเราไปสู่

ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพี่น้อง

หมายเหตุ

 “จงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามา

แล้ว  จงรักษาคนเจ็บไข้  จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพ 

จงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาด  จงขับไล่ปีศาจให้ออกไป 

ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน ก็จงให้เขาโดยไม่

รับค่าตอบแทนด้วย  อย่าหาเหรียญทอง  เหรียญเงิน 

หรือเหรียญทองแดงใส่ในไถ้  เม่ือเดินทาง อย่ามีย่าม 

อย่ามีเสื้อสองตัว อย่าสวมรองเท้า  อย่าถือไม้เท้า เพราะ

คนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้ว”   (มธ 10:7-13) 
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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

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

วัดนักบุญเปโตร วัดนักบุญเปโตร วัดนักบุญเปโตร 

พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.00 น.
ป ร ะ ธ า น พิ ธี

ข อ เ ชิ ญ ร ว ม ฉ ล อ ง

อ. สามพราน จ. นครปฐม
วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2019

อ. สามพราน จ. นครปฐม
วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2019

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

มิสซาเตรียมสมโภช (ฉลองภายใน)
วันเสารที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 19.00 น.
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กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

จำานวน 296 หน้า
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกเวลาเถิด” 
(ฟีลิปปี 4:4)
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เปาโล สําลี อุปพงศ
พักผอนในพระเจา

10 กรกฎาคม 2017 (ครบ 2 ป)

เปาโล สําลี  อุปพงศ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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"

พระเจ้า

ประทาน 

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียง
พอ

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

ขอคำภาวนาเพื ่อระลึกถึง

มารี หลุยส ประพิม 
รัตตมณ ี

พักผ่อนในพระเจ้า 
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 

มารีอามักดาเลนา 
อุษา สวัสดี 

อายุ 86 ป
พักผอนในพระเจา

19 กรกฎาคม 2011 (ครบ 8 ป)

ลูกา ประสิทธิ์ สวัสดี
พักผอนในพระเจา

2 กุมภาพันธ 1990 
(ครบ 29 ป)

ขอพระองคเมตตาไดเขาสูสวรรคเทอญ

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

เกรโกรี 

สวัสดิ์ ครุวรรณ
ชาตะ 9 มีนาคม 1920

พักผอนในพระเจา

26 กรกฎาคม 2010 

ครบ 9 ป

กอลแลตตา 

เพ็ญศิลป ครุวรรณ
ชาตะ 20 ตุลาคม 1914

พักผอนในพระเจา 

31 สิงหาคม 1987 

ครบ 32 ป

ขอคำภาวนาเพือระลึกถึงขอคำภาวนาเพือระลึกถึง
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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ศาสนบริกรศีลมหาสนิท
 ในพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ควรมีศาสน-

บริกรบริการศีลมหาสนิทอย่างพอเพียงกับจ�านวน

สัตบุรุษที่มาร่วมพิธี  บิชอป (สมณประมุข) พระสงฆ์  

และสังฆานุกร  มีหน้าที่บริการตามปกติ (CIC 910)

 ในกรณีมีสัตบุรุษเป็นจ�านวนมากมาร่วมพิธี  

และศาสนบริกรปกติไม่อยู่  ตาม กฎทั่วไปส�าหรับมิสซา 

ตามจารีตโรมัน (Institutio Generalis  Missalis  

Romani - IGMR) ข้อ 162 กล่าวว่า

 “ถ้าไม่มีพระสงฆ์อยู่ที่นั่น  และมีผู้รับศีลจ�านวน 

มาก  พระสงฆ์อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยพิเศษ  

ได้แก่ ผู้ช่วยพิธีกรรมที่ได้รับแต่งตั้ง (Acolyte)  หรือ

แม้แต่สัตบุรุษอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการนี้  ใน

กรณีจ�าเป็น  พระสงฆ์อาจมอบหน้าที่นี้แก่สัตบุรุษที่

เหมาะสมเป็นกรณีไปได้ (CIC 230 และ 910)

 ผู้ช่วยพิธีเหล่านี้  ต้องไม่เข้าไปที่พระแท่นบูชา

ก่อนท่ีพระสงฆ์จะรับศีลเสร็จ  เขาต้องรับภาชนะใส่แผ่นศีล 

ท่ีจะต้องน�าไปแจกแก่สัตบุรุษ  จากมือของพระสงฆ์เสมอ” 

           ค�าแนะน�าศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณี

พิเศษ ของอัครสังฆมณฑลวอชิงตัน (สหรัฐอเมริกา, 

16 มีนาคม 2007)  ข้อ 2 กล่าวว่า “ศาสนบริกรศีล

มหาสนิทในกรณีพิเศษ (Extraordinary Ministers  

of  Holy Communion) อาจได้รับแต่งตั้งในเขตวัด  ใน

บ้านนักบวช    และจิตตาธิการในสถานการณ์จ�าเป็นด้าน 

อภิบาล  ท่ีขาดศาสนบริกร  (ปกติ)  หรือจ�านวนไม่เพียงพอ 

 ก. ช่วยแจกศีลมหาสนิทในมิสซา  เม่ือมีสัตบุรุษ

จ�านวนมาก

 ข. นอกมิสซา  แก่ผู้ที่ไม่สามารถมาวัดร่วม

มิสซาได้  เช่น  ผู้ป่วย   ชราภาพ หรือ ร่างกายอ่อนแรง”

ในหนังสือค�าแนะน�าในบางเรื่องที่ต้อง

ปฏิบัติ  หรือต้องหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณ  (Redemptionis   Sacramentum,  25 มีนาคม 

2004)  ข้อ 155 กล่าวว่า “พระสังฆราชปกครอง

สังฆมณฑล  ยังอาจมอบหน้าที่แจกศีลนี้แก่คริสตชน

ฆราวาสคนอื่นได้ด้วยเป็นครั้งคราว  หรือส�าหรับช่วง

เวลาที่ก�าหนดไว้  โดยใช้สูตรอวยพรที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ

การนี้...  พระสงฆ์ซึ่งเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  

อาจอนุญาตให้ฆราวาส  แจกศีลมหาสนิท  “เป็นครั้งๆ”  
(อ่านต่อหน้า 11)
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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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ได้ด้วย

 ดังนั้น  ศาสนบริกรพิเศษส�าหรับบริการศีล

มหาสนิท  ต้องได้รับศีลล้างบาป ศีลก�าลังและศีลมหา-

สนิทแล้ว ควรได้รับการอบรมพิเศษด้านเทววิทยา  ชีวิต

จิต  และการฝึกปฏิบัติอย่างพอเพียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่

โดยมีความรู้  และความเคารพ  ตามที่สมณประมุข

แนะน�า  ยิ่งในโอกาสที่ส่งศีลมหาสนิททั้งพระกายและ

พระโลหิต จ�านวนศาสนบริกรยิ่งต้องมีจ�านวนมากขึ้น

 ศาสนบรกิรศลีมหาสนทิทกุคน  ควรแสดงความ 

เคารพสูงสุดต่อศีลมหาสนิท    ทั้งด้วยความประพฤติ  การ 

แต่งกาย  และท่าทางในเวลาถือแผ่นปัง  และถ้วยเหล้า

องุ่นศักดิ์สิทธิ์

            มีผู้แนะน�าผมว่าก่อนจะสนับสนุนเรื่องสังฆา- 

นุกรถาวร ควรสนับสนุนศาสนบริกรศีลมหาสนิทในกรณี

พิเศษก่อน จะดีกว่า  ผมจึงเสนอเรื่องนี้ ให้ความรู้และ

ขอช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้สัตบุรุษเข้าใจ 

ค�าสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่  28 ประจำาวันที่ 7-13 กรกฎาคม 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
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ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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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
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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
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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
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ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

 คัดตัดตอนมาจาก  มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวัน

ศุกร์ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1647 

หน้า 38 

     ลัทธิพ้นมนุษย์ เป็นความเชื่อและการปฏิบัติใน

การพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่ ที่มีความแข็งแรงสุขภาพดี  

สติปัญญาสูง ใช้ความคิดอ่าน ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของ

อารมณ์ความรู้สึก มีความสามารถในการท�างานสูงมาก 

ทุกอย่างเป็นสิ่งง่าย ชีวิตเต็มไปด้วยความสะดวก ทันใจ 

ปลอดภยั ไม่ต้องทกุข์กายทกุข์ใจเหมอืนมนษุย์ในปัจจบุนั

ที่อ่อนแอทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ

 ค�าว่า “ลัทธิพ้นมนุษย์” แปลจากศัพท์ 2 ค�าคือ 

Posthumanism และ Transhumanism (ค�านี้ย่อจาก

ค�าว่า transitional human)

 ทั้ง 2 ค�านี้มีความหมายต่างกันเล็กน้อย โดย

ค�าว่า Posthumanism เน้นในทางปรัชญา จริยธรรม 

และวัฒนธรรม

 ส่วนค�าว่า Transhumanism นั้น เน้นในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่

ขึ้น โดยที่เทคโนโลยีในการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ ได้แก่ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสาร 

และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ไป

จนถึงนาโนเทคโนโลยี

 เทคโนโลยีเหล่านี้มีความก้าวหน้าไปอย่าง

รวดเร็ว จนแนวคิดเรื่องการพ้นมนุษย์ ที่เดิมปรากฏอยู่

แต่ในนวนิยายวิทยาศาสตร์ ก็มีเค้าลางที่จะเกิดเป็นจริง

ขึ้นมาได้

 แต ่ล�าพังวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีนั้น 

ไม่เพียงพอ จ�าต้องอาศยัเรือ่งทางวฒันธรรมและจริยธรรม 

มาประกอบ ชีใ้ห้เหน็ความจ�าเป็นในการสร้างผู้พ้นมนษุย์

ขึ้น มีการรองรับทางศีลธรรมและจริยธรรมอย่างไร และ

สังคมพ้นมนุษย์จะเป็นอย่างไร มีความน่าอยู่กว่าสังคม

มนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร

 แนวคิดพ้นมนุษย์นี้กล่าวไปแล้วมีความเชื่อมั่น

ในชนชั้นหัวกะทิหรือชนชั้นน�า (Elites) ที่เป็นผู้สร้าง 

ศีลธรรมความเป็นนาย น�าพาผู้มีศีลธรรมแบบทาสก้าว 

ไปสู่สังคมที่พึงประสงค์ได้ จึงจัดอยู่ในกลุ่มการปฏิวัต ิ

จากเบื้องบน เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนอารยธรรมอุตสาห- 

กรรมในปัจจุบัน เป็นอารยธรรมอุตสาหกรรมไฮเทคท่ี

สูงขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างเทียบกันไม่ได้...)

“ผู้พูดความจริงจะคงอยู่ตลอไป 

แต่ผู้พูดเท็จอยู่ได้เพียงชั่วคราว” (สุภาษิต 12:19)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (https://kamsornwayindiary.blogspot.com)
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 4 มิถุนายน 1669 … สมณสาส์น Cum 

Sicut Accepimus  สมณสาส์น สถาปนามิซซังสยาม

อย่างเป็นทางการ สมัยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 

…. ใจความพอสังเขปที่ชวนให้คิดถึงพระหรรษทานของ

พระเจ้า พระเมตตารักต่อมิซซังสยาม และประเทศของ

เรา .... อยุธยา ที่เป็นศูนย์กลางการค้าทั่วราชอาณาจักร

สยาม ผู้คนมาชุมนุมกันที่แห่งนี้ พระมหากษัตริย์เอง

พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อ 

ของตน ในสมณสาส์นยังกล่าวต่อเนื่องถึงบิชอปที่ถูก

แต่งตั้งมาให้ปฏิบัติหน้าที่ในจีน ตังเกี๋ย และโคชินจีน 

แต่เนื่องจากความยากล�าบาก จึงยังไม่สามารถเดินทาง 

ไปได้ จึงได้ต้ังส�านักงาน และปฏิบัติงานในกรุงศรีอยุธยา 

สร้างวัดน้อยใหญ่ สร้างสามเณราลัย ... และยังขอให้

พระสันตะปาปาได้ขยายเขตการปกครองของบิชอป 

แห่งเมเตลโลโปลิส ไปยังกรุงศรีอยุธยาด้วย ...ที่สุดใน

สมณสาส์นฉบับดังกล่าวระบุว่า “....เราจึงขยายอ�านาจ 

ปกครองเทียบสังฆมณฑลที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันนี้แก่ 

พระสังฆราชแห่งเมเตลโลโปลิส แผ่ไปถึงราชอาณาจักร 

สยามและกรุงศรีอยุธยา ....” นี่คือข้อความแห่งประวัติ- 

ศาสตร์ของพระศาสนจักรไทย ที่มิซซังสยามได้รับการ

สถาปนา และอยู่ในสายพระเนตรพระสันตะปาปา เมื่อ 

350 ปีที่ผ่านมา 
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 4 มิถุนายน 2019 … เรามารวมตัวกันที่ 

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา รับฟังการเสวนา “350 ปี  

มิซซังสยาม มรดกตกทอดจากคณะมิซซังต่างประเทศ

แห่งกรุงปารีส” โดยมีวิทยากรที่ทรงคุณมาก ได้แก่ 

คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยา-

กุล คุณพ่อนิโคลาส (อธิการเจ้าคณะแขวงเอ็มอีพี) 

คุณแม่ศรีไพร กระทอง (มหาธิการิณีคณะรักกางเขน

แห่งจันทบุรี) อาจารย์พุฒิพงศ์  พุฒตาลศรี โดย 

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เป็นผู้ด�าเนินรายการ ... หลัง

จากการเสวนาแล้วก็เป็นการเปิดนิทรรศการท่ีอยู่บริเวณ

หน้าวัด ... 

 350 ปี หลังจากการสถาปนามิซซังสยาม 

ในวันนั้น ... ถึงวันนี้สิ่งที่เราต้องขอบคุณเสมอคือ ... 

ขอบคุณพระเจ้าในความรักยิ่งใหญ่ท่ีพระองค์ประทาน

ให้พวกเราเสมอมา ... และผู้ที่เสวนาทุกคน เชื้อเชิญให้เรา 

ขอบคุณคณะสงฆ์มิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

ที่อยู่กับเรา ประคับประคองพระศาสนจักรของเราตั้งแต่

วันแรกๆ ที่ได้รับอนุญาตจากพระสันตะปาปาในการ

ขยายเขตงานแพร่ธรรมของบิชอปแห่งเมเตลโลโปลิส 

(ต่อมาคุณพ่อลาโน ได้รับการบวชเป็นบิชอปเกียรตินาม

แห่งเมเตลโลโปลิส และเป็นบิชอปองค์แรกของมิซซัง

สยาม) ซึ่งเราถือว่าเป็นการสถาปนามิซซังสยาม พวก

ท่านยังอยู่กับเราเสมอ ...

 คุณพ่อนิโคลาส .... ชวนให้เราคิดถึงบรรดา

บิชอปที่บุกเบิกมิซซังสยาม ....  ความรักของพระบิดา 

ยิ่งใหญ่เพียงใด ... บิชอปลาโน เปี่ยมด้วยคุณธรรม สุจริต 

มั่นคงในการสวดภาวนา อดทนต่อความยากล�าบาก มี

ความศรัทธา ... ท่านขยันอภิบาลผู้คน เปี่ยมด้วยความ

รักเมตตา รักคนยากจน โดยเฉพาะคนป่วย ... ท่าน

เชี่ยวชาญด้านภาษา (ฝรั่งเขียนพจนานุกรม) เชี่ยวชาญ

วัฒนธรรม ที่ส�าคัญคือท่านเป็นคนอ่อนโยน ... นี่คือ

บุคลิกของบิชอปองค์แรกแห่งมิซซังสยาม 

 คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล ... ชวนให้คิดถึง

บ้านเณร ความจ�าเป็นของการมีสามเณร มีบ้านเณร 

เพ่ือสร้างบาดหลวงให้แก่มิซซัง ... ยุคก่อนสถาปนามิซซัง

สยาม บาดหลวงจากสิทธิอุปถัมภ์โปรตุเกส ไม่สนับสนุน

ให้มีบ้านเณร ... จึงมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลน

บุคลากร ในยุคที่คณะสงฆ์มิซซังต่างประเทศแห่งกรุง

ปารีส ยุคโปรปากันดา ฟีเด หรือบิชอปและบาดหลวง

จากสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ ... และหลังจาก 

สมัชชาอยุธยา 1662 จึงประสงค์ที่จะสร้างบ้านเณร  

ที่เราต้องมีบ้านเณร ก็เพื่อรักษาความเชื่อ สืบทอด 

ความเชื่อ ส่งต่อความเชื่อไปได้ ... การดูแลเณรไม่ใช่

เร่ืองง่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย ... ก่อนท่ีพวกเราจะบริหาร

บ้านเณร คณะสงฆ์มิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เป็น

ผู้ดูแลบ้านเณรมายาวนานมาก ต้องขอบคุณจริงๆ

 คุณแม่ศรีไพร  กระทอง ... คณะรักกางเขน 

เป็นผลจากสมัชชาอยุธยา คณะนักบวชพ้ืนเมืองถือก�าเนิด

เพื่อช่วยงานของมิซซัง และผู้ก่อตั้งคือคณะสงฆ์มิซซัง

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ... ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกัน

ประมาณ 8,000 คน

 อาจารย์พุฒิพงศ์  พุฒตาลศรี ... การศึกษา

ประวัติศาสตร์ และการช�าระประวัติศาสตร์ จะช่วย

ให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ....  

โดยเอกสารเหล่านี้ ถูกเก็บรักษาไว้ ท่ีห้องเอกสาร 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ต้อนรับผู้สนใจในการศึกษา

ความเป็นมาของพระศาสนจักรไทย 

 คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ... วันนี้เป็นวันครบ 

350 ปี มิซซังสยามตรงวัน เราอยู่ในวัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา ... ถ้าสังเกตเห็นจะมีอาสนะ ของบิชอปหลุยส์ 

เวย์ ... ท่านบูรณะวัดหลังนี้ และเมื่อมีการเสกวัด ได้

น�าอาสนะ มาตั้งที่วัดหลังนี้ เข้าใจว่าน่าจะเอามาไว้เพื่อ

ประกอบพิธีกรรม แต่ไม่ได้เอากลับไปกรุงเทพฯ ... ซึ่ง

อาจจะมีความหมายแฝงว่า “ที่นี่เป็นอาสนวิหารแห่ง

อยุธยา” ....
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 เราอาจมีบางช่วงเวลาแห่งชีวิตท่ีเม่ือมองความ

เป็นไปในปัจจุบัน แล้วเกิดค�าถามขึ้นมาในห้วงเวลานั้น 

ว่า “เป็นไปได้อย่างไร” ... ส�าหรับผมแล้ว “ถ้าพระองค์

อนุญาต ทุกสิ่งเป็นไปได้” .... จากการเดินทางที่แสน

ล�าบาก จากห้วงเวลาแห่งการเบียดเบียน จากวัฒนธรรม 

ภาษาที่แตกต่างไป จากสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ ... สุดท้าย 

เราตั้งมั่นเป็นพระศาสนจักรไทย ถึง 350 ปี ...  
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 ผมเลือกภาพหนึ่งในกล่องของที่ระลึกจากงาน

เสวนาในวันนั้น .... ภาพขบวนเรือที่ตบแต่ง ประดับ

ประดา ให้เป็นคล้ายๆ กับหงส์ มีผู้ช่วยพิธีถือธงชาติ

ไทย เทียน มีบุษบกพระรูปนักบุญลูกา พร้อมด้วยผู้คน

ในเรือ ...หลังภาพบันทึกเหตุการณ์ว่า “เรือธรรมดา

ถูกตบแต่งเป็นเรือสุพรรณหงส์ ส�าหรับใช้แห่รูปปั้น

นักบุญลูกา ในโอกาสฉลองประจ�าปีของวัดนักบุญ

ลูกา บางขาม จังหวัดลพบุรี สมัยที่คุณพ่อฮั่วเซี้ยง   

กิจบุญชู (พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู) 

เป็นเจ้าอาวาส” ผมเคยพบภาพอื่นในชุดเดียวกันนี้ 

เหตุการณ์เดียวกันนี้ มีภาพเรือของพระสงฆ์ที่มาร่วม

ฉลองประกอบไปด้วยพระสงฆ์ไทย และมิชชันนารี และ

เรือของบรรดาสัตบุรุษ

 เบื้องหลังของภาพ คือเหตุการณ์การลงสู่

วันสถาปนามิซซังสยาม ... 

(อ่านต่อหน้า 14)
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วัฒนธรรมของพ่ีน้องในละแวกน้ัน ใกล้ๆ กับวัดบางขาม 

มีประเพณีชักพระทางน้�า(สมัยก่อนใช้การสัญจรทางน้�า

เป็นหลัก) จึงเป็นการน�าประเพณีนั้นมาประยุกต์ใช้กับ

ศาสนาของเรา โดยแนวคิดของคุณพ่อเจ้าอาวาสในเวลา 

นั้น ... ภาพสะท้อนความเป็นจริงหลายประการ เรา

อยู่ในสังคมไทยที่มีคริสตชนแม้แต่เพียงหยิบมือเดียว 

แต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เราอยู่อย่างเข้าใจ และประสาน

กลมกลืนกับพี่น้องต่างความเชื่อ และพยายามที่จะ

ประยุกต์ความเช่ือของเราให้เข้ากับบริบทกับสังคมนั้น 

.... ผมว่านี่เป็นภาพหนึ่งที่ต้องอยู่ในความทรงจ�าของ

หลายๆ คน

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)
ปล.

 350 ปี มิซซังสยาม ไม่เพียงแต่การเฉลิมฉลอง

ใหญ่โตในทุกสังฆมณฑล ทุกวัด และระดับชาติ ... แต่

การเฉลิมฉลองที่อยู่ในใจเรา ... ที่เปิดหัวใจของเรา ก้าว

ออกไปเข้าใจคนอื่น... เหมือนภาพเก่าในวันนี้ ต้องการ

จะออกตัวของเรา ไปเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคม หรือ

เข้าใจในบริบทที่เราอยู่ .... 

ฉลองวัดนักบุญฟิลิป (ต่อจากหน้า 4)

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 ทางผู้ใหญ่ได้ส่งไป

ศึกษาต่อต่างประเทศที่เบลเยี่ยม ที่เมืองบรูซ สถาบัน

ฟื้นฟูวิชาพิธีกรรมและวิชาธรรมทูต ของอารามคณะ

เบเนดิกติน เป็นเวลา 1 ปี (ใช้ภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งให้

ประโยชน์มากจนบัดนี้ เมื่อเรียนจบแล้วก็หาโอกาสไป

ฝึกภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 เดือน 

โดยไปช่วยถวายมิสซา เทศน์ทุกวัน ท�าให้พูดภาษา

องักฤษคล่องขึน้ จากน้ันก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ไปเรียนวิชา

ค�าสอนที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอีก 1 ปี โดยขอทุน

จากสถานทตูฝร่ังเศสทีก่รุงเทพฯ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าทีพ่กั 

กินอยู่ที่บ้านพักบาดหลวงคณะมิซซังต่างประเทศท่ี 

กรุงปารีส 

 เมื่อกลับมาประเทศไทย ทางบ้านเณรใหญ่ปีนัง

ได้ข่าวว่าไปเรียนวิชาพิธีกรรมมา ก็อยากเชิญไปสอน

ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง แต่พระคุณเจ้าสงวนไม่อนุญาต 

อยากให้อยู่เป็นเลขานุการของท่านมากกว่า ขณะที่เป็น

เลขานุการก็มีหน้าที่เป็นจิตตาธิการ โรงเรียนเซนต์ปอล

คอนแวนต์ ศรีราชา โดยถวายบูชามิสซาทุกเช้า สอน

ค�าสอนนักเรียนและครูคาทอลิก ฟังแก้บาป ต่อมาใน

ปี ค.ศ. 1970 พระคุณเจ้าสงวน สุวรรณศรี ลาออกจาก

หน้าที่ประมุขมิซซังจันทบุรี และ ปี ค.ศ. 1971 วันที่ 

3 กรกฎาคม คุณพ่อลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ได้

รับแต่งตั้งให้เป็นประมุขมิซซังจันทบุรีแทนพระคุณเจ้า 

ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี และได้รับการบวช 

เป็นบิชอปในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1971 และปกครอง

ดูแลมิซซังจันทบุรีตั้งแต่นั้นมา จนอายุ 75 ปี ลาเกษียณ 

พระเจ้าทรงเมตตาโปรดให้มีอายุถึง 87 ปี มีโอกาส

สมโภชบวชเป็นพระสงฆ์ 60 ปี 

ประวัติบิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต 

 เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 สัตบุรุษ

วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ บิดาชื่อ ยอแซฟ ธง 

สมานจิต (เสียชีวิต) มารดาชื่อ มาร์ธา แก้ว สมานจิต 

(เสียชีวิต) มีพี่น้อง 5 คน  เป็นบุตรคนที่ 1 รับศีลบวช

วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1959

ประวัติการท�างาน

 ค.ศ. 1959-1963 ผูช่้วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ 

จันทบุรี และวิญญาณรักษ์ซิสเตอร์อารามแม่พระฟาติมา

 ค.ศ. 1963-1965 เจ้าอาวาสวัดอารักขเทวดา 

แหลมประดู่ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ

 ค.ศ. 1965-1966 ศึกษาพิธีกรรมและวิชา

อภิบาล ที่ประเทศเบลเยี่ยม

 ค.ศ.  1966-1967  เรียนหลกัสตูรการสอนค�าสอน 

ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 ค.ศ. 1967-1970 เลขานุการ บิชอปฟรังซิส 

เซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี 

 ค.ศ. 1971  วันที่ 17 กรกฎาคม ได้รับการ

ประกาศแต่งตั้งเป็นประมุขเขตศาสนปกครองจันทบุรี 

โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 

 ค.ศ. 1971-2009 วันที่ 3 ตุลาคม ได้รับการ

บวชเป็นบิชอป

 ค.ศ. 1971-1975 ประธานคณะกรรมการ

พิธีกรรม เลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงฯ สมัยที่ 1 

 ค.ศ. 1974-1988 ประธานคณะกรรมการ

เยาวชน

 ค.ศ. 1982-1988 เลขาธิการ สภาประมุข 

บาดหลวงฯ สมัยที่ 2 

 ค.ศ. 1988-1990 ประธานคณะกรรมการ 

พระสัจธรรม

 ค.ศ. 1988-1994 ประธานคณะกรรมการ 

ค�าสอน ประธานศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

 ค.ศ. 1991-2000  ผู้ประสานงานชมรมนักบวช 

ชายหญิง 

 ค.ศ. 1994-1999 ประธานคณะกรรมการเพื่อ

การท่องเที่ยว ประธานคณะกรรมการผู้อพยพย้ายถิ่น

และผู้ถูกคุมขัง 

 ค.ศ. 1994-2000 เลขาธิการ สภาประมุข 

บาดหลวงฯ สมัยที่ 3 ประธานคณะกรรมการอภิบาล 

ผู้เดินทางทะเล 

 ค.ศ. 2000-2001 รองประธาน สภาประมุข

บาดหลวงฯ สมัยที่ 1 

 ค.ศ. 2000-2006 เหรัญญิก สภาประมุข 

บาดหลวงฯ 

 ค.ศ. 2001-2006 ประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อสตรี ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายศาสนา

และวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ 

ครสิตสมัพันธ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ศาสน-

สัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ไทยและเอเชีย 

 ค.ศ. 2003-2005 ผู้บริหารสืบเนื่องจากอัคร-

สาวกเขตศาสนปกครองราชบุรี 

 ค.ศ. 2003-2006  ประธานคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อผู้เดินทะเล 

 ค.ศ. 2003-2007 ประธานองค์กรคาริตัส

เอเชีย รองประธานองค์กรคาริตัสสากล 

 ค.ศ. 2006-2009 รองประธาน สภาประมุข

บาดหลวงฯ สมัยที่ 2 

 ค.ศ. 2007-2009 ประธานคณะกรรมการ 

คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 

 ค.ศ. 2009 - ปัจจุบัน เกษียณอายุ/บิชอป

กิตติคุณแห่งเขตศาสนปกครองจันทบุรี 

 50 ปี ชีวิตสงฆ์ บาดหลวงเปโตร แสวง

สามิภักดิ์ เกิดวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1938 สัตบุรุษ

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี บิดา

ชื่อ ฟรังซิสโก สวัสดิ์ สามิภักดิ์ (เสียชีวิต) มารดาชื่อ 

อันนา จ�ารัส สามิภักดิ์ (เสียชีวิต) มีพี่น้อง 11 คน เป็น

บุตรคนที่ 3 รับศีลบวชวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1969

ประวัติการท�างาน

 ค.ศ. 1969-1969 ท�างานทีเ่ขาฉกรรจ์ บ้านทพั

 ค.ศ. 1969-1972 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ

ฟิลิปและยากอบ หัวไผ่

 ค.ศ. 1972-1977 เจ้าอาวาสวดัพระผู้ไถ่ เสาวภา

 ค.ศ. 1977-1980 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่ง 

พระเยซูเจ้า ขลุง

 ค.ศ. 1979-1980 ท�างานบริเวณชายแดน อรญั- 

ประเทศ สระแก้ว

 ค.ศ. 1980-1983  เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิป

และยากอบ หัวไผ่

 ค.ศ. 1983-1985 ผู้อ�านวยการสนามโคเออร์ 

ช่วยมิสซาท่ีวัดราชินีแห่งสันติภาพ วัดนักบุญวินเซน-

เดอปอล เขาขาด

 ค.ศ. 1985-1989 เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่ง

สันติภาพ วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด

 ค.ศ. 1989  พักรักษาสุขภาพ

 ค.ศ. 2000-2003 เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่ง

สันติภาพ วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด

 ค.ศ. 2003 -  ปัจจุบัน เกษียณอายุ
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  วัดนักบุญโธมัส  

อัครสาวก  ซอยนนนทรี 14  

ถ.นนทรี  กรุงเทพมหา- 

นคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

7 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 13 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. 

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

7 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่ 15 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 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.

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล พุดหง ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน  เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอันดรูว์ ยะลา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

21 กันยายน  เวลา 10.00 น.

 

 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

 

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงราย

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 

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

 วัดบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซ.ราชวิถี  

12 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 

เวลา 10.00 น. คุณพ่อใหม่ 2 องค์ของคณะเยสุอิต  

คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ ศรายุธ กรสุภาพ, SJ คุณพ่อ

ฟรังซิสเซเวียร์ พิพัฒน์ มือแป, SJ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น. พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดนักบุญคลารา ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร 

อุปสังฆราช เป็นประธาน 

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ต.ดอน- 

ตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 

สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู 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. 

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

สังฆมณฑลจันทบุรี

 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

 วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี จ.อุดรธานี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู โพนพิสัย 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ. 

หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง ชัยพร จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอป 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนน- 

ยางค�า เซกา จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสารและอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 
เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

“จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว 
จงออกแรงท�างานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้มากยิ่งขึ้นเสมอ 
ท่านรู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่าน

ไม่สูญเปล่าส�าหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า” 
(1คร 15:58)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 28 ประจำ�วันที่ 7-13 กรกฎ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ จัด

อบรมความรู้พื้นฐาน 6 หัวข้อ  เพื่อศาสนสัมพันธ์ และ  

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 2019 ส�าหรับผู้สนใจทั่วไป    

ในวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00  น. (เริ่มลงทะเบียน 

เวลา 08.30 น.) ที่ห้องประชุม  ชั้น 4  บ้านแคทเธอรีน 

(อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์) อาสนวิหารอัสสัมชัญ  

บางรัก  กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถาม ส�ารองท่ีน่ังด่วน  

ที่แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โทร. 0- 

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

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

 5)  วันเสาร์ที่ 6  กรกฎาคม หัวข้อ “ศาสน-

สัมพันธ์ในครอบครัว” โดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิต-

อภิรมย์

 6) วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม หัวข้อ “การปฏิบัติ

ศาสนกิจของศาสนิกชน ... ที่คริสตชนต้องเข้าใจ...  

โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  

] ภราดาคาร์เมไลท์ ขอเชิญร่วมฉลอง สมโภช 

แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล (องค์อุปถัมภ์ของคณะ

คาร์แมล) วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 

10.00 น. ที่อารามนักบุญราฟาเอล คาลินอฟสกี

อ.สามพราน จ.นครปฐม คุณพ่อวิทยา ลัดลอย เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

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” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  13 กรกฎาคม / 

10 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา 

ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดีถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย และ

จิตวิญญาณ 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 คุณพ่อเอกมัย 

เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม คุณพ่อธีรพล  

กอบวิทยากุล / วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน คุณพ่อ 

เอกมัย เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม คุณพ่อ 

มานะชัย ธาราชัย เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทา 

มารี วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-

9371

] กลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (Montfortian As-

sociates) ขอเชิญอดีตภราดา ผู้ฝึกหัด และยุวนิส 

ทุกรุ่นร่วมฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต 

องค์อุปถัมภ์และผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล  

ประชุมประจ�าปีและร่วมสังสรรค์โดยพร้อมเพรียงกัน 

ในวันอาทิตย์ที่  28 กรกฎาคม 2019  ที่อาคารมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 เริ่มเวลา 13.00 น.  

มีการแข่งขันกีฬา รายงานประจ�าปี มิสซา สังสรรค์

อาหารเย็น และจับสลาก มาแต่ตัวขากลับมีของติดไม้

ติดมือกลับบ้าน ยืนยันเข้าร่วมงานได้คุณจรูญ แก้ว- 

มีค่า โทร. 08-16146461 หรือคุณอนุสรณ์ อานาม-

นารถ โทร. 08-1627-8813

] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ (CYES) ขอเชิญ

ร่วมงาน CYES Smart Exchange วันอาทิตย์ 18 

สิงหาคม 2019 เวลา 13.00-17.00น. ที่บ้านเซเวียร์ 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หัวข้อ “Gen C : Jesus 4.0” 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สมณลิขิต Christus Vivit ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมงคล (ลิง) โทร. 

09-4810-8238 คุณจนิสดา (จูน) โทร. 08-6908-

2455 ส�ารองที่นั่งได้ที่  https://forms.gle/LihqemGu6 

FESKcW5A วิทยากร บาดหลวงยอแซฟ ภฤศ ทิพย์- 

ทอง C.Ss.R. อธิการบ้านเณรใหญ่ คณะพระมหาไถ่ และ

ผู้แปลสมณลิขิตฉบับภาษาไทย คุณเทเรซา อภิญญา  

หิรัญญะเวช ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมประชุม Pre- 

Synod 2018 คุณโทมัส อไควนัส ธนภัทร แสงวงศ์ 

ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมประชุม Post-Synod 2019

] ฉลองครบ 50 ปี คณะธิดาเมตตาธรรม ที่เข้ามา 

ท�างานในประเทศไทย ท่ีบ้านน้อยสามเหลีย่ม จ.ขอนแก่น 

พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้าน

น้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 

2019 เวลา 10.00 น. โดยบิชอปยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

] ฉลองแม่พระบังเกิด คณะพลมารีย์ มิซซังอุดร 

ธานี (เจ้าภาพ) วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 พิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

] 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 
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ  เยาวชนท่ีรัก วันนี้พี่ขอมาน�าเสนอและประชาสัมพันธ์ 

เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36 ซึ่งในปีนี้ จัดที่

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนก

เยาวชน จัดค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเจ้าภาพ 

ในการจัดค่ายปีนี้ คือ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 9 - 

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน  

สามพราน ในหัวข้อ “การเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” ภายใต้พระวาจา “ข้าพเจ้า

เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก 1:38) 

 ปีนี้ ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 36 จะจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิม

ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม โดยเริ่มจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเยาวชนชาวสยาม 

ท่ีแสดงออกในการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้องและเป็นหน่ึงเดียวกัน มีการเรียนค�าสอนย้อนรอย 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบรรดามิชชันนารีในยุคก่อตั้งมิสซังสยาม ศึกษาอารยธรรม 

วัฒนธรรม เรียนรู้ชีวิตธรรมทูตตามแบบอย่างของบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบ�ารุง ที่เป็นประจักษ์พยานชีวิต ยืนยันความเชื่อ เพื่อให้เยาวชน เกิดความร้อนรน 

พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ นอกจากนี้ เพื่อ

ให้เยาวชนท่ีมาร่วมค่าย ได้เสริมสร้างมิตรภาพอันดีและสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันต่อไป เยาวชนจะได้น�าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้และแบ่งปันกับ

เพื่อนๆ เยาวชนต่อไป

 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมค่ายฯ ต้องเป็นผู้น�าเยาวชนคาทอลิกอายุ 16 ปี 

เป็นต้นไป  มีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ พร้อมปฏิบัติตามตารางเวลาและ

ปฏิบัติตามระเบียบวินัยค่ายฯ ให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และประพฤติ ยาเสพติดทุกชนิด

 ตอนนี้เรามาท�าความรู้จักกับสัญลักษณ์และความหมายของค่ายกันสักนิด 

นะครับ 
•	 Barque and Wave การเดินทางของมิชชันนารีในช่วงเวลาที่ยากล�าบาก  
 และการเดินทางของประเทศไทยท่ามกลางกระแสสังคมที่รุนแรง
•	 Virgin Mary องค์อุปถัมภ์ของมิสซังสยาม ผู้สอดส่องดูแลคุ้มครอง 
 ประเทศไทย
•	 11 Stars and 9 Dots ดาวสองดวง และเก้าดวง คืออัครสังฆมณฑลและ 
 สังฆมณฑล จุดกลมเก้าจุด คือองค์กรสมาชิกทั้งเก้าองค์กร
•	 youth เยาวชน ผู้ก�าลังเดินทางอยู่ในเรือที่ก�าลังทะยานไปข้างหน้า
•	 Text ข้อความ BKK คือ เจ้าภาพ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และปีที่จัด  
 ข้อความ ครบรอบ 350 ปี มิสซังสยาม
•	 in complete Circle and Quote วงกลมที่ไม่สมบูรณ์ สื่อถึงความ 
 ไม่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ และข้อความของแม่พระที่ว่า ขอให้เป็นไป 
 กับข้าพเจ้า ตามวาจาของท่าน
•	 Colors and tone เลือกใช้สี ขาว แดง น้�าเงิน ที่สื่อถึงประเทศฝรั่งเศส เพื่อ 
 ให้เกียรติแก่มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสและโทนสีของธงชาติไทยเพื่อเป็นการ 
 เฉลิมฉลอง

 น้อง ๆ เยาวชนที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่คุณพ่อ 

เจ้าวัด คุณพ่อจิตตาภิบาล และผู้ประสานงานเยาวชนในแต่ละเขตศาสนปกครอง / 

องค์กร ที่น้องๆ สังกัดอยู่ หรือจะติดต่อสอบถามมาที่พี่นุ้ย (คุณสิริกัญญา มากุลวณิช

นันท์) โทร. 09-0804-0898 ได้ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2019 นี้นะครับ

 แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า....สวัสดีครับ

ตน ในท า ง 

ท่ีดีเหมาะสม 

ไ ม่ ผิ ด ศี ล - 

ธรรม อยู่

ร่ ว ม กั น

อย่ า ง สั น ติ  

แ ล ะ ไ ม่

ท ะ เ ล า ะ

วิ ว า ท กั น 

ท า ง ค่ า ย ฯ 

ไม่อนุญาต

ให้ใช้เครื่อง-

มื อ สื่ อ ส า ร

ใดๆ ตลอด

ก า ร ร่ ว ม

กิจกรรมใน

ค่ายฯ และ

ไ ม่ พ ก พ า

อ า วุ ธ ทุ ก

ชนิด และไม่

เกี่ยวข้องกับ
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รุ่น 
	 วันนี้ม่านในห้องทำางาน	บนชั้น	9	ของอาคารสภาพระสังฆราช	ของผม 

ถูกเปิดไว้บางจุด	 เป็นต้นด้านข้างที่มุมรับแขก	 กับเก้าอี้เก๋ๆ	 3-4	 ตัว	 เก้าอี้ 

เหล่านี้แทบไม่ได้ทำาหน้าที่ของมัน	เพราะเวลาเรามีแขกหรือผู้มาเยือนจริงๆ 	ผม

ชอบพาเขาไปนั่งห้องอื่นมากกว่า	 จะว่าไปแล้วมุมนี้ก็เก๋ไม่หยอก	 การอยู่ตึกสูง

ในเมืองใหญ่	 ทำาให้เราเห็นเมืองใหญ่ในมุมที่ชาวบ้านธรรมดา	 อาจจะไม่ได้เห็น	

ฝนซาเม็ด	 คงเหลือแต่หยดน้ำาที่พร่างพรูลงบนพื้นดินเมื่อหลายชั่วโมงมาแล้ว	 

ท้องฟ้ายังดูขมุกขมัว	 มีหลายเหตุการณ์ผ่านเข้ามาในช่วง	 3-4	 วันนี้	 เรื่อง 

บางเรื่องแทบไม่ทันตั้งตัว	 ไม่มีใครจัดตารางเผื่อไว้ให้	 พระเท่านั้น	 ที่กำาหนด 

เส้นทางเดินให้เราได้เผชิญกับมัน

                ซิสเตอร์ Catherine Wybourne เขียนไว้ในคำานำาของหนังสือ  “Prayers	

To	See	You	Through	Each	Day”	ของเธอว่า	“การภาวนาคืออะไร	คำาสอน

เก่าแก่ของคาทอลิกเคยนิยามไว้ว่า	 มันคือการยกจิตใจขึ้นหาพระ	 แต่ในขณะ

เดียวกันฉันก็ชอบวิธีนิยามคำานี้ของกวีที่ชื่อ  George Herbert  เขานิยามไว้ว่า	

การภาวนาคือหัวใจของผู้เสาะแสวงหาทางจิตวิญญาณ”	 ผมเลือกเปิดบทเทศน์

ช่วงที่ไปร่วมเข้าเงียบของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ในรุ่นที่	4	ด้วยประโยคนี้

	 การเข้าเงียบของพระสงฆ์เป็นเรื่องปกติ	 แต่การเข้าเงียบแต่ละวาระ	 ก็

มีความแตกต่างกันไปบ้าง	 เช่นเข้าเงียบประจำาปี	 หรือประจำาช่วงเดือน	 หรือการ 

เข้าเงียบในแบบทั่วประเทศบ้าง	 แยกเขตบ้าง	 แต่รอบนี้เพิ่งมีเป็นครั้งแรกคือการ 

แบ่งเป็นรุ่นปีบวชใกล้กัน	 ผมอยู่ในกลุ่มที่	 4	 ซึ่งอาวุโสสุดในรุ่น	 ดังนั้นเมื่อ 

มีมิสซา	 จึงถูกชวนให้เป็นประธานพิธี	 ผมข้ึนต้นบทเทศน์จากข้อความในหนังสือ	

1	ในหลายเล่มที่หยิบมา	และตั้งใจว่าโอกาสเข้าเงียบแบบนี้น่าจะอ่านได้หลายเล่ม	

ผิดถนัด	 พวกเราใช้เวลาส่วนหน่ึงเพ่ือเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 ในวัยท่ีทุกคนผ่านร้อน

หนาวมาในชีวิตบาทหลวงคาทอลิก	ในขวบปีที่	10	กว่าขึ้นไป	ส่วนผมก็เดินมา

ได้	24	ปี	บริบูรณ์แล้ว

	 การเดินทางแห่งจิตวิญญาณ	 จริงๆ	 แล้วผมชอบคำานี้	 ทุกๆ	 วันของ

ชีวิตเป็นการเดินทาง	การเดินทางทิ้งอะไรไว้ให้กับเราบ้าง	ผมเชื่อว่า	การเดินทาง

ย่อมทิ้งความประทับใจ	หรือความทรงจำาตลอด	2	ข้างทาง	วันที่ผมเป็นประธาน

มิสซาในวันเข้าเงียบ	ผมเล่าให้น้องๆ	ในรุ่นฟังว่า	แค่เรามองไปทางซ้าย	มองไป

ทางขวา	มองไปข้างหน้า	 เราก็พบเจอความทรงจำาระหว่างกันมากมาย	ผมจำาได้

ถึงคุณพ่อฝั่งซ้าย	 ที่ในช่วงร้อนรุ่มของชีวิต	 กลางดึกคืนนั้นคุณพ่อเดินออกมา	 

เพื่อจะหนีออกจากบ้านเณร	 แต่การได้พบกับพวกเรานักดนตรี	 ที่ไปอัดเพลง	 ที่

บ้านเณรใหญ่แสงธรรม	 แบบผิดกฎหมาย	 ผิดเวลาด้วยซ้ำา	 ก็ดันไปเจอการหนี

ออกจากบ้านเณรของพ่อท่านนี้	 และที่สุด	 เราก็พากันกลับไปตั้งหลักที่บ้าน

เหมือนเดิม	 หรือคุณพ่อฝั่งขวามือ	 ที่เป็นจุดตั้งต้นของกระแสเรียก	 การชวนเข้า 

บ้านเณร	 กับอดีตที่จัดได้ว่า	 เป็นดาวของกลุ่มนักเรียนที่เกเร	 จนครูรู้จักกัน 

ถ้วนหน้า	 ในวันที่ไม่คิดฝัน	 เขากลับเป็นคนที่ชวนเราเข้ามาอยู่ในบ้านเณรเพื่อ

เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์	 การเดินทางของจิตวิญญาณบอกเรา	 ถึงสายตาแห่ง 

ความหวัง	และการเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมเดินทางความเชื่อนี้

	 วันนั้นผมยังแบ่งปันเรื่องคำาสอนของพระเยซู	 ผมเชื่อว่าพระเยซูเจ้า 

สอนเราเรื่องความสุภาพ	คนเราเมื่อทำางานไปเรื่อยๆ	อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเก่ง	เมื่อ

รู้สึกแบบนั้นก็จะมั่นใจ	 เป็นสิ่งที่ดีถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ไปทำาร้ายใคร	 แต่เมื่อความเก่ง

เริ่มมองคนอื่นอ่อน	เริ่มมีอีโก้สูงขึ้นเรื่อยๆ	เส้นทางชีวิตของเราก็ผิดเพี้ยน	เพราะ 

ถ้าพระไม่ให้โอกาส	 เราก็ไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้	 ความเก่งกาจจะมาจากไหน 

ถ้าพระไม่ได้โปรดให้สำาเร็จ	ผมเทศน์ให้รุ่นน้องฟัง	 เพราะผมก็คิดแบบนั้น	หลาย

ครั้งเราเห็นการแสดงความคิดเห็น	 เราเชื่อว่า	 การเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ดี	

แต่การเป็นตัวของตัวเองที่สุดก็ต้องกลับมาที่คำาถาม	“เราทำางานเพื่อใคร”

	 ผมจบบทเทศน์วันนั้นด้วยข้อคิดสุดท้ายว่า	 “เราต้องการเพื่อน”	 เรา

อาจจะนิยามคำาว่าเพื่อนต่างกันไป	 เราอาจจะมองการเข้างเงียบแค่การไม่พูดคุย	

แต่ที่สุดแล้ว	 การเข้าเงียบเปิดโอกาสให้เราได้พบกัน	 ได้พบเพื่อน	 ในโลกนี้เราจะ

มีเพื่อนที่ร่วมทาง	 เข้าใจ	 หรืออยู่ในบรรยากาศเดียวกันสักแค่ไหน	 กระแสเรียก 

เป็นเรื่องของพระพรของพระแต่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องรักษา	เรียนรู้	และรู้วิธี

ที่จะดูแลมัน

	 ออฟฟิศจะถูกปิดในไม่ช้า	จริงๆ	ม่านในห้องไม่เคยถูกปิด	ผมชอบแสง

จากธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะมืดทึบหรือสว่างสดใส	 ชีวิตต้องดำาเนินต่อ	 การแสวงหา

ยังถูกกระทำาต่อไป	เป็นการดีที่ชีวิตของเรามีความเชื่อควบคู่ไปด้วย	มีคำาภาวนา	

แม้ว่าในบางเวลาอาจจะแห้งแล้ง	 ก็เหมือนกับแสงที่เล็ดลอดผ่านผ้าม่านเข้ามา	

มีน้อยมีมาก	 ก็ยังทำาให้เห็นว่า	 ตราบใดที่โลกยังหมุนอยู่	 ชีวิตต้องดำาเนินต่อไป	

การแสวงหาก็เช่นกัน	มีคำาลอยมากับเปียโนเบาๆ	ของ	ยูริม่า	ในเพลง Kiss	the	

Rain	“จงแสวงหาและจะพบ”

 บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลอง 29 ปี ชีวิตสงฆ์” คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาส

วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึก

ถึงนักบุญชาร์ลส์ ลวงกา และเพื่อนมรณสักขี และฉลอง 29 ปี ชีวิตสงฆ์ของ

คุณพ่อ และคุณพ่อร่วมรุ่น ดังนี้คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อสุรนันท์ 

กวยมงคล คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา คุณพ่อสุพจน์ 

ฤกษ์สุจริต คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ (อยู่เชียงรายไม่สามารถมาร่วมพิธี) และ

คุณพ่อเฟอร์ดินัน

“ตรีวารเตรียมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารวันแรก

เตรียมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 ที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น เป็นการอภิบาลของพระคุณเจ้า ในการพบปะบรรดาสัตบุรุษ 

และกลุ่มต่างๆ ของวัด และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น เป็นวัดตัวแทนของเขตปกครองวัด เขต 2 ในการระลึกถึง 350 ปี มิสซังสยาม ของเขตศาสน-

ปกครองกรุงเทพฯ (มิซซังกรุงเทพฯ)

(ภาพขวา) วัดนักบุญเปโตร สามพราน วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 ซึ่งเป็นวัดตัวแทนของเขตปกครองวัด เขต 5

“ร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่” คุณพ่อเยโรม สมสุข  

หทยัภัสสร พระสงฆ์ใหม่แห่งเขตศาสนปกครองนครสวรรค์ (มซิซงันครสวรรค์) 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา และทางวัด

ได้ร่วมแสดงความยินดีโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 

2019 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

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

udomsarn@gmail.com ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 28 ประจำ�วันที่ 7-13 กรกฎ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 22 
อัครเทวดา

มีคาแอล
ตัดสินความ

 ความรู้ค�าสอนของ

เราบอกว่า ผู้ที่ตัดสินหรือมี 

กญุแจสวรรค์คอื นกับญุเปโตร 

ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่า อัคร-

เทวดามีคาแอลท�าหน้าท่ีนี้

ด้วย

 ภาพนี้มีชื่อว่า “St.

Michael the Archangel  

Sainted Monk and Donoe” ผลงานของ Bernardo Zenale ในช่วงปี 

1490 จากข้อมูลบอกว่า ภาพเขียนลักษณะนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายในมิลาน

 อัครเทวดามือขวามีดาบยาวปราบปีศาจ ในขณะเดียวกันท่ีมือซ้าย 

ถือตาช่ังวัดความดีงาม ตัดสินผู้คนจากน�้าหนักน่าจะเป็นน�้าหนักของผลชีวิต 

ชั่ว-ดี

 ในขณะท่ีท่านนักบุญได้พยายามต่อต้าน และท�าลายล้างบรรดาปีศาจ 

แต่ตาช่ังตวงวดัในมอืกลบับ่งบอกว่า เรากย็งัสามารถเอาชนะปีศาจและพรรคพวก

ของมันได้อย่างครบถ้วน ความบาปยังฝังอยู่ในจิตใจของคน และพาพวกเขาไป

ในหนทางผิดพลาด

           ศิลปินอาจจะไม่ได้ต้องการวาดหน้าที่ของอัครเทวดามีคาแอล แต่อาจ

จะหยิบยื่นให้ผู้ชมเห็นหน้าที่ของเราแต่ละคนว่า หน้าท่ีเอาชนะปีศาจไม่ได้จบ

ที่อัครเทวดามีคาแอลท�าให้มันหมอบราบคาบแก้วที่เท้า แต่ยังเป็นเราแต่ละคน

ต้องเอาชนะบาปในแบบเดียวกันด้วย

“เชียงใหม่ ฉลองวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทอง” 
วันที่ 9 มิถุนายน 2019 วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทอง จัดพิธี 

ฉลองประจ�าปี  โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขต

ศาสนปกครองเชียงใหม่ (มิซซังเชียงใหม่) เป็นประธาน พร้อมกับโปรด

ศีลก�าลังให้แก่เยาวสตรี จ�านวน 10 คน 

“ฉลองวัด” บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

พร้อมด้วยคุณพ่อเสนอ ด�าเนินสดวก อุปสังฆราช คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ คุณพ่อวิศิษฏ์ หริพงศ์ คุณพ่อชัยศักดิ์ ไทยสนธิ คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี 

โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษมาร่วมพิธีจ�านวนมาก วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 


