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ฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม เขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ “จาริกสู่อยุธยา บ้านแรกของความเชื่อ”
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม (อ่านต่อหน้า 11)
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วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019  เวลาประมาณ 10.00 น.  เกิดอุบัติเหตุเครน

ก่อสร้างอาคารสูง หักโค่นภายในซอยเจริญกรุง 36 แขวงบางรัก เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ทำาให้แผ่นเหล็กนั่งร้านร่วงหล่นลงใส่อาคารอเนกประสงค์ของ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มีนักเรียนหญิงบาดเจ็บประมาณ 10 คน โดยทาง

โรงเรียนได้นำาส่งโรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

 อุบัติเหตุครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ตั้งแต่มีการก่อสร้างอาคารโรงแรม

 “วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ออกหนังสือ

ประกาศ โดยมีข้อความระบุว่า  เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน ตามที่ได้

เกิดเหตุเครนของโครงการบริษัทริเวอร์การ์เด้นท์ ที่ยกแผ่นเหล็กนั่งร้านได้หักลง 

และร่วงลงใส่หลังคาลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อ 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ ทางโรงเรียนรู้สึก

เสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ และได้พยายามแก้ไขทุกวิถีทางเพื่อเยียวยารักษา

นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อให้นักเรียนทุกคนให้กลับมาเรียนโดยเร็วที่สุด

 ในเบื้องต้นได้มีการซ่อมแซมหลังคาของโรงเรียนซึ่งจำาเป็นต้องใช้เวลา

พอสมควร เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างเดิมมั่นคงปลอดภัย โดยมีวิศวกรของ

สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนคำานึงถึงความ

ปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และเพื่อเป็นการเรียกขวัญและกำาลังใจของคณะครูและ

นักเรียนกลับคืนมา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงพิจารณาเห็นถึงความจำาเป็น

ที่จะต้องย้ายสถานที่เรียนชั่วคราว

 เพื่อปรับสภาพจิตใจของนักเรียนและเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ดังนั้นทาง 

โรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนที่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการสักระยะหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มี

อาคารและห้องเรียนที่พร้อมทำาการเรียนการสอนได้ ตั้งอยู่เลขที่ 101 ซ.สาทร 13 

ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (หลังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์) 

ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จะเรียนที่อาคาร 1 (อาคาร 100 ปี)  

ตามเดิม

 การเรียนการสอนจะเร่ิมดำาเนินการตามปกติต้ังแต่วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 จนกว่าเราจะได้รับการยืนยันจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยในเรื่อง 

ความปลอดภัย และนักเรียนได้รับการปรับสภาพจิตใจให้หายจากความหวาดกลัวได้

แล้ว เราจึงจะกลับมาเรียนที่เดิมได้ ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ

ถึงสถานการณ์เป็นระยะ”

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ย้ายนักเรียนม.3-ม.6 
ไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นการชั่วคราว 
หลังเครนถล่ม จนกว่าจะได้รับการยืนยันในเรื่องความปลอดภัย 

นักเรียนปรับสภาพจิตใจให้หายกลัวได้ 

อธิการิณีและคณะเซอร์พร้อมด้วยภราดาและคณะครูของโรงเรียนอัสสัมชัญ

พาณชิยการ (ACC) ร่วมประชมุเตรยีมต้อนรับนักเรยีนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 อนึ่ง วันอาทิตย์ที่  

23 มิถุนายน 2019 โอกาส 

สมโภชพระกายและพระ

โลหิตพระคริสตเจ้า พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้ 

นำ า ภ าวนา เป็ นพิ เ ศษแด่  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  

และนักเรียนท่ีได้รับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุเครนถล่ม

ขอพรพระ เพื่อคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยจากอันตราย วันอังคารที่ 25 มิถุนายน
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ประชุมสัมมนา (ต่อจากหน้า 20)

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

และคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัย 

แสงธรรม เข้าร่วมประชุมและสัมมนาดังกล่าว ซึ่ง

จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย Fordham University 

(The Jesuit University of New York) มีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากประเทศสมาชิกและผู้สนใจ

ทั่วโลกจำานวน 572 คน

 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2019 มีการ

ประชุมและสรรหาประธานและคณะกรรมการสภา 

การศึกษาคาทอลิกนานาชาติเนื่องจากคณะกรรมการ

ชุดเดิมหมดวาระลง ในการสรรหาครั้งนี้ คุณพ่อเดชา 

อาภรณ์รัตน์ ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกให้เป็น 

คณะกรรมการในแขวงเอเชียเป็นสมัยที่ 3 ซึ่งจะทำา

หน้าที่ตามวาระต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 4 ปี

 กิจกรรมระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2019 

เป็นการจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ Educatio Si หรือ 

Be Educated การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำาคัญ

คือ การนำาเอาเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสที่แสดงไว้ในเอกสารสำาคัญของพระศาสนจักร 

Laudato Si ที่นำาเสนอไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ “รัก

และรักษาสิ่งสร้าง” ของพระเจ้าในโลกปัจจุบันมาสร้าง 

ความตระหนัก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันและ

ความพยายามของโรงเรียนคาทอลิกทั่วโลก ในการจัด 

การศึกษาอบรมให้กับบรรดาเด็กๆ เยาวชน และชุมชน

ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ที่จะทำาให้เจตนารมณ์ของ

พระสันตะปาปาดังกล่าวได้เกิดผลอย่างจริงจัง คืนความ 

สมดุลและความสวยงามของสิ่งสร้างซ่ึงเป็นผลงาน

ของพระเจ้ากลับสู่สภาพเดิม Be Educated จึงหมาย

ถึงให้เราใช้กระบวนการศึกษาอบรมตามหลักปรัชญา

การศึกษาคาทอลิกจัดการศึกษาอบรม ได้รับการศึกษา 

อบรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ

พระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน Monsignor Angelo 

Vincenzo Zani (Secretary of the Congregation 

for Catholic Education) ประธานพิธีเปิดการสัมมนา

ได้กล่าวเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้เปิด

หัวใจเข้าถึงสภาพและปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและยิ่งทียิ่ง

มากขึ้นตามลำาดับ เชิญชวนให้ทุกคนสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้กับตนเองและเพื่อนพี่น้อง ให้ร่วมมือและเป็นหนึ่ง

เดียวกันด้วยหัวใจและการปฏิบัติ อุทิศตน และสร้าง

ความเป็นปึกแผ่นที่เข้มแข็งในสังคม ใช้ความคิด และ 

วิธีการที่สร้างสรรค์มุ่งสู่การ “รักสิ่งสร้าง” ซึ่งไม่ใช่แค่ 

เพียงไม่ทำาลายสิ่งสร้างของพระเจ้าเท่านั้น แต่ในเวลา 

เดียวกันต้องให้ความสำาคัญกับการดูแลบำารุงรักษา 

ส่ิงสร้างต่างๆ ให้มีสภาพท่ีดีในโลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ของโลกในปัจจุบัน

 ในการสัมมนาครั้งนี้ยังได้จัดให้มี “กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ตามฐานความรู้ต่างๆ โดยจำาแนก

ฐานความรู้ออกเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน 

ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้เลือกร่วมกิจกรรมได้อย่างหลาก

หลาย กิจกรรมในแต่ละฐานความรู้ได้เน้นการนำาเสนอ

ประสบการณ์การจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

ในการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ

กันภายในโรงเรียน ขับเคลื่อนการรักษาระบบนิเวศทาง 

ธรรมชาติ ตัวอย่างหัวข้อเรื่องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตัวอย่างเช่น “รูปแบบการ

จัดการศึกษาแบบใหม่ในการรักษาระบบนิเวศทาง

ธรรมชาติ” “เอกลักษณ์การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก การ 

สร้างรากฐานในการประกาศข่าวดี”  “การพัฒนาครูและ 

ผู้นำาการศึกษาคาทอลิกให้เกิดความตระหนักและ

แสวงหาวิธีการท่ีสร้างสรรค์ในการร่วมมือกันบำารุง

รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ”  “การสร้างและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับ

เคลื่อนสู่การนำาเอาเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรเรื่อง

การรักษ์สิ่งสร้างไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง” และ 

“ความท้าทายและการสร้างความตระหนักท่ีก่อให้เกิด

ความร่วมมือกันในโรงเรียนคาทอลิกท่ีเกี่ยวกับการ 

ต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก” ฯลฯ กิจกรรมสุดท้ายของ 

การสัมมนาจบลงด้วยการประชุมสุดท้ายท่ีอาคาร

สหประชาชาติ ใจกลางมหานครนิวยอร์ก

 ผลของการประชุมและสัมมนาในครั้ งนี้

บรรลุผลของการสรรหาคณะกรรมการสภาการศึกษา 

คาทอลิกนานาชาติ ท่ีจะต้องร่วมมือกันทำาให้การประกาศ

ข่าวดีใหม่ในทุกมิติท่ามกลางโลก สังคมปัจจุบัน เกิดผล

โดยผ่านกระบวนการศึกษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิก 

มุ่งเน้นการ “รักษ์สิ่งสร้าง” ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษา 

อบรมที่หลากหลาย ทำาให้เจตนารมณ์ รัก ดูแล รักษา 

สิ่งสร้างของพระเจ้าที่ปรากฏในเอกสาร Laudato Si 

เป็นจริง และบรรลุผลโดยผ่านทางการจัดการศึกษาใน 

โรงเรียนคาทอลิก และการสร้างพลัง แรงบันดาลใจ  

หัวข้อการสัมมนาร่วมกันในครั้งนี้ที่กำาหนดไว้คือ 

Educatio Si หรือ Be Educated ได้อย่างแท้จริง

 รายงานโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ และ

คุณพ่อชาติชาย พงศ์ศิริ 09/06/2019 New York 

City
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

หน้า 5

 พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงส่งวิดีโอข่าวสาร

แก่นักศึกษาเป็นระยะๆ ตามโอกาสต่างๆ ทางส่ือออนไลน์ 

ของเว็บไซต์วาติกันนิวส์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่

ผ่านมา พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องที่วัยรุ่น เยาวชนซึ่ง 

มักจะค้นหาเอกลักษณ์ตัวตนเองไว้อย่างน่าประทับใจ 

(https://www.facebook.com/vaticannews/

videos/197640641162915/ )    

 พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า

l  บรรดาเยาวชนนักศึกษาที่รักทั้งหลาย  นับเป็นความ

ยินดีที่ได้มีโอกาสพูดกับพวกลูก พ่อได้รับรู้สิ่งที่ลูกกำาลัง

ทำา รับรู้ถึงงานอันสำาคัญของพวกลูก ความพยายาม 

ทุกประการที่ลูกทุ่มเทเพื่อให้มีการพบปะพูดคุยซ่ึงกัน

และกันในครั้งนี้ 

l ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองในใจของพ่ออย่างมากก็คือ 

พวกลูกแต่ละคนควรจะต้องค้นพบตัวตนของลูกให้ได้  

และการค้นหาเอกลักษณ์ตัวเองอันนี้จะต้องไม่ไปทำาลาย

หรือบดบังความเป็นตัวตนเอกลักษณ์ของผู้อื่น  

l  การค้นหาเอกลักษณ์ตัวตนของใครคนหนึ่งนั้นเป็น 

เช่นการเดินทาง เดินบนหนทางการเสวนา เดินทาง 

บนหนทางการไตร่ตรอง การเดินทางภายในตัวตน และ

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซา “สรรเสริญพระเจ้าจากชาวกาลหว่าร์” เพือ่ร่วมเป็นหนึง่เดยีวในค�าภาวนากบัแม่พระแห่งลูกประค�า 
ในค�่าวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 เวลา 19.00 น. พิธีตั้งศีลมหาสนิท สวดสายประค�าเพื่อการบูรณะวัดจะได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรับพร 
ศีลมหาสนิท เวลา 19.30 น. พิธีมิสซา  หลังพิธีมีการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ขอเชิญทุกท่านโดยเฉพาะลูกวัดกาลหว่าร์ที่แยกย้ายกันไป 
ทุกหนแห่งและลูกหลานที่มีบรรพบุรุษเคยอาศัยอยู่ที่นี่ มาพบปะเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีมิสซาของพระเยซูเจ้า

หนทางง่ายท่ีสุดต้องไม่ทำาให้การเดินทางนี้ไปโจมตี 

หรือบดบังความเป็นตัวตนของผู้อื่น 

l  นี่เองจึงเป็นสาเหตุที่เกิดมีอันธพาลระรานข่มเหง การ

ระรานข่มเหงแบบอันธพาลเป็นปรากฏการณ์ของการ

ชดเชยส่วนที่ขาดหายไปของตัวตนเอง ชดเชยความอิ่ม

เอิบใจ ซึ่งหาไม่ได้ในตัวตนเอง แต่ไปทำาลายเอกลักษณ์

ของคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองได้อยู่เหนือกว่า เป็นวิธี

หัดท่ีจะดูถูกผู้อ่ืนมองลงมาจากเบื้องบนเหนือเขาอย่าง

เลวร้าย 

l อย่าลืมว่ามีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้น ที่ใครคนหนึ่ง

จะสามารถมองผู้คนลงมาจากเบื้องบนได้ ลูกรู้ไหม

เมื่อไร? เมื่อลูกช่วยเหลือดึงเขาขึ้นมา โอกาสอื่นที่มองดู

ผู้คนจากเบื้องบนลงมาไม่อาจทำาได้ 

l และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในหมู่พวกลูกที่โรงเรียน ในละแวก

เพื่อนบ้าน ในรูปแบบใดก็ตาม ลูกก็จะพบการแสดงตน

ของความรุนแรงจากการข่มเหงระรานแบบอันธพาล

l ลูกเห็นความแร้นแค้นแห่งเอกลักษณ์ของตัวตนของ

คนที่ไปโจมตีคนอื่นไหม ของคนที่ต้องการโจมตีคนอื่น

เพื่อจะได้รู้สึกว่ามีตัวตนกับเขาบ้าง ไม่มียารักษาความ

ระรานอันธพาลขายในร้านขายยา ห้องทดลองก็ยังไม่

พระสันตะปาปาตรัสกับนักศึกษาทางวิดีโอ
เรื่องการแสวงหาเอกลักษณ์ตัวตนเอง

พบสูตรยารักษาในเวลานี้ เราจะทำาอย่างไร..... 

l หนทางเดียวคือต้องแบ่งปัน ร่วมมือกัน เสวนาร่วม

กัน รู้จักฟังผู้อื่น ใช้เวลาเดินไปด้วยกัน ต้องใช้เวลา 

เพราะเวลาก่อให้เกิดมิตรภาพ....

l อย่ากลัวที่จะเสวนา เราต่างก็มีบางสิ่งให้คนอื่นได้ เรา

แต่ละคนมีความดีบางอย่างมอบให้คนอื่นได้ เราแต่ละ

คนต้องการรับความดีบางอย่างจากผู้อื่น เป็นการเสวนา  

ที่ทำาให้เราเท่าเทียมกันไม่ใช่เอกลักษณ์ตัวตน ซึ่งจะเป็น 

สิ่งที่ทำาให้เราเท่ากันบนการเดินทางนั้น เราทุกคนต่าง

เป็นนักเดินทาง เท่าเทียมกัน เราต่างเดิน แต่ละคน 

แตกต่างแต่เราประสานกลมกลืน  

l จงต่อสู้กับวิถีอันธพาลระราน เพราะการระรานทำาลาย

เอกลักษณ์ตัวตน จงมั่นใจกับการเสวนา มั่นใจในการ

เดินทางไปด้วยกัน มั่นใจในความอดทนที่จะฟังคนอื่น 

แล้วน้ันจะบังเกิดสันติภาพแท้จริงแล้วสันติอันน้ีจะทำาให้

ลูกค้นพบตัวตนเอง พบศักดิ์ศรีของตน

 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ลูก!  และจงเดิน

หน้าไป อย่ากลัวการเสวนา....สวัสดี                
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บทอธิษฐานภาวนา

เป็นตัวอย่างให้กับเด็ก

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” (ลูกา 10:29)

 การพาลูกไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์เป็นการผจญภัยเสมอสำาหรับ

ลิลลี่ผู้เป็นแม่ เธอและสามีกำาลังเตรียมหนังสือเพลงและหนังสือสวด ในความ

เงียบอยู่นั้น ลูกสองคนก็เกิดทะเลาะกันบ้าง วิ่งเล่นตรงที่นั่งในวัดกันบ้าง หรือ

แม้แต่พูดคุยกันและหัวเราะเสียงดังบ้างก็มี 

 พวกเขาทั้งสองพยายามเป็นเวลาหลายปีในการจัดการลูกเล็กๆ ของ

พวกเขา จนกระทั่งพวกเขาได้ย้ายไปอยู่อีกท่ีหนึ่ง ในวันอาทิตย์หนึ่งท่ีวัด 

แห่งใหม่ พวกเขาเข้าไปในวัดและพบครอบครัวของเจเน็ตกับสามีและลูกๆ 

ของพวกเขาอีกสองคน

 ในระหว่างพิธีมิสซาลูกของลิลลี่ยังคงเล่นกันตามปกติเหมือนที่เคย

ทำาในวัดแห่งเก่า แต่เธอสังเกตลูกทั้งสองคนของเจเน็ต ต่างตั้งใจร่วมมิสซา

กับพ่อและแม่ของพวกเขาอย่างเรียบร้อย และไม่ใช่เพียงครั้งแรกที่เธอเห็น 

พวกเขาร่วมมิสซาอย่างตั้งใจเท่านั้น แต่ตลอดหนึ่งเดือนที่เขามาที่วัดใหม่แห่ง

นี้ เขาเห็นครอบครัวของเจเน็ตร่วมมิสซาอย่างตั้งใจเสมอ

 ในวันอาทิตย์อีกสองเดือนถัดไปลิลลี่พบเจเน็ตกับครอบครัวในลาน

จอดรถก่อนจะเข้าวัด ลิลล่ีมีโอกาสถามเจเน็ตว่าจะต้องทำาอย่างไรถึงให้ลูกๆ 

ของเธอร่วมมิสซาอย่างตั้งใจบ้าง  เจเน็ตกล่าวตอบอย่างยิ้มแย้มและเป็นมิตร

ว่า เธอและสามีช่วยสอนลูกๆ ให้รู้จักการสวดภาวนาวอนขอพระเจ้าในเรื่อง

ต่างๆ ที่เด็กอยากได้ แล้วพระองค์จะทรงสดับฟัง เด็กที่ตั้งใจร่วมมิสซาและ

วอนขอพระองค์อย่างจริงใจ แต่ที่สำาคัญพ่อกับแม่จะต้องเป็นตัวอย่างให้เห็น

ในการสวดภาวนาและร่วมมิสซาอย่างตั้งใจให้เด็กเห็นด้วย เพราะพวกเขาจะดู

และทำาตามสิ่งที่เราแสดงออกให้เห็นเสมอ

 หลังจากนั้นเป็นต้นมา ลิลลี่และสามีของเธอรวมทั้งลูกทั้งสองคนก็

ร่วมมิสซาในวัดกันอย่างตั้งใจทั้งครอบครัว

 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้ลูกมีความตั้งใจดีในการปฏิบัติศาสนกิจ

ของลูกในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการสวดภาวนาเช้าค�่า การสวดสายประค�า หรือ

การร่วมพิธีมิสซา ให้ลูกสามารถรู้ถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในท่ามกลาง

พวกลูกด้วยเทอญ อาแมน

รับไม้ต่อ
 เตรียมกันมาหนึ่งปี

สมโภชสามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยามเริ่มแล้ว
ทั้งในระดับประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น
ทั้งพิธีกรรมสง่างามทั้งเพลงประสานเสียง
ทั้งการแสดงทั้งนิทรรศการ
ทั้งสิ่งพิมพ์ทั้งของระลึก
แต่ละอย่างพากันย้อนกลับไป
รับรู้ในเหตุการณ์รับรู้ในบุคลากรธรรมทูต
พร้อมความสำานึกในพระคุณพระเจ้า
พร้อมความรู้คุณในความทุ่มเทความเสียสละ
กระทั่งจบปีสมโภชค่อยมีพิธีปิดสง่าไม่แพ้กัน
ทั้งในระดับประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น
แล้วเริ่มนับปีสามร้อยห้าสิบเอ็ดแห่งมิสซังสยาม
อาจจะสมโภชกันอีกทีก็สามร้อยเจ็ดสิบห้าปี
หรือไม่ก็ยาวไปสี่ร้อยปีมิสซังสยาม
หากเป็นเช่นนั้นหากเป็นแค่เท่านั้น
การสมโภชก็เป็นแค่สมโภชเหตุการณ์
ตราบใดที่ยังทำาให้การสมโภชปีนี้
เป็นการย้อนรอยกลับไปสามร้อยห้าสิบปี
ยังจุดเริ่มต้นแห่งข่าวดีอันยิ่งใหญ่
แล้วนั้นข่าวดีเข้าถึงบุคคลเข้าถึงสังคม
เปลี่ยนแปลงเติมเต็มให้เป็นข่าวดีอย่างไร
กระทั่งครบรอบสามร้อยห้าสิบปี
พร้อมจำานวนผู้ได้รับข่าวดีจำานวนวัดที่สร้าง
แต่อันที่จริงแล้วต่อจากนี้ไปคือแก่นแห่งการสมโภช
สมโภชข่าวดีในชีวิตแต่ละวัน
ร่วมกันสมโภชข่าวดีกับพี่น้องร่วมครอบครัวร่วมสังคม
ส่งต่อข่าวดีให้ทุกคนในทุกรูปแบบ
เพราะนั่นคือครรลองแห่งข่าวดีของพระเจ้า
เป็นข่าวดีสำาหรับมนุษย์ทุกคน...แต่ละคน
ทันทีที่มีการผูกขาดข่าวดี
ข่าวดีก็หมดความเป็นข่าวดีโดยปริยาย
จะเป็นข่าวดีของพระเจ้าได้อย่างไร
หากเป็นข่าวดีสำาหรับใครบางคน
ในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของทุกคน
ตราบใดที่มุ่งมั่นแค่รักษาข่าวดีไว้
ได้รับมาก็รักษาไว้ด้วยความหวงแหน
ส่งทอดกันในครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลาน
ข่าวดีก็หมดศักยภาพไปโดยปริยาย
เพราะข่าวดีเป็นพลวัต...ข่าวดีมีชีวิต
เช่นเดียวกับที่ความเชื่อเป็นพลวัตความเชื่อเป็นชีวิต
หลายคนยังเข้าใจว่าหน้าที่สำาคัญของการเป็นคริสตชน
คือการรักษาความเชื่อไว้เหนียวแน่น
ก็เลยทำาให้ศักยภาพของความเชื่อเหือดหาย
เอาแต่คอยระวังอย่าให้มีอะไรผิดความเชื่อ
การเป็นคริสตชนเลยเป็นแค่การรักษาความเชื่อ
แทนที่จะท�าให้ความเชื่อเป็นศักยภาพเป็นพลวัต
ส่งผลไปทั้งชีวิตทั้งบุคคลใกล้ชิดทั้งบุคคลรอบด้าน
นั่นคือสิ่งท้าทายสู่สามร้อยห้าสิบเอ็ดปีมิสซังสยาม

 จะเลือกรักษาข่าวดีหวงแหนความเชื่อไว้
 หรือจะช่วยกันทำาให้ข่าวดีไปถึงผู้ทุกคน
 หรือจะทำาให้ความเชื่อเข้าถึงจิตใจที่พร้อมเปิดรับ
 เป็นดังเชื้อแป้งเป็นดังแสงสว่างเป็นดังเกลือ
 เป็นการรับไม้ต่อจากบรรดาธรรมทูต
 เป็นการทำาตัวเป็นธรรมทูต...ที่บ้านที่ทำางานที่พบปะ
 ให้ธรรมทูตในอดีตได้นอนตาหลับ...สมหวังสมตั้งใจ 
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(อ่านต่อหน้า 17)

ประธานาธิบดีรัสเซียเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา   

 เมื่อวันที่  6 มิถุนายน ค.ศ. 2019  นายอเลสซานโดร  กิซอตติ ผู้อำานวยการสำานักข่าวประจำา 

สันตะสำานักได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะให้การต้อนรับ นายวลา- 

ดิเมียร์  ปูติน ประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย ในวันที่ 4 กรกฎาคม ศกนี้  ณ สำานักวาติกัน  การพบในครั้งนี้เป็นการพบกัน 

ครั้งที่สาม หลังจากที่ได้พบแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013  และวันที่  10  มิถุนายน ค.ศ. 2015  ตาม

ลำาดับ   

 เน้ือหาส่วนใหญ่ของบทสนทนาเกี่ยวกับความขัดแย้งในประเทศยูเครนและสถานการณ์ของดินแดน 

ในตะวันออกกลาง  ซึง่ท้ังสองฝ่ายต่างเน้นยำา้ถงึ “ความสำาคญัของการสร้างบรรยากาศการเสวนาเพ่ือความปรองดอง

ตามข้อตกลงมินสค์” และเปิดเผยเกี่ยวกับความน่ากังวลเรื่อง “วิกฤตของสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม” ในดินแดน 

ตะวันออกของประเทศยูเครน    ใน ค.ศ. 2013  มีการเจรจาเก่ียวกับสันติภาพในตะวันออกกลาง  รวมถึงเร่ืองของ 

ชุมชนคาทอลิกในรัสเซีย  สถานการณ์ความรุนแรงในประเทศซีเรีย  ประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบพระคุณ

โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส ่งสารถึง

ประธานาธิบดีรัสเซียโอกาสประชุม จี 20  ที่กรุงเซนต์-

ปีเตอร์สเบิร์ก

 วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2017  ประธานาธิบดี

รัสเซียได้ให้การรับรอง พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน  

เลขาธิการรัฐวาติกัน ณ บ้านพักรับรองที่เมือง Sochi, 

ประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลดำา  สถานการณ์ 

ของคริสตชนในตะวันออกกลางและบริเวณแอฟริกา

เหนือ นอกนั้นยังมีการสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ใน

ซีเรียและยูเครนในการพบปะกันครั้งนี้  ประธานาธิบดี 

วลาดิเมียร์  ปูติน  ได้เยือนสำานักวาติกันแล้วถึงห้าครั้ง 

และได้มีโอกาสเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอาร์เจน- 

ตินาสองครั้ง เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน ค.ศ. 2000 และ 

ใน ค.ศ. 2003 ท่านประธานาธิบดีได้เข้าเฝ้านักบุญ

ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ใน ค.ศ. 2007  

เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 และ

สนทนากับพระองค์ในภาษาเยอรมัน  โดยเฉพาะเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนคาทอลิกและคริสตชน

ออร์โธดอกซ์

 การเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  

ที่ 16  ใน ค.ศ. 2007  ได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

สองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  ท้ังยังสร้างความเข้าใจ

อันดีต่อกันระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกและพระ

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์  ศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ประเทศรัสเซียนับถือ

หมายเหตุ 

 มินสค์ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดใน 

ประเทศเบลารุส  ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าสวิสลาชและแม่นำ้าเนีย- 

มฮีา   กรุงมนิสค์เป็นทีต่ัง้สำานกังานใหญ่ของเครอืเอกราช  

ในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีสถานะ

การบริหารพิเศษและเป็นศูนย์กลางบริหารของจังหวัด

มินสค์และเขตมินสค์  ใน ค.ศ. 2006  กรุงมินสค์มี

ประชากรประมาณ 1,780,000  คน และมีนายมีคาอิล 

ปัฟลอฟ  (Mikhail Pavlov)  เป็นนายกเทศมนตรี

    

ภราดรภาพของมนุษยชาติ  
 บิชอปคริคอร์  ออกัสติน  คุสซา  (Krikor 

Augustin Coussa) แห่งอเลก็ซานเดรยี กล่าวว่า  “สาส์น

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่องความรักกัน

ฉันพี่น้องของมวลมนุษยชาติ ได้รับการตอบรับที่ดีจาก

ส่ือคาทอลิกและฆราวาสในอียิปต์”  ท่านเป็นผู้นำาพระ

ศาสนจักรคาทอลิกอาร์เมเนีย ซึ่งปกครองดูแลชุมชน

คาทอลิกในอียิปต์ ซูดาน และบรรดาประเทศในทวีป

แอฟริกา 

 สมณสภาพระอัยกาคาทอลิกจารีตตะวันออก 

ศูนย์คาทอลิกเพื่อการศึกษา           และการสื่อสารมวลชน 

ในจอร์แดน ด้วยความร่วมมือของสถาบันการศึกษา                    

และการสื่อสารมวลชนในจอร์แดน และสำานักงานการ 

ท่องเทีย่วแห่งประเทศจอร์แดน ได้ร่วมกันจัดการประชมุ 

นานาชาตินี้ขึ้นที่กรุงอัมมาน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่

ที่สุดของราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์แดน (เรียกกันทั่วไป

ว่า จอร์แดน)  ระหว่างวันที่ 18-20  มิถุนายน ค.ศ. 2019  

ในหัวข้อ “สื่อมวลชนและบทบาทของการปกป้องความ

จริง”  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมไตร่ตรองในเรื่องการ

เสวนาระหว่างศาสนาและประชาชนในตะวันออกกลาง 

 เดโบราห์  คาสเตลลาโน ลูบอฟ (Deborah 

Castellano Lubov) ผู้สื่อข่าวสำานักวาติกันได้ร่วม

ประชุม และได้มีโอกาสแบ่งปันในหัวข้อ “สื่อมวลชน

และความจริงสัมพันธ์กันอย่างไร?”    สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสเสด็จจอร์แดนใน ค.ศ. 2014 เยือนสถานที่ 

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างในแม่นำ้าจอร์แดน ระหว่างที่

พระองค์เสด็จแสวงบุญไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์  ทั้งนี้เพื่อ 

ดำาเนินรอยตามการท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาเบเน- 

ดิกต์ ที่ 16  เสด็จไปใน ค.ศ. 2009  และสถานที่

เดียวกันที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 

ได้เสด็จเยือนใน ปี ค.ศ. 2000 

 ประชากรส ่วนใหญ่ของประเทศจอร ์แดน

นับถือศาสนาอิสลาม  มีคริสตชนคาทอลิกเพียง 1% 

ของประชากร เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงว่ามีความสงบสุข

และเอื้ออาทรต่อกันประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง

หมายเหตุ : 

 บิชอปออกัสติน เกิดที่เมืองอเลปโป ประเทศ

ซีเรีย เมื่อวันที่  17  มิถุนายน ค.ศ. 1953  บวชเป็น

พระสงฆ์เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  ค.ศ. 1980  ได้

รับแต่งตั้งให้เป็นบิชอปแห่งอเล็กซานเดรีย เมื่อวันที่ 9  

กันยายน  ค.ศ. 2003  และทำาพิธีสถาปนา เมื่อวันที่  9  

พฤษภาคม ค.ศ. 2004 

 จอร์แดน เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มี

พรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ 

อิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดต่อกับซาอุดิอาระ- 

เบียทางทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมท้ังติดต่อกับ 

อิสราเอลและดินแดนท่ีอิสราเอลครอบครองทาง 

ทศิตะวนัตก   จอร์แดนเป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล 

มีชายฝั่งทะเลเดดซีร่วมกับอิสราเอล และดินแดนที่ 

อิสราเอลครอบครอง มีชายฝั่งอ่าวอะกาบาร่วมกับ

อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย และอียิปต์

พระคาร์ดินัลตาเกล

 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน ค.ศ. 2019  

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล และ 

เจ้าหน้าที่สมณทูต ได้เยือนสุเหร่าแห่งหนึ่งในเมือง 

มากาติ ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อประกอบพิธีบูชา

ขอบพระคุณเพื่อส ่งเสริมความปรองดองและ

เสวนาระหว่างศาสนา

 ในโอกาสนี้เป็นคร้ังแรกท่ีพระคาร์ดินัล 

ตาเกล ได้เยือนพระวิหารเอมิล (Emil Temple) 

ตั้งอยู่ในชุมชนชาวยิวของประเทศ  ก่อนหน้านี้ 

ไม่กี่วันพระคาร์ดินัลตาเกลเพิ่งจะกลับจากการ

ร่วมชุมนุมคณะพระคาร์ดินัล หรือ “แอด ลีมีนา” 

เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ณ กรุงโรม 

 มงซินญอร์อาร์นาลโด กาตาลัน เอก- 

อัครสมณทูตวาติกัน กล่าวว่า  การเยี่ยมชุมชน 

คริสตชนในครั้งนี้   พ่อยินดีที่ได้เห็นถึงความงดงาม 

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

ท่านเป็นของพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว  เพราะพระองค์ทรงเรียก  (รม 1:6)

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

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

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

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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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

ท่านเป็นของพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว  เพราะพระองค์ทรงเรียก  (รม 1:6)

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

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

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

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.

GREENISTA
¡ÃÕ ¹ ¹Ô Ê µŒ Ò T E R M I T E  B U S T E R
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กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

จำานวน 296 หน้า
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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“¨§Ã‹ÇÁÂÔ¹´Õ¡Ñº©Ñ¹à¶Ô´ ©Ñ¹ä´Œ¾ºà§Ô¹àËÃÕÂÞ·ÕèËÒÂä»áÅŒÇ
àÃÒºÍ¡·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÇ‹Ò ·ÙµÊÇÃÃ¤�¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ
¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹´Õàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ àÁ×èÍ¤¹Ë¹Öè§¡ÅÑºã¨”
(Å¡ 15:9-10)

ÍÒÂØ 82 »‚
à¡Ô´ãËÁ‹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

20 ¡Ã¡®Ò¤Á ¤.È. 2007
¤Ãº 12 »‚ áË‹§¡ÒÃ¨Ò¡ä»

ฟรังซิสโก
เฉลิม กิจเจริญ

¤Ãº 13 »‚ áË‹§¤ÇÒÁÍÒÅÑÂ ¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐÞÒµÔÁÔµÃ
¾Ç§à¾çÞ, àÍ¡ÃÒª-ÍÀÔªÒµ-ÍÃÃ¶¡Äµ-ÍÔ·¸Ô¾Ã ÍÔ¹·ÃÇÔÈÔÉ¯�

“¢ŒÒáµ‹¾ÃÐà¨ŒÒ ºÑ´¹Õé¾ÃÐÍ§¤�·Ã§»Å‹ÍÂãËŒ¼ÙŒÃÑºãªŒ¢Í§¾ÃÐÍ§¤�ä»à»š¹ÊØ¢
...à¾ÃÒÐ¹ÑÂ¹�µÒ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒä´ŒàËç¹ Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒª‹ÇÂãËŒÃÍ´¾Œ¹” 

(ÅÙ¡Ò 2:29-30) 

¢Í¤ÓÀÒÇ¹ÒÍØ·ÔÈá´‹

ยอแซฟ ศิลป
อินทรวิศิษฎ

ªÒµÐ 13 ÊÔ§ËÒ¤Á 1921
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

23 ¡Ã¡®Ò¤Á 2006

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

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว

(มธ  5:39)

 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

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)

ขอพระองคเมตตาได้เข้าสูสวรรคเทอญ

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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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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ประสบการณ์ชีวิตต่างแดน
สำาหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำาหรับพระเจ้า

เป็นเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ทรงทำาได้ทุกสิ่ง 

(มก 10:27)

สวัสดีบรรดาพี่น้องทุกๆ ท่าน ก่อนอื่นผม 

ขอแนะนำาตัว ... ผมสามเณรราฟาเอล พิสิทธ์ิ ยอแซฟ 

เขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่ 5  

กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นเทววิทยา บ้านเณรใหญ่แสงธรรม 

ในช่วงปีอภิบาลที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อ 

ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองมะนิลา เป็นเวลา 1 ปี โดย 

พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้ส่งผม 

ไปเรียนปริญญาโท สาขาเทววิทยา ที่ CICM Maryhill  

School of Theology ซึ่งเป็นของคณะนักบวช 

C.I.C.M. หรือภาษาละติน Congregatio Immaculati  

Cordis Mariae, the Congregation of the  

Immaculate Heart of Mary. โดยผมได้เดินทาง 

ไปเรียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่

ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับอิสรภาพจากการตกเป็น 

เมืองขึ้นพอดี แค่วันที่ไปก็มีความหมายสำาหรับผมแล้ว                          

สำาหรับการเรียนที่นั้นตลอดระยะเวลา 1 ปี 

ผมได้ไปพักอยู่กับบ้านเณรคณะ C.I.C.M. ซึ่งเป็นคณะ

ที่ค่อนข้างจะอินเตอร์มากๆ มีเณรทั้งหมด 42 คน 

จาก 8 ประเทศด้วยกัน ซึ่งครึ่งหนึ่งของสามเณรเป็น 

ชาวแอฟริกา ทำาให้การสื่อสารในบ้านเณรภาษาหลักคือ 

อังกฤษและฝร่ังเศส การเรียนท่ีน่ันทำาให้ผมต้องออกแรง

มากกว่าคนอื่นถึง 2 เท่า เพราะผมก็ยังไม่ค่อยเก่ง

ภาษาอังกฤษ แล้วยังต้องมานั่งแปลความหมาย จาก

อังกฤษเป็นไทยแล้วแปลจากไทยเป็นอังกฤษเพ่ือท่ีจะ

ไปตอบในการสอบ ผมต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมมากๆ 

เข้าไปคุยกับบรรดาอาจารย์ที่สอน เพื่อแนะนำาตัวว่าผม

มาจากประเทศไทย ภาษายังไม่ค่อยเก่ง ขอคำาแนะนำา

จากอาจารย์ ขอสื่อต่างๆ ที่อาจารย์ใช้สอนในคาบเรียน 

เพื่อกลับไปทบทวนที่บ้าน ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

สำาหรับผม ผมเรียนช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ วันเสาร์และ

อาทิตย์ทางบ้านเณรที่ผมอยู่ ได้จัดให้ผมไปอภิบาล 

ชาวบ้านบนเขา ซ่ึงห่างออกจากตัวเมืองมะนิลาประมาณ

เกือบ 2 ชั่วโมง ผมไปอภิบาลผมได้ทำาอะไรมากมาย 

คุณพ่อเจ้าวัดได้ให้ผมไปส่งศีลคนป่วย แจกศีล เสกบ้าน 

นำาภาวนาหน้าศพ แม้ว่าจะเป็นวัดเล็กๆ แต่สัตบุรุษ 

ท่ีวัดน้ันมีจำานวนเป็นหม่ืนคน มีมิสซาวันอาทิตย์ท้ังหมด 

8 มิสซา ภาษาที่ใช้เป็นภาษาตากาล็อกซึ่งผมก็พยายาม

เรียนรู้จากชาวบ้าน เพราะภาษาอังกฤษของเขาก็ไม่ค่อย 

ได้เช่นกัน แต่ผมเห็นถึงความรักของพระเจ้า เรื่องภาษา 

จึงไม่ใช่อุปสรรคเลยในการนำาพระเจ้าไปสู่เพ่ือนพ่ีน้อง

ต่างภาษา ที่นั่นเขาต้องการพระสงฆ์จริงๆ ทำาให้ผมได้

ฝึกฝนด้านต่างๆ ในการทำาหน้าท่ีพระสงฆ์หรือผู้อภิบาล

ในอนาคต ผมรู้สึกมีความสุขเวลาได้ทำาในสิ่งที่ผมรัก

และอยากจะเป็น ขอโมทนาคุณพระเจ้าสำาหรับพระพร

ต่างๆ ที่ทำาให้ผมได้มีความเชื่อและวางใจในพระเสมอ

มา

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้
จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏ

ในพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 
(โรม 8:39)
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ฉลอง 350 ปี (ต่อจากหน้า 2)
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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
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
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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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เขตศาสนปกครองกรงุเทพฯ “จารกิสูอ่ยธุยา บ้านแรก 

ของความเชื่อ”  พร้อมด้วยคุณพ่อนิโคลาส  เลอเฟ- 

บิวร์ อธิการเจ้าคณะแขวงคณะมิซซังต่างประเทศ 

แห่งกรุงปารีส (MEP) คุณพ่อ Brice Testu  คณะ 

มิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ดร.ยอแซฟ 

สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษ  

มาร่วมพิธีจำานวนมาก วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 

2019 ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

 พระคาร์ดินัล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ อธิการ 

เจ้าคณะแขวงคณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

พร้อมคุณพ่อหัวหน้าเขต คุณพ่อเจ้าวัด และประธาน 

ชมรมสภาภิบาล 6 เขต เดินชมนิทรรศการ 350 ปี แห่ง

การสถาปนามิซซังสยาม มรดกตกทอดจากคณะมิซซัง 

ต่างประเทศแห่งกรงุปารสี โดยมอีาจารย์พุฒพิงศ์ พุฒ- 

ตาลศรี นำาชม

 หลังจากชมนิทรรศการ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

ยืนที่หน ้าบันไดทางขึ้นเพื่อต ้อนรับพระคาร ์ดินัล

ประธานพิธีมิสซาและขบวนพระสงฆ์ ในฐานะพ่อเมือง

อยุธยาคนปัจจุบันและในฐานะคริสตชนต้อนรับทุกคน 

สู่อยุธยาบ้านแรกของความเชื่อ

  คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช กล่าว

รายงาน “จาริกสู่อยุธยา บ้านแรกของความเชื่อ”

 พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้

เปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม เมื่อ 

วนัที ่18 พฤษภาคม 2019 โดยพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด 

ฟิโลนี สมณมนตรแีห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสาร 

สู่ปวงชน  วันที่ 4 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันตรงครบรอบ 

350 ปี วนันั้นพวกเราได้ตืน่เฝ้าวันแห่ปีตสิขุน้ัน ทำา 

ตรวีาร 3 วนั จากวันที่นั้น เราได้เชิญชวนให้จาริกทาง 

จิตวิญญาณในทุกๆ ระดับเป็นเวลา 10 วัน เพื่อก้าวเดิน 

มาถึงวันนี้ 15 มิถุนายน วันนี้คือวันที่พระคุณเจ้า 

ประกาศให้เป็น “วันจาริกของพวกเรา สู่อยุธยา สู่บ้าน

แรกของความเชื่อ” ณ เวลานี้ 

 ดังนั้น วันนี้พวกเราได้มารวมกันที่นี่ เพื่อร่วม

กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นศิษย์พระคริสต์ เป็นคริสตชน

ศิษย์ธรรมทูต โดยมีกิจกรรมต่างๆ คือ กิจกรรมศิษย์

ที่ทรงรัก ยุวธรรมทูต ศาสนสัมพันธ์ เยี่ยมชมเรียนรู้ 

นิทรรศการ “มรดกตกทอดจากมิชชันนารี” ซ่ึงหอ

จดหมายเหตอัุครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ได้จดัทำาให้บรกิาร

เป็นเวลา 1 ปี  ที่สุดวันนี้เรามาเพื่อเฉลิมฉลองบูชา

ขอบพระคุณ และรับพรพิเศษจากพระสันตะปาปาที่พระ

คาร์ดินัลจะมอบให้เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

 บัดนี้ ในนามของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอ 

พระคุณเจ้าได้นำาการจารกิของเราทกุคน  ขอขอบคณุท่าน

ผู้ว่าราชการฯ “พ่อเมืองอยุธยา ซึ่งเป็นบ้านแรกของ 

ความเชื่อ ท่านผู้ว่าเองท่านมีนามนักบุญโยเซฟเป็นองค์ 

อปุถมัภ์” ผมในนามสมาชกิของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

ขอพระคุณเจ้าได้มอบพระรูปท่านนักบุญโยเซฟแด่ท่าน

ผู้ว่าฯ โอกาสที่ท่านได้เปิดบ้านอยุธยา ต้อนรับการเฉลิม

ฉลองแก่พวกเรา

 ขอพระคุณเจ้ามอบธง 350 ปี สำาหรับเขต 

ท้ัง 6 เขต เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายการจาริกเฉลิมฉลอง 

วันนี้ ขอเชิญประธานชมรมสภาภิบาล เขต 1-6  

 ท่ีสดุ เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายของการเปิด “อยุธยา” 

“บ้านแรกของความเชื่อ” ขอเชิญท่านผู้ว่าฯ และพระ 

คาร์ดินลั พร้อมกนัตัดริบบิน้เปิดประตูเพ่ือจาริกสูอ่ยธุยา 

และเริ่มการแห่เข้าเพ่ือเฉลิมฉลองบูชาขอบพระคุณ

เฉลิมฉลอง โอกาส 350 ปี 

 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ เทศน์

ให้ข้อคิดว่า “พระวรสารวันนี้ นักบุญยอห์นยืนยันว่า 

พระเจ้าของเราคริสตชนเป็น “ความรัก” คำาอธิบาย

พระวรสารตอนนี้ นับว่าเหมาะสม และสอดคล้องอย่าง

แท้จริงกับการฉลองของพวกเราในวันนี้ ... “350 ปี การ

สถาปนามิซซังสยามขึ้นในประเทศไทย” และพวกเรา

จะพบเห็นต่อไปด้วยว่า กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ก็ได้ให้แนวทางใน

ทำานองเดียวกันนี้ไว้ด้วย

 พระวรสารวันนี้ พูดถึงอารยธรรมแห่งความรัก 

ที่พระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงนำาเข้ามาในโลก และพระองค์

ทรงปรารถนาให้บรรดาศิษย์ของพระองค์เป็นกลุ่มแรก

ที่ปฏิบัติต่อกันตามแนวทางดังกล่าวนี้ เพื่อก่อเกิดและ 

ขับเคลื่อนวิถีชีวิตใหม่นี้ ให้แพร่หลายกระจายตัวไปใน 

สังคมโลกรอบข้าง เพราะนี่เป็นบทบัญญัติรักต่อเพื่อน

มนุษย์ขั้นสูงสุด ท่ีคนเราจะสามารถปฏิบัติต่อกันได ้

พระองค์ตรัสว่า “พวกท่านจงรักกันและกันดังที่เรา (พระ 

เยซู) รักท่าน” “ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่กว่าการสละ

พลีชีวิตเพื่อมิตรสหาย”

 ดังนั้น หากว่าพระเยซูเจ้า (พระองค์เอง) ได้ 

ทรงสละพระชนมชีพเพือ่เรา และทรงสัง่พวกเราครสิตชน 

ให้รกักันและกนั ดงัทีพ่ระองค์ได้ทรงรกัเรา น่ันกห็มาย 

ความว่า พระเยซเูจ้าทรงพระประสงค์ หรือคงทรงคาดคอย 

ให้เราคริสตชนมีความรักต่อกัน จนถึงขั้นนั้น จนถึงขั้น

สละพลีชีวิตให้แก่กันและกันได้

 สละชีวิตให้แก่กันและกัน ความรักต่อกันถึง 

ขั้นนั้นถือเป็นขั้นสูงสุด ตามพระดำารัสของพระเยซูเจ้า

ซึ่งอธิบายว่า “ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีก” นั่น

คือ ข้อความที่ว่า “ดังที่เรา รักท่าน” เพราะพระเยซูเจ้า

ได้ทรงสละชีวิตเพื่อเราทุกคน ดังนั้นเราก็ควรสละชีวิต

เพื่อกันและกันด้วย

 การสละความคิดเห็นของตนเอง การเสียสละ

ความสะดวกสบาย การอดทน ยอมรับกัน ให้อภัยกัน 

การยอมเสียศักดิ์ศรี และอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งยัง 

ไม่เรยีกร้องถงึข้ันสละทัง้ชวีติ เราแต่ละคนกน่็าจะเสยีสละ

ให้กันและกันได้

 ข้อคิดเหล่านี้ มีไว้เพื่อช่วยพวกเราให้เติบโต

มากข้ึนในความรักต่อกันในหมู่คณะนักบวช รวมท้ัง

คณะสงฆ์ ในครอบครัว คริสตชน ในชุมชนความเชื่อ 

เพ่ือเราจะสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ใน

การผลักดันอารยธรรมแห่งความรัก ให้เกิดเป็นจริงขึ้น
(อ่านต่อหน้า 14)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (https://kamsornwayindiary.blogspot.com)
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 ห้องสมุดบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ ... 

มีอุดมสารฉบับรวมเล่มหลายเล่ม ผมหยิบเล่มหนาของ

ปี 2000 พบหน้าแรกกับข้อความตัวโต “เปิดบ้านเณร 

ใหม่ สามเณราลัยจอห์น ปอล” ... นครสวรรค์  พระ

คาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี

เปิดและเสกสามเณราลัยจอห์น ปอล ร่วมกับบิชอป

หลุยส์ จ�าเนียร  สันติสุขนิรันดร์ บิชอปยออากิม พเยาว์  

มณีทรัพย์  บิชอปไมเกิล ประพนธ์  ชัยเจริญ และบิชอป

ยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่

ผ่านมา  (1999) 

 ผมมองภาพข่าว จินตนาการมุม สถานที่ เวลา 

ในช่วงนั้น ... มุมที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเสมอในทุกวัน  

บ้านที่เราอยู่จนกลายเป็นความผูกพัน จนคล้ายคลึง

หรือเป็นความรักต่อบ้านหลังนี้ พยายามพัฒนาบ้านที่

ทำาให้เราเติบโตในทุกด้าน โดยเฉพาะ “ความเชื่อ”... 

เราเติบโตและเห็นพัฒนาการของที่ใด ก็อยากรักษา

ที่แห่งนั้น รักษาเอกลักษณ์ของบ้านเราไว้ ไม่อยากให้

เปลี่ยนเป็นอื่นไป
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 “ในที่สุดความฝันก็กลายเป็นจริงเสียที คือ

ความฝันที่จะมีบ้านเณรของสังฆมณฑลเราเอง ส�าหรับ

ฝึกอบรมเด็กชายเพื่อใช้งานของพระเป็นเจ้า ซึ่งการ 

เตรียมบุคลากรที่เหมาะสมมีความส�าคัญต่องานอภิบาล 

.... บ้านเณรจึงเป็นเหมือนหัวใจสำาคัญของสังฆมณฑล

ที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้พระศาสน- 

จักรต่อไป....” และนี่เป็นถ้อยคำาในบรรทัดแรกๆ ของ

หนังสืออนุสรณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวว่าเป็นความฝันของ

พี่น้องนครสวรรค์จริงๆ

20 ปี

 ผมอ่านเร่ืองราวทั้งจากภาพข่าวในอุดมสาร 

และจากหนังสืออนุสรณ์อย่างต่อเนื่อง เนื้อความไม่ต่าง 

กัน มีใจความและเนื้อหาไม่ต่างกัน ที่พอสรุปได้ว่า 

“พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

และมีโครงการที่จะสร้างบ้านเณรของสังฆมณฑลนาน

แล้ว ...” ในเรื่องของการอบรมพระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิด

ว่า “แนวทางการอบรมหรือการด�าเนินชีวิตของแต่ละ

คน แต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการ

อบรมท่ีหลายครั้งน�าหลักการในบางส่วนมาใช้ไม่ได้ 

ต้องลึกซ้ึงถึงจิตวิทยาของคน ความแตกต่างจะน�าวิธีการ

อบรมแบบที่เคยรับมาใช้กับสมัยนี้ก็ไม่ได้ ทั้งหมดต้อง 

เลือกหรือประยุกต์วิธีการต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัย สิ่ง

แวดล้อมเป็นตัวแปรสำาคัญที่จะเปลี่ยนนิสัยคน เราจะ

สอนให้เด็กเชื่อฟัง ไม่เถียง ก็ไม่ได้ เพราะประชาธิปไตย 

แต่เราจะตัดเขาออกจากเรา หรือตัดเราออกจากเขา 

ไม่ได้”

 ผมอ่านต่อไปอีกนิดก็พบเร่ืองราวเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของบ้านเณรท่ีเร่ิมต้นจากแต่ก่อนสามเณร

ทุกสังฆมณฑลในภาคกลางต้องไปรวมกัน และรับการ 

อบรมท่ีบ้านเณรศรีราชา แต่เม่ือแยกสังฆมณฑล หลายๆ 

สังฆมณฑลต่างก็มีบ้านเณรของตนเอง .... ส่วน

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ก็ยังส่งเณรไปรับการอบรมที่

บ้านเณรนักบุญยอแซฟ สามพราน เพราะยากจนและ

ไม่มีศักยภาพที่จะมีบ้านเณร ... ความคิดที่จะมีบ้านเณร 

เป็นฝันของบิชอป บรรดาพระสงฆ์ โดยเฉพาะบรรดา 

มิชชันนารี เช่น คุณพ่อกียู คุณพ่อตรีเครอัต คุณพ่อ

แกงตาร์ด โดยเห็นว่าการอบรมเณรเพื่อใช้ชีวิตตาม

วัฒนธรรมแบบพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ดีกว่าการส่งไปอยู่ที่มี

ความเจริญ สะดวกสบาย แต่ยังไม่สามารถสร้างบ้านเณร

ได้ เนื่องจากงานของพระสงฆ์เหล่านั้นมีมาก จึงเลิกล้ม

ความคิดไป ... ในที่สุดเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พระคุณเจ้า

บรรจงและคณะสงฆ์ ได้มีมติสร้างบ้านเณรเล็กขึ้น .... 
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 บ้านเณรของผม บ้านเณรจอห์น ปอล 

นครสวรรค์ ... 

 ชื่อ “จอห์น ปอล” ผมพลิกหนังสือที่บันทึก

เรื่องราวในวันที่เปิดและเสกบ้านเณรเล็กนครสวรรค์ 

อ่านเรื่องตราและเครื่องหมาย มีคำาอธิบายที่บอกถึง

คุณลักษณะของนักบุญยอห์น และนักบุญเปาโล มีส่ิงหน่ึง

ที่เหมือนกันคือคำาสอนเรื่องความรัก ... ความรักทำาให้

คนธรรมดา กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ ความรักจึงเป็น

ทุกส่ิงในชีวิต .... อีกประการหน่ึงท่ีนามของนักบุญท้ังสอง 

เป็นศาสนนามของบ้านเณรนครสวรรค์ ก็คือความ

ประทับใจในรูปแบบชีวิตแห่งความรักของนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ... 

 แล้วกว่าจะมาเป็นบ้านเณรที่นครสวรรค์ .... 

เป็นผลมาจากการประชุม ศึกษาความเป็นไปได้ และ

ความเหมาะสมต่างๆ จนที่สุดพระคุณเจ้าบรรจง ได้

เลือกฟาร์มไก่เก่าสมัยคุณพ่อชัยศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาส

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ เนื้อที่เกือบ 40 

ไร่ ในการสร้างบ้านเณรหลังนี้ ... ท่านเลือกด้วยความ

เหมาะสมหลายประการ และหนึ่งในนั้นก็ตรงกับการ 

จัดบรรยากาศการอบรมให้เหมาะสมกับสภาพของ

สังฆมณฑล ... เพื่อให้สามเณรได้ซึมซับ ความสงบ 

เรียบง่าย สมถะ ... แม้สภาพทางการเงินไม่คล่องเหมือน

กับบ้านเณรที่มีโรงเรียน แต่ก็สอนใจให้เณรให้เข้าใจชีวิต 

ไม่ยึดติดแต่ต้องแบ่งปัน และใจกว้าง
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สภาพแวดล้อมทำาให้คนเปลี่ยนแปลงความคิด

  ... ปีนี้เราบ้านเณรจะครบ 20 ปี เราไม่ลืมคิดถึง

ผู้มีพระคุณต่อบ้านเณรเสมอ ... ทุกวันหลังสวดทำาวัตร 

เณรเล็กมัธยมต้นท่ีผมดูแลจะสวดให้ผู้มีพระคุณต่อ 

บ้านเณร ... ไม่ว่าจะเป็นสมณองค์การนักบุญเปโตร 

อัครสาวก สวดให้กับพระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารี-

พรรค ขอบคุณที่ท่านเลือกที่แห่งนี้เป็นที่อบรมสามเณร

ของสังฆมณฑล ... สวดให้กับงานอภิบาลและงาน 

แพร่ธรรมของบิชอป และพระสงฆ์ในสังฆมณฑล ... และ

ขอให้บ้านเณรยังทำาหน้าที่อบรมเณรของสังฆมณฑล 

ต่อไป

 ปล. บ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ ตั้งแต่

ปี 1999-2019 พระสงฆ์ที่เป็นศิษย์เก่าจากบ้านเณรนี้  

11 ท่าน … ครบ 20 ปี หลายจุดของบ้านเณรเริ่ม 

ทรุดโทรมตามสภาพ หากพี่น้องท่านใดสนใจที่จะท�าบุญ

เพื่อซ่อมแซมบ้านแห่งการอบรม หรือท�าบุญบ้านเณร 

....ติดต่อ คุณพ่อพรชัย  สิงห์สา อธิการบ้านเณร ... 

เบอร์โทร. 08-4547-6998 ... ธนาคารกสิกรไทย สาขา 

บิ๊กซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์) เลขบัญชี 024-8-86794-
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บ้านเณรจอห์น ปอล
นครสวรรค์
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ในทุกแวดวงของพระศาสนจักรของเรา เพราะน่ีเป็น

ประเด็นเรื่องความรักต่อกัน อันเป็นความรักต่อพี่น้อง

เพื่อนมนุษย์ขั้นสูงสุด”

 จากบัญญัติรัก ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงนำาเข้ามาใน

โลก ทำาให้เกิดมีกลุ่มคริสตชนแรกเริ่มแห่งกรุงเยรูซาเล็ม

ขึ้น และที่เกิดเป็นดังนั้นได้ก็เพราะ “พระเยซูเจ้าได้ทรง

เรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการกลุ่มหน่ึงให้มาพบ เขา

เหล่านัน้กม็าเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงแต่งตัง้พวกเขา 

เป็นอัครสาวก 12 ท่าน ให้พวกเขาอยู่กับพระองค์ เพื่อ

จะส่งพวกเขาออกไปเทศน์สอน”

 ดังนั้น ชัดเจนแล้วว่า ก่อนหน้าที่จะมีชุมชน 

คริสตชนแรกเริ่มแห่งกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาอัครสาวกทั้ง 

12 ได้เริ่มดำาเนินชีวิตตามอารยธรรมแห่งความรักนี้

มาก่อน รอบๆ องค์พระอาจารย์เจ้า โดยมีพระเยซูเจ้า 

ทรงเป็นแบบอย่าง พระองค์เองได้ทรงสอน ยำ้าเตือน 

แก้ไข และพระองค์ทรงปรารถนาอย่างย่ิงให้พวกเขา 

ทุกคนปฏิบัติเช่นนั้น

 ในสมัยพระเยซูเจ้าไม่มีบ้านเณร ไม่มีบ้านโนวิส 

ไม่มีบ้านอบรมต่างๆ ในรูปแบบสถาบันอย่างปัจจุบัน 

พระองค์ได้ทรงเรียกบรรดาอัครสาวกมา และให้พวกเขา

มาใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์ จากนั้นพระองค์ก็ทรงส่งพวก

เขาออกไป

 จากอัครสาวก 12 กลายเป็นกลุ่มศิษย์ 72 

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์ แล้วนั้นชุมชนคริสตชน

สมัยแรกเริ่มก็ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น และกลุ่มคริสตชนแรก

เริ่มสมัยอัครสาวกนี้แหละ ที่ได้สร้างความประทับใจให้

แก่ชาวยิว และชนชาติต่างๆ ที่ผ่านไปผ่านมา ติดต่อ

ค้าขาย และใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแถบนั้น

 พระศาสนจักรก็ได้เติบโต แผ่ขยายไปทั่วโลก  

พัฒนาจนถึงปัจจุบัน พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ 

ไทย ก็เป็นหนึ่งในหมู่คริสตชนเหล่านี้ด้วย

 สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกประเทศ 

ไทยของเรา มิได้นำาสิ่งใดใหม่เข้ามาในพระศาสนจักร 

ตรงข้าม ได้พยายามเชิญชวนพวกเราคริสตชนคาทอลิก

ไทยในปัจจุบัน ให้ย้อนกลับไปดำาเนินชีวิตแบบคริสตชน

แรกเริ่มสมัยอัครสาวก โดยยึดแก่นแท้ของพระวรสารให้

มั่นไว้ และพยายามทำาให้เกิดเป็นชีวิตจริงภาคปฏิบัติขึ้น

 ดังนั้น หากใครปฏิบัติวิถีชีวิตดังกล่าวนี้ ก็เป็น 

การปฏิบัติชีวิตคริสตชนของเราเอง ที่พระเยซูคริสตเจ้า

ได้ทรงมอบให้แก่พระศาสนจักร และบรรดาอัครสาวก

ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยที่พวกท่านเหล่านั้นได้เริ่ม

ด้วยการดำาเนินชีวิตตามวิถีดังกล่าวร่วมกัน พร้อมกับ

องค์พระอาจารย์เจ้าของพวกท่าน

 และเมื่อ 508 ปีที่แล้ว บนผืนแผ่นดินสยาม 

ฉลอง 350 ปี (ต่อจากหน้า 11)

แห่งนี ้ได้มคีรสิตชนคาทอลกิชาวโปรตเุกสกลุม่แรก เข้ามา

ทำาการค้าขาย 50 ปีหลังจากนั้น ได้มีธรรมทูตโดมินิกัน 

ชาวโปรตุเกส 2 ท่าน คุณพ่อเยโรม ดา ครู้ส และ 

คุณพ่อเซบาสเตียน เดอ กานโต เดินทางเข้ามาเผยแผ่

อารยธรรมแห่งความรักของพระคริสต์ในแผ่นดินสยาม

เป็นครั้งแรก

 หลังจากนั้นอีกประมาณ 100 ปี ที่กลุ่ม 

ธรรมทูตฝรั่งเศส คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 

(MEP) นำาโดยบิชอปปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลาม็อตต์ 

และบิชอปฟรังซัวส์ ปัลลือ พร้อมคณะ เดินทางมาถึง

กรุงศรีอยุธยา ประเทศสยาม 

 นอกจากนี้ ยังมีบิชอปอิกญาซีโอ โกโตลังดี  

และมิชชันนารีอีกบางท่านเดินทางมาไม่ถึง ท่านได้

เสียชีวิตระหว่างการเดินทาง และแล้วข่าวดีแห่งความ

รอดพ้นได้มาถึงสยามประเทศ แม้ว่าบรรดาธรรมทูต

เหล่านี ้มไิด้กำาหนดเป้าหมายปลายทางของท่านในตอนต้น 

ไว้ที่กรุงศรีอยุธยาก็ตาม 

 แต่ด้วยพระญาณเอื้ออาทร และพระเมตตารัก

ของพระเจ้า คณะธรรมทูตมิซซังต่างประเทศฯ ได้เสนอ

ให้สมเด็จพระสันตะปาปาสถาปนามิซซังสยามขึ้น และ

แต่งตั้งคุณพ่อหลุยส์ ลาโน เป็นบิชอปองค์แรกแห่ง 

มิซซังสยาม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669

 จากนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกไทยก็ค่อยๆ 

เจริญเติบโตต่อมา จนถึงปัจจุบันเรามี 11 เขตศาสน-

ปกครอง และก้าวเข้าสู่ปีที่ 350 ปี แห่งการสถาปนาพระ

ศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทยและจะเติบโตต่อไป

 ด้วยสำานึกในพระเมตตารักขององค์พระผู้เป็น

เจ้า ทีท่รงมีต่อเรา ทีท่รงโปรดให้ข่าวดีแห่งความรอดพ้น

มาถึงแผ่นดินสยามแห่งนี้ ขอให้พวกเราทุกคน สืบทอด

เจตนารมณ์ของบรรดาธรรมทูตต่อเนื่องต่อไป ด้วยการ

เป็นพยานและประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า 

ที่เราได้รับมาแล้วแก่พี่น้องชาวไทยคนอื่นๆ ที่กำาลังรอ

รับฟังข่าวดีนี้อยู่ 

 แล้วเราจะทำาพันธกิจนี้ได้อย่างไร? 

 1. ขอให้เราตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ที่จะดำาเนินชีวิต

เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า โดยปฏิบัติตามพระวาจาของ 

พระองค์เสมอ

 2. ประกาศข่าวดีของพระองค์ด้วยการแบ่งปัน 

บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของเราแก่กันและ

กัน ในครอบครัว ในกลุ่มวิถีชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) 

บ้านใกล้เรือนเคียง ในกลุ่มองค์กร กลุ่มพระพรพิเศษ 

กลุ่มวิชาชีพ และในชุมชนวัดของเรา

 3. หากเราคริสตชนปฏิบัติดังนี้ สังคมโลก 

รอบข้างเราจะสามารถมองเห็นพระเยซูเจ้าได้อีกครั้ง

หนึ่งเห็นพระเยซูเจ้าในปัจจุบัน ท่ีเสด็จพระดำาเนินไป

ตามถนนหนทาง ในเมือง ในสำานักงาน ในสถานศึกษา 

ในทุกสถานที่ และในท่ามกลางทุกคน

 4. และสิ่งสำาคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาจะ 

พบเห็นพระเยซู ผู้ทรงดำารงพระชนม์อยู่ในตัวเราคริสต- 

ชน (ศิษย์พระคริสต์) แต่ละคน

 5. รวมทั้งพบประสบพระเยซูเจ้าผู้ประทับท่าม- 

กลางเรา ในชุมชนคริสตชนย่อย ชุมชนเล็กๆ ที่ดำาเนิน

ชีวิตในอารยธรรมความรักต่อกัน และนี่คือประกายไฟ

น้อยๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสังคมรอบข้างด้วย

คุณค่าพระวรสาร

(อ่านต่อหน้า 15)
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 วัดแม่พระประจักษ์

แห่งภูเขาคาร์แมล สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 

เวลา 10.30 น. บิชอป 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
 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.

 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.

 

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังนำ้าเขียว

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 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  

สังฆมณฑลราชบุรี

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน (ฉลองภายใน 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 18.00 น. คุณพ่อ

สมเกียรติ  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

 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. 

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

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- 

ยางคำา เซกา จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านเวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา อ.ทุ่งฝน  

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

 6. ปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งชีวิตผู้คน ความ

เป็นอยู่ สรรพวิชาการ ช่วยให้สังคมมีมนุษยธรรม มี

คุณธรรม ความดี มีอารยธรรมความรัก ที่พระเยซู 

คริสตเจ้าได้ทรงนำาจากบ้านพระบิดาของพระองค์ 

เข้ามาในโลกนี้ ให้ปรากฏยิ่งวันยิ่งชัดเจนมากขึ้น

 นี่คือการผจญภัยศักดิ์สิทธิ์ที่รอเราอยู่ ใน

ช่วงปีที่ 350 แห่งการเฉลิมฉลองมิซซังสยาม ที่ 

เร่ิมต้นแล้ว และจะดำาเนินต่อเนื่องต่อไป ตราบจน

ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน”

 หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล พระคาร์ดินัล 

มอบตะเกยีงท่ีจุดอยูแ่ก่คณุพ่อคณะมซิซังต่างประเทศ 

แห่งกรุงปารีส (MEP) 2 ท่าน เพื่อนำาไปวางไว้ 

ที่หน้าหีบบรรจุอัฐิของบิชอปลังแบรต์ และบิชอป 

ลาโน ตะเกยีงเป็นเครือ่งหมายของความสำานกึ ขอบคณุ 

รู้คุณ สำาหรับแสงสว่างที่พวกท่านและบรรดามิชชัน

นารีได้นำามาสู่สยาม พร้อมกับชีวิตของพวกท่าน

 จากนัน้ พระคาร์ดนิลักล่าวปราศรยั ประกาศ 

วดัอยธุยาเป็นวัดจารกิพเิศษในโอกาสการเฉลมิฉลอง 

มอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และอวยพร

 อนึ่ง บริเวณรอบวัดมีกิจกรรมฐานส่งเสริม 

ความศรัทธา อาทิ ฐานกิจกรรมองค์กรยุวธรรมทูต 

ฐานศาสนสัมพันธ์ ฐานนิทรรศการ 350 ปี แห่งการ

สถาปนามิซซังสยาม มรดกตกทอดจากคณะมิซซัง 

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ฐานศิษย์ที่ทรงรักแผนก

พระคัมภีร์ ฐานบันทึกเร่ืองราวแห่งความทรงจำา  

350 ปี มซิซงัสยาม

 บันทึกภาพโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ  

คุณไชโย กิจไกรลาศ คุณอภิชาต เหล่าสุขสันติ-

วงศ์ และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ฉลอง 350 ปี (ต่อจากหน้า 14)

“กวางย่อมกระหายหาธารน�้าไหลฉันใด
ข้าแต่พระเจ้า จิตใจข้าพเจ้า

ก็กระหายหาพระองค์ฉันนั้น” 
(สดุดี 42:1)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 29 ประจำ�วันที่ 14-20 กรกฎ�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ จัด

อบรมความรู้พื้นฐาน 6 หัวข้อ  เพื่อศาสนสัมพันธ์ และ  

คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 2019 สำาหรับผู้สนใจทั่วไป    

ในวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00  น. (เริ่มลงทะเบียน 

เวลา 08.30 น.) ที่ห้องประชุม  ชั้น 4  บ้านแคทเธอรีน 

(อาคารติดบ้านพักพระสงฆ์) อาสนวิหารอัสสัมชัญ  

บางรัก  กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถาม สำารองท่ีน่ังด่วน  

ที่แผนกศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โทร. 0- 

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

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

 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

] สัมมนาบาดหลวงทั่วถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 15-19  

กรกฎาคม 2019 ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้าน 

ผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม    

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า

ร่วมฝึก “สำารวมจิตภาวนา 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 เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกสำารวม

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ 

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้นำา

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม 

 ติดต่อสอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-

1685-2826 และเฟซบุ๊กหน่วยงานอภิบาลประกาศ

ข่าวดีและสังคม คณะพระหฤทัยฯ

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

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

10 สิงหาคม 2019 / 14 กันยายน เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซาท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลัง

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

] 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

] 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  

ประชุมประจำาปีและร่วมสังสรรค์โดยพร้อมเพรียงกัน 

ในวันอาทิตย์ที่  28 กรกฎาคม 2019  ที่อาคารมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 เริ่มเวลา 13.00 น.  

มีการแข่งขันกีฬา รายงานประจำาปี มิสซา สังสรรค์

อาหารเย็น และจับสลาก มาแต่ตัวขากลับมีของติดไม้

ติดมือกลับบ้าน ยืนยันเข้าร่วมงานได้คุณจรูญ แก้ว- 

มีค่า โทร. 08-16146461 หรือคุณอนุสรณ์ อานาม-

นารถ โทร. 08-1627-8813

] ขอเชิญร่วมพิธีมิสซา “สรรเสริญพระเจ้าจากชาว

กาลหว่าร์” เพ่ือร่วมเป็นหน่ึงเดียวในคำาภาวนากับแม่พระ 

แห่งลูกประคำา ในค่ำาวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 

เวลา 19.00 น. พิธีตั้งศีลมหาสนิท สวดสายประคำาเพื่อ 

การบูรณะวัดจะได้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรับพรศีล 

มหาสนิท เวลา 19.30 น. พิธีมิสซา  หลังพิธีมีการถวาย 

ช่อดอกไม้แด่แม่พระ ขอเชิญทุกท่านโดยเฉพาะลูกวัด

กาลหว่าร์ที่แยกย้ายกันไปทุกหนแห่งและลูกหลานที่มี

บรรพบุรุษเคยอาศัยอยู่ที่นี่ มาพบปะเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในพิธีมิสซาของพระเยซูเจ้า

] 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

] 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 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมงคล 

(ลิง) โทร. 09-4810-8238 คุณจนิสดา (จูน) โทร. 

08-6908-2455 สำารองที่นั่งได้ที่  https://forms.gle/ 

LihqemGu6FESKcW5A วิทยากร บาดหลวง 

ยอแซฟ ภฤศ ทิพย์ทอง C.Ss.R. อธิการบ้านเณร 

ใหญ่ คณะพระมหาไถ่ และผู้แปลสมณลิขิตฉบับภาษา 

ไทย คุณเทเรซา อภิญญา หิรัญญะเวช ตัวแทน 

เยาวชนไทยร่วมประชุม Pre-Synod 2018 คุณโทมัส  

อไควนัส ธนภัทร แสงวงศ์ ตัวแทนเยาวชนไทย 

ร่วมประชุม Post-Synod 2019

] ฉลองครบ 50 ปี คณะธิดาเมตตาธรรม ที่เข้ามา 

ทำางานในประเทศไทย ทีบ้่านน้อยสามเหลีย่ม จ.ขอนแก่น 

พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้าน

น้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 

2019 เวลา 10.00 น. โดยบิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

] ฉลองแม่พระบังเกิด คณะพลมารีย์ มิซซัง 

อุดรธานี (เจ้าภาพ) วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

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

] รับสมัครงาน ศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร 56 

ต.ลำาไทร อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 รับสมัคร 

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง   โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้  

มีใบขับข่ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องพักอาศัยท่ีบ้านพัก 

ของเด็กได้ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ สอบถาม 

คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  โทร. 09-0112-5657  

] หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ เปิด

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ

มหาวิทยาลัย สนใจติดต่อโทร. 0-2233-3430 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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อุดมสาร หนงัสือพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจ้าของ : สภาประมขุบาดหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คุณพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนุชา ไชยเดช R หวัหนา้กองบรรณาธิการ : วัชร ีกจิสวัสดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำา R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำาแต่ละเขตมิซซัง เขตมิซซังกรุงเทพฯ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  เขตมิซซังเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เขตมิซซังจันทบุรี : คุณพ่อเอนก  

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

พรหมภักดี เขตมิซซังอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ เขตมิซซังอุบลราชธานี : คุณพ่อทองแดง แก้วประกอบ R ค่าบำารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  

เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 66-2681-3900 ต่อ 1801  โทรสาร :   66-2681-5401  

CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, 

udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com
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ของการเสวนาเพื่อความปรองดองระหว่างศาสนา 

ที่แตกต่างของประชาชนหลายหลากเชื้อชาติศาสนา 

ที่อยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน  เป็นเครื่องยำ้าเตือนพ่อว่า

เป็นความจำาเป็นที่ต้องมีการเสวนาเพื่อความปรองดอง 

และยังคงต้องให้ความสำาคัญในเรื่อง “การผสานด้าน

วัฒนธรรม” ต่อไป

 มงซินญอร์กาตาลันเสริมว่า “การร่วมพบปะ

เสวนาในครั้งน้ีต้อนรับทุกๆ คนไม่เว้นผู้ใด  ให้ได้พบ 

ได้แสดงความคดิเหน็ และให้ความเคารพต่อกันและกัน”

 การเยือนสุเหร่าชาวยิวในครั้งนี้เป็นส่วนหน่ึง

ของงานสมโภชครบ 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศอิสราเอลและสันตะสำานัก  

 พระรับไบ เอลิยาฮู อาซาเรีย (RabbiEliya-

hu Azaria) กล่าวว่า การมาเยือนของเจ้าหน้าทีค่รสิตชน 

คาทอลิก “แสดงออกถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างชาว

ฟิลิปปินส์  พระศาสนจักรคาทอลิก และประชาชนชาว

พระคาร์ดินัลตาเกล (ต่อจากหน้า 7)
ยิว”

 มงซินญอร์อาซาเรีย กล่าวเสริมว่า  “พ่อเชื่อว่า

ช่างเป็นสิง่ทีง่ดงามเม่ือเราได้มารวมกนัอย่างพร้อมเพรยีง 

แม้เราจะมีความเชื่อศรัทธาท่ีอาจแตกต่างกันเพียง

เลก็น้อย  แต่เราต่างแบ่งปันความเช่ือท่ีเรามร่ีวมกนั”  

 “สิ่งนี้เป็นกุญแจสำาคัญอย่างแท้จริง  เป็นสาร

แห่งความปรองดองระหว่างศาสนา” ระหว่างการเยือน 

มงซินญอร์อาซาเรีย ได้นำาพระคาร์ดินัลตาเกลเข้าเยี่ยม

ชมภายในสุเหร่า รวมถึงยังได้มีโอกาสให้ท่านได้ชมม้วน

หนังโทราห์ที่บันทึกข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ลซึ่ง

มีอายุประมาณ 20  ปี  

 ชาวฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในบรรดาเพียงไม่กี่

ประเทศที่เปิดต้อนรับชาวยิวที่ลี้ภัยจากเหตุการณ์นาซี

เยอรมัน ได้สังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ให้ได้พักพิงใน

ประเทศของตน

 ชาวยุโรปที่นับถือศาสนายิวประมาณ 1,200  

คน  สามารถลีภ้ยัจากการสงัหารเผ่าพันธ์ุของนาซีเยอรมนั 

ที่ปกครองคริสตชนคาทอลิกในประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

 เอกอัครสมณทูต ราฟาเอล  ฮาร์ปาซ ประจำา 

สถานทูตอสิราเอลในกรุงมะนลิากล่าวว่าประเทศฟิลปิปินส์

เป็นดัง “สายธารแห่งพระพร” แก่ประชาชนชาวยิวที่

อาศัยในฟิลิปปินส์

 “เราให้การต้อนรบัชาวยวิเสมอ   ไม่มลีทัธต่ิอต้าน 

ชาวยิวในประเทศฟิลิปปินส์แต่อย่างใด”  ท่านเอกอัคร- 

ราชทูตอิสราเอลประจำากรุงมะนิลากล่าว 

หมายเหตุ  

 Pentateuch หมายถึง ที่บรรจุห้าอัน คือ

หนังสือ 5 เล่มแรกของคัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธสัญญาเดิม 

ได้แก่ ... โทราห์เขียนด้วยภาษาฮีบรูไบเบิ้ล หรือที่รู้จักกัน 

ในชื่อ หนังสือของโมเสส 
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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
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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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“จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้”  (มธ 6:33)
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เครนตก

	 ช่วงมีเวลา	 ผมชอบใช้ไปกับการหาความรู้	 อันนี้ไม่ได้พูดให้ดูขยันนะ

ครับ	 ผมเล่าเรื่องจริง	 ผมเชื่อว่า	 ถ้าเราอยู่ในสายงานอะไร	 หรือถูกมอบหมายให้

ทำาหน้าที่อะไร	 การศึกษางานเป็นสิ่งที่จำาเป็น	 แล้วถ้าเรายิ่งศึกษาเราไม่จบหรอก

ครับ	เรายิ่งพบว่ายิ่งเรียนรู้ยิ่งอยากรู้เพิ่ม	ยิ่งรู้เพิ่ม	ยิ่งพบว่า	ทำาไมเรารู้น้อยจัง	การ

มองเข้ามาของคนอื่นเรื่องรู้จริง	 ไม่รู้จริงนั้นมันเป็นเรื่องของเขา	 แต่เรื่องของเรา 

ก็คือ	ตราบใดที่เรายังแสวงหา	ตราบนั้นเรายังสนุกกับมัน	เรายังสนุกกับงาน	การ

สนุกกับงานก็ได้เปรียบ	เพราะต่อไปนี้	งานไม่ใช่ภาระที่เราแบกไว้	แต่งานคืออะไร

สักอย่างที่เราเล่น	และโลดแล่นไปกับมัน

	 พักหลังน้ีเม่ือส่ือเจริญเติบโต	 หลากหลายจนเราตามแทบไม่ทัน	 ส่ิงหน่ึง

ที่ผมได้เรียนรู้คือ	 เราสามารถรับชมรายการของประเทศที่แต่ก่อนไม่เคยคิดจะรู้ 

เลยว่า	 เขามีละครแบบไหน	 มีเกมโชว์แบบใด	 อย่างมากก็มิวสิควิดีโอ	 จากช่อง 

เอ็มทีวี	 ที่จะสามารถให้ความหลากหลายได้เยอะหน่อย	 ผมสังเกตจริตตัวเอง

ที่ชอบอะไรแบบแปลกๆ	 ก็จริง	 เพราะสองสามวันก่อนผมเพิ่งดูซีรีส์์สัญชาติ 

ตะวันออกกลาง	 น่าจะของประเทศโอมาน	 ชื่อเรื่องจินญ์	 ละครแปลกๆ	 มักจะ 

ให้สีสันท่ีแปลกตาและวิธีคิด	 การใช้ชีวิตบางอย่างท่ีต่างวัฒนธรรมแต่มีเอกลักษณ์ 

ผมชอบที่เรื่องนี้เล่นกับฉากหลังกับสิ่งสร้างอันยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างเปตรา	 แต่ที่

ผมชอบไอเดียคือ	เกมโชว์ที่ชื่อว่า Night	of 	Hate	Comment	(คืนแห่งความ

เห็นเกลียดชัง)

	 รายการคืนแห่งความเห็นเกลียดชัง	 เชิญพิธีกร	 หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง	

มาอ่านสิ่งที่คนคอมเม้นต์หรือพูดง่ายๆ	 คือด่าพวกเขา	 ขณะที่อ่าน	 พวกเขาจะ

ยอมรับข้อคอมเม้นต์เหล่านั้น	 หรือปฏิเสธได้ทั้งสิ้น	 และพวกเขาอาจจะอธิบาย	

หรือแสดงความคิดเห็นเสริมเพิ่ม	สิ่งที่น่าสังเกตคือ	คนที่อ่านข้อความแห่งความ

เกลียดชังตัวของพวกเขา	 ไม่มีใครมีความสุข	 บางคนถึงกลับอึ้ง	 เสียใจ	 แต่ก็ได้

บทเรียน	 หนักแน่นขึ้นและก็เข้าใจเพิ่มเติม	 หนึ่งในผู้รับเชิญมาในรายการบอกว่า	

“เราเป็นบุคคลสาธารณะ	 สิ่งเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้”	 ผมคิดต่อไปอีกว่า	 แต่

สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้คือ	 การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบในสิ่งที่เราไม่รู้จริง	 และท่าทีที่ 

ไม่ให้กำาลังใจ	หยามเหยียดความเป็นบุคคลของพวกเขา	นี่ต่างหากที่เป็นด้านลบ	

มุมมืดของการสื่อสารที่ไม่สร้างสรรค์

	 ในช่วงก่อนวันสมโภชพระคริสตวรกาย	 ซึ่งวัดทุกวัดจะมีการแห่ศีล 

ด้านนอกวัด	 ก่อนหน้านั้นไม่นานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 บริเวณโรงเรียน 

อัสสัมชัญคอนแวนต์และบ้านพักพระสงฆ์	 มีข่าวใหญ่ดังไปท่ัวประเทศแบบไม่ต้อง

ง้อสื่อ	 (เพราะสื่อต้องง้อที่จะเล่าข่าวมากกว่า...ฮา)	 ข่าวที่ว่าคือการตกลงมาของ

เครนจากที่สูง	 บริเวณที่เป็นที่สร้างโรงแรมหลังใหม่	 ข้างบ้านพักพระสงฆ์และ 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์	การตกลงมาไม่ได้เพียงแค่ของตกลงมากระทบพื้น	

แต่ดันตกลงมาทำาให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บ	และคนที่ว่านี้คือ	เด็ก	เด็กนักเรียน

	 จริงๆ	 แล้ว	 ผมได้ฟังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆ	 น้อยๆ	 จากตึกนี้มานานแล้ว	

จนคุณพ่อรุ่นน้องที่ดูแลบ้านต้องออกโรง	 ร่วมกับสภาอภิบาล	 และผู้มีน้ำาใจ	 มี

การปรึกษาถึงปัญหาที่อาจจะเกิด	 มีปัญหาเล็กๆ	 ของสิ่งของที่ตกลงมา	 เพราะ

การป้องกันตอนก่อสร้างที่ไม่ใส่ใจในรายละเอียดและทำาอย่างรับผิดชอบพอ	 และ

ที่สุดก็เกิดเรื่อง	 เรื่องค่อยๆ	 เป็นที่รับรู้ของสังคม	 ข่าวสารถูกตีพิมพ์	 ภาพรวม

ของคำาตัดสินเบื้องต้น	ก็รู้อยู่แล้ว	ว่าใครผิด	ใครสับเพร่า	เจ้าของงานหรือผู้แทน 

หลายๆ	 คนก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบ	 มีการปิดโรงเรียนไปก่อน	 มีการ

ชำาระพื้นที่ให้เรียบร้อย	 ให้เร็วที่สุด	 มีการจำากัดบริเวณ	พวกเราคุณพ่อที่ได้รับผล 

กระทบและเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องเป็นผู้อพยพชั่วคราว	 ตามเหตุการณ์จริง	 และ

การชดเชยความเสียหายต่างๆ	 มีตำารวจมาเฝ้าสังเกตความเรียบร้อย	 มีคนใหญ่

คนโตมีตำาแหน่งของเขต	ของบริเวณ	แวะเวียนมาไม่ขาดสาย	ฯลฯ	ที่สุดนักเรียน

ก็ต้องเรียน	 โรงเรียนก็ต้องเปิดต่อไป	 วันที่	 25	 มิถุนายน	 2019	 หลังจากวันที่

เกิดเหตุ	7	วัน	นักเรียนก็กลับมาเรียน	แต่ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็นสองจุด	คือ 

ที่โรงเรียนเดิม	 แต่ใช้ได้ตึกเดียวกับไปเช่าโรงเรียนอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ	 ใช้

จนกว่าจะมีความมั่นใจพอที่จะให้กลับมาเรียนที่เดิม

	 ผมมีโอกาสเล็กๆ	ได้ไปทำาวจนพิธีกรรมวันเปิดเรียนอีกครั้งวันแรก	นึก

ชื่นชมอยู่ในใจ 	เห็นหัวใจ	เลือดเนื้อจิตวิญญาณของโรงเรียนที่มีความรักอยู่ข้างใน 

ทุกคนช่วยกัน	 ทุกภาคส่วนพลิกฟื้นสิ่งดีๆ	 กลับมาอีกครั้ง	 ในวันนั้นมาเซอร์

บอกว่า	 ได้อัญเชิญแม่พระที่สนามเล่นกีฬาของเด็กมาที่นี่ด้วย	 ผมเสริมด้วยบท

เทศน์แบ่งปันที่ว่า	 สิ่งที่ทำาให้พวกเราเป็นแบบนี้	 เพราะเรามีหัวใจเดียวกัน	 เรามี

หัวใจเหมือนแม่พระ	 รักซึ่งกันและกัน	 เห็นอกเห็นใจ	 และหลอมรวมหัวใจด้วย 

จิตวิญญาณของความเป็นโรงเรียนคาทอลิก	แม้ว่าผมจะเทศน์ไปแบบนั้นแต่ในใจ 

ลึกๆ	 ผมก็สงสัยว่า	 โรงเรียนอื่นถ้าเจอแบบนี้	 เรื่องราวจะออกไปในทิศทางใด	

หัวใจสำาคัญกว่าการสูญสีย

	 ข่าวเครนที่ตกลงมาในวันนั้นยังไม่จบ	 อาจจะซาๆ	 ลงไป	 แต่ผมเชื่อว่า	

การผ่านเรื่องราวแบบไหน	 หรือใครเล่นบทอะไร	 เขาจะตอบได้ชัดกว่าคนอื่นว่า	

หัวใจเขาเป็นแบบไหนกันนะ

บรรณาธิการบริหาร

อย่าใจตก
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สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ 

ปากลัด วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่ง 

พระเยซูคริสตเจ้า เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญกัสปาร์ แบร์-

โทนี่ และปฏิญาณตนตลอดชีพของบราเดอร์เบเนดิกต์ ธวัชชัย กระแสสิงห์ 

บราเดอร์ไมเคิ้ล ณัฐวุฒิ บุษบก บราเดอร์เคลเมนต์ รัชชานนท์ บุญประสม 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 18.00 น. ที่่บ้านเณรคณะนักบวชรอยแผล

ศักดิ์สิทธิ์ฯ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บิชอปยอแซฟ  

วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธานพิธีมิสซา

ปลงศพยอแซฟ บวร 

แห่ล้อม (พี่ชาย) 

วันจันทร์ที่ 17 

มิถุนายน 2019 

ที่วัดพระวิสุทธิวงส์

ลำาไทร จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019  ศูนย์สังคมพัฒนามิซซังนครราชสีมา  จัดอบรม

ภาคทฤษฎส่ีงเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูพ้กิารไทย เขตจังหวดับุรีรัมย์  ประเดน็

เรื่องการจัดทำาบัญชีครัวเรือน  ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้าน

ไทรทม ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 23 
ใกล้ชิด ผูกพัน 

ในความเป็นสตรี

 ค น ไ ท ย ก็ จ ะ

ละเอียดอ่อนกับความรู ้สึก 

มากๆ เป็นต้นในภาพศาสนา 

ที่ปรากฏ เราจะมีกรอบคิด 

และข้อห้ามอะไรบางอย่าง

ในสัญชาตญาณ กรอบที่ถูก

วางเหล่านี้ ก็ปิดความคิด

สร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ 

ทีอ่าจไปบนัดาลเรือ่งราวท่ีน่าสนใจอกีมหาศาลท่ีรออยูข้่างหน้า รูปนีช่ื้อว่า “แม่พระ 

ให้นม”

 Chivasso, Torino ได้วาดภาพนี้ไว้ระหว่างปี 1505-11 เป็นภาพ 

แม่พระอุ้มพระกุมารเข้ามาไว้ในอ้อมแขน และพระองค์ทรงดืม่กนินมจากทรวงอก

ของพระมารดา สิ่งที่ศิลปินปรารถนาในภาพที่วาดนี้คือ ความรู้สึกของความ

ใกล้ชิดกันระหว่างแม่และลูก นอกจากนั้นภาพนี้ยังส่งอิทธิพลต่อนักวาดที่เป็น

เฟมินิสต์ (คือผู้ที่สนใจในการให้ความสำาคัญกับลักษณะของเพศหญิง หรือวิธี

คิดในแบบผู้หญิงเป็นใหญ่...ผู้เขียน)

 มากไปกว่าการตัดสินด้วยคำาว่า โป๊ ไม่เหมาะสม คือความรู้สึกท่ี

ได้สัมผัส ความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน แต่แน่นอนมันก็อยู่

ระหว่างเส้นบางๆ ของความเหมาะสม หรือไม่เหมาะสม อยู่ที่เราตัดสินด้วยตา 

หรือตัดสินด้วยหัวใจ ใช้ใจมองให้เข้าใจความรู้สึกและสัมผัส สิ่งที่ละเอียดอ่อน

ที่สุดที่สร้างมาพร้อมกับงานศิลปะ

ประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ
คุณพ่อเดชา ได้รับเลือกเป็นกรรมการแขวงเอเชียสมัยที่ 3

สภาการศกึษาคาทอลิกนานาชาติ (OIEC) จัดการประชมุและสัมมนาประจำาปี 

2019 ที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2019 

โดยมีคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ (อ่านต่อหน้า 4)

“ฉลองวดั” วนัที ่ 22 พฤษภาคม 2019 บิชอปยอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ล้อม  

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า บ้านห้วยไร่  

อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีคุณพ่อชาญ กุ๊นุ เป็นเจ้าอาวาส และมีพิธีมอบ 

ใบประกาศแต่งตั้งวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ยกฐานะเป็น “วัดหลัก” ของเขต 

โดยมีคุณพ่อจากศูนย์พระวิสุทธิวงศ์ บ้านโป่ง เป็นผู้รับผิดชอบ

“เบื้องหลังเลคซีโอ เดลี่ กับบิชอป
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล” 
กว่าจะมาเป็น Lectio Daily 

ระหว่างการเดินทางไปท�าภารกิจ 
ในที่ต่างๆ เช่น 

ประธานฉลองวัด ประชุม
พระคุณเจ้าจะนั่งเตรียมข้อมูล

ส�าหรับบันทึกเทป 
ให้ได้รับฟังในแต่ละวัน


