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บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น บอสโก วัชรพล อ�านาจเกียรติกุล วันเสาร์

ที่ 15 มิถุนายน 2019 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

เขตศาสนปกครองอุบลราชธานี จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 350 ปี

มิซซังสยาม โดยบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน ที่อาสนวิหารแม่พระ

นิรมล อุบลราชธานี ก่อนเริ่มพิธีมีการแห่ธงของหน่วยงานต่างๆ ร่วมในขบวน

ของคณะสงฆ์ สู่อาสนวิหาร หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีพิธีเปิดและเสกศาลา

เรือนไทยพิพิธภัณฑ์ ในโอกาสนี้ด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิด 

ปีฉลอง 350 ปี มิซซังสยาม เขตศาสนปกครองอุดรธานี 125 ปี ความเชื่อ 

แดนอีสาน 100 ปี การมรณภาพบิชอปโปรดม และคุณพ่อเกโก ฉลอง  

70 ปี ชีวิตนักบวช คุณพ่อเลโอ แทรวิส, C.Ss.R. ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์  

คุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด โดยบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธานพิธี ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 30 ประจำาวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2019 หน้า 3

พระวาจาของพระเจ้า : พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก 

จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ 

เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่

จะมีชีวิตนิรันดร (ยน 3:16) 

 วันก่อน ผมไปกรอกรายการของทางราชการ 

และมีช่องให้ระบุศาสนา ผมเขียนว่าศาสนาคริสต์ เมื่อ

เจ้าหน้าที่ทวนถามอีก ผมตอบว่า “ผมเป็นคริสต์ครับ” 

ในบัตรประจำาตัวประชาชนก็มีระบุว่าผมนับถือศาสนา

คริสต์ (ดูบัตรประจำาตัวประชาชนของท่านซิครับ) เมื่อ

ผมกลับมาบ้านและคิดถึงเรื่องนี้ ก็เกิดคำาถามในใจว่า  

ที่ตอบเจ้าหน้าที่ว่า “ผมเป็นคริสต์ครับ” นั้นนะ ผม

เข้าใจหรือเปล่าว่า “คริสตศาสนาหมายความว่าอะไร?” 

คำาถามนี้ทำาให้ผมกลับมารำาพึงภาวนาไตร่ตรอง ไต่ถาม 

และแสวงหาเรื่องนี้อยู่หลายวัน เพื่อทบทวนความจริงที่

พระเจ้าทรงเปิดเผยทางพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และที่พระ

ศาสนจักรสั่งสอน (บทแสดงความเชื่อ) วันนี้ขอแบ่งปัน 

ความหมายของคริสตศาสนา ที่ได้ทบทวนมาสัก 3 

ประการ ดังนี้

ประการแรก : คริสตศาสนาเป็นชีวิต => ชีวิตในสาย

สัมพันธ์รักของพระเจ้า พระคัมภีร์ตั้งแต่บทแรกได ้

เปิดเผยสายสัมพันธ์แห่งความรักที่พระเจ้าทรงประทาน

ให้มนุษย์ต้ังแต่แรกเร่ิมทีเดียวว่า “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

ตามภาพลักษณ์ของพระองค์” (ปฐก 1:27) พระเจ้าเป็น

องค์ความดีสมบูรณ์พร้อมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็น

ผู้ทรงบุญในพระองค์เอง ในแผนการอันเนื่องมาจาก

ความมีพระทัยดีโดยบริสุทธิ์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นอย่าง

อิสระ เพื่อให้มนุษย์ได้มีส่วนร่วมในชีวิตอันบรมสุขของ

พระองค์ ในทุกยุคทุกสมัยและทุกสถานที่ พระเจ้าจึง

ทรงอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ ทรงเรียกมนุษย์ ทรงช่วยมนุษย์

ให้แสวงหาพระองค์ ให้ได้รู้จักพระองค์ และรักพระองค์

ด้วยสุดกำาลังแห่งตน ให้กลับมาอยู่ในเอกภาพแห่ง

ครอบครัวของพระองค์ คือพระศาสนจักรเสียใหม่ (คำา-

สอนฯ ข้อ 1) ให้มีชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ 

ซึ่งมนุษย์จะพบความสุขได้ก็ในองค์พระเจ้านี้เอง (คำา-

สอนฯ ข้อ 45) ดังนั้น มนุษย์จะสามารถดำาเนินชีวิต

อย่างสมบูรณ์เต็มที่ได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีสัมพันธภาพกับ

พระเจ้าอย่างอิสระในชีวิต (คำาสอนฯ ข้อ 44) แต่มนุษย์

ได้ปฏิเสธสัมพันธภาพรักของพระเจ้า ความแตกแยก 

ความสับสนวุ่นวาย และปัญหาก็เกิดตามมา รวมถึง

ความตายนิรันดร แต่ความรักของพระเจ้ามั่นคงดำารง

เป็นนิตย์ พระเจ้าลงมาช่วยมนุษย์ด้วยพระองค์เอง ให้

กลับมาสู่สัมพันธภาพรักแต่แรกเริ่มอีกครั้งหนึ่ง ประดุจ

ห่วงลูกโซ่ ซึ่งเคยเชื่อมต่อติดกันอยู่ แต่ได้แตกขาด

จากกันไป บัดนี้ได้ถูกนำากลับมาเชื่อมต่อติดกันใหม่

อีกครั้งหนึ่ง “การกลับมาสู่สัมพันธภาพรักใหม่อีก

ครั้งหนึ่ง” คือความหมายของคำาว่า “ศาสนา” ของเรา 

คริสตชน (religion : religio, religare // re-ligare =  

to bind back, re-linking) คริสตศาสนามิได้เริ่มต้น 

โดย  ผศ. อารมณ์ พูลโภคผล

ผมเป็นคริสต์ครับ ที่หลักคำาสอน ข้อห้าม หลักปฏิบัติ บทบัญญัติ หรือ

จารีตพิธีกรรม ทั้งมิได้เริ่มต้นจากการปกครอง จากการ

จัดทำาแผนโครงร่างสร้างองค์กรหรือสถาบัน แต่เริ่มต้น

ที่พระบุคคล “เยซูคริสตเจ้า” พระองค์เป็นศูนย์กลาง

ของชีวิตและของทุกสิ่ง พระองค์ทรงเสด็จมาทำาให้

สัมพันธภาพรักแต่แรกเริ่มที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้า แต่

เสียไปเพราะการปฏิเสธพระองค์ ได้รับการฟื้นฟูใหม่

อาศัยการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของ

พระองค์ ทำาให้โลกซึ่งมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า บัดนี้

กำาลังกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ได้รับการไถ่กู้โดย 

พระคริสตเจ้า (Ecclesia de Eucharistia ข้อ 8)  

คริสตศาสนาเป็นชีวิต เป็นชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า 

(union with God) ในองค์พระบุตรเยซูคริสตเจ้า ดังน้ัน 

การเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องของการมีสัมพันธภาพกับ

พระเจ้าเป็นสำาคัญ เพราะเรามนุษย์จะเข้าใจตัวเราเองได้ 

มีความภาคภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีแท้จริงของเรา

ได้ ก็ต่อเมื่อเรามองตัวเราในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

เท่านั้น สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 สอน

ว่า เรามนุษย์จะสามารถเข้าใจตัวเราได้ ภายใต้แสงสว่าง

ของพระเจ้า และชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ชอบธรรมได้ 

ก็ต่อเม่ือ เราเจริญชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่าน้ัน 

(พระเยซูเจ้า แห่งนาซาเร็ธ หน้า 238) ดังนั้น การเป็น 

คริสตชน คือการกลับคืนสู่สัมพันธภาพรักกับพระเจ้า ซึ่ง 

ความปรารถนาในพระเจ้านี้ได้ถูกจารึกไว้อย่างมั่นคง อยู่ 

ในหัวใจของมนุษย์  ทำาให้มนุษย์รับรู้แรงดึงดูดนี้ตลอด 

เวลา (คำาสอนฯ ข้อ 27) หัวใจของเรามนุษย์จึงไม่อาจ 

สงบสุขเต็มอิ่มได้ จนกว่าจะได้ชิดสนิทอยู่ในสัมพันธ- 

ภาพรักกับพระองค์

ประการที่สอง : คริสตศาสนาเป็นชีวิต => ชีวิต

ของการเป็นบุตร เมื่อเราดำาเนินชีวิตอยู่ในความสนิท 

สัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกับพระบุตรเยซูคริสตเจ้า พระองค์ 

ก็ทรงทำาให้เราเป็นบุตรบุญธรรม ข้อพิสูจน์ว่าเราท้ังหลาย

เป็นบุตรก็คือพระเจ้าทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมา

ในดวงใจของเรา พระจิตผู้ตรัสด้วยเสียงอันดังว่า “อับบา 

พ่อจ๋า” ดังนั้น เราจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร  

ถ้าเป็นบุตรก็ย่อมเป็นทายาทตามพระประสงค์ของ

พระเจ้า (กท 4:5-7) เราจึงได้รับชีวิตใหม่ ได้ร่วมส่วน

อยู่ในชีวิตนิรันดรของพระคริสตเจ้า พระคริสตเจ้าทรง 

อยู่ท่ีใด พระองค์ก็ทรงโปรดให้เราได้อยู่ท่ีน่ันกับพระองค์  

(ยน 14:3, 17:24) ดังนั้น เมื่อถึงวาระที่เราจะจากโลก

นี้ไป เราก็จะผ่านประตูความตาย เพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร

ในสภาพที่ได้รับการไถ่กู้แล้วโดยพระบุตรเยซูคริสตเจ้า  

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราคริสตชนจึงดำาเนินชีวิต 

ด้วยความเชื่อ ด้วยความหวัง ด้วยความรัก และด้วย

สำานึกในความบาปผิดที่ได้กระทำา หันกลับมาพึ่งพระ

เมตตาอันหาขอบเขตมิได้ของพระเจ้า ด้วยคำาซื่อๆ จาก 

หัวใจว่า  “คุณพ่อครับ ลูกทำาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อ

คุณพ่อ” เหมือนบุตรคนเล็กในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ 

แล้วเราก็มั่นใจได้เลยว่า คุณพ่อผู้ทรงรักเราอย่างมาก จะ 

ทรงสวมกอดเราไว้แนบอกอันอบอุ่นเปี่ยมรักของ

พระองค์อย่างแน่นอน (ลก 15:20-24)

ประการที่สาม : คริสตศาสนาเป็นชีวิต => ชีวิตของ

การเป็นพี่น้องกัน เราทุกคนได้รับชีวิตใหม่ในองค์พระ

บุตรเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความ

ตาย เราได้รับการไถ่กู้โดยพระโลหิตของพระบุตรองค์

เดียวกัน มีพระบิดาองค์เดียวกัน เราทุกคนเป็นพี่น้อง

กัน ความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันที่เราได้รับจาก

พระจิตเจ้านี้ ทำาให้เราสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับลูก

ทุกคนของพระบิดา เมื่อเรารักพระเจ้า เราก็รักพี่น้อง

ของเราด้วย (1ยน 4:21) และความรักของเราต้องไม่ใช่

เป็นเพียงคำาพูดเท่านั้น แต่ต้องเป็นการกระทำาและด้วย

ความจริง (1ยน 3:18)    เราจึงภาวนาอย่างเป็นจิตหนึ่ง

ใจเดียวกับทุกคน พร้อมกับทุกคน และเพื่อทุกคน เมื่อ

เรานบนอบต่อพระหรรษทานและการทรงนำาของพระจิต

เจ้า องค์สายสัมพันธ์รักของพระเจ้า เราจึงรับรู้ว่า มนุษย์

ทุกคนเป็นพี่น้องของเรา ทำาให้เราคิดดี พูดดี และทำา

ดีได้กับพี่น้องของเราทุกคนด้วยจิตและตามความจริง 

(ยน 4:23) บทภาวนา “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย” ที่พระบุตรเยซูคริสตเจ้าทรงสอนเรา จึงมิใช่

เป็นคำาพูดธรรมดา แต่เป็นความรักท่ีท่วมท้นอยู่ในหัวใจ 

เรา และถูกกลั่นออกมาเป็นคำาพูดตามแบบอย่างของ

พระเยซูเจ้าเอง

     สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 สอนว่า 

การที่เราเป็นคริสตชน ที่เรานับถือศาสนาคริสต์นั้น มิใช่

มาจากการเลือกหรือการกลั่นกรองที่ชาญฉลาดเลอเลิศ

ของสติปัญญาเรา แต่เป็นเพราะ “เราเชื่อในความรัก

ของพระเจ้า”  ถึงกับประทานพระบุตรเพียงพระองค์

เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร

จะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร (ดู Deus Caritas 

Est. ข้อ 1) ซึ่งประตูแห่งความเชื่อนี้เปิดอยู่เสมอ

สำาหรับเรา พร้อมที่จะนำาเราไปสู่ชีวิตแห่งความเป็นหนึ่ง

เดียวกันกับพระเจ้า และเปิดทางให้เราเข้าไปอยู่ในพระ

ศาสนจักร (Porta Fidei ข้อ 1)  คริสตชนจึงดำาเนิน

ชีวิตในสายสัมพันธ์แห่งความรักของพระเจ้าอย่างเป็น

รูปธรรม ติดต่อสนทนาอยู่กับพระเจ้าอย่างสม่ำาเสมอ 

รู้จักฟังพระเจ้าตรัส เชื่อในพระวาจาที่พระเจ้าตรัส และ

ปฏิบัติตามด้วยความรัก และรู้จักพูดคุยอยู่กับพระเจ้า

ด้วยจิตและตามความจริง (ยน 4:23) เพราะพระเจ้า

ทรงเสด็จมาพบปะพูดคุยอยู่ด้วยกันกับเรามนุษย์ 

ผู้เป็นลูกของพระองค์ด้วยความรักอย่างสุดซึ้ง (Dei 

Verbum ข้อ 21) นักบุญอัมโบรส สอนเราว่า เราพูด

กับพระเจ้าเมื่อเราภาวนา เราฟังพระองค์เมื่อเราอ่าน 

พระวาจา (เรื่องเดียวกัน ข้อ 25) ดังนั้น คริสตชนคือ

ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำาไปปฏิบัติ (ลก 8:21)  

จึงได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ที่แท้จริง (เทียบ ลก 6:46-47)  

พระแม่มารีย์เป็นต้นแบบของการเป็นคริสตชน และของ

การเป็นศิษย์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะการที่พระแม่เป็น 

ผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน และได้รับความสุขสมบูรณ์

นั้น มิใช่เพราะพระแม่ได้เป็นผู้ให้กำาเนิดและให้นมเลี้ยง

พระเยซูเจ้า แต่เพราะพระแม่เป็นผู้ฟังพระวาจาของ

พระเจ้าและปฏิบัติตาม (ลก 8:21)  เราคริสตชนจึงได้

คำาตอบที่สมบูรณ์ว่า “ฉันเป็นคริสต์ เพราะฉันฟังพระ

วาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม” อาแมน
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ฉลอง 60 ปี ชีวิตสงฆ์ (ต่อจากหน้า 20)

พิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม โอกาสสมโภชพระตรีเอกภาพ ฉลอง 60 ปี 

ชีวิตสงฆ์พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ฉลอง 

50 ปี วัดพระตรีเอกภาพ 129 ปี ชุมชนความเชื่อ ที่

วัดพระตรีเอกภาพ และมอบใบพรแก่ผู้สูงอายุของ 

วัด วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840  ที่คุณพ่ออัลบรังด์ ได้มา

เทศน์สอนชาวจีนและเปิดวัดให้ชาวจีนที่บางนกแขวก 

ดอนกระเบื้อง และที่แห่งอื่นด้วย เพราะวัดทั้งหลายของ

ชาวจีนก็ข้ึนอยู่กับวัดกาลหว่าร์ท้ังส้ิน เม่ือคุณพ่ออัลบรังด์

กลับไปเมืองจีนแล้ว คุณพ่อดือปองด์ เจ้าอาวาสองค์ใหม่ 

จึงเป็นหัวหน้าการแพร่ธรรมในหมู่ชาวจีน อีกทั้งยังมี

การไปเยี่ยมเยียนเสมอ

 ในปี ค.ศ. 1862 บิชอปปัลเลอกัวซ์ มรณภาพ 

และคริสตังชาวจีนก็มากข้ึน คุณพ่อดือปองค์จึงรับหน้าท่ี

เป็นอุปสังฆราชด้วย คุณพ่อทำาการแยกวัดบางนกแขวก

และดอนกระเบ้ือง ออกจากการปกครองของวัดกาลหว่าร์  

และแต่งตั้งคุณพ่อราบาแดล  ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบาง-

นกแขวก และคุณพ่อยอแซฟ ซิน ที่เพิ่งบวชใหม่ เป็น

เจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง

 คุณพ่อยอแซฟ ซิน องค์นี้เกิดในเขตวัดใด 

ไม่ปรากฏหลักฐานเลย ทราบเพียงว่าคุณพ่อเป็นชาวจีน  

และอุทิศตนเพ่ือการแพร่ธรรมในหมู่ชาวจีน คาดว่าคุณพ่อ 

ได้เรียนที่บ้านเณรใหญ่อัสสัมชัญและบวชที่นั่นด้วย 

(เวลานั้นบ้านเณรอัสสัมชัญยังไม่ถูกย้ายไปอยู่ที่บาง- 

นกแขวก)

 ตอนแรก คุณพ่อยอแซฟ ซิน ต้องไปแพร่ธรรม

ให้กับชาวจีนที่ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี แต่นับว่าไม่เป็น 

ท่ีพอเหมาะกับกำาลังใจและความขยันของคุณพ่อ คุณพ่อ

จึงคิดไปตามชนบทท่ีห่างไกลออกไป ตามหมู่บ้านชาวจีน 

ในสมัยนั้นยังไม่มีถนนลาดยางหรือถนนใหญ่ใดๆ เลย 

คุณพ่อต้องเดินทางโดยขี่ม้าไปตามชนบทต่างๆ ของ

ชาวจีน เช่น บ้านยาง ทุ่งน้อย หนองหิน ฯลฯ

ช่วงบุกเบิกที่หนองหิน

 จากดอนกระเบ้ือง ระยะเวลาข่ีม้าราว 15 กิโลเมตร 

ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พบชุมชนจีน คือ หมู่บ้าน

หนองหิน คุณพ่อยอแซฟ ซิน เจ้าอาวาสวัดดอนกระเบ้ือง  

มีความสนใจท่ีจะเผยแผ่ศาสนาแก่ชาวจีนเหล่าน้ี คุณพ่อ 

มุ่งท่ีจะนำาพวกเขาให้มาหาพระ ตอนแรกนับว่ายากลำาบาก

มากเพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าของสวน เป็นผู้บำารุงรักษา

เอง จึงไม่เห็นความจำาเป็นอันใด ที่จะละทิ้งความเชื่อ

ดั้งเดิมแต่บรรพบุรุษเพื่อหันมานับถือศาสนาคริสต์ 

 ก่อนที่คุณพ่อยอแซฟ ซินจะอำาลาจากวัดดอน- 

กระเบ้ือง เพ่ือไปแพร่ธรรมแก่ชาวจีนท่ีจันทบุรีน้ัน คุณพ่อ 

ต้องเดินทางมาเ ย่ียมเยียนที่หนองหินหลายครั้ ง 

หลายครา กว่าจะโน้มน้าวบางคนบางครอบครัวให้กลับใจ 

และอาศัยความช่วยเหลือจากพระเบื้องบน พวกเขาจึงมี

ความยินดีรับการโปรดศีลล้างบาป

 ศีลล้างบาปแรกที่คุณพ่อยอแซฟ ซิน ได้โปรดให้

ที่หนองหิน กระทำาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1890 และได้

บันทึกไว้ในบัญชีศีลล้างบาปของวัดดอนกระเบื้อง ส่วน

ก่อนหน้าน้ัน เคยมีการโปรดศีลล้างบาปแก่ชาวหนองหิน 

ที่ดอนกระเบื้องหรือไม่ก็ไม่เป็นที่ประจักษ์ (จากหนังสือ

อนุสรณ์ 100 ปี วัดพระตรีเอกภาพ ค.ศ. 1990)

วัดหนองหินหลังแรก (ค.ศ. 1890 หรือ พ.ศ.

2433) จากบันทึกเก่าของวัดได้มีการบรรยายไว้ว่า... 

คุณพ่อยอแซฟ ซิน เจ้าอาวาสองค์แรก ได้สร้างวัดน้อย 

หลังแรกขึ้นที่หนองหิน ในปี ค.ศ.1890 เป็นวัดอนาถา 

คล้ายกับบ้านพักของชาวสวน ฝาผนังทำาด้วยไม้ไผ่ 

หลังคามุงด้วยใบตาล ด้านหลังพระแท่นมีห้องเล็กๆ 

สงวนไว้สำาหรับคุณพ่อ เพื่อเป็นที่พักแรมได้ วัดน้อย 

หลังแรกนี้ สร้างติดกับสุสานปัจจุบันของวัดหนองหิน

 วัดหลังที่สอง (ค.ศ. 1903 หรือ พ.ศ. 2446) 

ในรายงานประจำาปี (C.R. 1906.) เขียนไว้ว่า... คุณพ่อ

ตาร์ดิแวล เจ้าอาวาสองค์ที่สอง เริ่มรื้อบางส่วนของ 

วัดดอนกระเบ้ืองลง ส่วนอุปกรณ์ของวัดหลังเก่าท่ีสภาพ 

ยังใช้การได้ดีอยู่ ท่านก็ส่งมาวัดหนองหิน เพื่อจะใช้สร้าง

วัดใหม่ที่นี่ให้สวยงามดังประสงค์ ในที่ดินแปลงใหม่ที่

คุณพ่อซื้อไว้ ท่านสั่งคุณพ่อแอสเตวัง ปลัดของท่าน 

ให้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงวัดเก่าท่ีหนองหินให้ดีขึ้น 

แต่น่าเสียดายคุณพ่อแอสเตวังกลับสร้างวัดเป็นรูปคล้าย

โกดังไม้ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ยกพื้นสูง 1.5 

เมตร เพื่อใช้ใต้ถุนเป็นคอกม้าพาหนะ ฝาผนังของวัดสูง

เพียง 1.6 เมตร แต่ประตูทางเข้ากลับกว้างใหญ่ ภายใน

มืดมิดไม่มีหน้าต่างเลย อาศัยเพียงแสงสว่างที่ลอดจาก

ช่องกระดาน ส่วนห้องด้านหลังพระแท่นมืดทึบทีเดียว 

ไม่อาจเห็นอะไรได้ชัด ยังดีท่ีข้างหลังมีระเบียงขนาดย่อม 

สำาหรับคุณพ่อที่แวะมาหนองหินใช้พักและต้อนรับ

สัตบุรุษได้บ้าง วันหลังที่สองนี้เสกในปี ค.ศ. 1903 ซึ่ง

ตรงกับวันฉลองพระตรีเอกภาพ

 วัดหลังที่สาม (ค.ศ. 1928 หรือ พ.ศ. 2471) 

คุณพ่อเลออง ริชาร์ด เจ้าอาวาสองค์ที่ 4 ได้ทำาการรื้อ

วัดหลังที่ 2 ของคุณพ่อตาร์ดิแวลลง และที่ตรงนั้นเอง

ท่านก็ได้สร้างบ้านพักคุณพ่อขึ้น เป็นบ้านไม้ที่มีความ

แข็งแรงมาก และคุณพ่อริชาร์ดได้ทำาการสร้างวัดหลังท่ี 3 

ตั้งห่างจากบ้านพักคุณพ่อไปเล็กน้อย อยู่ตรงสถานที่ตั้ง

ของวัดหลังที่ 4 หรือหลังปัจจุบัน

 ในหน้าแรกของบัญชีศีลล้างบาปเล่มแรกของ 

วัดหนองหิน คุณพ่อริชาร์ดได้บันทึกเป็นภาษาละติน 

ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ 

“ปีคริสตศักราช 1928 วันที่ 22 กรกฎาคม 

บิชอปเรอเน แปร์รอส บิชอปแห่งโซอารา และประมุข

เทียบมิซซังกรุงเทพฯ ได้กระทำาพิธีเสกวัดหลังใหม่อย่าง 

สง่าที่หนองหิน และได้ถวายนามชื่อวัดว่า “วัดพระตรี- 

เอกภาพ” โดยมีคุณพ่อการ์ตอง และคุณพ่อตาปี มิช-

ชันนารีคณะ MEP คุณพ่อปีนาโฟและเปาโล แห่งคณะ

ซาเลเซียน คุณพ่อเกลแมนเตและคุณพ่อเอดัวร์ พระสงฆ์ 

ไทย ร่วมในพิธี”

 วัดหนองหินหลังที่สี่ (หลังปัจจุบัน) (ค.ศ.

1969 หรือ พ.ศ. 2512) บิชอปยอแซฟ ยวง นิตโย 

ประมุขเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ ขณะน้ัน ได้มอบหมาย 

ให้คุณพ่อฮาเบรสโตร (OMI) เจ้าอาวาสองค์ที่ 11  

สร้างวัดหนองหินหลังใหม่ข้ึนเป็นตึก แทนวัดไม้หลังเดิม 

ของคุณพ่อริชาร์ด ห้องใหญ่หลังพระแท่นแบ่งเป็น 2 

ห้อง ใช้เป็นห้องซาคริสเตีย และห้องพักคุณพ่อ

 เก่ียวกับการฉลองเปิดวัดหลังใหม่น้ี ในหน้าแรก 

ของบัญชีศีลล้างบาปวัดหนองหิน เล่มที่ 3 คุณพ่อ 

ฮาเบรสโตรได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลเป็นภาษา

ไทยได้ดังนี้

 “ในจันทร์ที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1969 วัดหลังใหม่

ได้ถูกสร้างข้ึนเพ่ือถวายเกียรติแด่พระตรีเอกภาพ ทำาพิธี 

เสกโดยบิชอปยอแซฟ ยวง นิตโย ประมุขเขตศาสน-

ปกครองกรุงเทพฯ ต่อหน้าผู้แทนของพระศาสนจักร 

แห่งเขตศาสนปกครองราชบุรี บิชอปเปโตร คาเร็ตโต 

ร่วมด้วยคุณพ่อประมาณ 60 องค์”

 บันทึกภาพโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ 

คุณไชโย กิจไกรลาศ คุณอภิชาต เหล่าสุขสันติวงศ์
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(อ่านต่อหน้า 15)

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

เมืองออร์เรนจ์เคาน์ตี สร้างพระรูปพระมารดาของชาวเวียดนาม

ด้วยหินอ่อนขนาดใหญ่กว่าคนจริง

30 มิถุนายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งจะถูกส่งมาถึงเขตศาสนปกครอง

ออร์เรนจ์เคาน์ตี (ออร์เรนจ์เคาน์ตีตั้งอยู่ในเขตมหานคร 

ลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ใน

การสำารวจสำามะโนครัวปี 2010 มีประชากร 3,010,232 

คนทำาให้เป็นมณฑลท่ีมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ

สามในรฐัแคลฟิอร์เนียซึง่มปีระชากรมากทีส่ดุเป็นอนัดบั

ที่หกในสหรัฐอเมริกา .....ผู้แปล) ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของ

ชุมชนชาวเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศเวียดนาม 

ปฏิมากรรมภาพพระมารดาแห่งลาวางชิ้นนี้สูง 12 ฟุต   

พระรูปแม่พระน้ีจะประดษิฐานเป็นจุดเด่นสำาคญัในวิหาร

กระจกแก้วพระคริสต์ของชาวคาทอลิกที่สร้างใหม่และ

จะเสกถวายในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2019

l พระรูปพระมารดาแห่งลาวางจะมาถึงในฤดูใบไม้ร่วง 

ค.ศ. 2019 และจะเสกพระรูปเพื่อประดิษฐานในวิหาร 

ภายหลงั บชิอปผูช่้วยชาวเวียดนามแห่งออร์เรนจ์เคาน์ตี  

พระคณุเจ้าธนัห์ ไท เหงยีน มายังเมอืงคาร์รารา ประเทศ 

อิตาลี เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้างานสร้างพระรูปซึ่ง 

เป็นตัวแทนแห่งเสรีภาพของคาทอลิกชาวเวียดนาม

จำานวนมาก ท่านเล่าว่า

  “นับเป็นสิง่สำาคญัเพราะเรือ่งราวของพระมารดา

แห่งลาวางนีเ้กีย่วข้องกบัประวตัศิาสตร์ของพระศาสนจกัร 

และเรือ่งราวความทข์ุทรมานของประชาชนช่วงศตวรรษ

ที่ 18 คริสตชนจำานวนมากถูกเบียดเบียนจากกษัตริย์ 

ดังนั้นพวกเขาจึงต้องหลบหนีเข้าป่า แต่พวกเขาได้เห็น

การประจักษ์ของพระมารดาแห่งลาวาง”

l พระคุณเจ้ามีเหตุผลของท่านเองที่จะขอบคุณพระ 

มารดาเพราะท่านหลบหนีออกจากประเทศเวียดนาม

โดยใช้เรือในปี ค.ศ. 1979 เพื่อแสวงหาเสรีภาพ ท่าน 

มีสัตบุรุษมาด้วย 25 คนที่สวดสายประคำาทั้งวันทั้งคืน 

ไม่นานอาหารและนำา้กห็มดลง แต่พระมารดากไ็ด้ช่วยเหลอื 

และคนอื่นๆ ก็ได้เล่าให้ท่านฟังถึงเครื่องหมายอัศจรรย์

ทีเ่กดิขึน้กบัพวกเขาด้วยเช่นกนั ท่านเล่าต่อว่า  “หลายคน 

เล่าเรื่องของพวกเขาให้พ่อฟัง เป็นเรื่องราวที่ขับเคลื่อน 

จิตใจอย่างมากๆ ดังนั้นพวกเขาตั้งใจจะกลับไปขอบ- 

พระคุณพระเจ้าผ่านทางคำาเสนอวิงวอนของแม่พระ 

พระรปูพระมารดาแห่งลาวางนีจ้ะประดษิฐานอยูใ่นวหิาร 

พระคริสตกษัตริย์และเปิดโอกาสให้ผู ้คนโดยเฉพาะ 

ชาวเวียดนามได้มีโอกาสมาขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับ

ชีวิต สำาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้รับ”

l อันห์ หงี่ ศิลปินและเป็นผู้ออกแบบพระรูปนี้มาจาก 

ออร์เรนจ์เคาน์ตี ได้เดินทางไปยังประเทศอิตาลี เพื่อ

ดูว่าจินตนาการของเขาได้รับการแปรออกมาเป็นรูป

ปฏมิากรรมอย่างไรบ้าง เขายงัคงหวงัว่าจะได้เห็นพระรูป 

นีก้ลบัไปตัง้อยูใ่นมลรัฐแคลฟิอร์เนยีด้วย เขามาเหน็และ 

รู้สึกพอใจมาก อันห์ หงี่ เล่าว่า  “ผมเชื่อว่ามันจะเป็น

วันสำาคัญสำาหรับชุมชนชาวเวียดนามที่นั่น ร่วมกับพระ 

มารดาแห่งลาวาง” “ผมคิดว่าพวกเขาทำางานกันได้ดี  

ผมไม่อยากจะเชื่อเลย ผลงานดูดีมาก ผมคิดว่าเก็บ 

รายละเอียดอีกเล็กน้อย ก็พร้อมที่จะจัดส่งมาให้เราแล้ว”

l การตกแต่งแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ก็ลงมือทันทีโดย 

นายช่างอันเดรอา เขาเป็นหนึ่งในสองพ่ีน้องท่ีบริหาร 

ธุรกิจงานหินอ่อนร้านนี้ มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี

และกล่าวว่านี่เป็นผลงานสวยท่ีสุดช้ินหนึ่งท่ีเขาเคย

สร้างสรรค์มา  อันเดรอา แซ็คคาแรลลิ ปฏิมากร เล่าว่า

 “นีเ่ป็นงานท่ีสงูส่ง ไม่เพียงแต่แค่ขนาดความสงู 

ของผลงานแต่ในด้านคุณภาพ สิ่งที่เปล่งออกมา และ

นั่นก็คือความรู้สึกท่ีทำาให้ผู้พบเห็นตระหนักถึงคุณค่า

อันยิ่งใหญ่”

l เมืองออร์เรนจ์เคาน์ตี มีความผูกพันกับ “บริษัท

อิตาเลียนหินอ่อน” ตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะรูปพระมารดา

เริ่มต้นแกะสลักเมื่อฤดูหนาวปลายปีที่แล้ว ด้วยหินอ่อน

สีขาวที่ตัดสกัดเอามาจากภูเขาแถบนั้น  เรนาโต แคมปิ  

จากบริษัทอิตาเลียนหินอ่อน เล่าว่า “เราเริ่มสำารวจหา

ก้อนหินอ่อนและค่อนข้างหายาก เนื่องมาจากขนาด

ท่ีใหญ่ คุณภาพและคุณลักษณะของหินท่ีจะต้องใช้กับ 

ปฏิมากรรมชิ้นนี้ เรายังต้องใช้หินสองก้อนเพราะขนาด

ท่ีใหญ่เกินกว่าปกติจะทำาได้”   หลังจากได้ตรวจสอบ 

โครงสร้างหนิด้วยคอมพวิเตอร์ พวกเขาจงึสามารถเลอืก

ทางที่ดีที่สุดในการทำาจนสำาเร็จ พระคุณเจ้าธันห์ และ

ศิลปินอันห์ อธิบายข้ันตอนสุดท้ายของการเก็บราย-

ละเอียดที่จำาเป็นและขอบคุณบรรดาช่างที่ทำาให้ความ

ฝันของพวกเขาเป็นรูปร่างจับต้องได้เพื่อถวายเกียรติ

แด่พระมารดาแห่งลาวาง

บิชอปผู้ช่วยพ
ระคุณ

เจ้าธันห์ ไท เหงียน 

ส�านักวาติกัน ขอให้ยุติ “แรงกดดันข่มขู่” ต่อ “คาทอลิก

ที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในประเทศจีน”
28 มิถุนายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l สันตะสำานักได้ร้องขอให้ประเทศจีนยุติ “แรง 

กดดันข่มขู่” (“intimidatory pressures”)     

ต่อสมณคาทอลิกท่ีไม่ได้รับการรับรองจาก

รัฐบาล (“unofficial” Catholics) ของประเทศ 

จีน แต่มีความเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์กับ

กรุงโรม

l รัฐบาลปักกิ่งบังคับให้พระสงฆ์จะต้องลง 

ทะเบยีนว่าตนเองเป็นเช่นพลเมืองของประเทศ 

แต่ปัญหาก็คือเอกสารนี้บังคับให้พระสงฆ์ต้อง
ยอมรับ “กฎเกณฑ์แห่งอิสรภาพ ปกครองตนเองและบริหารจัดการด้วยตนเองของพระศาสนจักรในประเทศ

จีน”
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บทอธิษฐานภาวนา

เลือกส่วนที่ดีกว่า

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้” 
(ลูกา 10:42)

 มารธานั่งเงียบๆ ในห้องของเธอ เธอไม่พูดกับใครเลย ไม่มีใครมา
เยี่ยมเธอเลย เธอจะอาละวาดทุกครั้งเมื่อมีพยาบาลเข้ามาในห้องเธอ เธอจ้อง
มองออกไปนอกหน้าต่างทุกวัน เธอโกรธพระเจ้าที่ปล่อยให้เธออายุมาก ทั้งที่
เธอทำาอะไรได้หลายอย่างแต่ตอนนี้เธอเป็นเหมือนคนไร้ค่า มารธาไม่อยากจะ
มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว
 มารย์ีอาศยัอยูใ่นห้องถดัไป เธอสวยมากเช่นเดียวกบัมารธา เธอคอย 
ต้อนรับลกูๆ และหลานๆ เวลามาเยีย่ม เธอจะเตรยีมตวัพบกบัพวกเขาเสมอ 
เธอชอบที่จะออกไปเดินเล่น หรือซื้ออาหารและไอศกรีมมาทานกันในห้อง 
ส่วนกลาง ทุกวันเธอสวดสายประคำา สำาหรับทุกคนมารีย์เลือก “ส่วนที่ดีกว่า” 
ในการเป็น ความสุขสำาหรับทุกคนในครอบครัวของเธอ 
 มารธาเป็นนกัเรียนมธัยมปลายทีเ่อาจรงิเอาจัง การเข้าเรียนในโรงเรียน
ที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำาคัญของเธอ เธอตั้งใจเรียนและพยายามทำาคะแนนให้ดีเพื่อที่
จะสามารถสอบเข้าเรียนในระดบัมหาวทิยาลัยให้ได้ เมือ่เข้าได้แล้วเธอกพ็ยายาม
ทำาให้ได้ผลการเรียนที่ดีเพื่อจะสามารถขอทุนการศึกษาได้
 มารีย์ก็เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ขยันเช่นกัน และเธอก็ต้องการที่จะ
เข้าโรงเรียนที่ดีเช่นกัน แต่มารีย์ได้เรียนรู้จากพ่อและแม่ของเธอถึงความสำาคัญ 
ของการให้จากสิง่ทีเ่ธอได้รับมา ดงันัน้เธอจึงใช้เวลาในตารางเรียนอยูกั่บกิจกรรม 
ของโรงเรียน และทำางานแจกจ่ายอาหารให้กับคนยากจนหลังเลิกเรียนสำาหรับ
คนยากจน มารีย์ตระหนักดีว่า “ส่วนที่ดีกว่า” เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีที่เธอ
สามารถทำาได้เพื่อผู้อื่น และมีความสุขจากการให้และแบ่งปันเช่นนี้
 มารธาทำางานอย่างหนักเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของเธอ 
เธอยงัมแีผนจะเปิดกจิการของตัวเองในไม่ช้า แต่การเปิด “แบรนด์สนิค้า” ของ 
เธอเองนั้นเป็นงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และถ้าเธอจะทำาให้มันประสบ
ความสำาเร็จ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาจากที่เธอคิดเพียงคนเดียว เธอจึงไม่
สนใจคำาแนะนำาของคนอื่นเลย
 มารีย์รักงานของเธอและเธอก็เอาใจใส่ในสิ่งที่เธอทำา เธอมีความฝัน
ว่าอยากจะมีกิจการของตัวเองบ้างเช่นกัน แต่มารีย์มีหัวหน้าที่เก่งและให้การ
สนับสนุน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี เธอเรียนรู้มากมายจากพวกเขาและสร้างผลงาน
ที่น่าประทับใจ เธอยังได้พบกับชายที่ทำาให้เธอตกหลุมรัก พวกเขาวางแผน
ที่จะแต่งงานในฤดูร้อนหน้า มารีย์มี “ส่วนที่ดีกว่า” ไม่ใช่แค่เพียงการดำาเนิน
ชีวิต แต่เป็นชีวิตแห่งความสุขยินดีและมีความหมาย

 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ขอโปรดให้ลูกได้ตระหนักถึง สิ่งที่ดีที่สุดที่
พระองค์ทรงมอบให้กับชีวิตของลูก เพ่ือลูกจะได้ใช้สิ่งนั้นเพ่ือประโยชน์สุข
ของลูก และแบ่งปันสิ่งที่ดีเหล่านั้นแก่ผู้อื่นให้มีความสุขด้วยเทอญ อาแมน

นี่คนนะ
 การอยู่กับเทคโนโลยี
 หากมองเป็นความสะดวก
 ก็ถือว่าช่วยให้ชีวิตมีคุณภาพขึ้น
 ทั้งแง่ส่วนตัวแง่ครอบครัวแง่สังคม
 โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร
 ทั้งรวดเร็วทั้งกว้างไกล
 โลกที่เคยกว้างใหญ่สุดหูสุดตา
 อยู่ซีกหนึ่งของโลกเหมือนอยู่คนละโลก
 ตอนนี้แต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเหมือนเพื่อนบ้าน
 มีอะไรเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่ง
 ทุกคนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์รับรู้หมด
 ร่วมสุขร่วมทุกข์เหมือนพี่เหมือนน้อง
 ถือเป็นสื่อกลางให้ได้ทุกเรื่อง
 ให้ความใกล้ชิดให้ความรู้ให้ประสบการณ์
 ตราบใดที่ใช้เป็น “เครื่องมือเพื่อสื่อสาร” 
 แต่เมื่อใดที่เริ่มใช้เป็น “เครื่องมือเพื่ออำานาจ”
 เป้าหมายก็เปลี่ยนไปโดยปริยาย
 จาก “ประโยชน์” ของกันและกัน

กลายเป็น “ผลประโยชน์” ของคนใดคนหนึ่ง
เริ่มต้นจากผู้ใช้เครื่องมือสื่อสารนั่นแหละ
ตอนแรกต้องเจียมเนื้อเจียมตัวทำาตามขั้นตอน
จะโทรออกโทรเข้าต้องฝึกต้องเรียนรู้
ทำาผิดทำาถูกก็ยอมรับโดยดุษฎี
จะเปิดหาข้อมูลก็ต้องรู้หลักรู้วิธีการ
กว่าจะได้ข้อมูลต้องพลาดแล้วพลาดอีก
จะเล่นเกมโหลดเกมก็ต้องลำาบากลำาบน
กว่าจะได้เล่นแต่ละเกมแทบจะถอดใจ
จะเข้าเฟสเข้าอินสตราแกรมทีลองผิดลองถูก
กว่าจะเข้าถึงกว่าจะใช้เป็นแทบอยากเลิกเป็นสิบเป็นร้อยครั้ง
หลังจากเรียนรู้ฝึกใช้คล่องจนเชี่ยวชาญแล้ว
เริ่มมีท่าทีเป็น “เจ้านายเจ้าชีวิต”
เหมาเอาว่ามีอำานาจล้นฟ้าอยู่ในมือ
อยากทำาอะไรอยากได้อะไร...ได้หมด
เข้าออกเทคโนโลยีแทบไม่ต้องคิดให้เสียเวลา
เพียงแค่กดปุ่มนี้ข้ามไปปุ่มนั้น
ระบบจัดให้จัดเต็มตามต้องการยิ่งกว่ารู้ใจ
แถมแต่ละขั้นตอนถูกนำามารวมไว้ด้วยกัน
แค่เริ่มต้น...ทุกขั้นตอนก็ดำาเนินการต่อรวดเร็วทันใจ
เดี๋ยวนั้นบัดดลนั้นทันทีทันใดนั้น
แล้วก็ซึมซับเข้าสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แทบไม่รู้ตัว
อยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนั้นเวลานั้น
ความเพียรความผิดหวังกลายเรื่องแปลก
หนักเข้าความอดทนมีน้อยลงเรื่อยๆ
จะติดต่อใครจะพูดคุยกับใครจะคบหาใคร
หากไม่ได้ดังใจหากไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ
ก็รับไม่ได้ก็ยอมไม่ได้ก็ทนไม่ได้
เคยควบคุมเครื่องมือเทคโนโลยีได้ดังใจ
ก็ต้องควบคุมคนได้ดังใจเช่นกัน
พอไม่ได้ดังใจไม่ทันใจไม่ตามใจชอบ
ก็หงุดหงิดอารมณ์เสียพาลเกรี้ยวกราด
หนักเข้ากลายเป็นความรุนแรง...ทางกายทางใจ
ก็เพราะอยู่กับเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีจนเคย
กระทั่งกลายเป็นการซึมซับแทบแยกกันไม่ออก
ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีเป็นแค่ “เครื่องมือ”...ไม่ใช่ “มาตรฐาน” ชีวิต
จึงต้องคอยเตือนตน...นี่คนนะ
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 สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศฮอนดูรัส 

จัดประชุมคณะพระสังฆราชระหว่างวันที่ 3-7  มิถุนายน 

ค.ศ. 2019   มติของที่ประชุมชี้ว่าปัญหาสำาคัญเป็นเรื่อง 

ของปัญหาในชุมชน สภาพของชุมชนเผชิญกับค่าครอง

ชีพสูง  สังคมเผชิญกับอาชญากรรม และการใช้ความ

รุนแรง ประชาชนจำานวนมากตกงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

ข้อท้าทายของพระศาสนจักรในฮอนดูรัส
สุขอนามัยและระบบการศึกษาไม่เพียงพอต่อความ

จำาเป็นในสังคม ทั้งยังมีการทุจริตในสังคมโดยรวม  

 นอกนั้นยังพบปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง

การบัญญัติกฎหมายซึ่งพบความรุนแรงมากกว่าความ 

ขัดแย้งท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต   ปัญหาการตัดสินใจของ

ผู้บริหารระดับสูงในวิกฤตของสภาพคล่องของบริษัทที่

อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ  เช่นการให้บริการประชาชน

เกีย่วกบัด้านพลงังาน นำา้ประปา การขนส่งมวลชน ฯลฯ 

หากทกุปัญหาทีเ่กดิขึน้สร้างความขดัแย้งให้กบัผูบ้รหิาร

เช่นที่รัฐบาลกำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้  และความขัดแย้ง

ดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการอย่างไร้ประสิทธิภาพ

เช่นที่เป็นอยู ่จะส่งผลให้วิกฤตของประเทศประสบ

ปัญหาเกินที่จะเยียวยาได้”  

 “ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว  สภาพระ

สังฆราชคาทอลิกตั้งข้อสังเกตว่า “ความขุ่นเคืองใจของ 

 เมือ่วันท่ี 23  มิถุนายน ค.ศ. 2019  เวลาเท่ียงวัน  สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิ ตรสัแก่ผู้มาเฝ้าพระองค์

ว่า  “การรับศีลมหาสนิท เป็นการรับพระเยซูเจ้าผู้ทรงชีวิต  ทุกครั้งที่เรารับศีล   เราจะต้องไม่รับด้วยความเคยชิน  

แต่พึงกระทำาดังด้วยสำานึกเหมือนการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก”

 ในเวลาบ่าย พระองค์ทรงเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ บริเวณจัตุรัสหน้าวิหารแบร์โตเน  (Casal Ber-

tone) ก่อนทรงนำาขบวนแห่ศีลมหาสนิท  

 นายอเลสซานโดร จิซอตติ ผู้อำานวยการสำานักข่าวประจำาสันตะสำานัก ประกาศเมื่อวันที่  10  มิถุนายน 

ว่า “วันอาทิตย์ที่ 23  มิถุนายน โอกาสสมโภชพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า  เวลา 18.00 น. 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิ จะมพีระดำารสัแก่ประชาชนทีม่าเฝ้าพระองค์  ณ บริเวณสนามหญ้าข้างพระวหิารพระแม่     

มารีย์องค์แห่งความบรรเทาใจ  (Santa Maria Consolatrice)  บริเวณจัตุรัสแบร์โตเนในกรุงโรม”

รับศีลมหาสนิทเหมือนที่รับครั้งแรก  

 “หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  เป็นพิธีแห่ศีลมหา- 

สนิทไปตามถนนรอบๆ หมู่บ้าน  จากนั้นสมเด็จพระ 

สันตะปาปาจะประทานพรด้วยศลีมหาสนทิแก่ประชาชน    

ที่มาร่วมพิธี”

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสแก่บรรดาสัตบุรุษ

ว่า  “ในคำ่าคืนนี้เราจะได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยอาหารทรง

ชีวิตคือพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ท่ีพระเยซูเจ้า

ทรงพลีพระชนมชีพเพ่ือเราทุกคน”   “ผู้ที่รับพระกาย

พระเยซูเจ้าให้พระองค์ประทับภายในใจของเรา    ผู้นั้นจะ 

รู ้สึกได้ถึงความรักและพระพรและพวกเขาปรารถนา

ที่จะรักพระองค์เช่นเดียวกัน เริ่มต้น ณ ที่แห่งนี้ ใน 

กรุงโรมของเรา ที่ซึ่งเราจะร่วมขบวนแห่ศีลมหาสนิทไป

ตามถนนรอบๆ ชุมชนในคำ่าคืนนี้”

 พระองค์ทรงเน้นยำา้ว่า  “พระเยซูคริสตเจ้าเสดจ็

มาประทับอยู่กับเรา ณ ที่นี้เพื่อตรัสอวยพรเรา และเพื่อ

ประทานความกล้าหาญแก่เรา  เช่นเดียวกันเราจำาต้อง

มอบพระพรและพระหรรษทานที่เราได้รับแบ่งปันแก่

เพื่อนพี่น้องของเรา”   

 ระหว่างสวดภาวนาบทแม่พระรับสารประจำา

เที่ยงวัน  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวเตือนใจถึง

วันสมโภชพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

คริสตเจ้า และการให้ความสำาคัญต่อการรับศีลมหาสนิท

ด้วยความสุภาพถ่อมตน  ขอลูกอย่าได้รับศีลด้วยความ

เคยชิน แต่พึงตระหนักถึงคุณค่าของการรับศีลมหาสนิท  

อาหารซึ่งหล่อเลี้ยงบำารุงจิตวิญญาณของเราคริสตชน

 “วันสมโภชพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

ของพระคริสตเจ้านี้ เชื้อเชิญเราในทุกๆ ปีให้ได้รื้อฟื้น

อัศจรรย์และความช่ืนชมยินดีในพระพรอันใหญ่หลวง 

ที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เรา อันได้แก่ ศีลมหาสนิท”

 “ขอให้รับศีลมหาสนิท ด้วยความกตัญญูรู้คุณ

มิใช่รับด้วยความเคยชินเพราะทำาจนเป็นนิสัย   ทุกครั้ง 

ท่ีเดินไปสู่พระแท่นเพ่ือรับศีลมหาสนิท  เมื่อพระสงฆ์

พูดว่า            ‘พระกายพระคริสตเจ้า’    สตับรุุษตอบรับว่า  ‘อาแมน’ 

แล้วจึงรับพระกายพระคริสตเจ้า”  สิ่งสำาคัญคือ จะต้อง

เป็น ‘อาแมน’ ที่จริงใจและแสดงออกถึงการกลับใจละทิ้ง 

บาปอย่างแท้จริง”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นว่า ศีล

มหาสนิท “คือองค์พระเยซูคริสตเจ้า” เป็นพระเยซ ู

ครสิตเจ้า “ผูท้รงยกบาปของโลก” และพระองค์ “ประทาน 

พละกำาลังให้แก่เรา”  พระองค์ทรงเน้นยำ้าว่า “เป็นพระเยซู 

คริสตเจ้า  ผู้ทรงชีวิต  ที่ทุกๆ ครั้งที่เรารับศีลมหาสนิท  

เราควรสำานึกในพระคุณของพระองค์ดังเช่นที่เราซาบซึ้ง

เมื่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรก   

บทเสริม   

 หลังจากที่ได ้ยกเลิกพิธีแห่ศีลมหาสนิทใน 

กรุงโรมต่อเนื่องนาน 100 ปี  สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงรื้อฟื้นพิธีแห่ศีลมหาสนิทตาม

จารีตโรมันในปี ค.ศ. 1982   เมื่อปีที่แล้ว  ค.ศ. 2018  

เป็นปีแรกที่ไม่มีพิธีแห่ศีลมหาสนิทในรูปแบบเดิม   

 ในอดีต วันสมโภชพระกายและพระโลหิตศักดิ์- 

สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงเป็นประธานพิธีสมโภชบริเวณสนามหญ้าของ 

มหาวิหารนักบุญยอห์น แห่งลาเตรัน  จากนั้นสมเด็จ

พระสันตะปาปาจะทรงเป็นประธานพิธีแห่ศีลมหาสนิท

ตามธรรมเนยีมประเพณ ีบรเิวณด้านข้างมหาวหิารพระแม่

มารีย์  และทรงประทานพร  

 คริสตชนจำานวนมากได้รับเชิญให้มาร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประธาน 

และร่วมในพิธีแห่ศีลมหาสนิทที่กระทำาทันทีหลังพิธี

มิสซา

 ในพิธีแห่ คริสตชนจะถือเทียนเดินตามขบวน

แห่ไปตามท้องถนน  เป็นถนนสายหลักท่ีนำาไปสู่มหา-

วิหารนักบุญยอห์น แห่งลาเตรัน และมหาวิหารพระแม่

มารีย์

 งานเฉลิมฉลองในตอนคำ่ าจัดที่ด ้ านหน ้า 

มหาวิหารพระแม่มารีย์ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจะ 

ประทานพรด้วยศีลที่นำาขบวนแห่มารวมตัวกันด้าน

หน้าพระมหาวิหาร

 เม่ือปีท่ีแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและนำาขบวนแห่ศีล 

มหาสนทิไปตามถนนออสตอิา (Ostia) ถนนหลกัสายหนึง่ 

ในชุมชนโรม ประเทศอิตาลี ใกล้กับท่าเรือเก่าของกรุง

โรม ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่อนุรักษ์ด้านโบราณคดีรู้จัก

คุ้นเคยในชื่อ  Oatia Antica  ออสติอายังเป็นชุมชนเมือง 

ของกรุงโรมริมฝั่งทะเลตริเรห์เนียน  สถานที่ตากอากาศ

ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวโรมในฤดูร้อน  

หมายเหตุ

 ถนนเมรูลานา ถนนในกรุงโรม ประเทศอิตาลี 

ตั้งอยู่ทางใต้ของสถานีรถไฟ แตรมินี ซึ่งเป็นสถานีหลัก

ของกรุงโรม อยู่ใกล้กับเนินเขาออปปีอา   จากถนนเมรู- 

ลานา สามารถเดินไปสู่ถนนที่ตรงไปยังมหาวิหารซานตา  

มาเรีย มายอเร  Santa Maria Maggiore  หรือ 

มหาวิหารพระแม่มารีย์ และมหาวิหารนักบุญยอห์น แห่ง

ลาเตรัน St. John Lateran  ชื่อถนนเป็นชื่อครอบครัว

ที่เป็นเจ้าของที่ดินในสมัยกลาง
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จงรักศัตรู 

และภาวนา

ให้ผู้ที่

เบียดเบียนท่าน

(มธ 5:44)

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

เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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

¡Ó¨Ñ´»ÅÇ¡  Á´  áÁÅ§ÊÒº ÂØ§  áÁÅ§ÇÑ¹  Ë¹Ù  àª× éÍÃÒ     äÃ½Ø†¹

ÃÑ¡É �¤ Ø³ ÃÑ¡É �º ŒÒ¹ Ã Ñ¡É �»ÅÇ¡ ÃÑ¡É �âÅ¡

ºÃÔÉÑ·  ¡ÃÕ¹¹ÔÊµŒÒ  (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´   
â·Ã. 089-969-7456
L i n e :@ g r e e n i s t a t h a i l a n d
â·Ã. 089-969-7456

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com
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ข อ เ ชิ ญ ร ว ม ฉ ล อ ง

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ตรีวาร  พิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา  19.00 น.
1 สิงหาคม ค.ศ. 2019   คุณพอคมสันต  ยันตเจริญ
2 สิงหาคม ค.ศ. 2019   คุณพอวิทยา  ลัดลอย
3 สิงหาคม ค.ศ. 2019   พระคุณเจาปญญา  กฤษเจริญ

ตรีวาร  พิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา  19.00 น.
1 สิงหาคม ค.ศ. 2019   คุณพอคมสันต  ยันตเจริญ
2 สิงหาคม ค.ศ. 2019   คุณพอวิทยา  ลัดลอย
3 สิงหาคม ค.ศ. 2019   พระคุณเจาปญญา  กฤษเจริญ

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

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

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

วัดนักบุญเปโตร วัดนักบุญเปโตร วัดนักบุญเปโตร 
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¤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

ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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

ทานเป็นของพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว  เพราะพระองคทรงเรียก  (รม 1:6)

In  God,  We  Trust 

(เตี่ย) เมี้ยน 
เจริญวานิช

ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1923
พักผอนในพระเจ้า

21 ธันวาคม ค.ศ. 2010
สิริรวมอายุ 87 ป

(เตี่ย) เมี้ยน 
เจริญวานิช

ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1923
พักผอนในพระเจ้า

21 ธันวาคม ค.ศ. 2010
สิริรวมอายุ 87 ป

คาธารีนา ระเบียบ 
เจริญวานิช

ชาตะ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1926
พักผอนในพระเจ้า

21 กันยายน ค.ศ. 2011
สิริรวมอายุ 85 ป

คาธารีนา ระเบียบ 
เจริญวานิช

ชาตะ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1926
พักผอนในพระเจ้า

21 กันยายน ค.ศ. 2011
สิริรวมอายุ 85 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

โรเบิรต  แสวง  ปองศรี
พักผ่อนในพระเจ้า  

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008
ครบ  11 ป

พระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองคพระเยซูเจ้าข้า   ลูกไว้ใจในพระองค

“¨§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

มีคาแอล วีระ นิยมไทย
พักผอนในพระเจ้า 

24 กรกฎาคม 2017
ครบรอบ 2 ป
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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
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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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มอบทุนให้เศรษฐกิจ
ด้วยจิตวิญญาณ

วาติกัน l  1 พฤษภาคม  2019  ฉลองนักบุญโยเซฟ

กรรมกร

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนจดหมาย

เชิญนักเศรษฐศาสตร์หนุ่ม - สาว  และผู้บริหารทั่วโลก 

ให้ไปพบกันท่ีเมืองอัสซีซี (ประเทศอิตาลี) ในวันท่ี 26-28 

มีนาคม ค.ศ. 2020 เพื่อพบปะกันในหัวข้อ  “เศรษฐกิจ 

ของฟรังซิสโก” (the  Economy  of  Francesco) โดย 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพบกับ “บรรดาผู้ที่กำาลังรับการอบรม  

เริ่มศึกษา  และทำาเศรษฐกิจที่แตกต่างในปัจจุบัน  กล่าว

คือสนับสนุนชีวิต  และไม่ทำาลายชีวิต  ที่ส่งเสริมศักดิ์ศรี

มนุษย์  มิใช่ลดคุณค่า  ที่เอาใจใส่สิ่งสร้าง  มิใช่ปล้น

ทำาลาย ...เยาวชนผู้มีความฝัน  อาศัยความช่วยเหลือ

ของพระเจ้า   พร้อมที่จะสร้างสิ่งสวยงาม และยุติธรรม

ยิ่งขึ้น”

 พระองค์เห็นว่าเมืองอัสซีซี  เหมาะสำาหรับการ 

พบปะกันในจุดประสงค์น้ี  ดังท่ีนักบุญยอห์น  ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปา  ได้เลือกท่ีน่ีเพ่ือวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ 

สำาหรับพระองค์ก็ถือว่า  เป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ 

เพื่อเศรษฐกิจแบบใหม่  แบบนักบุญฟรังซิสชาวอัสซีซ ี

ที่สละทุกสิ่งฝ่ายโลกียะ  หันมาเลือกพระเจ้า  นำาทางชีวิต 

กลายเป็นคนจนท่ามกลางคนจน  ถือว่าเป็นพ่ีน้องกัน

 ในสมณลิขิต  “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

(Laudato si)  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้น 

ว่าปัจจุบันน้ีสำาคัญ ทุกส่ิงเก่ียวเน่ืองกัน การพิทักษ์สภาพ 

แวดล้อมไม่สามารถแยกจากความยุติธรรมสำาหรับคนจน  

และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกจำาเป็นต้องแก้ไข 

รูปแบบให้ถูกต้อง  สามารถรับประกันการเคารพต่อ 

สภาพแวดล้อม  ต้อนรับชีวิต  เอาใจใส่ครอบครัว  ความ

เสมอภาคทางสังคม  ศักดิ์ศรีของลูกจ้าง  สิทธิของคน

รุ่นใหม่

 นักบุญฟรังซิส  ชาวอัสซีซี เป็นแบบอย่างที่ดี

เยี่ยมของการเอาใจใส่ผู้อ่อนแอ   และนิเวศวิทยา  คำาพูด

ท่ีท่านได้ยินจากไม้กางเขนในวัดน้อยนักบุญดาเมียนคือ  

“ฟรังซิส  จงไปบูรณะบ้านของเรา  ซึ่งท่านเห็นแล้วว่า

เสียหายย่อยยับ”  บ้านที่ต้องซ่อมแซมนี้เกี่ยวข้องกับเรา

ทุกคน  เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักร  และสังคม หัวใจ

ของเราแต่ละคน

 นี่เป็นเรื่องเร่งด่วน  พ่อจึงคิดเชิญเยาวชนเป็น 

พิเศษมาร่วมกันรับผิดชอบ...เธอเป็นผู้กุมอนาคต

บรรดานักธุรกิจ  องค์กรต่างๆ  ต้องสร้างเศรษฐกิจ  ความ 

ก้าวหน้า  เพ่ือต่อสู้กับวัฒนธรรมท้ิงขว้าง  (Throwaway 

Culture) 

 มาร่วมทำา “ข้อตกลง” เปลี่ยนแปลงโลกร่วม

กันพร้อมกับบิชอปแห่งอัสซีซี  โอกาส  800 ปี ที่บิชอป

กวีโด  ได้เคยต้อนรับหนุ่มฟรังซิส  เข้ามาในบ้านของ

บิชอป ซึ่งเป็นท่าทีแสดงถึงการสละของฟรังซิส

 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปลสรุปจาก L’Osser- 

vatore  Romano, ฉบับที่ 20 (17 พฤษภาคม 2019) 

หน้า 1, 5
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ข้อท้าทาย (ต่อจากหน้า 7)
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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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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

+Vol 30 July .indd   11 26/6/2562 BE   10:40

ประชาชนส่วนใหญ่ ความทกุข์ยากของประชาชนทีย่ากจน 

ความสิ้นหวังของบรรดาเยาวชน ความหวาดกลัวของ 

ผู้อพยพ ความเจ็ดปวดรวดร้าวของผู้ป่วย ความไม ่

เป็นผลของการปราบการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและผูก้ระทำา 

ผิดกฎหมายไม่ถูกลงโทษ การดิ้นรนของผู้ที่ต่อสู้เพื่อ

อนาคตท่ีดีของประเทศฮอนดูรัสโดยไม่เกิดผลดี     สิ่ง 

เหล่านี้เพิ่มความปวดร้าวและความเห็นอกเห็นใจแก่

ประชาชน”

 ในสมณสาส์น  คณะพระสงัฆราชกล่าวเจาะจงว่า 

“ความรุนแรงของความขัดแย้งเกิดจากวิธีการที่ผิดๆ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลนำามาใช้ในการบริหารประเทศ”   

 การต่อต้านของประชาชนตอกยำ้าว่า “การ

ประท้วงจะต้องทำาด้วยสันติวิธี  ความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าที่ตำารวจคือการจัดระเบียบและความปลอดภัย

ของประชาชน แม้บางครั้งเจ้าหน้าที่ตำารวจใช้อำานาจที่ 

ไม่สมควร  ซึ่งทำาให้สถานการณ์เพิ่มความรุนแรงมาก

ยิ่งข้ึน   บทวิเคราะห์ของคณะพระสังฆราชในสำาเนียงที่ 

จริงจังเกินความจำาเป็นด้วยนำ้าเสียงที่แข็งกร้าว  เพราะ

เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์

ของประเทศ  “เราจึงมีความกังวลอย่างมากต่ออนาคต

ของประเทศฮอนดูรัส”  

 เอกสารในตอนต้นนำาเสนอการเปลี่ยนแปลง

ประเทศ   “เราต่างกงัวลในเร่ืองการเสือ่มถอยทางศลีธรรม 

ท่ีไม่ดีเหมือนในอดีตและจะส่งผลให้ประเทศตกตำ่า  

เป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะทำาสิ่งไม่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดี”  

ส่วนที่สองของเอกสารมุ่งเน้นถึงความจำาเป็นเร่งด่วน 

ในสิ่งที่จะต้องแก้ไข  เช่น การเคารพกฎหมาย การไว้ใจ 

ต่อกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐบาล จริยธรรม

ทางการเมือง  ความจริงใจ  และการเสวนาด้วยความ

จริงใจต่อกัน”  

 “เราวอนขอต่อสังคมโดยรวม ให้ทุกๆ คน

มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพื่อให้ได้

มาซึ่งความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาว

ฮอนดูรัสทุกคน”

หมายเหตุ

 ฮอนดูรัส (อังกฤษและสเปน: Honduras) 

หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฮอนดูรัส (อังกฤษ: Re-

public of Honduras; สเปน: República de Hondu-

ras) เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอเมริกากลาง (ลาติน 

อเมริกา) ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า  สแปนิช ฮอนดูรัส เพื่อ

ไม่ให้เกิดความสับสนกับ บริติช ฮอนดูรัส ซึ่งปัจจุบัน 

คือประเทศเบลิซ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้คือ ทิศ

ตะวนัตกตดิต่อกับกัวเตมาลา  ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ติดต่อ

กับเอลซัลวาดอร์          ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับนิกา- 

รากัว ทิศใต้จรดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือจรดอ่าว

ฮอนดูรัสและทะเลแคริบเบียน และอยู่ห่างจากเบลิซ 75 

กิโลเมตร (50 ไมล์) ตามชายฝั่งอ่าวฮอนดูรัส 

 ฮอนดูรัสเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำาคัญ

หลายแห่ง ที่โด่งดังก็คือ มายา  ถูกพิชิตโดยสเปนที่ได้

เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลถึงปัจจุบันทั้งทางด้านภาษา

และขนบธรรมเนียมตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา 

ฮอนดรัูสประกาศเอกราชเมือ่ปี 1821 และเป็นสาธารณรฐั

เมื่อหมดยุคของสเปน 

 ประเทศมีขนาด 112,492 ตารางกิโลเมตร  

มีประชากรประมาณ 8,746,673 คน (July 2015)  

เมืองหลวงช่ือ เตกูซิกัลปา บางส่วนทางตอนเหนือ

เป็นส่วนหนึ่งของแคริบเบียนตะวันตก ทรัพยากรทาง 

ธรรมชาติที่สำาคัญได้แก่ การทำาไม้แปรรูป ทองคำา เงิน 

ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก ถ่านหิน และการทำา 

ประมง และยังมี เพชรล้านเม็ด ฮอนดูรัสมีชื่อเสียง 

ทางด้านการส่งออกแร่ กาแฟ ผลไม้เมืองร้อน อ้อย และ

ล่าสุดกับการส่งออกเสื้อผ้าไปยังตลาดนานาชาติมาก

ขึ้น

 เมื่อวันที่  18  มิถุนายน ค.ศ. 2019  รัฐบาล

ประเทศศรีลังกา ได้ประกาศว่าจะจัดตั้งสภาเพื่อความ

ปรองดองระหว่างศาสนา   มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความ

เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันของศาสนาต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันใน 

สังคม โดยมุ่งส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความเข้าใจ

ความปรองดอง สันติภาพ และความรักกันฉันพี่น้อง

ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นความจำาเป็นในสังคมอย่าง

แท้จริง   ดังที่นายกรัฐมนตรี รานิล วิกรามาสิงห์ (ดำารง

ตำาแหน่งตั้งแต่ ค.ศ. 2018) กล่าวว่า “ผู้แทนจากสำานัก

พุทธศาสนาได้นำาเสนอแนวคิดการจัดตั้งสภา  โดยให้

ผู้นำาแต่ละศาสนาในศรีลังกาเป็นผู้แทน”   นายวิกรามา-

สิงห์ให้เหตุผลว่าไม่ว่าประชาชนชาวศรีลังกาจะนับถือ

ศาสนาใดก็ตาม  ทุกๆ คนจะต้องมีสิทธิและเสรีภาพที่

จะปฏิบัติศาสนกิจของตน  แม้รัฐธรรมนูญของประเทศ

จะระบุว่าศาสนาประจำาชาติคือ พุทธศาสนาก็ตาม

 รัฐบาลศรีลังกากำาลังทำาทุกวิถีทางเพื่อออก 

ข้อบังคับและกฎหมายที่จำาเป็นเพื่อจัดตั้งสภา    เจ้าหน้าที่ 

รัฐให้เหตุผลว่า การตัดสินใจกำาหนดโครงสร้างอย่างเป็น

ทางการเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างของประชาชน

ระหว่างเทศกาลพระเยซูเจ ้ากลับคืนพระชนมชีพที่ 

ผ่านมา เป็นสาเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตในเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 21  เมษายน  ที่ผ่านมา มีจำานวนมากถึง  250   

คน  และได้รับบาดเจ็บอีก 500 คน  นายโรเบิร์ต ธิลา-

สมณสภาเพื่อการปรองดองระหว่างศาสนา    
คารัตน์  ฆราวาสคาทอลิกคนหนึ่ง กล่าวแก่สำานักข่าว 

เอเชียนวิส์ว่า “การจดัตัง้สภาเพ่ือความปรองดองระหว่าง

ศาสนา เพื่อมุ่งสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม

เป็นกลไกท่ีชาญฉลาดของภาครัฐ  เป็นการส่งเสริมให้เกดิ 

ความรักกันฉันพี่น้อง ความเข้าใจอันดีต่อกัน ความ

ปรองดอง  สันติภาพ และภราดรภาพ ซึ่งประเทศจำาเป็น

ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ เพ่ือให้เกิดสันติสุขอย่างเป็น 

รูปธรม”  

 ศรีลังกาเป็นประเทศท่ีมีหลายหลากวัฒนธรรม

ของชนพืน้ถิน่  ประชาชนจำานวน 22  ล้านคนของประเทศ 

ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ  นอกนัน้ยงัมผีูน้บัถอืครสิต- 

ศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดูเป็นส่วนน้อย   

ประชาชนจำานวน 10% ของชาวศรีลังกา นับถือศาสนา

อิสลาม, นับถือคริสตศาสนา 7.4%  ในจำานวนนี้นับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก 6.1%  และนิกายโปรเตส-

แตนท์ 1.3%

หมายเหตุ

 ประเทศศรีลังกา หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐ

สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เป็นประเทศเกาะใน

มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ  นอกชายฝั่งตะวันออก

เฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย  ช่ือในอดีตได้แก่  ลังกา  

ลังกาทวีป  สิงหลทวีป และซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัย

อาณานคิมจนถงึ พ.ศ. 2517  มพีรมแดนทางทะเลตดิต่อ 

กับอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และมัลดีฟส์ทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

จำานวน 296 หน้า
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (https://kamsornwayindiary.blogspot.com)

1

 “บางขามอยู่สบาย” ผมพบคำานี้ ในเครื่องหมายคำาพูด ที่อยู่บนสุด ใน

จดหมายของคุณพ่อซีมอน ศรีจันทร์ ศรีประมงค์ ... คนบางขามอยู่สบาย เพราะ

พระเจ้าทรงเลี้ยงพวกเรา พระองค์ทรงมอบบรรดาผู้แพร่ธรรม สงฆ์ของพระคริสตเจ้า  

และนักบวชผู้ร่วมงานอภิบาล มาอยู่ท่ามกลางเราเสมอ ... วันนี้ผมพาย้อนกลับมา

ทำาความรู้จัก วัดบ้านเกิดของผมเอง ใครๆ ก็บอกว่าเป็น “ลูกวัด” บางขาม ก็ย่อมรู้ 

เรื่องราวของกลุ่มคริสตชนของตนเองดี เมื่อรู้ เข้าใจ ก็รัก ... และก็ชวนให้คนอื่น 

“รัก” วัดบ้านเกิดของผมนี้ด้วย

2

 ชื่อ “บางขาม (Bang Kham)” ถูกบันทึกในจดหมาย1 ของพระสงฆ์ 

มิชชันนารี คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ซึ่งมีบันทึกชื่อบางขามเป็นครั้งแรก

ในปี ค.ศ. 1910 ในสมัยที่คุณพ่อมอริส ยอแซฟ อัลมังด์ การต็อง เป็นเจ้าอาวาส

วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง และดูแลกลุ่มคริสตชนที่ปากน้ำาโพด้วย คุณพ่อเขียน

จดหมายจากปากน้ำาโพ ถึงพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เรื่องความคิดที่จะตั้งกลุ่ม 

คริสตชนที่บางขาม และในอีกหลายสถานที่ แถบลุ่มแม่น้ำาต่างๆ แต่ยังติดขัดเรื่องของ

ครูคำาสอน2 สอดคล้องกับรายงานประจำาปี3 ปี ค.ศ. 1910 ในเรื่องของการดำาริและ 

มีความพยายามที่จะก่อตั้งชุมชนความเชื่อบางขาม ให้ชัดเจนมากขึ้น “สองสามเดือน

มาแล้ว กลุ่มคริสตชนที่บ้านแป้ง ซึ่งคุณพ่อการต็องเป็นผู้ดูแล ท่านต้องดูแลกลุ่ม 

คริสตชนที่ปากน้ำาโพด้วย ...     ในจดหมายฉบับที่แล้วผมได้เขียนถึงพระคุณเจ้าเรื่อง 

การตั้งกลุ่มในหมู่ชาวญวนที่บางขาม ซึ่งอยู่สุดเขตของกลุ่มคริสตชนที่บ้านแป้ง”4 

 ถ้าพิจารณาจากเอกสาร จดหมาย และหนังสือชีวประวัติที่เกี่ยวข้อง พอจะ

ทราบได้ว่าที่บางขามมีคริสตชนแล้ว อาจจะก่อนปี ค.ศ. 1910 จากการอพยพย้ายถิ่น 

เพื่อทำามาหากิน ซึ่งในรายงานประจำาปีในปี ค.ศ. 1910 ระบุเรื่องการย้ายถิ่นของ 

คริสตชนเชื้อสายญวน ที่ออกจากวัดสามเสน เป็นเพราะสถานที่เดิมคับแคบ ซึ่งชื่อ 

1 จดหมายฉบับแรก เท่าที่สามารถค้นคว้าได้ และมีการบันทึกชื่อ “บางขาม” จดหมายจาก 

คุณพ่อการต็อง เขียนที่ปากนำ้าโพ เขียนถึงพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส จดหมายลงวันที่ 5 

สิงหาคม ค.ศ. 1910 เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส
2 หนังสือชีวประวัติมิสชันนารี M.E.P. เล่ม 1 อยู่ในชุดหลักฐานเล่ม 5 รวบรวมและแปลโดย  

คุณพ่อวิกตอร์ ลาเก
3 รายงานประจำาปี เป็นระบบการจัดทำาเอกสารเพื่อรายงานความเป็นไปเกี่ยวกับงานแพร่ธรรมของ

คณะเอ็มอีพี ที่เขียนส่งไปเก็บยังบ้านศูนย์กลางคณะฯ ที่ฝรั่งเศส ซึ่งบรรยายความเป็นไปทั้งสภาพ

บ้านเมือง สภาพงานแพร่ธรรม รวบรวม เรียบเรียงจากจดหมายที่บรรดามิชชันนารีได้เขียนมาถึง

พระสังฆราชของตน 
4 รายงานประจำาปีมิสซังสยาม เล่มที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 1908 – ค.ศ. 1932 ชุดหลักฐานเล่ม 2 

แปลโดย คุณพ่อวิกตอร์ ลาเก หน้า 142 

“บางขาม” ค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1910 จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มคริสตชน 

ท่ียาวนานนับร้อยปี ... อีกประเด็นหน่ึงก็คือความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างวัดพ่ี วัดน้อง 

อย่างเช่น วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง  วัดนักบุญอันนา ปากน้ำาโพ และวัดนักบุญ

ลูกา บางขาม ... จึงเป็นความเชื่อมโยงที่ผูกพันทางสายน้ำา และความเชื่อมโยงด้าน

ประชากร ที่ส่วนใหญ่เป็นคริสตชนเชื้อสายญวน (เวียดนาม) 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1911 คุณพ่อการต็อง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส เขตงานแพร่ธรรม

บ้านแป้ง - ปากน้ำาโพ ได้เขียนรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น คือเกิดกาฬโรค 

 

 “แต่เพราะพระญาณสอดส่องทรงคุ้มครองคริสตังของเราไว้ ไม่มีคริสตังสัก 

ผู้เดียวที่ป่วยเป็นโรคนี้”5

 แต่หลังกาฬโรค ก็มีโรคอหิวาต์ที่ระบาดอย่างหนัก คราวนี้คริสตังหนีไม่พ้น 

ครูใหญ่ของโรงเรียน (น่าจะเป็นโรงเรียนที่ปากน้ำาโพ) ได้ล้มป่วย และเสียชีวิตในเวลา

ไม่นาน แต่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บางขาม 

 กลุ่มคริสตชนบางขาม ณ เวลาน้ีจึงเป็นคริสตชนภายใต้การดูแลของพระสงฆ์ 

ที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่ประจำาอยู่ที่วัดบ้านแป้ง หรือไม่ก็วัดปากน้ำาโพ  

ซ่ึงยังไม่มีวัดเป็นหลักแหล่งชัดเจน อาจจะทำามิสซาท่ีบ้านสัตบุรุษ หรืออาจเป็นโรงสวด 

ก็เป็นไปได้ ... 

 

3

 เรื่องการสร้างวัดหลังแรกของกลุ่มคริสตชนวัดบางขามนั้น เกิดขึ้นในสมัยที่ 

คุณพ่อซีมอน (ฟิลิป) ศรีจันทร์ ศรีประมงค์ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแป้ง ท่านแยก

กลุ่มคริสตชนบางขาม ออกจากบ้านแป้ง ท่านเห็นว่าจำานวนคริสตชนที่บางขาม 

มีมากพอแล้ว เป็นเวลาอันสมควรที่จะแบ่งกลุ่มคริสตชน เพื่อสะดวกแก่เด็กในการ

เรียนคำาสอน คุณพ่อได้รับบริจาคที่ดิน 70 ไร่ จากหลวงพิทักษ์  ราชกิจ (นายนัง ราช-

กิจ) ซึ่งเป็นพี่ชายของ คุณพ่อยออากิม เทพวัลย์ ประกอบกิจ6 .... ในเรื่องของการ

สร้างวัดหลังแรกที่บางขามมีบันทึกไว้ในรายงานประจำาปี ปี ค.ศ. 1912 ว่า

 “คุณพ่อซีมอน กำาลังจัดการสร้างวัดหลังหน่ึงท่ีบางขาม ห่างจากกลุ่มคริสตัง

ของบ้านแพน ไปไม่กี่ชั่วโมงเดินเรือ ที่นั่นมีคริสตังกลุ่มแล้ว ส่วนมากเป็นชาว

ประมง”7

 วัดที่คุณพ่อซีมอนสร้างจึงได้รับการเสกในปีต่อมาคือ ค.ศ. 1927 โดย 

พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ซึ่งในระยะแรกนั้นยังไม่มีพระสงฆ์ประจำา วัดบางขาม 

อยู่ในความดูแลของพระสงฆ์ที่ประจำาที่วัดบ้านแป้ง

 ผมพบคำาที่น่าประทับใจจากจดหมายของคุณพ่อซีมอน ศรีจันทร์ ศรี-

ประมงค์ เมื่อพิจารณาจดหมายแล้ว ทำาให้เรามองเห็นบรรยากาศของกลุ่มคริสตชน 

ในสมัยนั้น ความผูกพันของผู้อภิบาล ความเอาจริงเอาจัง ความห่วงใย และความรัก

ที่ท่านมีต่อสัตบุรุษ ส่งผลทำาให้ “สัตบุรุษอยู่สบายดี”

พระคุณเจ้าที่รัก ... 

 ลูกขอเรียนมายังพระคุณเจ้าทราบด้วยจดหมาย .... 

 .... 

 เมื่อวันที่สองเดือนนี้ คุณพ่อยาโกเบ8 ได้มาที่บ้านแป้งอยู่ 2 วันแล้วกลับไป

5 รายงานประจำาปีมิสซังสยาม เล่มที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 1908 - ค.ศ. 1932 ชุดหลักฐานเล่ม 2  

แปลโดย คุณพ่อวิกตอร์ ลาเก หน้า 147
6 คุณพ่อยออากิม เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2417 ที่บ้านแป้ง สิงห์บุรี รับศีลล้างบาป 

ที่วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง ได้รับศาสนนามเม่ือแรกรับศีลล้างบาปว่า เปาโล เป็นบุตรชาย 

คนที่ 6 ในบรรดาพี่น้องชายหญิง 10 คน ของหลวงพิทักษ์ราชกิจ (ใต้) และนางราชกจิ (เด้ว) ซึง่ 

บตุรชายคนแรกได้รบัพระราชทานบรรดาศกัด์ิต่อจากบิดาคอื หลวงพทิกัษ์ราชกิจ (นัง หรือ แสง) 

คนที่บริจาคที่ดินให้วัดบางขาม 
7 รายงานประจำาปีมิสซังสยาม เล่มที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 1908 - ค.ศ. 1932 ชุดหลักฐานเล่ม 2  

แปลโดย คุณพ่อวิกตอร์ ลาเก หน้า 222 
8 น่าจะเป็นคุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ซึ่งเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี ในเวลาต่อมา  

“สัปบุรุษ (สัตบุรุษ) บางขามอยู่สบายดี”

(อ่านต่อหน้า 17)
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ประชุมสมัชชา (ต่อจากหน้า 20)

“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ขององค์สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส 

การประชุมสมัชชาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทน 

กว่า 450 ท่าน จากองค์กรสมาชิกคาริตัสกว่า 150 ประเทศ  

มีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วม  2 ท่าน นำาโดยคุณพ่อ 

ไพรัช ศรีประเสริฐ และคุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก จาก

กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ของสภาพระ 

สังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

การประชุมสมัชชาเร่ิมต้นด้วยพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประธาน

ร่วมกับบรรดาพระคาร์ดินัล บรรดาอาร์ชบิชอป บิชอป

และคุณพ่อจากทั่วโลก ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้แนวทาง

การทำางานสำาหรับคาริตัส โดยให้เราวอนขอพระหรรษทาน 

ให้แสวงหาหนทางที่พระวาจาของพระเจ้ากำาหนด คือ 

ความสุภาพ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การปฏิเสธ

ตนเอง

การเปิดเวทีการประชุมสมัชชาอย่างเป็น

ทางการนำาโดยพระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล 

(Cardinal Louis Antonio Tagle) ประธานสหพันธ์ 

และ คุณ Michel Roy เลขาธิการสหพันธ์ โดยมีแขก

พิเศษเป็นองค์ปาฐก คือ คุณ José Graziano da 

Silva ผู้อำานวยการองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ซึ่งให้ข้อคิดเรื่องความร่วมมือ

ของคาริตัสทั่วโลกกับหน่วยงานต่างๆ จะสามารถทำาให้

เราช่วยโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น และให้เราช่วยกันทำางาน

เรื่องความขัดแย้งอันเป็นสาเหตุหลักของความยากจน 

พระคาร์ดินัล Peter Turkson ประธานสมณ- 

กระทรวงส่งเสริมเพ่ือการพัฒนามนุษย์ท้ังครบ (Dicastery 

for Promoting Integral Human Development) 

กล่าวว่า “‘คาริตัส’ เป็นการแสดงออกถึงเมตตาจิตของ

พระศาสนจักร ซึ่งหยั่งรากลึกและได้รับแรงบันดาลใจ

จากคำาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก” 

“ครอบครัวมนุษย์หน่ึงเดียว บ้านร่วมหน่ึงเดียว” 

เป็นหัวข้อของการประชุมสมัชชาครั้งนี้ “หัวข้อของ

การประชุมครั้งน้ีได้รับแรงบันดาลใจจากสมณสาส์น 

“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si)” ซึ่ง

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล ได้ให้สัมภาษณ์ 

กับสำานักข่าววาติกัน พร้อมกล่าวว่า “เรารับผิดชอบ 

ต่อทุกคนและพวกเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติ พวกเขาและ 

พวกเรารวมกันเป็นพี่น้องของเรา เราเป็นครอบครัวใหญ่ 

ที่มีประเพณี สีผิว ภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ที่ 

แตกต่างกัน แต่เราอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว สำาหรับ

ครอบครัวจำาเป็นต้องมีบ้านทั่วไป: โลก และสิ่งสร้าง  

เราถูกสร้างขึ้นให้เป็นผู้ดูแลบ้านร่วมหนึ่งเดียวกันนี้  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสให้ข้อคิดเกี่ยวกับนิเวศ 

วิทยาเชิงบูรณาการท่ีสำาคัญเพ่ือรักษามนุษยชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อสภาพแวดล้อมถูกทำาลายชีวิต

มนุษย์ก็ถูกทำาลายด้วยเช่นกัน

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2019 องค์สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ทรงมีพระดำารัสในโอกาส

ที่ทรงให้สมาชิกคาริตัสที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชา 

ครั้งนี้ได้เข้าเฝ้าส่วนพระองค์ โดยพระองค์ได้ทรงสอน 

และให้กำาลังใจแก่บรรดาผู้ทำางานคาริตัสในทุกแห่ง 

ทั่วโลกว่า “ลูกๆ และเพื่อนที่รัก  ในนามพระศาสนจักร

พ่อขอขอบคุณทุกคนสำาหรับสิ่งที่พวกท่านปฏิบัติต่อ

บรรดาพี่น้องมากมายที่กำาลังดิ้นรนต่อสู้ ที่ถูกทอดทิ้งไว้

ตามข้างถนน ผู้ท่ีถูกกดข่ีเย่ียงทาส  พ่อขอให้ท่านพยายาม 

ต่อไป  ขอให้ท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันกับชุมชนของ 

พระศาสนจักรซึ่งท่านเป็นสมาชิก และท่านเป็นผู้ที ่

แสดงออก จงมอบความรักให้ด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อ

เห็นแก่พระอาณาจักรของพระเจ้า  อาณาจักรแห่งความ

ยุติธรรม และเพื่อที่ความรักและสันติสุขจะค่อยๆ เจริญ

เติบโตขึ้นในโลก  ขอให้ท่านได้รับพลังและแสงสว่างจาก 

พระวรสาร และขอให้ท่านได้รับการชี้นำาจากคำาสอนและ

การอภิบาลของพระศาสนจักรผู้เป็นมารดา”

ในการประชุมครั้งนี้ มีการกำาหนดกรอบยุทธ- 

ศาสตร์ของสหพันธ์ท่ีเช่ือมโยงให้คาริตัสท่ัวโลกทำางาน

ด้วยกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1: คาริตัสเป็นหัวใจของพระ

ศาสนจักร - รับใช้ด้วยความรัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ลดความเสี่ยง ช่วยชีวิต สร้าง

ชุมชนขึ้นใหม่ - ลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้าน

มนุษยธรรม โดยการเสริมศักยภาพการเตรียมความพร้อม

และรับมือกับภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ 

ท้ังครบท่ีครอบคลุมทุกมิติอย่างย่ังยืนและเอาใจใส่ใน 

สิ่งสร้าง - กำาจัดความยากจนทุกรูปแบบโดยเพิ่มขีด

สื่อสาร การประสานงาน การศึกษา และการรณรงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เพิ่มประสิทธิภาพของ

สหพันธ์คาริตัส - สร้างคาริตัสที่แข็งแกร่ง ให้มีความ

เป็นมืออาชีพ การระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วม

ของบรรดาสตรีและเยาวชน 

การประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการนำาเสนอผลการ

ดำาเนินงานการพัฒนามาตรฐานการจัดการองค์กร 

Caritas Internationalis Management Standards 

(CIMS) ของสหพันธ์ฯ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจริงจังของ

การทำางานร่วมกันของสมาชิกสหพันธ์ทั่วโลกกว่า 160 

ประเทศ ที่ส่งผลในการช่วยพัฒนาให้เกิดคาริตัสใหม่ 

อาทิ คาริตัสมองโกเลีย 

นอกจากประเด็นของกรอบยุทธศาสตร์แล้ว 

การประชุมนี้ยังได้เลือกพระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ 

ตาเกล เป็นประธานของสหพันธ์ต่ออีกสมัย และได้

เลือกคุณ Aloysius John เป็นเลขาธิการของสหพันธ์

คาริตัสสากลต่อจากคุณ Michel Roy ซึ่งได้ทำาหน้าที่

เลขาธิการของสหพันธ์อย่างดีมาตลอด 8 ปี (หรือ 2 

สมัย) ซึ่งคุณ Michel Roy ได้รับไม้กางเขนแห่งนักบุญ

เกรโกรี มหาราช Cross of the Order of St. Gregory 

the Great เป็นรางวัลแห่งการทุ่มเททำางานให้กับสหพันธ์

อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย

สหพันธ์คาริตัสสากลมีสมาชิกกว่า 160 องค์กร 

ผู้ทำางานระดับรากหญ้าในเกือบทุกประเทศทั่วโลก 

คาริตัสได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาของพระ

ศาสนจักรคาทอลิก คาริตัสเป็นมือของพระศาสนจักร

คาทอลิกที่ยื่นออกเพื่อช่วยเหลือคนจน คนอ่อนแอ และ 

ผู้ ถูกกีดกันอยู่ชายขอบสังคมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ 

หรือศาสนาใดก็ตาม เพื่อสร้างโลกบนพื้นฐานของความ

ยุติธรรมและความรักฉันพี่น้องกัน

คาริตัสไทยแลนด์ หรือกรรมาธิการฝ่ายสังคม 

ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

รับผิดชอบงานกิจเมตตาอย่างเป็นทางการของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ประสานงานและร่วม 

ดำาเนินงานสงเคราะห์ งานพัฒนาและงานบริการสังคม  

และส่งเสริมการดำาเนินงานของฝ่ายสังคมของเขต

ศาสนปกครอง (Diocesan Caritas) ทั้ง 11 แห่ง 

ทั่วประเทศ…

ความสามารถของชุมชน 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ 

ไม่เป็นธรรมและดูแลสิ่งสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 

สร้างความเป็นปึกแผ่นหนึ่ง

เดียวกันในโลก - ขยายเสียง

ของคนจนให้ ดังผ่านการ
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  วั ดพระมหาไถ่   

ซอยร่วมฤดี กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. บิชอปโยเซฟ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
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.

 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.วังน�้าเขียว

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  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง ชัยพร จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอป 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

ประธาน ศรีดารุณศีล 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. คุณพ่อแอนดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง 

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 (ตรีวาร  

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 1  

สิงหาคม คุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ วันศุกร์ทีี่ 2 

สิงหาคม คุณพ่อวิทยา ลัดลอย วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 

2019 พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ)

 วัดนักบุญคลารา ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช 

จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร 

อุปสังฆราช เป็นประธาน 

 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด จ. 

สมุทรปราการ ฉลองวัดวันจันทร์ที่ 12 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

 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. 

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง ฉลองวัดวันเสาร์ 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนน- 

ยางค�า เซกา จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประค�า บ้านเวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านค�าสีดา อ.ทุ่งฝน  

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. บิชอป 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอบยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม จ.เชียง- 

ใหม่ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.  

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ ต. 

บ้านแปะ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

l สันตะสำานักกล่าวว่าการปกครองตนเองควรจะ 

หมายความว่าเป็นการปกครองตนเองตามปกติของ

แต่ละเขตศาสนปกครอง สิ่งนี้ต้องไม่นำาไปตีความว่า 

เป็นการแตกแยกจากพระสันตะปาปาและพระศาสน- 

จักรสากล   หากเอกสารไม่กล่าวในความหมายนี ้สนัตะ- 

สำานกัถอืว่าบรรดาบชิอปและบรรดาพระสงฆ์ ได้เขยีน 

เพื่อความหมายนี้ หากสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ อย่างน้อย

ที่สุดพวกเขาจะต้องสามารถประกาศด้วยวาจา 

ในสถานที่มีพยานรู้เห็นรับฟังได้

l ท่ามกลางข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐวาติกันและ

รัฐบาลจีนเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2018 ความ

สัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะเปราะบางลง ยังคงมีหนทางอีก

ยาวไกลก่อนที่จะมีความสัมพันธ์แบบราบรื่นปกติ

ส�านักวาติกัน (ต่อจากหน้า 5)
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ที่นี่มีนัด
] 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

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปันพระ

วาจา 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

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  10 สิงหาคม  

2019 / 14 กันยายน เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซา 

ท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดีถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย 

และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766  

คุณเปรม โทร. 08-4700-8789 

] แผนกคริสตชนฆราวาส ขอเชิญพี่น้องรับฟังการ

บรรยายเรื่อง “The Vocation of Woman กระแสเรียก 

สตรี” วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 08.30-

16.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” 

สามพราน นครปฐม

 เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน/รับประทาน 

 อาหารเช้า

 เวลา 08.30-08.45 น. วจนพิธีกรรมเปิดการ  

 บรรยายเรื่อง “The Vocation of Woman   

 กระแสเรียกสตรี”

 เวลา 08.45-10.00 น. 1. Listening to the  

 Voices การฟังเสียงที่ทรงเรียก

 เวลา 10.00-10.30 น. พัก/รับประทาน

 ของว่าง

 เวลา 10.30-12.00 น. 2. Theology of body :  

 biological of woman เทววิทยาเกี่ยวกับ  

 ร่างกาย

 วิทยากร คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์

 เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร  

 กลางวัน

 เวลา 13.00-15.30 น. 3. THE SIGN OF   

 THE WOMAN สัญลักษณ์ของสตรีเพศ

 4. Woman : the Call to the 

 New Evangelization สตรีกับการประกาศ  

 ข่าวดี

 วิทยากร ซิสเตอร์อักแนส โนรา ระดมกิจ 

 ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ

 เวลา 15.30-16.00 น. ถาม-ตอบ / 

 ขอบคุณวิทยากร

 สนใจติดต่อ แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงาน

อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โทร. 0-2681-3847 

หรือ 08-1735-8115

] 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

] ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่

สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย  

บิชอปฟิลิป บรรจง  ไชยรา วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 

2019 เวลา 10.00 น. ท่ีอาคารมารดาพระผู้ไถ่  

สามเณราลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

] 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 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ

มหาวิทยาลัย สนใจติดต่อโทร. 0-2233-3430 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 30 ประจำาวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2019 หน้า 17

 โดย... เงาเทียน

สวัสดีครับ น้องๆ  เยาวชนที่รัก วันนี้ พี่มีเรื่องเล่าครับ
 มีเพื่อนรักอยู่สองคน
 คนหนึ่งชื่อ “ฉลาด” อีกคนชื่อ “ซื่อสัตย์”
 ทั้งสองคนนั่งเรือออกไปท่องทะเลด้วยกัน
 โชคไม่ดี เจอพายุฝนลูกใหญ่กระหน่ำากลางทะเลจนทำาให้เรือล่ม
 บนเรือชูชีพมีที่นั่งเพียงที่เดียว
 คนชื่อ “ฉลาด” เห็นท่าไม่ดี
 รีบถีบ “ซื่อสัตย์” ตกทะเลไป 
 แล้วตนเองก็ขึ้นเรือชูชีพหนีไป
 “ซื่อสัตย์” สำาลักน้ำาเกือบตาย
 โชคยังดีที่ลอยคอมาถึงเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง
 พอเอาชีวิตรอดมาได้ ก็ตั้งตาคอยว่าเมื่อไหร่จะมีเรือผ่านมาแถวนั้น

 ไม่นานเกินรอ ก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีลอยมาแต่ไกล
 เป็นเสียงมาจากเรือลำาหนึ่งที่กำาลังวิ่งผ่านมาทางเกาะที่ตนอยู่
 เมื่อเรือเข้าใกล้ สังเกตเห็นบนเรือปักธงโบกสะบัดว่า “ความสุข”
 “ซื่อสัตย์” รีบตะโกนขอความช่วยเหลือ
 “ความสุข” ครับ ได้โปรดช่วยชีวิตเราด้วย เราชื่อ “ซื่อสัตย์””
 พอ “ความสุข” ได้ยิน ก็ตะโกนตอบไปว่า
 ช่วยไม่ได้หรอก ถ้าหากเรามัวแต่เป็น
 คน “ซื่อสัตย์” ชีวิตเราคงหา “ความสุข” ไม่ได้เลย
 ไม่เห็นหรือว่า มีคนมากมายที่พูดความจริงเพราะความ “ซื่อสัตย์”
 และความจริงเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทำาร้ายคนพูด
 พอพูดเสร็จ “ความสุข” ก็หันหัวเรือห่างออกไป

 ในเวลาต่อมา เรือ “ต�าแหน่ง” ก็แล่นใกล้เข้ามา
 “ซื่อสัตย์” รีบตะโกนขอความช่วยเหลือ
 พอ “ตำาแหน่ง” รู้ว่าคนขอความช่วยเหลือคือ “ซื่อสัตย์”
 จึงรีบปฏิเสธไปว่า “ตำาแหน่ง” ของเราต้องห้ำาห่ันกับผู้คนมากมายกว่าจะได้มา 
 และเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตาม หากเราต้องดำารง 
“ตำาแหน่ง” ด้วยความ “ซื่อสัตย์” 
 สงสัยเราจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมคนอื่นและคงไปไม่ได้ไกล

 “ซื่อสัตย์” มองดูเรือ “ตำาแหน่ง” ค่อยๆ ห่างออกไป
 ก็ต้องจำาใจรอเรือลำาต่อไปด้วยความหวัง

 ไม่นานเกินรอ ก็เห็นเรือ “แข่งขัน” แล่นมาอีกลำา
 จึงตะโกนแต่ไกลว่า “แข่งขัน” ครับ เราคือ “ซื่อสัตย์” ช่วยมารับเราหน่อย
 พอ “แข่งขัน” รู้ว่าเป็น “ซื่อสัตย์” เลยตะโกนตอบไปแบบไม่ต้องคิดมาก 
 อย่าทำาให้เราลำาบากใจเลย ทุกวันนี้การ “แข่งขัน” ในสังคมสูงมาก 
 หากเรายังต้องเป็นคน “ซื่อสัตย์” เราคง “แข่งขัน” สู้คนอื่นไม่ได้แน่นอน
 พอพูดจบ “แข่งขัน” ก็จากไปอย่างไม่ไยดี

 ทันใดนั้น เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ดังก้องทั่วท้องทะเล
 พายุลูกใหญ่โหมกระหน่ำาอย่างแรง
 “ซื่อสัตย์” ที่กำาลังอยู่ในอาการหมดหวัง สับสนกับจุดยืนของชีวิตตน
 ก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างปรานีว่า
 “ลูกเอ๋ย มาขึ้นเรือเราเถอะ”
 พอ “ซื่อสัตย์” มองหาไปยังต้นเสียง จึงได้รู้ว่าเป็นผู้เฒ่าแห่ง “กาลเวลา”
 เมื่อขึ้นเรือเสร็จ เขาจึงถาม “กาลเวลา” ว่า
 “ทำาไมท่านจึงช่วยเรา”
 ท่านผู้เฒ่าตอบด้วยรอยยิ้มว่า
 มีแต่ “กาลเวลา” เท่านั้น ที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่า
 ความ “ซื่อสัตย์” มีความสำาคัญแค่ไหน
 บนเส้นทางที่กำาลังแล่นเรือกลับบ้าน
 “กาลเวลา” ชี้ให้มองดู “ฉลาด” “ความสุข” “ตำาแหน่ง” และ “แข่งขัน” 
 ทั้งหมดล้วนตะเกียกตะกายอยู่กลางทะเลที่กำาลังจะจมหายไปในน้ำา
 ท่านผู้เฒ่าถอนหายใจพร้อมกล่าวว่า
 หากไร้ซึ่งความ “ซื่อสัตย์”
 “ฉลาด” ก็จะทำาร้ายตัวเองในที่สุด
 “ความสุข” จะอยู่ได้ไม่จีรัง
 “ตำาแหน่ง” อยู่ท่ามกลางเสียงสาปแช่ง
 “แข่งขัน” ก็จะเป็นได้แค่ผู้พ่ายแพ้
 สุดท้ายแล้ว มีแต่ความ “ซื่อสัตย์” เท่านั้น ที่จะเป็นความอมตะนิรันดร์

 “ขจรศักดิ์” แปลและเรียบเรียงจาก 

 เร่ืองเล่าของพ่ีจบลงแล้วครับ พร้อมกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในใจ คือ  พระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร  ที่ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง” พระราชทาน 
เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช 2531 
 แล้วพบกันใหม่กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า...สวัสดีครับ

หนึ่งภาพเก่า... (ต่อจากหน้า 13)

พิษณุโลกวันเสาร์ ข้าวที่วัด ข้าวงามดี กำาลังออกรวง ไว้ใจว่าอีกเดือนกว่าๆ จะได้

เกี่ยว 

 สัปบุรุษ บางขามอยู่สบายดี กำาลังเตรียมจะถมที่นา

 ลูกยังสบายดี มาที่บางขามทุกเดือน

 ยังไม่ได้วัดที่ดิน เพราะเป็นโคลนและเฉอะแฉะ

 วันฉลองนักบุญลูกา มีคุณพ่อบรัวซาร์  คุณพ่อบอนิฟาส คุณพ่อเฮรี่  

มาด้วย9

4

 เรื่องราวต่อเนื่องของกลุ่มคริสตชนที่ผูกพันกับพระสงฆ์ นักบวช จนกลาย

เป็นความสุขใจ จน “อยู่สบายดี” จนถึงทุกวันนี้ ... วัดแต่ละแห่งมีเรื่องราวอันเป็น

ตำานาน เป็นความเช่ือ ท่ีหล่อหลอมจนแยกไม่ออกระหว่างตัวตนของการเป็นคริสตชน 

กับความเชื่อในพระเจ้า ... บางทีเหตุการณ์บางอย่างอาจทำาให้ความสัมพันธ์แตกสลาย 

แต่ลึกๆ ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวจะกลับมาอีกครั้ง หากปัญหาจบไป เพราะที่สุด

9 จดหมายคุณพ่อซีมอน ศรีจันทร์ ศรีประมงค์ เขียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 1927, กล่อง 111  

แฟ้ม 5, หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แล้ว จะเหลือแต่พวกเราเองที่อยู่ที่นี่และที่สำาคัญเราต่างมีพระเจ้าองค์เดียวกัน เราม ี

เป้าหมายเดียวกันคือ “รัก” และจะส่งต่อ “ความเชื่อ” นี้ ให้ลูกหลานต่อไป ...

ปล. 

 ผมจบบทความด้วยความทรงจำาเมื่อครั้งพี่น้องชาวบางขาม ไปเยี่ยมคำานับ

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี 

... ท่านใช้เวลาพูดคุยกับพวกเรานาน ไล่เลียง ถามไถ่ ด้วยความทรงจำาที่แม่นยำา ว่า

คนนี้ลูกใคร บิดามารดาชื่ออะไร ถามไถ่เยอะแยะ แม้นเรื่องเล่นไพ่ (สมัยนั้นมีคำาพูด

ติดปากครับว่า ต้มเหล้า เล่นไพ่ ชนไก่ รักพระสงฆ์) ... แล้วทิ้งท้ายด้วยประโยคที่

ว่า “ที่ถามไม่ใช่เพราะจ�าไม่ได้ แต่เพราะคิดถึง” ... คนบางขามก็คิดถึง

พระคุณเจ้าเหมือนกันครับ ... เพราะสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส เป็นอีกสมัย

หนึ่งที่ทำาให้ “สัปบุรุษ (สัตบุรุษ) บางขามอยู่สบายดี”
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แสง
	 “อย่าให้รักนำาทาง”	 คำาที่ขัดแย้งความรู้สึก	 แต่เมื่อเป็นชื่อหนังสือของ	

คุณขจรฤทธิ์ รักษา ผมเชื่อว่าย่อมมีอะไรซ่อนอยู่	 จริงๆ	 ผมอ่านงานของ 

ขจรฤทธิ์	 มาตั้งนานแล้ว	 แต่เมื่อได้เข้าคลุกวงในกับนักเขียนหลายๆ	 ท่านจาก

งานรางวัลวรรณกรรมหนึ่งที่ก่อร่างสร้างตัวมาเมื่อ  2	 ปีที่แล้ว	 จากการรู้จักทาง

น้ำาหมึก	 มาเป็นน้ำามิตร	 ผันนำาไปสู่น้ำาใจไมตรี	 ที่ส่งต่อกัน	 จริงๆ	 ผมไม่ชอบรอ

ให้นักเขียนที่รู้จักส่งหนังสือมาให้อ่าน	 การตัดสินใจเลือกเส้นทางนักเขียนที่ว่า 

ไส้แห้งอยู่แล้ว	คำาถามต่อมาก็คือ	 เอาเร่ียวแรงกายใจจากไหนมาให้ฟันฝ่าอุปสรรค 

นานัปการไปได้

	 หนังสือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆ	นักเขียนไม่ได้เบอร์ใหญ่จริงๆ	ต้อง 

มุดลงโลกโซเชียล	 รอเวลาผงาดในช่วงงานหนังสือปีละ 2 ครั้ง	 แล้ว	ณ	พ.ศ.	นี้

ใครจะกล้าเรียกตัวเองว่านักเขียนใหญ่	 ชีวิตยังต้องการงานศิลปะเยียวยา	 ตลอด

หลายๆ	 วันที่เดินสายทำางานอยู่นอกพื้นที่	 ส่วนใหญ่ผมมักติดหนังสือไปด้วย 

สักเล่มสองเล่ม	แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนบ้ากว่านั้น	เอาไปเป็นสิบเล่ม	ที่สุดแล้วนอกจาก

จะไม่ได้อ่านสักเล่มที่เอาไป	 ยังไปซื้อใหม่ข้างหน้าอีก	 ผมมองปกหนังสือ	 “อย่า

ให้รักนำาทาง”	ถ้าไม่ให้รักนำาทางแล้ว	เราจะใช้อะไรเป็นเข็มทิศชีวิตกันดี

	 ตอนที่ผมเข้ามาทำางานสื่อสารมวลชนของคาทอลิกแรกๆ	ผมคิดว่ามัน

ไม่เหมือนวันนี้	 ความดี	ความก้าวหน้า	 ไม่ใช่สิ่งที่จะมาโอ้อวดกัน	คุณภาพชีวิต	

ผลความสำาเร็จของงาน	 การก้าวเดินออกไปรับใช้สังคม	 และวงกว้างที่ส่งแรง

กระเพื่อมในความเป็นสื่อต่างหากที่มอบสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผู้ชมเป็นคนตัดสิน	ถ้า

ผู้ชมเป็นกรรมการที่ดีไม่เอนเอียงอคติ	 ไม่แอบซ่อนความอิจฉาแบบคนหลงวัย

ตกยุค	 คำาตัดสินนั้นก็เที่ยงตรงยุติธรรม	 แต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็น	 รับฟังมาไม่ครบ	 สรุป

ได้เป็นคุ้งเป็นแคว	ผลของการตัดสินนั้นอาจกระทบผู้เล่นสักพัก	แต่เมื่อวันเวลา

เดินไปอย่างเที่ยงตรง	พระเป็นเจ้าก็จะคืนความเที่ยงธรรมให้ในที่สุด

	 งานสื่อจึงไม่ได้หมายถึงงานอยู่กับที่หมุนวนไปตามวัฏจักรประจำาวัน	

รายสัปดาห์	 รายเดือน	 รายหกเดือน	 รายปี	 แต่ยังหมายถึงการไปแบ่งปันความรู้	 

เพิ่มพูนทัศนคติ	ช่วงที่ผ่านมาร่วมอาทิตย์	จากงานที่วางแผนกันมาในระยะหนึ่ง 

เราก็ลงสู่ภาคปฏิบัติ	 เม่ือลงสู่ภาคปฏิบัติเราก็เห็นสนามงานและได้ว่ิงในลู่สนามจริง	

งานสื่อศึกษาจึงพาเราไปพบกับการอบรมและแบ่งปันกับผู้คนที่อยู่ในแวดวง

คาทอลิก	 ที่อาสาจะมาช่วยประกาศข่าวดีบ้าง	 แวดวงเด็กนักเรียนวัยใส	 ที่

ต้องการการเรียนรู้และคำาชี้แนะ	แวดวงของครูอาจารย์ตามโรงเรียน	ที่ต้องพบกับ

ปัญหาของการใช้ส่ือท่ีก่อผลร้ายมากกว่าผลดี	 หรือการพยายามเอาชนะความยาก 

ของการต้องสอนหรืออบรมสื่อให้กับกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์	คนสูงวัยที่เลยไปแล้ว

กับการใช้สื่อ	 และที่สุด	 การได้ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ๆ	 หรือหน่วยงานข้างนอก

ที่เราเรียนรู้จากพวกเขา	 มากไปกว่านั้นคือเคารพในความต่างไม่อวดดี	 ชิงเด่น	

เมื่อเราคิดได้แบบไหน	 ตัวอักษรที่เราเขียน	 วาจาที่เรารังสรรค์	 จึงเป็นแก่นเนื้อ

เดียวกัน	สวยงามและอุดมไปด้วยความหวังความรัก

	 สิ่งที่ผมชอบในระดับต้นๆ	 เวลาเดินทางคือการได้ฟังประสบการณ์	 มี

ประสบการณ์การใช้ส่ือเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ	 และในขณะเดียวกันก็พลอยตกใจ

ไปด้วย	 คุณครูท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า	 ที่โรงเรียน	 มีเด็กจริงๆ	 แล้วระดับประถม

แค่นั้นเอง	ผมฟังเบื้องต้น	เด็กเล็กขนาดนี้จะมีปัญหาอะไร	คุณครูเล่าต่อว่า	เด็ก

พวกนี้ติดเกม	การติดคือการเล่นทั้งวันตลอดเวลา	แม้ยามพักก็ยังเล่น	เด็กคนนี้

ยืนก็เล่น	นั่งก็เล่น	คุยกับเพื่อนก็เล่น	สนทนากับคนในครอบครัวก็เล่น	และที่สุด

ในขณะนอน	 เธอยังเล่น	 ผมก็ว่ามันก็เกินไป	 แต่การกระทำาอะไรที่สุดแล้วผม

กระทบของมันก็มาถึง	 เธอเริ่มค้นพบความผิดปกติที่ดวงตา	 เมื่อเธอนอนเล่น	

ตาข้างซ้าย	 ที่อยู่ด้านบนจากการนอนเอียงขวา	 ไหลมารวมกับตาด้านขวา	 ผม

นึกภาพตามจากคำาบอกเล่าของคุณครู	 และเมื่อไปหาหมอ	หมอบอกว่า	 เธอเริ่ม

มีความผิดปกติแล้ว	การเยียวยาเริ่มขึ้น	เมื่อถึงวันนั้นเธอก็ไม่สามารถเล่นเกมได้

ปกติแล้ว	 ซ้ำาร้ายสายตา

เธอก็จะไม่กลับมาปกติ

เช่นกัน

	 คุณครูอีกท่าน

เล่าเรื่องปัญหาการใช้สื่อ

ของคนที่ เป็นวัยรุ่นขึ้น

มาอีกหน่อย	 เมื่อเด็กๆ	

เริ่มพบว่า	 เฟซบุ๊ก	 ไลน์	

หรือแอปพลิเคชันไหน	

ท่ี ผู้ ใ หญ่ เ ร่ิ ม เ ล่ น เ ป็ น 

พวกเขาจะหนี	 แอปพลิ- 

เคชันไหนที่ดูตรวจสอบ	

ลิดรอน	 หรือความเป็น

ส่วนตัวน้อยลงพวกเขา 

จะหนี	ในทวิตเตอร์	 เมื่อ 

พวก วั ย รุ่ น เข้ า ไ ป ใช้ 	 

พวกเขารวมกลุ่มเหมือน

เป็นครอบครัว	มีสายป่าน 

ของครอบครัว	เริ่มมีผู้นำา 

ครอบครัวที่เล่นบทบาท 

เป็นพ่อ	 และมีบางคน 

เป็นแม่	 ไม่เปิดตัวตน	 มี 

เพียงแต่ภาพโปรไฟล์  

ดูเท่	 และพวกเขาจะจีบ 

กันอย่างไร	นิยายออนไลน์ 
แบบสิบแปดบวก	 มีภาษาจีบกันแบบผู้ใหญ่	 เร่ิมถูกใช้	 เพ่ือสร้างครอบครัวสมมุติ 

แต่ทำาอย่างไรได้เม่ือพวกเขายังอยู่ในวัยละอ่อน	 และเพศแม่ก็เร่ิมรู้สึกห่วงหา	 อาทร 

การเล่นพ่อแม่ในสมัยดิจิทัล	 เริ่มส่งผลต่อความรู้สึกของคน	 ในมุมหนึ่งก็สนุก 

แต่ในมุมหนึ่งความรู้สึกรักก็เกิดขึ้นจริง	 ที่นี้ครูจะจัดการแบบไหน	 ครูจะจัดการ

แบบความผิดที่เล่น	 หรือครูจะจัดการประคับประคองความรู้สึก	 ฯลฯ	 ผมนึกถึง

คำาว่า	“อย่าให้รักนำาทาง”

	 ค่ำาสุดท้ายก่อนที่ผมต้องแยกย้ายกลับมานั่งประชุมในเมืองใหญ่ต่อไป	

กับลูกน้องยังอยู่เพื่อรอกลับในวันถัดมาเพราะนำารถตู้กันมา	 รวมทั้งทีมงานของ

คนท้องถิ่นที่มีบางส่วนอยู่ที่นี่อยู่แล้ว	 และมีบางคนก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตของตน

เช่นกัน	 เราปิดคืนนั้นด้วยเสียงหัวเราะและมิตรภาพ	 เหมือนท้องฟ้าเป็นใจ	 เมื่อ

เราออกมายืนด้านนอก	 ค่ำานั้นมีดาวประดับฟ้าเต็มไปหมด	 ฟ้าที่ดูเวิ้งว้างมืดดำา

ในเมืองหลวงถูกแทนที่ด้วยแสงดาวอ่อนโยน	 ดาวถูกแต้มแต่งเต็มท้องฟ้า	 มี 

ดวงจันทร์เสี้ยวประดับไว้อย่างมีศิลปะ	อากาศชื้นของบริเวณพื้นที่ที่อุดมไปด้วย 

ต้นไม้และแหล่งน้ำา	 ผมยังจำาภาพเราออกมายืนมองท้องฟ้าในค่ำานั้นอย่างติดตา	

บทเพลงท่ีพูดถึงดวงดาวและแสงสว่างในใจบางบทถูกรำาลึกถึงและขานขับ 

ในหัวใจ	 “ขอเป็นเพียงแสงไฟสว่างงามในยามมืดมน	 งามในใจของใครสักคนที่

อ่อนแอและเจ็บร้าว...ขอเป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่ง	คอยปลอบใจในยามทุกข์เศร้า	

เป็นบทเพลงบรรเลงแผ่วเบา	ขับกล่อมเธอ..ให้หลับใหล”

	 อย่าให้รักนำาทาง	 ...แต่จงให้แสงสว่างแห่งความรักได้นำาพาชีวิตของเรา

ไปส่งมอบความรักให้กับผู้คน

บรรณาธิการบริหาร

จงเป็น

จงเป็นแสงนั้น  

นั้น  
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คุณพ่อยอห์น ก่อเกียรติ ดีศรี C.Ss.R. เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ วันพฤหัสบดีที่  27 มิถุนายน 2019 เวลา 

18.00 น. ที่บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ท่ีวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร  

บางเชือกหนัง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันอาทิตย์ท่ี 30 มิถุนายน 2019 ท่ี 

วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชแห่ง 

ประเทศไทย เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมใหญ่ ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย 

หัวข้อ “กระแสเรียกของพระสงฆ์กับสิ่งท้าทายหลัง 350 ปี มิซซังสยาม 

แนะแนวทางการส่งเสริมกระแสเรียก” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2019 ที ่

บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินสวนสนาม โอกาส 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำาปี 2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตามหาภาพเขียนศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก Uffizi (อุฟฟิซี่)

ตอนที่ 24
นักบุญฟรังซิส

(ก็มีแผลศกัดิส์ทิธ์ิ)

(อ่านต่อหน้า 4)

 จริงๆ ผมซื้อหนังสือ 

ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้มา 3 

เล่ม เล่มหนึ่งพูดถึงพิพิธภัณฑ์

นี้โดยตรง อีกเล่มพูดถึงเมือง 

ท่ีพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่คือฟลอ- 

เรนซ์ อีกเล่มหนึ่งเล่าเรื่องภาพ

วาดในเมืองนี้ช่วงศตวรรษท่ี  

13-16 ทุกเล่มอ่านสนุก มี

ความเชื่อมโยงถึงกัน ทำาให้

เข ้าใจภาพศิลปะที่นี่มากขึ้น 

แต่สิ่งหนึ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆ คือความคิดของศิลปิน

 นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีในรูปนี้ เป็นผลงานของ Francesco Ra-

ibolini ในช่วงปี 1490 ศิลปินวาดให้มือข้างหนึ่งของท่าน ถือไม้กางเขน แต่ 

ทัง้สองมอืมแีผลในลกัษณะสตกิมาตา ซ่ึงศลิปินได้ให้ข้อมูลไว้ว่ารอยแผลศกัดิส์ทิธิ์

เหล่าน้ันเกิดจากความใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสตเจ้าและเกิดข้ึน

ขณะที่สวดภาวนาบนภูเขาที่ชื่อ La Verna

            ผมชอบไอเดียที่ว่า “ผู้ใกล้ชิดพระ ย่อมมีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์” เพราะ

ชวนให้คิดได้ว่า ใครก็ตามที่จะสนิทกับพระ โดยเลือกชีวิตในแบบพระองค์ จะ

เหลือเหรอท่ีจะไม่มีบาดแผลสักบาดแผลหนึ่ง แต่บาดแผลเหล่าน้ันก็เป็นแผล

แห่งความเสียสละ ศรัทธา ทรมานอดทน เพื่อพระองค์ แม้จะไม่มีเลือดสดๆ  

ในวันสำาคัญเหมือนรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ แต่ความทุกข์ยากลำาบากเพ่ือพระ ก็

ประทับแผลเหล่านั้นไว้ในชีวิต ไม่ค่อยมีผู้ชอบธรรมรอดพ้นจากบาดแผล 

เหล่านี้เท่าไหร่นะ ผมว่า

ประชุมสมัชชาสหพันธ์คาริตัสสากลครั้งที่ 21 
การประชุมสมัชชาสหพันธ์คาริตัสสากล ครั้งที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่  

23-28 พฤษภาคม 2019 โดยมีหัวข้อว่า “ครอบครัวมนุษย์หนึ่งเดียว บ้าน 

ร่วมหนึ่งเดียว” (One Human Family, One Common Home) ซึ่งได้รับ 

แรงบันดาลใจจากสมณสาส์น (อ่านต่อหน้า 14)

ฉลอง 60 ปี ชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
50 ปี วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน 

129 ปี ชุมชนความเชื่อ 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน


