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วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า ชุมนุมฟื้นฟูจิตใจ และเพิ่มพูน 

ความรู้คริสตชนใหม่ ในช่วงเช้ามีการอบรม “แก่นแท้ของชีวิตคริสตชน” โดยคุณพ่อเอมมานูแอล สหพล ตั้งถาวร มีคริสตชนใหม่ ค.ศ. 2018-2019 มาร่วม 

เป็นจ�านวนมาก ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

คริสตชนห้วยตอง สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลประจ�าปี
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 คุณพ่อเจ้าวัด ครูค�าสอน พี่น้องคริสตชนวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบูชา

ขอบพระคุณเพื่อขอบพระคุณเป็นพิเศษในโอกาสสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (อ่านต่อหน้า 11)

“ฉลองวัด” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 โอกาสฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านร่มเย็น ห้วยแม่เลี่ยม อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเปาโล และออกเยี่ยมลูกแกะ ชนเผ่าอาข่า บนดอย เขตน�้าตกขุนกรณ์เป็นคร้ังแรก หลังจากได้รับแต่งตั้ง 

เป็นบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองเชียงราย ปัจจุบันมีคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า (สติกมาติน) เป็นเจ้าวัด
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“การเยือนของท่านแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นที่มีอยู่แล้ว

ระหว่างพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมและแห่งนครคอนสแตนติโนเปิ้ล (อิสตันบูล) 

ความพยายามร่วมของเราที่จะเดินทางไปสู่ความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์...”

วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2019 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การต้อนรับคณะของสมเด็จพระอัยกา 

เพื่อเอกภาพจากนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งเสด็จเยือนกรุงโรมในโอกาสสมโภช

นักบุญเปโตรและเปาโลในวันที่ 29 มิถุนายน 2019

 “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ซึ่งเป็นผู้แทนแห่งคณะสมเด็จพระอัยกาเพื่อเอกภาพ ท่านมาในนามของสมเด็จพระ

อัยกาบาร์โธโลมิว มิตรสหายที่รักของข้าพเจ้าและสมัชชาแห่งพระอัยกา เพื่อร่วม

สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล” พระสันตะปาปาตรัส “การมาเยือนของท่านแสดง

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่มีอยู่ระหว่างพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมและ

นครคอนสแตนติโนเปิ้ล และความพยายามร่วมกันของเราในการเดินทางสู่ความเป็น 

เอกภาพที่สมบูรณ์ซึ่งเราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งด้วยความนบนอบต่อน้�าพระทัยท่ี

ชัดเจนของพระคริสตเจ้า  วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลซึ่งเป็นวันเดียวกันตาม 

ปฏิทินจารีตพิธีทั้งของจารีตตะวันออกและตะวันตกเชิญให้เราต้องฟื้นฟูความรัก 

ที่ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน”

 ทั้งนักบุญเปโตรผู้เป็นบิชอปพระองค์แรกแห่งกรุงโรมและนักบุญเปาโล 

ผู้เป็นอัครสาวกแห่งชนชาติต่างศาสนาต่างเป็นมรณสักขีท่ีกรุงโรมและเป็นองค์

อุปถัมภ์แห่งมหานครอมตะนี้

 ทุกๆ ปีคณะสมเด็จพระอัยกาเพื่อเอกภาพและวาติกันจะส่งคณะผู้แทน 

ไปร่วมวันสมโภชนักบุญองค์อุปถัมภ์ของแต่ละฝ่าย  วาติกันจะส่งผู้แทนไปยังนคร 

อิสตันบูลในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสมโภชนักบุญอันดรูว์  องค์อุปถัมภ์ของ

พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์

 คณะสมเด็จพระอัยกาผู้แทนของสมเด็จพระอัยกาสูงสุดบาร์โธโลมิวที่ 1 น�า

โดยอาร์ชบิชอปโยบ เกทชา (Job Getcha) แห่งเตลมิสซอส (Telmissos) ซึ่งเป็น

ผู้แทนของคณะสมเด็จพระอัยกาเพื่อเอกภาพในสภาคริสตจักรโลก (World Council 

of Churches) และเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการสากลเพ่ือการเสวนาพระคัมภีร์ 

(Joint International Commission for Theological Dialogue) ระหว่าง 

พระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ซึ่งมีการประชุมกันเป็น 

ครั้งคราว

 คณะผู้แทนยังมีบิชอปมักซีมอส (Maximos) แห่งเมลิเตเน (Melitene) 

และสังฆานุกรโบสโฟริออส มานกาฟาส (Bosphorios Mangafas) ซึ่งไม่เพียง

แต่จะได้รับการต้อนรับจากพระสันตะปาปาเท่านั้น แต่ยังจะมีการประชุมกับสมณสภา

เพื่อความเป็นเอกภาพของคริสตชนแห่งสันตะส�านัก นครรัฐวาติกันด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ต้อนรับคณะสมเด็จพระอัยกาเพื่อเอกภาพ

 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน คณะจะเข้าร่วมพิธีการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท 

ซ่ึงมีพระสันตะปาปาเป็นประธาน ในพิธีดังกล่าวจะมีการเสกผ้าคล้องคอท่ีเป็นเคร่ืองยศ 

(Pallium) ตามขนบธรรมเนียมซึ่งจะส่งไปให้อาร์ชบิชอปใหม่ทั่วโลก  Pallium เป็น

ผ้าคลุมบ่าที่ท�าจากขนแกะสีขาวท่ีอาร์ชบิชอปใช้คลุมบ่าดุจเคร่ืองหมายแห่งอ�านาจ

ของตนและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระสันตะปาปา

 การแตกแยกระหว่างพระศาสนจักรยุคไบแซนไทน์และพระศาสนจักรโรมัน

เกิดขึ้นกว่า 900 ปีมาแล้ว ด้วยว่าได้มีความพยายามที่จะพัฒนาให้ก้าวไกลในความ

สัมพันธ์ที่ดีกว่าตั้งแต่หลังสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน

ค�าปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

 ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

แห่งคณะผู้แทนสมเด็จพระอัยกาเพื่อเอกภาพ ซึ่งสมเด็จพระอัยกาสูงสุดบาร์โธโลมิว  

มิตรสหายที่รักของข้าพเจ้าและสมัชชา ส่งพวกท่านมาร่วมฉลองวันสมโภชนักบุญ 

เปโตรและเปาโล  การมาเยือนของท่านแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แนบแน่นที่มีอยู ่

ระหว่างพระศาสนจักรแห่งโรมและพระศาสนจักรแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ลและความ

พยายามร่วมของเราในการเดินทางสู่เอกภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีเราปรารถนาด้วยนบนอบ 

ต่อน้�าพระทัยที่ชัดเจนของพระเยซู (เทียบ ยน 17:21) วันสมโภชนักบุญเปโตรและ 

เปาโลเป็นวันเดียวกันตามปฏิทินจารีตพิธีของทั้งพระศาสนจักรตะวันออกและ 

ตะวันตกนั้นเชิญให้เราต้องรื้อฟื้นความรักที่ท�าให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ในขณะเดียวกันการสมโภชนี้เตือนให้เราคิดถึงความกล้าหาญของอัครสาวก

ในการประกาศพระวรสารซึ่งหมายถึงหน้าที่ในการตอบสนองต่อการท้าทายใหม่แห่ง

ยุคปัจจุบัน  นี่ก็เช่นกันเป็นความซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร  เกี่ยวกับความใส่ใจดังกล่าว 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอบใจในความสนใจที่คณะสมเด็จพระอัยกาเพื่อ

เอกภาพได้กระท�าเกี่ยวกับการพิทักษ์คุ้มครองสิ่งสร้าง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับ 

ข้าพเจ้าด้วย  เมื่อพูดถึงวิกฤตอันน่ากลัวของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เราก�าลังมีประสบ- 

การณ์ว่าการส่งเสริมการเอาใจใส่ดูแลบ้านร่วมของเราไม่ใช่เพียงแต่ส�าหรับพวกเรา 

ที่มีความเชื่อเท่านั้น แต่ต้องส�าหรับทุกคนด้วย  นี่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนที่รอต่อไป 

ไม่ได้แล้ว แต่ต้องเป็นหนทางท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะรับใช้เพ่ือนบ้านของเราตามเจตนารมณ์

แห่งพระวรสาร  เช่นเดียวกันข้าพเจ้าเห็นเครื่องหมายที่ดีในความร่วมมือกันระหว่าง

พระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์เกี่ยวกับปัญหาอื่นๆ ด้วย เช่น  

ความพยายามที่จะต่อสู้กับรูปแบบใหม่ๆ ของการตกเป็นทาส ความจ�าเป็นที่ต้อง

ให้การต้อนรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน และการส่งเสริมสันติภาพในระดับต่างๆ เป็นต้น   

 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระหว่างที่ข้าพเจ้าไปเยือนประเทศบัลแกเรีย 

และประเทศโรมาเนีย ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่มีโอกาสพบกับสมเด็จพระอัยกาเนโอฟีต 

(Neofit) และดาเนียล (Daniel) พร้อมกับผู้เข้าร่วมสมัชชา   ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่สามารถ 

เห็นและชื่นชมในความเชื่อและปรีชาญาณแห่งนายชุมพาบาลเหล่านั้น  ในหลายโอกาส

ดังกล่าวและในการประชุมต่างๆ กับสมเด็จพระอัยกาสูงสุดบาร์โธโลมิว มิตรที่รัก 

ของข้าพเจ้า และกับผู้น�าของพระศาสนจักรต่างๆ ข้าพเจ้ามีโอกาสชื่นชมกับความ

มั่งคั่งฝ่ายจิตที่มีอยู่ในพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้าพเจ้า

ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่อยากให้มีความเป็นเอกภาพในประเทศเหล่านั้น  ยิ่งวันยิ่ง 

ข้าพเจ้าจะมีความเชื่อมั่นย่ิงขึ้นว่าการฟื้นฟูสู่ความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์ระหว่าง

คาทอลิกและออร์โธดอกซ์โดยอาศัยการให้ความเคารพต่อความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ 

และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวสมานฉันท์ในรูปแบบท่ีเป็นธรรมแห่งความแตกต่าง  

ส�าหรับเรื่องนี้พระจิตเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่จะทรงประทานพระพรต่างๆ ประสานให้เข้ากัน 

อย่างถูกต้องในสิ่งที่แตกต่างกัน เหมือนกับซิมโฟนี่แห่งเสียงหลากหลายในความรัก  

ในฐานะบิชอปแห่งกรุงโรม ข้าพเจ้าปรารถนายืนยันว่าส�าหรับเราคาทอลิกแล้ว เป้าหมาย

แห่งการเสวนาคือความเป็นหนึ่งเดียวกันที่สมบูรณ์ในรูปแบบของความแตกต่าง ไม่ใช่

ทางเดียวของตนเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่เป็นการกลืนผู้อื่นด้วย

 ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าถือว่าการพบปะกันของเรานั้นมีค่ามากในการแบ่งปัน 

รากเหง้าของเรา ในการค้นพบความดีที่พระคริสตเจ้าทรงหว่านไว้และท�าให้เจริญ

เติบโตข้ึนในพวกเราแต่ละคนแล้วเราก็น�ามาแบ่งปันกัน เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือ

กันโดยไม่กลัวการเสวนา  แต่ต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม  การแตกแยก
(อ่านต่อหน้า 11)
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เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 20)

ประจ�าปี วันที่  29 มิถุนายน 2019 ส�าหรับพิธีฉลอง

ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องด้วยอยู่ในช่วงโอกาสเฉลิม 

ฉลองครบ 350 ปี มิซซังสยาม และ 60 ปี เขตศาสน

ปกครองเชียงใหม่ด้วย ดังนั้นคุณพ่อประทีป กีรติ-

พงศ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหาร จึงจัดบรรยากาศเป็นแบบ

ล้านนา และพร้อมกันนี้เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ 

ได้จัดพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่จ�านวน  6  องค์ด้วยกัน 

โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุข

เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธาน และโอกาส 

นี้ ได้รับเกียรติจากบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

สมณประมุขเขตศาสนปกครองเชียงรายมาร่วมด้วย  

พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ และนักบวชหญิง-ชาย 

จ�านวนมาก รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุษจ�านวนหลายพัน

คน ที่มาร่วมยินดีในครั้งนี้ 

ส�าหรับพระสงฆ์ใหม่ทั้ง  6  องค์ ประกอบด้วย 

คุณพ่อเปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง สังกัดเขตศาสน-

ปกครองเชียงใหม่ เป็นสัตบุรุษวัดพระชนนีพระเจ้า บ้าน 

ผาลาด เขตวัดแม่พระแห่งลูร์ด อ�าเภอเมือง จังหวัด

ล�าปาง เป็นชาวเมี่ยนคนแรกของเชียงใหม่และประเทศ 

ไทยด้วย

สังกัดคณะเยสุอิต 2 องค์ ประกอบด้วย คุณพ่อ 

ดอมินิคซาวีโอ ศรายุธ กรสุภาพ (SJ)  สัตบุรุษ 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านห้วยโป่ง เขตวัดแม่พระ 

ลูกประค�า อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณพ่อ 

ฟรังซิสเซเวียร์ พิพัฒน์ มือแป  (SJ)  สัตบุรุษวัด 

นักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ บ้านแม่โถกลาง ต�าบล 

แม่โถ อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สังกัดคณะเบธาราม  2  องค์ ประกอบด้วย 

คุณพ่ออันดรู มานพ แกงเขียว (SCJ)  สัตบุรุษ  

วัดนักบุญโรซารีโอ บ้านปางตอง  เขตวัดนักบุญยอแซฟ 

เด่นฮ่อม ต.บ่อแล้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ คุณพ่อ 

สเตเฟน บรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวีกูล (SCJ)  สัตบุรุษ 

วัดแม่พระแห่งเบธาราม บ้านแม่แฮ เขตวัดนักบุญเปาโล 

ห้วยตอง ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   

 และคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (O.M.I.)  1 

องค์คือ คือคุณพ่อเปาโล อุดมศักดิ์ ดิแฮ สัตบุรุษ 

เขตวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านเมืองงาม อ�าเภอ

แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนจบพิธี คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย อธิการ 

เจ้าคณะเยสุอิต ซึ่งเป็นผู้แทนของคุณพ่อทุกท่านกล่าว

ยินดีกับคุณพ่อที่ครบรอบบวช  25  ปี ประกอบด้วย 

คุณพ่ออันตน ทูน ประภาสสันต์ และคุณพ่อบรูโน 

ซุปเปซา ว่า “ยินดีกับทั้งสอง ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา คง

มีทั้งความสุข ชื่นชมยินดี และปัญหาอุปสรรคบ้างแต่มี

พระพรของพระเจ้าเสมอ และยินดีกับผู้บวชทั้ง  6  องค์

ว่า ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกท่าน และให้ข้อคิด

ตอนหนึ่งของข้อเตือนใจว่าชีวิตนักบวชของเราจะต้อง

ถวายเหมือนกับพระเยซูเจ้า ท่ีต้องทุ่มเทสำาหรับการรับใช้  

แน่นอนจะต้องเป็นผู้นำา แต่นำาในการรับใช้เหมือนพระ 

เยซูเจ้า” 

และสุดท้ายบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา- 

ภรณ์รัตน์ ได้ให้ข้อคิดว่า  “วันนี้เรายินดีจริงๆ ที่เรามี

คุณพ่อบวชเพิ่มอีก  6  องค์ เป็นปกาเกอะญอ  5  องค์ 

ประธานในพิธีและพี่น้องสัตบุรุษในวันนี้ว่า เราได้ 

ถวายตัวแล้ว และขอให้เราจำาคำาเทศน์เตือนที่ว่า จงเชื่อ 

ในสิ่งที่อ่าน จงสอนในสิ่งที่เชื่อ และทำาสิ่งที่ท่านสอน 

เมื่อทำาดังนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขในการรับใช้พระ 

คริสตเจ้าในเพื่อนพี่น้องสัตบุรุษ”

รายงานข่าวโดย คุณพ่อณรงค์ชัย หม่ันศึกษา

บันทึกภาพโดย คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ

เมี่ยน  1  องค์ แสดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อ 

พวกเราทุกคนทุกชาติเผ่าพันธุ์   ขอเป็นกำาลังใจให้กับ

คุณพ่อผู้บวชใหม่ทุกองค์ และยินดีกับบิดามารดาญาติ

พี่น้องทุกคนด้วย” 

สุดท้ายบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม กล่าว

แสดงความยินดีกับทุกท่านว่า “ที่สำาคัญขอฝากข้อคิด

ว่า ขอให้พวกเราจำาเหตุการณ์ที่เราหมอบกราบต่อหน้า 
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ขอเชิญร่วมพิธีมิสซา “สรรเสริญพระเจ้าจากชาวกาลหว่าร์” เพือ่ร่วมเป็นหนึง่เดยีวในค�าภาวนากบัแม่พระแห่งลูกประค�า ณ วัดแม่พระลูกประค�า  
กาลหว่าร์ ในค�่าวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 เวลา 19.00 น. พิธีตั้งศีลมหาสนิท สวดสายประค�าเพื่อการบูรณะวัดจะได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ 
รับพรศีลมหาสนิท เวลา 19.30 น. พิธีมิสซา  หลังพิธีมีการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ขอเชิญทุกท่านโดยเฉพาะลูกวัดกาลหว่าร์ที่แยกย้ายกันไป 
ทุกหนแห่งและลูกหลานที่มีบรรพบุรุษเคยอาศัยอยู่ที่นี่ มาพบปะเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีมิสซาของพระเยซูเจ้า

คริสตชนในประเทศเกาหลีเหนือ
ต้องประสบการทนทรมาน

และยากล�าบากอย่างที่เราคิดไม่ถึง

3 กรกฎาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกการพบปะระหว่าง

นายโดนัล ทรัมป์และนายคิม จองอึนว่า “แบบอย่าง

วัฒนธรรมดีงามของการเข้าหากัน” พระองค์ตรัสก่อน 

บททูตสวรรค์แจ้งข่าว วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนว่า  

“พ่อขอยอมรับบุคคลโดดเด่นของเรื่องนี้ที่ได้กระท�า

ท่าทีอันส�าคัญที่จะเสริมสร้างก้าวต่อไปบนหนทาง

สันติภาพ”

l การพบปะของผู้น�าทั้งสองท�าให้ความตึงเครียด

ระหว่างประเทศลดลงและส่งเสริมความเป็นไปได้ท่ี 

จะเปิดประเทศเกาหลีเหนือออกสู่โลก ถ้าสิ่งนี้เป็นไปได้  

ก็อาจหมายถึงการจะยุติการเบียดเบียนกลุ่มคริสตชน 

ในประเทศ    หน่วยงาน “ความช่วยเหลือแก่พระศาสน- 

จักรยามยาก” (Aid to the Church in Need) 

จัดการพบปะครั้งนี้ทางด้านบวก แต่ในเวลาเดียวกันก็ 

เตือนระวัง ว่ายังมีคนราว 100,000 ถึง 400,000 คน 

ที่ด�าเนินชีวิตคริสตชนอย่างหลบซ่อนในประเทศ

เกาหลีเหนือ มาร์ตา เปโตรซิลโล โฆษกหน่วยงาน 

“ความช่วยเหลือแก่พระศาสนจักรยามยาก” กล่าวว่า    

“แน่นอน นี่บ่งถึงเรื่องในแง่บวก แต่ขณะเดียวกันเราก็

ต้องคิดให้รอบคอบ ประเทศเกาหลีเหนือดังที่คุณเห็น 

แผนภูมิแสดงอยู่ด้านหลังดิฉัน มีสีด�าก�ากับอยู่บ่งว่าเป็น

ประเทศในโลกที่ยังเบียดเบียนและปฏิเสธให้เสรีภาพ 

ในการนับถือศาสนามากที่สุด”

l สันตะส�านักและประเทศเกาหลีเหนือไม่มีความ

สัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ความจริงก็คือผู้แทนจาก

ส�านักวาติกันได้เดินทางไปยังประเทศนี้คร้ังสุดท้าย 

ปี ค.ศ. 2002 ในตอนที่ยังสามารถถวายพิธีมิสซาได้ 

จากนั้นสถานการณ์ก็ไม่รับรองต่อคริสตชนอีก

l ผู้คนที่หนีออกจากประเทศและปัจจุบันอาศัยใน

ประเทศเกาหลีใต้ เล่าให้หน่วยงาน “ความช่วยเหลือแก่

พระศาสนจักรยามยาก” ว่า “สถานที่ประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาถูกควบคุมโดยรัฐมีอยู่เพ่ือผู้มาเยือนชาว

ต่ า งชาติ จะ ได้ รู้ สึ ก

ประทับ ใจและ รู้สึก 

มีเสรีภาพทางศาสนา

เท่าน้ัน” มาร์ตา เปโตร 

ซิลโล เล่าค�าพูดของ 

ป ร ะ จั กษ์ พย านว่ า 

“ เ ร า รู้ ม า ว่ า มี ค่ า ย

แรงงานหลายแห่งที่

คริสตชนผู้ถูกคุมขัง

และ รับการทรมาน

ทุกข์ทนอย่างไม่อาจ

คิดไปถึงได้ “กลุ่ม 

คริสตชนในประเทศ

เ ก า ห ลี ใ ต้ คิ ด เ ห็ น 

แตกต่างอย่ างมาก 

พวกเขาบางคนไม่เช่ือ 

เร า มี โอกาสพูดคุ ย

กับประชาชนที่นั่ น

และจินตนาการการ

พบปะครั้งนี้ระหว่าง

ประธานาธิบดีทรัมป์

และคิม จองอึน ว่า

เป็น ‘ปฏิบัติการ

หลอกลวง’ เพื่อซัก 

ล้ า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์

ประเทศเกาหลีเหนือ

ให้แลดูสะอาด”

l หน่วยงาน “ความ

ช่วยเหลือแก่พระศาสนจักรยามยาก” กล่าวว่า บางที

สักวันหน่ึงส�านักวาติกันอาจย่างกรายเข้าไปในประเทศ

เกาหลีเหนือดังที่พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  

ทรงกระท�าในประเทศคิวบา เมื่อพระองค์ทรงขอให้ผู้น�า

ประเทศเปิดตนเองสู่ชาวโลก

l มีท่าทีเล็กๆ น้อยๆ ที่ท�าให้พอมีความหวัง ซึ่งรวม

ทั้งหากมีค�าทูลเชิญพระสันตะปาปาจากนายคิม จอง 

อึน ให้พระองค์เสด็จเยือนประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่ง 

พระสันตะปาปาฟรังซิสอาจจะทรงรับค�าทูลเชิญ ด้วยว่า 

เส้นทางที่จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศ- 

จิกายนนี้เป็นเส้นทางเดียวกัน

มาร์ตา เปโตรซิลโล โฆษกหน่วยงานความช่วยเหลือแก่

พระศาสนจักรยามยาก
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บทอธิษฐานภาวนา

บทภาวนาที่ฉันไม่รู้

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์น

สอนศิษย์ของเขาเถิด”  (ลูกา 11:1)

 เธอจ�าค�าถามท่ีเธอถามพ่อของเธอในคนืนัน้ไม่ได้ เช่นเดียวกบัค�าถาม

มากมายที่เธอถามท่านเมื่อตอนท่ีเธอยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ ว่าต้องท�าอะไร 

บางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า หรือความเชื่อ หรือเกี่ยวกับวัด แต่เธอไม่เคยลืม 

ค�าตอบของเขาในเย็นวันนั้น

 ขณะที่พ่อนั่งอยู่บนเตียงของเธอ พ่อฟังอย่างตั้งใจและหยุดคิดสักครู่ 

แล้วตอบกลับว่า “พ่อไม่รู้” สิ่งที่เธอยังจ�าได้ก็คือน�้าเสียงของพ่อของเธอ  

ค�าตอบพ่อในคืนนั้นดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักว่า “พ่อไม่รู้ พ่อก็แค่

มนุษย์” จากนั้นพวกเขาก็ท�าเหมือนกับทุกคืน พ่อกับลูกสาวสวดภาวนาด้วย

กัน และในวันอาทิตย์พวกเขาก็ไปโบสถ์ด้วยกันเสมอ

 ในตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเธอยังจ�าได้ในคืนนั้น เธอเขียนว่า “ตอนนี้

ฉันยังคงจ�าเรื่องราวเหล่านี้ได้ จะเกิดอะไรถ้าพ่อของฉันไม่บอกให้ฉันรู้ก่อน 

สวดภาวนาในวนันัน้ วนันัน้ฉนัจึงได้เรียนรูว่้าความเชือ่น้ันมคีวามหมายแน่นอน 

ความเชื่อนั้นไม่ได้มาจากในสิ่งที่เราไม่รู้

 แต่ฉันก็มารู้ด้วยว่าค�าตอบท่ีพ่อให้ฉันมีความส�าคัญเพียงบางส่วน

เท่านั้น แท้ที่จริงการพูดคุยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสวดภาวนาทุกคืนเพื่อพูดคุย

กับพระเจ้าทุกวัน อาจเป็นเพราะรากฐานนั้นฉันจ�าบทสวดได้ชัดเจน ฉันไม่รู้ว่า

จะเกดิอะไรขึน้เมือ่หยดุสวดภาวนา เป็นการเรียนรู้ควบคูไ่ปกับการฝึกฝนในชีวติ

ประจ�าวันของเรา การฝึกฝนไม่ใช่แค่การสนทนาพูดคุยเท่านั้น เหตุผลที่ฉัน

จ�าการสนทนาพูดคุยกับพ่อว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตของฉัน ฉันเรียนรู้ว่า

ความเช่ืออาจมีช่วงเวลาท่ีท�าให้สงสยั บางครัง้เรายอมรบัสิง่ทีเ่ราไม่รูแ้ล้วจากนัน้

เราก็ยังสวดภาวนาอยู่”

 

 พระเจ้าข้า โปรดส่องแสงสว่างมายังพวกลูก ให้ลูกสามารถมองเห็น

หนทางแห่งสันติสุขจากการภาวนาถึงพระองค์ ให้ลูกมองเห็นความทุกข์ยาก

ลำาบากของเพือ่นพีน้่อง มองเหน็คนอืน่ท่ีถูกทอดท้ิง ท่ีทำาให้ลกูสามารถช่วยเหลอื

และแบ่งปันพระพรของพระองค์ให้กับพวกเขาด้วยเทอญ อาแมน

อีกหน้าที่พลเมืองดี
ต้องทุลักทุเลไม่น้อย
กว่าจะตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ
ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการต่อรอง
ในเมื่อต้องตั้งรัฐบาลด้วยพรรคร่วม
จึงต้องเจรจาต้องค�านึงต้องคิดต้องยอม
ขนาดพรรคเดียวต้ังรัฐบาลยังต้องลำาบากไม่น้อย
ให้ทุกคนในพรรคพอใจยากแสนยากอยู่แล้ว
ลูกพรรคแต่ละคนล้วนมีเป้าหมาย
ในแง่ส่วนตัวอยากมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน
ต�าแหน่งคือฐานที่ต้องไขว่คว้า
เป็นตัวค้�าประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในแง่สังคมอยากให้ประชาชนรู้เห็น
เทคะแนนเสียงให้ทั้งทีต้องไม่ผิดหวัง
แม้จะไม่ได้ต�าแหน่งที่หมายตาไว้
แต่ต้องเห็นลุกขึ้นอภิปรายเป็นระยะ
ขยันท�าการบ้านการเมืองได้เข้าตา
สาอะไรกับการตั้งรัฐบาลด้วยพรรคร่วม
ไหนต้องค�านึงถึงเป้าหมายของพรรคที่เข้าร่วม
แล้วนั้นโควต้าต�าแหน่งส�าหรับสมาชิกพรรค
จ�านวนสมาชิกพรรคคือตัวต่อรอง
กว่าจะลงตัวได้ไม่ต่างจับปูใส่กระด้ง
เห็นแล้วต้องวิตกแทนประเทศชาติ
ในการต่อรองการเข้าร่วมรัฐบาลนั้น
แทบไม่มีการเน้นผลประโยชน์ของชาติของประชาชน
ทั้งๆ ที่บทบาทหน้าที่ของผู้แทนระบุไว้ชัดเจน
พลังของการบริหารประเทศชาติก็เลยแตกซ่าน
เพราะต้องมุ่งไปที่ผลประโยชน์แห่งตนก่อน
แล้วนั้นผลประโยชน์ของพรรคตามมา
กว่าจะถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมือง
ก็แทบจะไม่มีพลังให้เหลือแล้ว
ดีไม่ดียังต้องใช้พลังกับการต่อสู้กันเอง

 ที่เฝ้าหวังเฝ้ารอคอยการเลือกตั้งนานสองนาน
 ก็ได้แค่การเลือกตั้ง
 แต่เป้าหมายการเลือกตั้งก็ยังไม่เห็นชัดอยู่ดี
 จนกว่าผู้เลือกและผู้ถูกเลือกเข้าถึงวุฒิภาวะ
 ผู้เลือกสำานึกในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
 เลือกบุคคลที่เห็นว่าจะบริหารบ้านเมืองได้ดี
 ไม่ใช่เลือกเพราะผลประโยชน์
 ไม่ใช่เลือกเพราะพรรคเพราะพวก
 ผู้ถูกเลือกสำานึกในบทบาทผู้บริหารประเทศชาติ
 มองข้ามผลประโยชน์แห่งตนแห่งพรรค
 เน้นผลประโยชน์ของคนในชาติเป็นหลัก
 ไม่ใช่เฉพาะตอนหาเสียงขอคะแนนชาวบ้าน
 แม้ต่างพรรคต่างชูนโยบายต่างกัน
 พอร่วมรัฐบาลแล้วน่าจะมองไปที่นโยบายเดียวกัน
 โดยต่างฝ่ายต่างมีวิธีบริหารวิธีจัดการ
 แต่ทุกคนต้องมองไปทางเดียวกัน...ประเทศชาติ
 ความเจริญความก้าวหน้าความอยู่รอดของชาติ
 ความผาสุกอยู่ดีกินดีของประชาราษฎร์
 ถ้าเช่นนั้น...การเลือกตั้งครั้งนี้คุ้มค่า
 คุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการได้ท�าหน้าที่พลเมืองดี
 เพื่อการนี้แต่ละคนต้องถือเป็นบทบาทหน้าที่
 ถึงจะไม่มี “อ�านาจ” เข้าไปจัดการความไม่ถูกต้องเหล่านี้
 แต่ทุกคนมี “อำานาจ” แห่งความดี
 มาผนึกพลังส่งอ�านาจแห่งความดีเข้าไปละลายความไม่ดี
 ด้วยเช่ือม่ันว่าพลังแห่งความดีย่อมมีชัยเหนือพลังไม่ดี...อย่างแน่นอน
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	 วันที่		20		มิถุนายน	2019	โอกาสวันผู้ลี้ภัยโลก	องค์กรพิทักษ์เยาวชน	ได้แพร่ภาพวาดที่บรรดาเยาวชน 

ในค่ายผู้ลี้ภัยหลักๆ	สามแห่ง	ที่พวกเขาได้วาดภาพ	 	แสดงออกถึงความรู้สึกของแต่ละคนในแง่มุมต่างๆ	 	 เช่น		

ความเศร้าเสียใจ		การสูญเสีย	ความอดทน	และความหวัง

	 สถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลให้เยาวชนจ�านวนหลายล้านคนต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง	 ไป

อาศัยในค่ายกักกันผู้ลี้ภัย	ในประเทศซีเรีย		ประเทศพม่า	และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก		เยาวชน

เหล่านี้จ�าเป็นต้องอาศัยในสภาพแวดล้อมใหม่	 	 มีสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องเผชิญกับความกลัวและข้อท้าทายต่างๆ	

กระนั้นก็ตาม	พวกเขาด�าเนินชีวิตมองอนาคตของตนในแง่ดี

	 องค์กรพิทักษ์เยาวชนที่ดูแลค่ายผู้ลี้ภัยในจอร์แดน	บังคลาเทศ	และยูกันดา	ได้น�าภาพถ่ายที่เยาวชนในค่าย

ได้วาดถึงความฝันในอนาคตของพวกเขามาจัดแสดง

	 เยาวชนโปแลนด์กว่า	 	 50,000	 	 คน	 เข้าชม

งานแสดงดนตรี	 จัดขึ้นที่เมืองเชชูฟ	 (Rzeszow)	 ใน

ค�่าวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า		

หัวข้อของงานคือ	 “หนึ่งเดียวใจเดียว”	 (One	 Heart	

One	Spirit)	 	 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	 17	 	นับเป็น

งานแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป	 เป็นการ

รวมศิลปินกว่า	200	คน	ร่วมแสดงบนเวที			

 นายแจน บัดซิแอสเซค	 ผู้ประสานงานการ

แสดงดนตรีในครั้งนี้กล่าวว่า	 “ความคิดในการจัดงาน

แสดงดนตรีในคร้ังนี้ เกิดขึ้นระหว่างการเดินแห่ศีล 

มหาสนิท	 ที่หัวใจของงานอยู่ที่การที่พระเยซูคริสตเจ้า 

ทรงประสงค์ให้เราเป็นหน่ึงเดยีวกนั		พระองค์ทรงปรารถนา 

ให้เรามีความสุข	 	 และไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าการรวมเป็น

หนึ่งเดียวกันในการภาวนาร่วมกันนั่นเอง”

	 ก่อนการแสดง		ผูจ้ดังานได้อ่านสาส์นของสมเดจ็ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส		มีเสียงทักทายและอวยพรแก่

ผู้ที่มาร่วมงาน

	 การแสดงดนตรีในครั้งนี้มีวงดนตรีและคณะ

นกัขับร้องประจ�าโบสถ์	“หนึง่เดยีวใจเดยีว”			มอีาสาสมคัร 

ที่เป็นนักดนตรีและนักขับมากเกือบ	 200	 	 คน	 จาก

ทั่วประเทศโปแลนด์และประเทศยูเครน	 มาร่วมขับร้อง		

การแสดงดนตรีครั้งน้ี	 ซ่ึงใช้เวลานานกว่าสามชั่วโมง		 

ผู้มาร่วมงานได้รับฟังเพลง	 และฟังบทเพลงสรรเสริญที่

ความหวังของเยาวชนผู้ลี้ภัย    

	 ภาพวาดส่วนใหญ่แสดงออกถึงความสูญเสีย

และความเศร้า	 	 แต่ก็ยังคงมีความอดทนและความหวัง 

เยาวชนเหล่านั้นได้บรรยายถึงบาดแผลที่ เกิดจาก

การสูญเสียผู้ที่ตนรักและความจ�าเป็นที่ต้องพลัดจาก

บ้านเกิดของตนไปอาศัยในค่ายลี้ภัยผลของสงคราม		

อย่างไรก็ตามเยาวชนส่วนใหญ่คาดหวังว่า	 เมื่อพวกเขา

โตเป็นผู้ใหญ่อาชีพยอดนิยม		คือ	 	แพทย์	นักฟุตบอล

และครู		ซึ่งแสดงออกในภาพที่พวกเขาได้วาด

 เด็กชายโบเฟรต	 	อายุ	14		ปี	 ได้วาดภาพที่

น่ากลัวที่เขาพบผลของสงครามในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก	 ก่อนที่ครอบครัวได้ตัดสินใจย้าย

ไปอาศัยในประเทศยูกันดา

 เด็กชายโอมาร์ 	อายุ	15		ปี		จากประเทศซีเรีย	

ซึ่งได้อาศัยในค่ายกักกันผู ้ลี้ภัยในประเทศจอร์แดน 

นานกว่าครึ่งอายุคน	 เด็กชายโอมาร์กล่าวว่า	 “ผมมี 

ความสขุมากทีไ่ด้อาศยัอยูใ่นประเทศซเีรยี		แต่ครอบครวั 

ของเขาได้ย้ายไปอาศัยที่อื่นเพราะบ้านพักตั้งอยู ่ใกล้

สนามรบ	จึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย”	

	 “ผมวาดภาพหมอเพราะเป็นอาชีพท่ีผมอยาก

จะท�า		ผมจะสร้างโรงพยาบาลหลังหนึ่งและตั้งชื่อว่า	ซีเรีย	 

พ่อของผมอยากให้ผมเป็นหมอ		ในอนาคตผมอยาก

ช่วยเหลือเด็กๆ	 ในค่ายผู้ลี้ภัย	 	อยากให้เด็กๆ	 ได้เรียน

หนังสือ	เพราะผมก็เคยเป็นผู้ลี้ภัยมาก่อน”			

งานแสดงดนตรีใหญ่ที่สุดในยุโรป  
 

ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	กว่า	30	เพลง

	 วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระ 

คริสตเจ้าเป็นวันฉลองพิเศษประจ�าปี	 นอกจากการจัด 

ขบวนพิธีแห่ศีลมหาสนิทแล้ว	 	 สถานท่ีหลายแห่งใน

โปแลนด์ได้จัดแสดงบทขับและบทเพลงสรรเสริญ	 	 ในปี

นี้ได้มีการจัดแสดงดนตรีตามเมืองต่างๆ	 ได้แก่	 	 เมือง

คาร์คูฟ	 (Krakow)	 เมืองใหญ่เป็นอันดับที่สองและเป็น

เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์		เป็นเมืองที่สวย 

ที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป			และเป็นเมืองมรดกโลกของ 

องค์กรยูเนสโก			ตั้งอยู่ห่างจากรุงวอร์ซอประมาณ	247		

กิโลเมตร		เมืองลูบลิน	(Lublin)		ใหญ่เป็นอันดับที่เก้า

ในโปแลนด์	ประมาณ	170	กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียง

ใต้ของกรุงวอร์ซอ			เมืองโอโพล	(Opole)		เมืองทาง 

ตะวันตกของประเทศโปแลนด์บนฝั ่งแม่น�้าโอเดอร	์

(Oder	River)	เมืองซามอชช์	(Zamosc)		ตั้งอยู่ทิศตะวัน 

ออกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์		เมืองคาร์นิค	(Kras-

nik)	 เมืองทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์	 ใกล้

เมืองลูบลิน	 	 และเมืองมิสโลวิตซ์	 (Myslowice)	 เมือง

ทางใต้ของประเทศโปแลนด์	 มีประชากร	 74,912	 คน	

(ค.ศ.	2008)	ตั้งอยู่ใกล้เมือง	Katowice	

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

แก้ไขบทความ		อุดมสาร	ปีที่	43	ฉบับที่	29		ประจ�าวันที่	14-30	กรกฎาคม	2019

“พระคาร์ดินัลตาเกลเยือนสุเหร่า”	ค�าว่า		สุเหร่า			แก้ไขเป็น		ศาลาธรรม      คุณวีณา  โกวิทวานิชย์  11  July  2019

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 
สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ

ให้ค�าปรึกษา ฟรี
โทร. 08-8377-4455

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

“จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกเวลาเถิด” 
(ฟีลิปปี 4:4)
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

 ขาพเจา ......................................................................... ตำแหนง ................................

 บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร ..........................................................................

 ท่ีอยู ..............................................................................................................................

โทรศัพท......................................................มือถือ....................................................

โทรสาร .........................................................e-mail........................................................

อัตราคาโฆษณา  พิ ม พ           เ ต็ ม ห น า       ค รึ่ ง ห น า 

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

ขาพเจา ................................................................. ตำแหนง  ............................

บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร .................................................................

ที่อยู ..................................................................................................................

โทรศัพท.................................................มือถือ .................................................. 

โทรสาร .................................................e-mail....................................................

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2020/2563

     4 สี เต็มหนา            4 สี ครึ่งหนา         2 สี เต็มหนา        2 สี ครึ่งหนา   

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

      โดยไดแนบ Artwork จำนวน ........................ ชุด 

      อื่นๆ (ระบุ) .........................................................

      ........................................................................... 

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

    สอบถามรายละเอียดไดที่: แผนกโฆษณาและการตลาด
    โทร: 0-2681-3900 ตอ 1813
  
  Emails:  adudomsarn1@gmail.com      
      adudomsarn@cbct.net

ก รุ ณ า ช ำ ร ะ เ งิ น ห ลั ง จ า ก แ จ ง ล ง โ ฆ ษ ณ า ภ า ย ใ น  3 0  วั น 

ชองทางการชำระเงิน

      

 เงินสด
      ธนาณัติ  สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร ศรินทิพย กิจสวัสดิ์”

       เช็ค ขีดครอม สั่งจาย ‘การพิมพคาทอลิก’
       โอนเงิน บัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียลเต็ล
           ในนาม ‘การพิมพคาทอลิก’ บัญชีเลขที่ 2 26 -0 - 006040
  ** กรณีโอนเงิน กรุณา FAX เอกสารยืนยันการโอนเงิน (PAY IN) กลับมายัง 
     ‘การพิมพคาทอลิก’  เพื่อใชเปนหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : โปรดสงแบบฟอรมนี้ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2019 | 2562 
       ถึง  คุณสุพร เลาเรียนธรรม | การพิมพคาทอลิกประเทศไทย 
        เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
       สอบถามขอมูล โทรศัพท: 0 2681 3900 ตอ 1813  |  โทรสาร: 0 2681 5401
  เพิ่มเติม  Emails: adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

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

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

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน กับ
การออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน อันแสน
เรียบงาย ไมยุงยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน กลับสูความ
เปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที่ใหทั้งความ
สงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีอ่ืนใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจากอิตาลี ภายใต
บริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และViscount 
Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ
 บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

โทร. 097-428-9665, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ป มีการอบรมการเลนใหฟรีถึงสถานที่

"New Pipe Organ from Italy"

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

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

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

โรเบิรต  แสวง  ปองศรี
พักผอนในพระเจา  

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008
ครบ  11 ป

พระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองคพระเยซูเจ้าข้า   ลูกไว้ใจในพระองค

มีคาแอล วีระ นิยมไทย
พักผอนในพระเจ้า 

24 กรกฎาคม 2017
ครบรอบ 2 ป

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ
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

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

จ ง อ ย า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)
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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   3 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

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

Vol 31July-Aust  .indd   10 8/7/2562 BE   11:59

เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

“สถานส�าคัญเรียกกันบ้านเณร เหมือนหัวใจ

ส่วนที่จ�าเป็น หยุดเต้นชีพคงวอดวาย 

 งานมิสซังเหมือนดังร่างกาย ขาดเงินทอง

ก็พอหาได้ ขาดสงฆ์ไทยปัจจัยส�าคัญ”

เนื้อหาส�าคัญจากบทเพลง “หัวใจมิสซัง” ที่

บรรดาพระสงฆ์และสามเณรต่างคุ้นเคยกันดี ยังคงเป็น 

สิ่ งที่ เตือนใจและย้� าอ ยู่ เสมอถึงงานที่พระเจ้าทรง 

มอบหมาย ให้เป็นประจักษ์พยานและเป็นพระคริสตเจ้า

ด้วยชีวิตของตน 

พระเยซูเจ้าทรงต้ังพระศาสนจักรโดยมอบหมาย

หน้าที่และพันธกิจของพระองค์ให้แก่บรรดาอัครสาวก

และขับเคลื่อนพระศาสนจักรโดยการน�าของพระจิตเจ้า 

พระองค์ทรงมอบความเป็นสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่บรรดา

ผู้สืบทอด ให้เป็นสมณะตามแบบอย่างของพระองค์ 

จนเกิดล�าดับขั้นในการท�าหน้าที่ศาสนบริกรในปัจจุบัน

เช่น ผู้อ่านพระคัมภีร์ (Lector) ผู้ช่วยพิธีกรรม 

(Acolyte) และสังฆานุกร (Deacon) ดังจะกล่าวถึง

ต่อไปนี้

ศาสนบริกร ผู้อ่านพระคัมภีร์ (Lector) เป็น

ต�าแหน่งหน้าที่ทางการขั้นแรก ซึ่งพระศาสนจักรให้แก่

สามเณรใหญ่ท่ีใกล้จะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในอีก

ไม่กี่ปีข้างหน้า หน้าที่ของผู้อ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะ

เจาะจงคือ “อ่านบทอ่าน จากพระคัมภีร์ต่างๆ (ยกเว้น

บทพระวรสาร ซึ่งสงวนไว้เป็นพิเศษแก่สังฆานุกรและ

พระสงฆ์) ในเวลาประกอบพิธีมิสซา หรือในพิธีกรรม 

อื่นๆ นอกนั้นยังอาจประกอบหน้าที่แทนนักร้องเพลง

สดุดี (Psalmist) โดยอ่านหรือขับร้องบทสดุดีในการ 

ประกาศข้อต้ังใจต่างๆ ในบทภาวนาเพ่ือมวลชนเป็นผู้น�า

สัตบุรุษในการร้องเพลง และการร่วมจิตใจในพิธีกรรม”

ต�าแหน่งหน้าที่ทางการขั้นที่สอง คือ ผู้ช่วย

พิธีกรรม (Acolyte) แปลว่า ผู้ติดตาม กล่าวคือ ติดตาม 

ช่วยสังฆนุกร และพระสงฆ์ในเวลาประกอบพิธีกรรม ใน 

สมัยก่อนผู้ช่วยพิธีกรรมท�าหน้าท่ีเป็นผู้จุดเทียนบน 

พระแท่น เตรียมพร้อมเครื่องบูชาส�าหรับพระสงฆ์และ 

มีหน้าที่ในการอ�านวยความสะดวกในพิธีกรรมและ 

กิจกรรมต่างๆ วัด ผู้ที่ได้รับต�าแหน่งขั้นนี้ต่อไปก็จะ 

ได้ รั บการพิ จารณาให้ รั บศี ลบวชเป็นสั งฆานุกร  

(Diaconus) และพระสงฆ์ในเวลาต่อมา 

สังฆานุกร (Deacon) (มาจากภาษากรีกว่า 

diakonos แปลว่า รับใช้)   เป็นล�าดับแรกของศีลบวช 

ในพระศาสนจักรคาทอลิก สังฆานุกรมุ่งอยู่กับงาน

เมตตาจิต (diakonia) เป็นพิเศษ รวมถึงการสอน การ

สอนค�าสอน การประกาศพระวรสาร การเทศน์ในมิสซา 

และช่วยในระหว่างพิธีกรรม ในการบวชสังฆานุกร ผู้สมัคร

ได้รับการแต่งต้ังให้รับใช้ในวิธีพิเศษ ภายใต้ศีลบวช เพราะ

เขาแสดงให้เห็นถึงพระคริสตเจ้าผู้เสด็จมา “มิได้มาเพื่อ

ให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตน 

เป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ทั้งหลาย (มธ 20:28) ในพิธีกรรม

ของการบวช เราอ่านว่า “ในฐานะศาสนบริกรด้านพระ

วาจา บนพระแท่น และของความรักเมตตา ซึ่งเป็นการ

ยืนยันว่าสังฆานุกรจะกระท�าตนเองให้เป็นผู้รับใช้ของ

ทุกคน” 

อย่างไรก็ตามหน้าที่และบทบาทต่างๆ ในแต่ 

ละขั้นก็ยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของพระ

ศาสนจักร ที่มีวิวัฒนาการอย่างเนื่องกว่า 2000 กว่าปี  

แสดงให้ เห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของหน้าที่  

ศาสนบริกรของพระเจ้าที่จ�าเป็นต้องฝึกฝน ขัดเกลา เพื่อ 

จะได้สละตนเอง ถ่อมตนและรับใช้ผู้อื่นตามแบบอย่าง

ของพระเยซู พระอาจารย์แห่งความรักของเราทุกคน

ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

ทั้งกายและวิญญาณ

พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 

และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์

โดย พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง  ไชยรา

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2019  

เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ 

สามเณราลัยแสงธรรม  

อ.สามพราน  จ.นครปฐม
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คริสตชนห้วยตอง (ต่อจากหน้า 2)

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

จำานวน 296 หน้า
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธานพิธี พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีโปรดศีลก�าลังจ�านวน 

59 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเฉลิมฉลอง

ครบ 350 ปี มิซซังสยาม และ 60 ปีเขตศาสนปกครอง

เชียงใหม่ โดยจัดพิธีโปรดศีลก�าลังจ�านวน 350 คน

ตลอดปีเฉลิมฉลองนี้ 

 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าวัดได้จัด 

พิธีมอบใบพรให้กับคู่สมรสที่แต่งงานครบ 49 ปีขึ้นไป

จ�านวน 5 คู่ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบรรดา

ลูกหลานจะได้เห็นถึงแบบอย่างความรักท่ีพวกท่าน 

อยู่ด้วยกัน และมีความซื่อสัตย์ อดทน ฟันฝ่าอุปสรรค

ผ่านพ้นไปด้วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความรัก 

อภัย ซึ่งกันและกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 และโอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดตอนหนึ่ง

ของบทเทศน์ว่า “โอกาสที่เรามาร่วมฉลองนักบุญเปโตร 

และเปาโลนี้ขอให้แบบอย่างของท่านนักบุญท้ังสองเป็น

แบบอย่างให้กับเรา ทั้งนักบุญเปโตร ผู้ซึ่งเคยปฏิเสธว่า

ไม่รู้จักพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง นักบุญเปาโล เคยเบียด

เบียนคริสตชนในยุคแรก แต่เมื่อท่านเข้าใจพระเยซูเจ้า

อย่างถ่องแท้แล้ว ทั้งสองได้ทุ่มเททั้งชีวิตอุทิศตนในการ

ประกาศข่าวดียอมสละชวิีตจนเป็นนักบุญได้ ซ่ึงสอนเรา 

ว่า เราทุกคนมีเป้าหมายเพื่อกลับกลายเป็นนักบุญด้วย

การท�าหน้าที่ของเราแต่ละวันอย่างดี อาจมีความผิด 

บกพร่องบ้าง แต่อาศัยน�้าใจดีในการกลับใจเสมอๆ ใน

ท่ีสุดเราก็จะเป็นนักบุญได้เช่นเดียวกับท่านท้ังสองท่ีเรา

ฉลองในวันนี้”

กันอันเป็นที่สะดุดที่ยังไม่ได้มีการเยียวยาอย่างสมบูรณ์

จะสามารถขจัดได้ก็ด้วยพระหรรษทานของพระเจ้า 

ในขณะท่ีเราก�าลังเดินทางร่วมกัน อธิษฐานภาวนาให้กัน 

ในแต่ละขั้นตอน ท�างานรับใช้ผู้ที่เดือดร้อน เสวนา 

ในความจริงโดยไม่มีการต้ังเง่ือนไขใดๆ ต่อความล�าเอียง

ในอดีต ในความจริงใจและความโปร่งใสดังกล่าวซึ่ง

เป็นที่พอพระทัยของพระคริสตเจ้า เราจะมีความใกล้ชิด 

กันมากขึ้นและหันกลับมาชื่นชอบความเป็นอัตลักษณ์

ของตนได้มากยิ่งขึ้น เราจะก้าวหน้าขึ้นในความรู้และ 

ในความรักต่อกันและกัน เราจะมีประสบการณ์กับความ

จริงว่า ส�าหรับความแตกต่างทุกอย่างของเรา มีอะไร

ที่มากกว่าซึ่งท�าให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นแรง

บันดาลใจให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

 พี่น้องที่เคารพรัก ขอบคุณส�าหรับการมาเยือน

ของพวกท่านและส�าหรับการแสดงความใกล้ชิดของ

ท่าน ขอให้ท่านส่งความปรารถนาดีของข้าพเจ้าไปยัง 

สมเด็จพระอัยกาบาร์โธโลมิวและสมาชิกแห่งสมัชชา

ของท่านทุกคน  ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีพ้ืนท่ีเล็กน้อยในการ 

อธิษฐานภาวนาส�าหรับข้าพเจ้าด้วย ขอพระเจ้าผู้ทรง

พลานุภาพและเมตตาโดยอาศัยการทูลวอนของอัคร- 

สาวกเปโตร เปาโล และอันดรูว์ผู้เป็นน้องชายของเปโตร 

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)
โปรดประทานพรและทะนุบ�ารุงความพยายามของเรา

ให้เดินไปในหนทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอ

ขอบคุณ

 (มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ – 

เก็บคำาปราศรัยนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
ค่าบำารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

 ขาพเจา ......................................................................... ตำแหนง ................................

 บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร ..........................................................................

 ท่ีอยู ..............................................................................................................................

โทรศัพท......................................................มือถือ....................................................

โทรสาร .........................................................e-mail........................................................

อัตราคาโฆษณา  พิ ม พ           เ ต็ ม ห น า       ค รึ่ ง ห น า 

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

ขาพเจา ................................................................. ตำแหนง  ............................

บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร .................................................................

ที่อยู ..................................................................................................................

โทรศัพท.................................................มือถือ .................................................. 

โทรสาร .................................................e-mail....................................................

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2020/2563

     4 สี เต็มหนา            4 สี ครึ่งหนา         2 สี เต็มหนา        2 สี ครึ่งหนา   

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

      โดยไดแนบ Artwork จำนวน ........................ ชุด 

      อื่นๆ (ระบุ) .........................................................

      ........................................................................... 

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

    สอบถามรายละเอียดไดที่: แผนกโฆษณาและการตลาด
    โทร: 0-2681-3900 ตอ 1813
  
  Emails:  adudomsarn1@gmail.com      
      adudomsarn@cbct.net

ก รุ ณ า ช ำ ร ะ เ งิ น ห ลั ง จ า ก แ จ ง ล ง โ ฆ ษ ณ า ภ า ย ใ น  3 0  วั น 

ชองทางการชำระเงิน

      

 เงินสด
      ธนาณัติ  สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร ศรินทิพย กิจสวัสดิ์”

       เช็ค ขีดครอม สั่งจาย ‘การพิมพคาทอลิก’
       โอนเงิน บัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียลเต็ล
           ในนาม ‘การพิมพคาทอลิก’ บัญชีเลขที่ 2 26 -0 - 006040
  ** กรณีโอนเงิน กรุณา FAX เอกสารยืนยันการโอนเงิน (PAY IN) กลับมายัง 
     ‘การพิมพคาทอลิก’  เพื่อใชเปนหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : โปรดสงแบบฟอรมนี้ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2019 | 2562 
       ถึง  คุณสุพร เลาเรียนธรรม | การพิมพคาทอลิกประเทศไทย 
        เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
       สอบถามขอมูล โทรศัพท: 0 2681 3900 ตอ 1813  |  โทรสาร: 0 2681 5401
  เพิ่มเติม  Emails: adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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xxxxxxxxxxxx
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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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โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (https://kamsornwayindiary.blogspot.com)
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 “รัก” ข้าพเจ้าชอบค�านี้ ข้าพเจ้า

รักค�านี้มาก เพราะ “รัก” คือทุกสิ่งของชีวิต 

“คน”.. เพราะ “รัก”      พระเป็นเจ้าจึงได้สร้าง 

“คน” สร้าง “คน” ให้เล็กกว่าเทวดาเพียง 

เล็กน้อย เพราะ “รัก” พระคริสตเจ้าจึงได้ไถ่กู้  

“คน” ... “รัก” ท�าให้ชีวิตมีความหมาย มี

ความสุข “รัก” ท�าให้มีความสุข แม้มีความ

ยากล�าบาก มีปัญหา มีอุปสรรค ฯลฯ “รัก”  

ท�าให้ทนได้ ท�าให้ท�าได้ “รัก” เป็นค�าสั้น

ท่ี สุดท่ีมีความหมายมากและยาวที่สุด                

รัก 

ปี 1969 จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทบุรี 6 เดือน ... ปี 1970 เป็น

อาจารย์บ้านเณรใหญ่ปีนัง .... ปี 1971 กลับเมืองไทย พักที่บ้านเณรเล็กยอแซฟ 

สามพราน ช่วยพระคุณเจ้ามีชัย ซึ่งขณะนั้นเป็นอธิการบ้านเณรเล็กยอแซฟ เตรียม

การสร้างบ้านเณรใหญ่ ... ต้นปี 1972 เป็นอธิการบ้านเณรใหญ่ ลุกซ์ มุนดี ซึ่งท�าการ

เปิดชั่วคราวที่หัวหิน ... ปลายปี 1972 จึงย้ายมาที่สามพราน ... ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

พระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 1976 … ได้รับการ

บวชเป็นพระสังฆราชในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 1976 ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา 

นครสวรรค์ .... ปกครองสังฆมณฑลเป็นเวลา 22 ปี 
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 ผมไล่เลียงจากหนังสือเล่มดังกล่าว ... มีบทความประทับใจมากมาย และยิ่ง

อ่านเรื่องราวในบทความ “ธรรมทูตกะเหรี่ยง” ที่เขียนโดย คุณพ่อมนัส  ศุภลักษณ์ 

.... ยิ่งเห็นภาพพ่อผู้เปี่ยมด้วยความรัก

 ไม่ใช่ผมคนเดียวที่สามารถบุกบั่นฟันฝ่าเช่นนั้น และก็ไม่ใช่เพียงแต่มิชชัน

นารี แก็งแก็ง จอส และพ่ออ้วน (หมายถึง คุณพ่อแกงตาร์ด  คุณพ่อกียู คุณพ่อตรี- 

เครอัต) ที่ทำาอย่างเดียวกับผม ... ฯพณฯ บรรจง  อารีพรรค ก็สามารถทำาอย่าง

เดียวกัน ผมจำาได้ว่าผมกำาลังนอนซมเพราะพิษไข้ป่าในกระท่อมไม้ไผ่ของผมที่แม่เวย์

เมื่อท่านบรรจงไปถึงที่นั่นเป็นครั้งแรก 

 “ไงหลังติดเสื่อเลยเชียวรึ” ท่านแซวผม

 “ครับแย่หน่อย” ผมตอบ “แต่ค่อยยังชั่วหน่อยแล้ว .... “อ้ายจง” (ครูคำาสอน 

และครูสอนภาษาปกาเกอะญอที่อยู่กับคุณพ่อมนัส สมัยนั้น) กับผม ช่วยกันผลัด

ฉีดยาแก้ไข้ให้กันและกัน ก็เลยดีขึ้นหน่อย ว่าแต่พ่อละครับ “เหนื่อยมากไหมครับ” 

ผมย้อนถาม

 “ผมว่า ผมเดินเก่งกว่าคุณ” ท่านพูดเชิงล้อเลียน “แก็งแก็งพาผมเดินหลงไป

อย่างน้อยสองชั่วโมงแทบตายแต่ก็มาถึงจนได้”

 “การเดินของท่านได้พิสูจน์ว่าเป็นจริงในเวลาต่อมา ท่านสามารถเดินเข้าออก 

แม่เวย์ แม่สอด เป็นประจำาปีละครั้ง ปีก่อนท่านได้ไปถึงแม่สะปอคี ซึ่งขึ้นเขาชันดิ่งเลย

แม่เวย์ไปอีก 4-5 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมคริสตังกะเหรี่ยงกลับใจใหม่ที่นั่น และเมื่อปีที่แล้ว 

ท่านก็ได้ไปถึงที่นั่นอีกครั้งเพื่อล้างบาปให้กับชาวบ้านถึงกว่า 40 คน และท่านก็ยัง

เดินเลยต่อไปอีก จนทะลุถึงแม่สะเรียง เพื่อร่วมในงานบวชของพระสงฆ์กะเหรี่ยง 

คนแรกของประเทศไทย คือคุณพ่อสนั่นหรือ “เซ้แฮ” ในนามกะเหรี่ยง.... จากนั้นท่าน

ก็นั่งรถผ่านเชียงใหม่กลับลงมาผ่านตากและเข้าไปที่หมู่บ้านปูแป้ในเขตของพ่อกียู

หรือจอส ซึ่งจากที่นั่นท่านเดินเท้าขึ้นดอยไปอีก 4-5 ชั่วโมง ถึงบ้านสามหมื่นทุ่ง และ

ล้างบาปให้คริสตังใหม่อีกกว่า 40 คน

 ชาวกะเหรี่ยงดีใจที่ท่านไปเยี่ยมบ่อย เพราะศาสนาคริสต์ไม่ใช่ของฝรั่งดังถูก 

กล่าวหา ในเมื่อเห็นตำาตาว่าคนไทยเป็นประมุขของเขตปกครองที่นั่น ...พวกเรา

มิชชันนารีก็ดีใจ เพราะท่านเดินทางไปให้กำาลังใจถึงที่ และท่านก็เห็นและเข้าใจ

ความยากลำาบากไม่ใช่ของเรามิชชันนารี แต่ของชาวบ้านกะเหร่ียงท่ียังอดยังอยาก 

มีปัญหาปากท้องอยู่ไม่หยุดหย่อน ... ท่านก็เอาใจใส่ดูแลเหมือนพ่อที่เอาใจใส่ลูก 

เอาใจใส่หลาน ......
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 22 ปี แห่งสมัยปกครองที่พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง  อารีพรรค ได้ดูแล 

พวกเราเหมือนพ่อดูแลลูก ท่านห่วงใยความสัมพันธ์ มากกว่าภาพผลงานที่จะ 

ได้รับ ดังคติพจน์ที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อรับศีลบวชเป็นพระสังฆราช ... “ที่ไหนมีรัก ที่นั่น 

มีพระเจ้า”...

ปล.

 ผมเดินทางผ่านบ้านทรงไทย บ้านที่พระคุณเจ้าเคยอยู่ที่นี่ และประเดี๋ยว

จะถึงตัวอาคารบ้านเณรที่พระคุณเจ้าบรรจง ได้ลงแรงใจ กาย และทรัพย์ เพื่อบ้านนี้ 

ผมคิดถึงค�าละติน Ubi Charitas Et Amor Deus Ibi Est. ที่ไหนมีรัก ที่นั่นมีพระเจ้า  

พวกเราดีใจที่มีแบบอย่างที่มองเห็น และสอนให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ... เพราะ “รัก” แม้

จะเป็นค�าที่สั้นที่สุด แต่มีความหมายมากที่สุดจริงๆ 

มีความหมายมาก และยาวเท่ากับชีวิตคน มีความหมายมากและยาวเท่ากับชีวิต 

พระเป็นเจ้า คือนิรันดร์ 

 ผมยกย่อหน้าแรกของบทความ “รัก” ที่เขียนโดย พระคุณเจ้ายอแซฟ 

บรรจง  อารีพรรค ... ในหนังสือเล่มเล็กๆ หน้าปกเขียนว่า “God is Love” ... มุมเล็กๆ 

ด้านล่างมีค�าอธิบายนิดหน่อยว่าเป็นที่ระลึกโอกาสอะไร ... “อนุสรณ์ 25 ปี แห่งการ

เป็นสงฆ์ ของ ฯพณฯ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค ธันวาคม 1981”

2

 พระสังฆราชแห่งความรัก ... ท่านบรรจง ไปที่ไหนก็พูดเรื่องเดียว สอน 

เรื่องเดียว คือความรัก ... มีคนถามเสมอว่าสอนเรื่องเดียวไม่เบื่อหรือ ... ท่านก็ตอบ

อย่างน่ารักว่า “เรื่องเดียวเล็กๆ แล้วท�าได้หรือยัง”

 พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค ... เกิด 27 พฤษภาคม 1927 บุตรคนที่ 8 

ในจ�านวนพี่น้อง 13 คน บิดาชื่ออาจ มารดาชื่อฮวา อารีพรรค มีพี่น้องเป็น 

ซิสเตอร์ 3 ท่าน .... เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นประถม 1-4 ที่โรงเรียนมารียาลัย  

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมารดาพิทักษ์ เป็นโรงเรียนของวัดจันทบุรี จากนั้นเข้าศึกษา 

ในชั้นมัธยมจนจบมัธยม 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ... เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน 

อัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพฯ เรียนได้ 3 เดือน ก็ต้องหยุดเพราะวิกฤตการณ์อันเนื่อง

มาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงกลับไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านเกิดอยู่ 6 เดือน ... 

เข้าบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ปี 1945 เรียนภาษาละติน ฝรั่งเศส และท�าหน้าที่ 

สอนเรียน ต่อมาพระสังฆราชมีแชล มงคล ประคองจิต อธิการบ้านเณร ได้ตั้งท่าน

ให้เป็นครูเณร .... เตรียมตัวอยู่ 4 ปี จึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่บ้านเณรโปรปากันดา 

ฟีเด ในปี 1950 จนจบปรัชญา และเทววิทยา ... ปี 1956 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

ที่กรุงโรม และกลับเมืองไทย ค.ศ. 1957 ... เริ่มงานแรกด้วยการเป็นปลัดวัดหัวไผ่  

ในเวลาเดียวกันก็เริ่มงานตั้งโรงเรียนบราเดอร์คณะเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ในสังฆมณฑล

จันทบุรี ท�าหน้าที่นี้ 7 ปี ... ปี 1964 ศึกษาต่อวิชาครู ที่ประเทศออสเตรเลีย ... ปี 

1966 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา เป็นอธิการจนถึง 
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 ...จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด  แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติ

พระเจ้า  พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน  แต่ทรงสละ 

พระองค์จนหมดสิ้น  ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา  ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์  

ทรงถ่อมพระองค์จนถงึกับทรงยอมรบัแม้ความตาย  เป็นความตายบนไม้กางเขน  เพราะเหตุนี ้ พระเจ้า

จงึทรงเทดิทนูพระองค์ข้ึนสงูส่ง  และประทานพระนามให้แก่พระองค์  พระนามนีป้ระเสรฐิกว่านามอืน่ใด

ทั้งสิ้น  เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน  รวมทั้งใต้พื้นพิภพจะย่อเข่าลงนมันการพระนาม  “เยซู” 

นี ้ และเพือ่ชนทกุภาษาจะได้ร้องประกาศว่า  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้า  เพือ่พระสิรริุง่โรจน์

ของพระเจ้า พระบิดา

ฟิลิปปี 2:5-11
       

 o พระเจ้าแห่งโยเซฟ  เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์จะน�าข้าพเจ้าออกจากหลุมพราง และ 

คุก และน�าข้าพเจ้าสู่วัง

 + พระเจ้าแห่งยาเบส เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

 พระองค์จะเปลี่ยนความโชคร้าย ค�าสาปแช่ง 

ความทุกข์โศก ให้กลายเป็นความมั่งคั่ง พระพร และ 

ความยินดี

 l พระเจ้าแห่งยาโคบ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:  

 พระองค์จะทรงดลใจให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนจากคน

หลอกลวง และคนบาป  เป็นผู้ที่พระองค์ทรงรัก และอยู่

ในพระพร

 o พระเจ้าแห่งเปาโล เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

 พระองค์จะทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากการเป็น 

ผู้เบียดเบียน ตามล้างคริสตชนและผู้กล่าวผรุสวาทต่อ

พระเจ้า  มาเป็นประกาศก และอัครสาวกของพระองค์

          + พระเจ้าแห่งเปโตร  เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

 พระองค์จะทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากการเป็น 

ผู้ขี้ขลาด และปฏิเสธพระองค์  มาเป็นพยานผู้กล้าหาญ

ของพระคริสต์

 l พระเจ้าแห่งดาเนียล  เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์จะทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความ

เป็นทาส มาเป็นผู้ปกครอง

 o พระเจ้าแห่งโยบ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์จะทรงชดเชยสิ่งที่ข้าพเจ้าสูญเสียเป็น

สองเท่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ครอบครัว ทรัพย์

สมบัติ และเกียรติยศ

 + พระเจ้าแห่งดาวิด เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

 พระองค์จะทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าจากนายชุมพา 

เป็นกษัตริย์  และช่วยข้าพเจ้าน�าดินแดนที่เสียไปคืนมา

 l พระเจ้าแห่งซาโลมอน เป็นพระเจ้าของ

ข้าพเจ้า:

              พระองค์ทรงประทานพระพรแห่งปรีชาญาณ 

และความเข้าใจ ผ่านทางพระจิตเจ้า

 o พระเจ้าแห่งมอร์โดกาย เป็นพระเจ้าของ

ข้าพเจ้า:

     พระองค์ทรงจัดโต๊ะเลี้ยงต้อนรับข้าพเจ้า ต่อ

หน้าสายตาของศัตรู

 + พระเจ้าแห่งเนฮเีมียห์ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

 พระองค์ทรงประทานพระหรรษทาน อ�านาจ 

และพระเมตตา เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์กลับ

คืนมา และเป็นพระพรถาวร

 l พระเจ้าแห่งเอสเธอร์ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากเด็กก�าพร้า มา

โดย ราฟาแอล

สารภาพและตอบรับด้วยความเชื่อว่า:

เป็นผู้กอบกู้  ผู้ปกครอง  ผู้น�าพรแด่ชนชาติ

 o พระเจ้าแห่งรูธ เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากคนต่างชาติ 

คนถูกทอดทิ้ง และผู้อาศัยที่ผิดกฎหมาย มาเป็นผู้รับ

มรดกที่ได้รับการต้อนรับ ได้รับความรัก และถูกรับเป็น

สมาชิกครอบครัว

 +   พระเจ้าแห่งโมเสส เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

 พระองค์ทรงเปลี่ยนข้าพเจ้าจากผู้ที่พูดติดอ่าง  

และผู้พเนจร มาเป็นพยานให้แก่พระองค์โดยการน�า

ชนชาติเลือกสรรสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา

 l พระเจ้าแห่งเอลยีาห์  เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์ทรงท�าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้า และแก่ผูอ่ื้น

โดยใช้ข้าพเจ้า เพื่อพระเกียรติมงคลของพระองค์ ไม่ใช่

เพื่อชื่อเสียงของข้าพเจ้า

 o พระเจ้าแห่งเอลีชา เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าสองเท่า เพ่ือท�าอศัจรรย์

และน�าเกียรติมงคลสู่พระนามของพระองค์

 + พระเจ้าแห่งฮานนาห์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

 พระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้า จากความเป็นหมัน

มีบุตรไม่ได้ให้มาเป็นคุณแม่เลี้ยงดูลูกหลานมากมาย

 l พระเจ้าแห่งเฮเซคียาห์ เป็นพระเจ้าของ

ข้าพเจ้า:

     พระองค์ทรงเห็นน�้าตาของข้าพเจ้า ทรงได้ยิน

เสยีงร้องไห้ของข้าพเจ้า ทรงรักษาโรคภยัไข้เจ็บของข้าพเจ้า 

และทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตยืนยาว และมีความสุข

 o พระเจ้าแห่งกเิดโอน เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า:

     พระองค์ทรงช่วยปราบปรามศัตรูให้พ่ายแพ้ 

และทรงน�าข้าพเจ้าให้ชนะศกึ แม้ข้าพเจ้าจะอ่อนแอก็ตาม

(จาก Confess and Say with Faith

โดย Samuel Massey)
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  วัดนักบุญหลุยส์ 

มารี เดอ มงฟอร์ต บางแค 

กรุงเทพมหานคร ฉลอง

วัดและฉลองครบ 50 ปี  

วันเสาร์ที่  27  กรกฎาคม  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง ฉลองวัดวันเสาร์ 

ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

3 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

7 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ฉลองวัดวันอาทิตย์

ที่ 15 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 น.

 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

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียง- 

ศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ฉลองภายใน วัน

ศุกร์ที่ 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 

 วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.00 น. คุณพ่อ 

ยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็น

ประธาน 

 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด จ. 

สมุทรปราการ ฉลองวัดวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร 

อุปสังฆราช เป็นประธาน

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลอง 100 ปี อาสนวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 15 

สิงหาคม เวลา 17.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.  

คุณพ่อฉลองบวชครบ 25 ปี เป็นประธาน

 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ต.ดอน- 

ตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 

สิงหาคม เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง ชัยพร จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอป 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนน- 

ยางค�า เซกา จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 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

 

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ ต. 

บ้านแปะ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

สังฆมณฑลอุดรธานี

ติดต่อกองบรรณาธิการ
อุดมสาร และอุดมศานต์

ส่งข่าว ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
ฉลองวัด 

E-mail : udomsarn@cbct.net
udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

“จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว 

จงออกแรงท�างานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้มากยิ่งขึ้นเสมอ 

ท่านรู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่าน
ไม่สูญเปล่าส�าหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

(1คร 15:58)

สังฆมณฑลจันทบุรี

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏใน

พระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 
(โรม 8:39)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 31 ประจำ�วันที่ 28 กรกฎ�คม - 3 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] 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  

ประชุมประจ�าปีและร่วมสังสรรค์โดยพร้อมเพรียงกัน 

ในวันอาทิตย์ที่  28 กรกฎาคม 2019  ที่อาคารมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25 เริ่มเวลา 13.00 น.  

มีการแข่งขันกีฬา รายงานประจ�าปี มิสซา สังสรรค์

อาหารเย็น และจับสลาก มาแต่ตัวขากลับมีของติดไม้

ติดมือกลับบ้าน ยืนยันเข้าร่วมงานได้คุณจรูญ แก้ว- 

มีค่า โทร. 08-16146461 หรือคุณอนุสรณ์ อานาม-

นารถ โทร. 08-1627-8813

] 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 

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย 

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/รบัประทาน 

อาหารเช้า

 เวลา 08.30-08.45 น. วจนพิธีกรรมเปิด 

การบรรยายเรื่อง “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 Evan-

gelization สตรีกับการประกาศข่าวดี

 วิทยากร ซิสเตอร์อักแนส โนรา ระดมกิจ 

 ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ

 เวลา 15.30-16.00 น. ถาม-ตอบ / ขอบคุณ

วิทยากร

 สนใจติดต่อ แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงาน

อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โทร. 0-2681-3847 

หรือ 08-1735-8115

] ขอเชิญร่วมพิธีมิสซา “สรรเสริญพระเจ้าจากชาว

กาลหว่าร์” เพ่ือร่วมเป็นหน่ึงเดียวในค�าภาวนากับแม่พระ 

แห่งลูกประค�า ที่วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ ในค่�า 

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 เวลา 19.00 น. พิธีตั้งศีล 

มหาสนิท สวดสายประค�าเพื่อการบูรณะวัดจะได้ส�าเร็จ 

ลุล่วงไปด้วยดีและรับพรศีลมหาสนิท เวลา 19.30 น. พิธี 

มิสซา  หลังพิธีมีการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ขอเชิญ 

ทุกท่านโดยเฉพาะลูกวัดกาลหว่าร์ท่ีแยกย้ายกันไป

ทุกหนแห่งและลูกหลานที่มีบรรพบุรุษเคยอาศัยอยู่ที่น่ี 

มาพบปะเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีมิสซาของพระเยซูเจ้า

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า

ร่วมฝึก “ส�ารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” ปี 

2019 ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน  

เวลา 09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

ตารางต่อไปนี้

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 15 สิงหาคม                      - 18 สิงหาคม

- 19 กันยายน                    - 15 กันยายน 

- 17 ตุลาคม                       - 20 ตุลาคม 

- 21 พฤศจิกายน               - 17 พฤศจิกายน 

- 19 ธันวาคม                     - 15 ธันวาคม 

- 16 มกราคม                     - 19 มกราคม 

 หมายเหตุ เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกส�ารวม

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ 

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้น�า

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม 

 ติดต่อสอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-

1685-2826 และเฟซบุ๊กหน่วยงานอภิบาลประกาศข่าวดี

และสังคม คณะพระหฤทัยฯ

] 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. ที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัย

แสงธรรม  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 ส�ารองที่นั่งได้ที่  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

] สมาคมสตรีไทยคาทอลิก ขอเชิญร่วมงานฉลอง 

ครบ 50 ปี สมาคมสตรีไทยคาทอลิก “50 ปี ภารกิจ

แห่งรัก” วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 ที่วัดแม่พระ 

ฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน

ร่วมงาน ลงทะเบียน workshop เวลา 10.00 น. พิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร

กลางวัน เวลา 13.00 น. ชมนิทรรศการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อม workshop รักษ์สิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า  

ท�ากระเป๋าย่ามจากเสือ้เก่า สร้างสรรค์ภาชนะจากใบตอง 

เพราะรักโลก จึงรักษ์โลก : กรุณาน�าช้อน ส้อม แก้วน�้า 

ส�าหรับใช้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน มาด้วย  

] ฉลองครบ 50 ปี คณะธิดาเมตตาธรรม ที่เข้ามา 

ท�างานในประเทศไทย 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 ส�าหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมี 

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com โทร. 06-

5249-5964 หรือ ดร.สุนทรี โคมิน โทร. 08-9611-

7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100

] รับสมัครงาน ศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร 56 

ต.ล�าไทร อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 รับสมัคร 

เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง   โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40  ปี ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้  

มีใบขับข่ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องพักอาศัยท่ีบ้านพัก 

ของเด็กได้ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ สอบถาม 

คุณพ่อเปาโล  ซาลาโมเน่  โทร. 09-0112-5657 

] หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ

มหาวิทยาลัย สนใจติดต่อโทร. 0-2233-3430  
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หน้า 17

ชาวสะมาเรียใจดี ศักดิ์ศรีลูกพระแท้จริง
.................................

“ชาวสะมาเรียผู้หนึ่ง เดินทางผ่านมาใกล้ๆ

เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา

เทน้ำามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้”

(ลูกา 10:33-34)

ในอดีตชาวสะมาเรียและชาวยิวมีปัญหาด้านเชื้อชาติกันมาโดยตลอด

เนื่องจากชนชาติสะมาเรียเกิดจากชาวอัสซีเรียที่เข้ามายึดครองอิสราเอล

ทางตอนเหนือ และตั้งรกรากอยู่ที่นั่น

ชาวอิสราเอลหรือชาวยิวที่อาศัยทางตอนเหนือแถบนั้น

เมื่อมารู้จักมักคุ้นกันก็เกิดความรักและแต่งงานกัน   

บรรดาชาวสะมาเรียจึงถูกบรรดาชาวยิวรังเกียจเดียดฉันท์ ดูถูก

และไม่คบค้าสมาคมด้วย เพราะถือว่าเป็นพวกลูกผสมไม่ได้สืบเชื้อสาย

เผ่าพันธุ์โดยตรงจากอับราฮัม เหมือนชาวยิวแท้ที่จะแต่งงานกันในชนชาติ 

ญาติพี่น้องของตน   ส่วนชาวสะมาเรียก็ไม่พอใจชาวยิวที่มาดูถูกเชื้อชาติ

ของตนว่าต่�าต้อยด้อยค่ากลายเป็นพวกเลือดผสม ทั้งสองชนชาติจึงมีความขัดแย้ง

กันเรื่อยมา เรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้า “ชาวสะมาเรียใจดี” สอนใจข้าพเจ้าว่า

ในขณะที่สมณะ ผู้มีหน้าที่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในพระวิหารและ

ชาวเลวี ผู้ดูแลพระวิหาร ต่างเป็นชาวยิวที่ถือตนเองว่าเป็นผู้ปฏิบัติตน

อย่างเคร่งครัดตามหลักพิธีกรรมศาสนา พวกเขายังไม่กล้าเข้าช่วยเหลือ

ชาวยิวซึ่งเป็นเชื้อชาติเดียวกับตนเอง ไม่ว่าจะด้วยความกลัวว่าจะเป็นมลทิน

ที่สัมผัสชายชาวยิวที่บาดเจ็บหรือตายแล้วก็ไม่รู้ได้ หรือจะด้วย

ความเกียจคร้านที่จะเสียเวลาในการเข้าช่วยเหลือ หรือจะด้วยความกลัว

ว่าโจรผู้ร้ายยังคงวนเวียนดักปล้นอยู่บริเวณนั้นอีก ก็ไม่ทราบได้ แต่เขาทั้งสอง

ก็ได้เดินผ่านชายชาวยิวผู้บาดเจ็บนั้นไปอย่างไม่ไยดี และพระเยซูเจ้า

กลับยกชาวสะมาเรียผู้ถูกดูถูกเรื่องเชื้อชาติจากชาวยิว ได้แสดง

ความเมตตาต่อชาวยิวที่ท�าร้ายจิตใจเขาตลอดมา 

ข้าพเจ้านึกไปถึงค�าสอนของพระเยซูเจ้าที่สอนข้าพเจ้าว่า ให้รักศัตรู และ

อวยพรให้ผู้ที่เบียดเบียนด้วยความเมตตา อภัยด้วยความรักตามแบบอย่างของ

พระองค์ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อนบ้านข้างเคียงโกรธข้าพเจ้าที่สามีข้าพเจ้า

ไปตัดกิ่งต้นคูณบริเวณทางเท้าหน้าบ้านของเขา ซึ่งกิ่งคูณนั้นแตกกิ่ง

ละลงมาปกคลุมถึงถนนสาธารณะในหมู่บ้าน ล�าบากต่อรถที่สัญจรไปมา

ในหมู่บ้าน สามีและข้าพเจ้าจึงคิดจะไปช่วยตัดให้ แต่เนื่องจากเขาไม่อยู่บ้านและ

ข้าพเจ้าก็เห็นว่า ต้นคูณต้นนี้เป็นต้นไม้บนถนนสาธารณะไม่ได้อยู่ในเขตรั้วบ้านเขา

จึงตัดกิ่งที่โน้มลงบนถนนออกเสียสองสามกิ่ง พอเพื่อนบ้านหลังนี้กลับมา

พวกเขาชี้หน้าด่าเราด้วยถ้อยค�าหยาบคาย พวกเขากล่าวว่า 

ข้าพเจ้าไปล่วงล้�าพื้นที่ส่วนตัวของเขา เขามีสิทธิจะเรียกต�ารวจ

มาจับข้าพเจ้าได้ และกิ่งคูณที่แตกแขนงปกคลุมถนนเขาจะไม่ตัด

เพราะเขาไม่ต้องการให้คนที่อาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านของเขามาชะเง้อ

มองดูครอบครัวเขา ข้าพเจ้างุนงง ตกใจ และไม่คาดคิดกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าสงสัยว่าท�าไมต้องกลัวเพื่อนบ้านรอบข้างมองตนและที่ส�าคัญคือ

เพื่อนบ้านด้านหน้าคือบุคคลที่มีไมตรีจิตกับเขามาโดยตลอด

ทุกๆ เย็นข้าพเจ้าจะพบว่าเขาจะนั่งคุยกันหน้าบ้านอย่างสนิทสนมกลมเกลียว

แต่มาระยะหลังจึงทราบว่าเขาย้ายหนีเพราะสร้างศัตรูไว้ทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียว

และเมื่อเพื่อนบ้านใหม่มาซื้อบ้านต่อจากเขา เพื่อนบ้านใหม่เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า 

เจ้าของบ้านเก่าค่อนข้างเจ้าเล่ห์ในการขายบ้านมาก

เพื่อนบ้านใหม่บอกข้าพเจ้าว่า เจ้าของบ้านเก่าขายบ้านนี้ให้

เพราะเขาจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีต่างชาติของเขา

ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจกับความเป็นมาและความเป็นไปของเขามากนัก

แค่แอบรู้สึกดีใจที่เขาย้ายออกไปเสียที ข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องคอยปรับสภาพจิตใจ

เมื่อต้องพบเจอกับพวกเขาอีก หลังจากที่พวกเขาย้ายออกไป 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบ้านดูเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยมากขึ้น

จวบจนวานนี้ข้าพเจ้าแวะเดินเล่นตลาดนัดแห่งหนึ่ง

ข้าพเจ้าเหลือบไปเห็นพ่อค้าแม่ค้าร้านหนึ่ง ซึ่งหน้าตาคุ้นเคยมาก

เขาคือเพื่อนบ้านเก่าของข้าพเจ้านี่เอง

ข้าพเจ้ารีบเดินออกมาสักระยะหนึ่งเพื่อสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้ตนเอง

พลางคิดในใจว่าดีนะที่วันนี้ข้าพเจ้าสวมผ้าปิดปากกันฝุ่นมาด้วย 

ท�าไมข้าพเจ้าต้องกลัวเขาด้วย?

และในระยะที่คิดว่าปลอดภัย ข้าพเจ้าหันกลับไปมองเพื่อนบ้านเก่าสามีภรรยาคู่นั้น

ซึ่งปูผ้ายางตั้งแผงขายของสัพเพเหระประเภทของมือสอง มือหนึ่ง ปะปนกันไป

ปีศาจร้ายท�างานในใจข้าพเจ้าทันที ข้าพเจ้านินทาพวกเขาอยู่ในใจ

ไหนว่าจะไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่หรือ ไหนว่ามีเงินมีทองไม่ใช่หรือ

และก็กลับมานึกไตร่ตรองว่า เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าบ่อยๆ นะ

จะเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ ที่คนที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้เจอ 

แล้วมาเจอกันโดยบังเอิญ โดยเฉพาะคนที่เราไม่พึงใจจะได้พบเจอ

และถ้าวันหนึ่ง ข้าพเจ้าพบเขาทั้งสองคนก�าลังต้องการความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าจะมีพลังของการให้อภัยเพียงพอที่จะยกโทษ 

และยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ไหม

ข้าพเจ้าจะเป็นชาวยิวที่ถือตัวว่าเป็นผู้ชอบธรรม มีศักดิ์ศรีและรังเกียจผู้มีมลทิน

หรือจะเป็นชาวสะมาเรียที่มองข้ามผ่านสายตาดูแคลน

และก้มลงไปเช็ดบาดแผลให้ศัตรูได้เล่า

ข้าพเจ้ากลับมาคิดทบทวนตัวเอง 

และก็รู้ว่านี่คงเป็นบทเรียนเริ่มต้นที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้

ข้าพเจ้าได้ลองคิดไตร่ตรองตนเองให้ดีว่าแท้จริงแล้ว ข้าพเจ้ารักเพื่อนมนุษย์ 

โดยเฉพาะสามารถรักแม้แต่ศัตรู ผู้ไม่น่ารักได้หรือไม่

หรือข้าพเจ้าจะรักเฉพาะคนที่น่ารักกับตน คนที่ยกย่องเชิดชูตน 

หรือคนที่อุปถัมภ์ค้�าชูตนเล่า

“เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า

“ท่านจงไปและทำาเช่นเดียวกันเถิด” ”

(ลูกา 10:37)

น้ำาผึ้งหวาน
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ให้ คือ ความมหัศจรรย์
	 ผมปล่อยเวลามาพอสมควรก่อนจะเขียนคอลัมน์ปกติอันนี้ได้	 ทั้งๆ	 ที่

เรื่องราวเกิดขึ้น  	 จบลง	 เกิดขึ้น	 และก็จบลงไปหลายกิจกรรมทีเดียว	 คนเรามัก

จะมีคำาตอบให้กับตัวเอง	บางคนเรียกว่า	คำาแก้ตัว	แต่สำาหรับผมไม่มีทั้งคำาตอบ

และคำาแก้ตัว	เพราะรู้ตัวดีว่า	ทุกอย่างมีเหตุและผล	ภายใต้หน้าที่	ชีวิตและความ 

รับผิดชอบ	 วันที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มตัวเลขของชีวิตที่มากขึ้นเท่านั้น	 ผมเชื่อว่า

ตัวเลขมาพร้อมกับปรีชาญาณ	 เพียงแต่เราหมดเปลืองปรีชาญาณไปกับอะไร 

ต่างหาก

	 บทเพลงที่ถูกเขียนโดย  Chris Stamey  ในอัลบั้มที่ผมเพียงเซิฟไป 

ที่คำาว่า	แนวดนตรี	Jazz บทเพลงมากมายจากหลายอัลบั้มก็มาเรียงให้เลือกอย่าง 

เต็มใจ	จริงๆ	ก่อนหน้านี้ผมเลือกอีกอัลบั้มหนึ่ง	ปิ๊งชื่อและการดีไซน์ปก	ชุดนั้น

ชื่อว่า The  	Hope	 I	Told	 (ความหวังที่ฉันได้บอกกล่าว)	แต่ฟังๆ	แล้วไม่อิน	 

เปิดตัวพอไหว	 กับเสียงเปียโน	 แต่พอดนตรีเริ่มพาเราดำาดิ่งไปลึกขึ้นๆ	 ผมกลับ 

ได้ยินเสียงความกังวล	ขุ่นมัว	แน่นอนเราไม่อาจตัดสินอะไรได้เพียงวินาทีสั้นๆ	 

แต่โดยสัญชาตญาณแค่วินาทีนั้นก็เพียงพอ New	Songs	for	The	20TH Century	

คือชื่อชุดของเพลงที่กำาลังเปิดเป็นเพื่อนอยู่	 จริงสินะ	 ผมเห็นความเปลี่ยนแปลง

มากมายในจังหวะการก้าวเดิน	 พระศาสนจักรไทยของเรา	 เดินนำา	 หรือเดินตาม	

เราเดินไปพร้อมกัน	หรือเราแค่ให้ตามยังไม่ทันเลย

	 โล่ทรงแปลก	มีคำาพยางค์เดียว	วางอยู่ปลายเตียง	ไม่ได้เป็นจุดท่ีเตะตานัก

แต่ก็มองเห็นได้บ่อยๆ	คำานั้นเขียนว่า	“ให้” ชื่องานที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นาน	จัด

โดยสำานักจุฬาราชมนตรี	ที่ลานพลาซ่า	สนามราชมังคลากีฬาสถาน	ระหว่างวันท่ี  

12-14  	 กรกฎาคม	 2019	 ผมได้รับเกียรติข้ึนเวทีร่วมแบ่งปันในหัวข้อเดียวกับ 

ชื่องาน	โดยใช้เวลาพูดเพียง	15	นาที	นัยว่าพูดสร้างแรงบันดาลใจ

	 รถเหยียบแค่ไหนก็ไม่สู้ความอัดแน่นของจราจรในค่ำาคืนวันศุกร์	 ตอน

แรกผมสับสนเร่ืองเวลา	งานอะไรจะให้คนแบ่งปันกันดึกดื่น	สามทุ่มครึ่งเป็นเวลา

ยืนยัน	ผมแอบไม่เช่ือ	มันน่าจะสองทุ่มคร่ึง	ซ่ึงก็ว่าดึกแล้ว	จริงๆ	ด้วยสามทุ่มคร่ึง	

แต่	ณ	วินาทีของการเดินทางจากศรีราชา	 เพื่อมุ่งสู่ราชมังคลาฯ	 ไม่ใช่เรื่องที่ใคร

จะยืนยันได้ว่า  2	 ชั่วโมงจะเอาอยู่	 เวลาเป็นข้อจำากัดหนึ่ง	 แต่เนื้อหาก็เป็นอีก 

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำาให้มีคุณภาพด้วย

               	ในช่วงเดินทางผมจึงได้เวลาแบบว่า	ทดเวลาทำางาน	ความคิดกระหน่ำา	

สิ่งที่ส่งไปตอนแรกเกี่ยวกับการให้ที่บอกว่า	 “การให้ที่มีค่าคือการให้เวลาและ

ให้ชีวิต”	 ผมทบทวนดูใหม่	 จึงขอแก้บทเป็น	 “การให้คือความมหัศจรรย์”	 และ 

สคริปท์ที่จะพูดก็ถูกร่างเพื่อเตรียมให้การพูดน้ันอยู่ในเวลาและมีคุณค่าสำาหรับ

คนฟัง

	 “การให้	คือ	ความมหัศจรรย์ ผมเพิ่งกลับจากศรีราชา	เพชรบูรณ์	อุบลฯ

เป็นการเดินทางเพื่อพูดเรื่องเดียวซ้ำาๆ	 	คือ	การใช้สื่ออย่างไรให้สร้างสรรค์	และ 

รู้เท่าทัน  พูดกับครู	 กลุ่มชาติพันธุ์	 ผู้สูงอายุ	 เด็กที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา 

และนักเรียนพูดที่นี่ที่นั่น	 และการเดินทางทำาให้ผมได้ทบทวนชีวิตไปด้วย	 ผม

นึกถึงเรื่องหน่ึง	 ค่ำาคืนที่สัมผัสชีวิตชนบท	 ช่วงจะเตรียมตัวเป็นบาทหลวง	 บ้าน

ที่เราพัก	 ในการออกค่าย	 ยากจน	 อยู่กินกันแบบชาวไร่ชาวนา	 ในค่ำาที่เรากลับ

จากประชุมที่วัดในคืนแรก	 ที่นอนของผมถูดจัดเตรียม	 ทุกอย่างดูสะอาด	 ผม

เห็นผ้าห่มเหมือนโดนฉีกขาด	 มันเหมือนถูกแบ่งจากผ้าเต็มผืน	 แม่พ่อยังไม่นอน 

ผมถามพวกเขา	 คำาตอบที่ได้รับสร้างทั้งความอึ้ง	 ฉงน	 และที่สำาคัญคือ	 เขาฉีก 

ผ้าห่มผืนเดียวในบ้านให้กับคนท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	 เขาให้	 และการให้ของเขา 

ผมไม่เคยลืมเรื่องนี้	เป็นความมหัศจรรย์ที่ฝังอยู่ในชีวิตตลอดไป

	 ท่ามกลางคำาถามมากมาย	 มีคำาถามที่ผมมักต้องตอบอยู่เป็นประจำา   

“ทำาไมมาเป็นพระสงฆ์”  คาทอลิก	 ผมก็เป็นมาถึง  24  ปี	 และนับวันเตรียมตัว 

16 ปี	 รวม 40 ปี	 ครึ่งชีวิตไปแล้ว คำาตอบคือ	ถ้าเราเชื่อว่า	 เรามีชีวิตเดียว	 เรา

ต้องใช้ให้คุ้ม	 คนเราอาจมองคำาว่าคุ้มแตกต่างกันไป	 แต่สำาหรับผม	 ผมมองว่า	

ชีวิตเพื่อผู้อื่น	 คุ้มที่สุด	 ถ้าเรามีชีวิตครอบครัว	 เราอาจดูแลคนที่เรารักได้เพียง 

ไม่ก่ีคน	แต่เม่ือเราสละชีวิตของเรา	ในท่ีสุดไปไหน	ใครก็เรียกเรา	“พ่อ”	เม่ือเราได้รับ 

การให้มากมาย	เราก็สร้างอัศจรรย์ของการให้ต่อไปด้วยการส่งต่อการให้นี้

	 และที่สุดถ้าเรายืนในมุมศาสนา	 อาจมีคำาถามว่า	 คุณธรรมอะไร	 ที่เป็น

เอกในคำาสอน	ศาสนาคริสต์	มักถูกเข้าใจ	ว่า	เป็นศาสนาแห่งความรัก	สิ่งที่เป็นสุด

ยอดของความรัก	ก็คือ	การให้	และการให้ที่สุดยอดก็คือ	การให้อภัยนั่นเอง...”

ผมเตรียมมาถึงบรรทัดนี้มีข้อมูลหนึ่งส่งเข้ามาทางโลกออนไลน์	 เป็น

ข่าวที่เพิ่งเกิดไม่นานนี้เอง	 ครูฝึกบินที่เสียชีวิตเพราะเสียสละเพื่อให้ลูกศิษย์

ปลอดภัย	 และเมื่อจะต้องนำาเครื่องบินลง	 เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูญเสีย 

ที่อาจจะเกิดขึ้น	ถ้าเครื่องบินตกในที่ชุมชน	แต่น่าเสียดายไปกว่านั้น	คือ	เขาต้อง

ยอมสละชีวิตของตนเอง  ฟรังซิสเซเวียร์ นฤพล เลิศกุศล	 คือนาวาอากาศตรี

คนนั้น

ในค่ำาคืนนั้น	 ผมเลือกจบด้วยเรื่องราวนี้	 และคำาพูดที่ว่า	 “โดยความ 

มหัศจรรย์ของการให้	 เรามนุษย์	 จึงทำาสิ่งที่มหัศจรรย์ได้	 ไม่ต้องรอผู้วิเศษ	 หรือ 

ศาสดาองค์ใด  สำาคัญคือ	 คุณเชื่อมั่นในการให้แค่ไหน	 แล้วคุณเริ่มให้อะไรไปบ้าง 

หรือยัง	ถ้ายัง	คุณมีชีวิต	คุณมีเวลา	นั่นแหละคือสิ่งที่เมื่อให้ไปแล้วคุณจะสร้าง

ความทรงจำา	 คุณจะสร้างคนที่อยากให้ต่อ	 และคุณได้เปิดโอกาสให้มหัศจรรย	์

ได้เกิดขึ้นแล้ว...ขอบคุณที่ให้โอกาส	 แม้ว่าเราจะยืนในมุมที่ต่างกัน	 แต่บนโลก 

ใบนี้	 การให้ก็ยังทำาให้ทุกชีวิต	 เกิด	 ดับและดำาเนินไป	 ด้วยรอยยิ้ม	 การแบ่งปัน	

และสันติสุข....ขอบคุณครับ”

                                                       บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองวัดนักบุญเปาโล หัวดง รวมพลเยาวชน เขต 1” 
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 พระสงฆ์ใหม่ 2019 เป็นประธานพิธี 

บชูาขอบพระคณุโอกาสฉลองชุมชนความเชือ่วดันกับุญเปาโล หวัดง นครสวรรค์ 

และหน่วยงานเยาวชนเขต 1 ได้จัดกิจกรรมรวมพลเยาวชน ด้วยการออกเยี่ยม 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน มีเยาวชน คุณครูผู้ประสานงาน ประมาณ 

100 คน

“ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์” คณุพ่อวริชั อมรพัฒนา, C.Ss.R. 

เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 

คุณพ่อยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส

สมโภชพระกายและพระโลหติของพระครสิตเจ้า และฉลองวดัศลีมหาสนทิ ตลิง่ชนั 

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล เป็นการแห่เทิด

เกียรติศีลมหาสนิทรอบวัด



ปีที่ 43 ฉบับที่ 31 ประจำ�วันที่ 28 กรกฎ�คม - 3 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

(อ่านต่อหน้า 4)

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 6 องค์ 
โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ 

	 พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้บรรดาศิษย์ของพระองค์เห็นถึงความจ�าเป็น

ท่ีต้องเลอืกข้างกบัคนท่ีต�า่ต้อย	 ซึง่ต้องอยูแ่ถวหน้าในการปฏบิตัคิวามรกัเมตตา		

วันนี้ความยากจนมีในหลากหลายรูปแบบดังที่นักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 พระ

สันตะปาปา	 ทรงลิขิตไว้ว่า	 “คนจนที่ทรมานในหลายรูปแบบเป็นผู้ที่ถูกข่มเหง	

คนที่อยู่ตามชายขอบสังคม	ผู้สูงอายุ	คนป่วย	เยาวชน	คนเหล่านี้ล้วนถือว่าเป็น

ผู้ที่ถูกปฏิบัติดุจผู้ที่ต�่าต้อย” (สมณลิขิตเตือนใจ Vita Consecrata, 82)

	 ในโอกาสครบปีท่ีหกแห่งการเยอืนลมัเปดซู่า	 (Lampedusa)	 ความคดิ 

ของข้าพเจ้าหวนคดิถงึ	“คนต�า่ต้อยทีส่ดุ”	เหล่านัน้ทีเ่รยีกร้องประจ�าวนัถงึพระเจ้า

ขอให้พวกเขาเป็นไทจากความชั่วร้ายที่ท�าให้พวกเขาเป็นทุกข์	

 (บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อบรรดาผู้อพยพ 8/07/19)

คำ�สอนสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ตอนที่ 1 เสียงสะท้อนของน�ยชุมพ�


