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คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบ 70 ปี การถวายตัวเป็นนักบวชของคุณพ่อลีโอ แทรวิส, C.Ss.R. คุณพ่อริชาร์ด ทิลล่ี, 

C.Ss.R. และฉลองครบ 50 ปี การถวายตัวเป็นนักบวชของบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. คุณพ่อพอล พล เนตรธรรม, C.Ss.R. คุณพ่อเปโตร วิเชียร  

ลิขิตธรรม, C.Ss.R. ฉลองครบรอบ 25 ปี การถวายตัวเป็นนักบวชของภราดายอห์น วิทยา รุ่งโรจน์เกษตร, C.Ss.R. โดยบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. 

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธาน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 17.30 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ 

อบรม “การเยียวยารักษาบาดแผลทางใจ” 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดิน

ทางทะเล (อ่านต่อหน้า 14)

“อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์เขต 2 กทม.” วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 

2019 วัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเขต 2 จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ ตั้งแต่

เวลา 08.00-16.00 น. มีวัดในเขตเข้าร่วม 13 วัด จ�านวน 120 คน โดยมี 

คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร
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(อ่านต่อหน้า 4)

สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำานัก
สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53
“เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน” 

(อฟ 4:25) 
จากชุมชนเครือข่ายสังคมสู่ชุมชนมนุษย์

คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. ถอดความ

บรรดาพี่น้องชาย-หญิงที่รัก

 ตั้ ง แ ต่ แ ร ก เ ริ่ ม ที่ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ด้ เ ป็ นที่ แ พ ร่ ห ล า ย ใช้ ง า นทั่ ว ไ ป 

พระศาสนจักรได้เสาะหาวิถีทางที่จะส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือช่วย 

ให้เกิดการพบกันระหว่างผู้คนและความเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างเสมอมา  

พร้อมกับสาส์นวันส่ือมวลชนสากลฉบับน้ี พ่อขอเชิญชวนพวกลูกให้ได้ทบทวนดูอีกคร้ัง 

บนพ้ืนฐานและความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันของพวกเรา และการค้นพบใหม่ในความ 

ท้าทายที่มากมายของสถานการณ์สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน โดยความต้องการของ

มนุษย์ซึ่งไม่ต้องการที่จะถูกแยกตัวออกไปและอยู่เพียงล�าพัง

คำาอุปมาของเครือข่ายและชุมชน

 ภาพรวมของสื่อในทุกวันนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วจนไม่สามารถแยกออกจาก

สภาพแวดล้อมของชีวิตประจ�าวันได้ (อินเทอร์)เน็ตกลายเป็นส่ิงส�าคัญในช่วงเวลาปัจจุบัน 

ของเรา ทั้งเป็นแหล่งความรู้และความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครสามารถคาดคิดไปถึงได้  

อย่างไรก็ตามในแง่ของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดได้น�ามาใช้ 

ในกระบวนการผลิต การจัดจ�าหน่าย และการใช้เนื้อหา มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังเน้น

ถึงความเสี่ยงที่อาจจะคุกคามถึงจุดประสงค์ในการค้นหาและแบ่งปันส�าหรับข้อมูล

ที่แท้จริงในระดับทั่วโลก ถ้าหากอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ไม่

ธรรมดาในการเข้าถึงความรู้ นั่นคือความจริงที่ว่าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่

ส่วนใหญ่ที่เปิดเผยต่อข้อมูลที่ผิดๆ การบิดเบือนข้อเท็จจริงของมโนธรรมและการ

ก�าหนดเป้าหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงมักน�าไปใช้ในการท�าให้เส่ือมเสีย

ชื่อเสียง

 เราจ�าเป็นต้องรับรู้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้เราเชื่อมต่อ ค้นพบ และ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง มันได้เข้ามาควบคุมจัดการข้อมูล 

ส่วนบุคคลโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้เปรียบทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ โดย 

ปราศจากความเคารพในตัวบุคคลและสิทธิเสรีภาพของผู้คน โดยสถิติแสดงให้เห็น

ว่าในกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวหนึ่งในสี่นั้นได้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกัน 

ในโลกออนไลน์1  

 ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการไตร่ตรองอีกครั้ง 

เกี่ยวกับค�าอุปมาของค�าว่าเน็ตหรือเครือข่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตที่จะ 

เริ่มต้นด้วยการค้นพบศักยภาพทางด้านบวกของอินเทอร์เน็ตนั้น ภาพลักษณ์ของเน็ต 

หรือเครือข่ายเชื้อเชิญให้เราไตร่ตรองถึงความหลายหลากของเส้นและจุดตัดทับกัน 

มากมายที่ท�าให้เกิดเสถียรภาพมั่นคงในกรณีที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง โครงสร้างของล�าดับ 

ช้ัน รูปแบบขององค์กรในแนวต้ัง เครือข่ายหรือโครงข่ายน้ีท�างานได้เพราะองค์ประกอบ

ทั้งหมดนั้นมีความรับผิดชอบร่วมกัน

 จากมุมมองทางด้านมานุษยวิทยา ค�าอุปมาของเน็ตหรือเครือข่ายให้ระลึกถึง 

ภาพลักษณ์ที่มีความหมายอีกด้านหนึ่งก็คือ ชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งกว่า 

ถ้าหากชุมชนนั้นมีความเหนียวแน่นและร่วมสนับสนุนกัน ถ้าหากชุมชนนั้นมีชีวิต 

ชีวาด้วยความรู้สึกของความวางใจและมุ่งด�าเนินไปตามเป้าหมายร่วมกัน น่ันคือชุมชน

ที่เป็นเครือข่ายของความเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกันที่ต้องอาศัยการรับฟังและการเสวนา

ร่วมกันโดยยึดตามการใช้วิธีทางการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

 ทุกคนสามารถเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนเครือข่ายสังคมไม่ได้มี 

ความหมายเหมือนกันกับชุมชนอย่างที่เกิดมาได้เอง ในกรณีที่ดีที่สุดชุมชนเสมือนจริง 

เหล่านี้ สามารถแสดงให้เห็นถึงการท�างานร่วมกันและความเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกันได้ 

แต่บ่อยคร้ังท่ีบรรดาชุมชนเหล่านี้เป็นเพียงกลุ่มของบุคคลส่วนตัวที่รู้จักซึ่งกันและกัน 

ผ่านทางผลประโยชน์ที่มีร่วมกันหรือความสนใจเหมือนกันที่มีคุณลักษณะของ 

ข้อตกลงที่ดูจะเปราะบาง มากไปกว่านั้น ในเอกลักษณ์ของเครือข่ายสังคมบ่อยครั้ง 

ที่จะมาจากการไม่เห็นด้วยกับคนอื่น บุคคลที่อยู่นอกกลุ่ม เราไปก�าหนดตัวเองโดย 

เริ่มต้นด้วยสิ่งที่แบ่งแยกเรามากกว่ากับสิ่งที่รวมเราเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดความสงสัย 

และระบายอารมณ์ความมีอคติในทุกเรื่อง (ชาติพันธุ์  เพศสภาพ  ศาสนาและเรื่องอื่นๆ) 

แนวโน้มเช่นนี้ได้สนับสนุนกลุ่มที่ตัดความแตกต่างหลากหลายแปลกแยกออกไป แม้

ในบรรยากาศทางสื่อดิจิทัลจะช่วยสนับสนุนในความเป็นปัจเจกชน ที่บางครั้งก็กลาย

เป็นการปลุกปั่นเสริมสร้างความเกลียดชังกัน ในวิถีทางนี้สิ่งที่ควรเป็นหน้าต่างให้กับ

โลกได้กลับกลายเป็นการสร้างภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงการหลงตัวเอง

 เครือข่าย(อินเทอร์)เน็ตคือโอกาสในการส่งเสริมการพบกันกับผู้อื่น แต่ก็ยัง 

สามารถเพิ่มทวีการแยกตัวเราเองออกจากผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน เหมือนดั่งใยแมงมุมที่ 

สามารถท�าให้เราติดกับดักได้ เยาวชนหนุ่มสาวเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เปิดช่องทาง 

ของตนเองไปกับภาพลวงตาท่ีเครือข่ายสังคมสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ 

พวกเขาในระดับของความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีปรากฏการณ์ 

ที่เป็นอันตรายของเยาวชนหนุ่มสาวที่ได้กลายเป็น “การปลีกตัวออกจากสังคม” ท�าให้ 

มีความเสี่ยงที่จะแยกตัวเองออกจากสังคมไปอย่างสมบูรณ์ โดยสถานการณ์ที่น่าเศร้า

ใจน้ีเผยให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างรุนแรงในโครงสร้างด้านความสัมพันธ์ของสังคม 

ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่สามารถจะเพิกเฉยได้

 ความเป็นจริงท่ีหลากหลายและเป็นอันตรายเช่นนี้ท�าให้เกิดค�าถามที่หลาย

หลากทางด้านจริยธรรม สังคม กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และยังเป็นสิ่งท้าทาย

พระศาสนจักรด้วยเช่นกัน ในขณะที่บรรดาคณะรัฐบาลผู้ปกครองต่างแสวงหาวิธีการ 

ทางกฎหมายเพื่อควบคุมวิสัยทัศน์ที่เป็นแบบฉบับของเครือข่ายเสรี เปิดกว้าง และ 

ปลอดภัย ที่พวกเราทุกคนก็มีโอกาส ความเป็นไปได้และมีความรับผิดชอบในการ 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมในทางบวกให้ได้

 จะเห็นได้ชัดว่าเครือข่ายสังคมนี้ไม่เพียงพอท่ีจะเช่ือมต่อท่ีทวีคูณยิ่งข้ึน 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะสามารถค้นหาเอกลักษณ์

ของชุมชนที่แท้จริงของเราได้อย่างไร โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อกัน

และกันในเครือข่ายออนไลน์ด้วยได้อย่างไร

เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน

 ค�าตอบที่สามารถเป็นไปได้นั้นมาจากค�าอุปมาอย่างที่สามซึ่งก็คือ  ร่างกาย

และอวัยวะ ซ่ึงนักบุญเปาโลได้ใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกันในระหว่าง

มนุษย์ โดยขึ้นอยู่กับระบบอวัยวะต่างๆ ที่ท�าให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน “ดังนั้น 

ท่านจงเลิกพูดเท็จ พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า แต่ละคนจงพูดความจริงแก่พี่น้องของตน

เพราะเราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน” (อฟ 4:25) การเป็นอวัยวะส่วนหนึ่ง 

ของกันและกันคือแรงจูงใจที่ลึกซึ้ง โดยที่นักบุญเปาโลอัครสาวกได้เชื้อเชิญเราให้ขจัด 

การพูดเท็จและให้พูดแต่ความจริง เป็นหน้าท่ีในการปกป้องความจริงเกิดข้ึนจากความ 

ต้องการโดยไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของการมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียว 

กัน เพราะความจริงถูกเปิดเผยในการมีส่วนร่วมหนึ่งเดียวกัน แต่ในทางกลับกันการ

โกหกนั้นเป็นการปฏิเสธความเห็นแก่ตัวที่จะยอมรับว่าเราเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของ



ปีที่ 43 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 4-10 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

สมณสภาสื่อสารสังคม  (ต่อจากหน้า 3)

ร่างกายเดียวกัน 

 ค�าอุปมาเรือ่งร่างกายและอวยัวะส่วนต่างๆ น�าเราไปสูก่ารไตร่ตรองถงึเอกลกัษณ์ 

ของพวกเรา ซึ่งขึ้นอยู่กับการเป็นหนึ่งเดียวกันและใน “ความแตกแต่งกัน” ส�าหรับ 

คริสตชนแล้วเราต่างเห็นตัวเราแต่ละคนในอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายเดียวกัน โดย 

ที่พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะ สิ่งนี้ช่วยให้เราไม่ได้มองไปว่าแต่ละคนมีความเป็นไปได้ 

ที่จะมาแข่งขันกัน แต่คิดพิจารณาได้ว่าแม้ว่าศัตรูของเราก็เป็นบุคคลหนึ่งเหมือนกัน 

เราไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพื่อสร้างข้อจ�ากัดตัวเราเองอีกต่อไป เพราะการเพ่ง

มองที่ครอบคลุมที่เราเรียนรู้ทั้งหมดจากพระคริสตเจ้านี้ ท�าให้เราค้นพบความแตกต่าง

ในรูปแบบใหม่ในฐานะส่วนร่วมหนึ่งเดียวกันและเงื่อนไขของความสัมพันธ์และความ

ใกล้ชิดต่อกัน

 ความสามารถในการท�าความเข้าใจและการสื่อสารในท่ามกลางมวลมนุษย์

นั้นข้ึนอยู่กับการมีส่วนร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันของความรักในท่ามกลางบรรดา 

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้ามิได้ทรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ทรงอยู่ในการมีส่วนร่วมด้วยกัน 

พระองค์คือความรัก และดังนั้นพระองค์มีการสื่อสารเนื่องจากความรักเป็นการสื่อสาร 

กันอยู่เสมอ แน่นอนโดยการสื่อสารด้วยพระองค์เองเพื่อที่จะได้พบเจอกับผู้อื่น เพื่อที่ 

จะทรงสื่อสารกับเรา และเพื่อที่จะสื่อสารพระองค์เองกับเรา พระเจ้าทรงปรับพระองค์

เองให้เข้ากับภาษาของเรา ทรงสร้างบทสนทนาที่แท้จริงกับมนุษยชาติโดยทางประวัติ- 

ศาสตร์มาตลอด (เทียบ สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 สังฆธรรมนูญเรื่อง “การเผย

ความจริงของพระเจ้า” Dei Verbum, 2)

 โดยอาศัยคุณงามความดีของการถูกสร้างขึ้นของเราในภาพลักษณ์และ 

ความเสมอเหมือนร่วมกับพระเจ้า ผู้ทรงมีส่วนร่วมและการสื่อสาร-ของ-พระองค์เอง 

เราเองบรรจุใส่ในหัวใจของเราตลอดไปคือความปรารถนาในการด�าเนินชีวิตอยู่ 

ร่วมกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นักบุญบาซิลกล่าวว่า “แท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใด

ที่มีลักษณะเฉพาะกับธรรมชาติของเรามนุษย์ ที่เป็นเหมือนกับการเข้าสู่ความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน โดยที่มีความต้องการซึ่งกันและกัน”2

 สถานการณ์ในปัจจุบันได้เรียกร้องให้เราแสวงหาความสัมพันธ์ต่างๆ และให้

ยืนยันถึงธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมนุษยชาติของเรารวมถึงในเครือ

ข่ายและผ่านทางเครือข่าย ยิ่งส�าหรับเราคริสตชนแล้ว พวกเราได้ถูกเรียกให้แสดงออก

ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงถึงเอกลักษณ์ของเราในฐานะเป็นผู้ที่

มีความเชื่อในพระเจ้า ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อคือความสัมพันธ์ เป็นการพบเจอ

กับพระองค์ และภายใต้แรงกระตุ้นในความรักของพระเจ้านี้เราสามารถติดต่อสื่อสาร 

สามารถต้อนรับ และสามารถเข้าใจถึงพระพรของผู้อื่นและตอบสนองต่อพระพรนั้น

 การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นภาพลักษณ์ของพระตรีเอกภาพ เป็นสิ่งที่แยก

ความแตกต่างของบุคคลจากปัจเจกบุคคลอย่างชัดเจน จากความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรง 

เป็นพระตรีเอกภาพ บุคคลได้ติดตามพระแบบฉบับน้ันก็จะเป็นตัวของฉันเองท่ีต้องการ

ผู้อ่ืน ฉันเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง เป็นตัวบุคคลของฉันเองอย่างแท้จริงโดยเพียงแค่ฉัน 

มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แท้ท่ีจริงค�าว่า “บุคคล” หมายถึงมนุษย์ในฐานะท่ีเป็น “ใบหน้า” 

เป็นใบหน้าที่หันออกไปหาผู้อื่น เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับผู้อื่น ชีวิตของเรากลายเป็น 

มนุษย์มากขึ้นตราบเท่าที่ธรรมชาติของเราเองโดยมีความเป็นปัจเจกบุคคลส่วนตัว

น้อยลง และเป็นบุคคลท่ีเปิดกว้างมากข้ึน เราเห็นหนทางท่ีแท้จริงน้ีของการเป็นมนุษย์

มากขึ้นในคนที่เปลี่ยนจากการเป็นบุคคลส่วนตัวที่มองเห็นผู้อื่นว่าเป็นคู่แข่ง ให้กลาย

เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงผู้อื่นว่าพวกเขาเป็นผู้ร่วมเดินทาง

จาก “กดไลค์” ให้เป็นคำาว่า “อาแมน”

 ภาพลักษณ์ของร่างกายและอวัยวะส่วนต่างๆ เตือนเราว่าการใช้สื่อเครือข่าย 

สังคมนั้นเป็นการเสริมการพบปะกับเนื้อหนังที่มีชีวิตผ่านทางร่างกาย หัวใจ ดวงตา 

การเพ่งมอง ลมหายใจของผู้อื่น ถ้า(อินเทอร์)เน็ตหรือเครือข่ายถูกใช้เป็นส่วนขยาย 

หรือเป็นความหวังของการพบเจอดังกล่าวนี้ ดังนั้นแนวคิดของเครือข่ายจะไม่ถูกท�า 

ให้เสียใจและยังคงเป็นวิธีการน�าไปสู่การมีส่วนร่วมกัน ถ้าหากครอบครัวใช้ (อินเทอร์) 

เนต็หรอืเครอืข่ายเพือ่เช่ือมโยงกนัมากข้ึน แล้วยงัสามารถพบปะกันท่ีโต๊ะอาหาร สามารถ 

มองเข้าไปในดวงตาของกันและกัน นั่นถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง ถ้าหากชุมชนวัด 

ได้ประสานงานกิจกรรมผ่านเครอืข่าย(อนิเทอร์เนต็) แล้วยังได้ร่วมเฉลมิฉลองพิธบีชูา 

ขอบพระคุณด้วยกัน นั่นถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง ถ้าหาก(อินเทอร์)เน็ตหรือเครือ

ข่ายเป็นโอกาสในการแบ่งปันเร่ืองราวและประสบการณ์ของความงามหรือความทุกข์

ยากล�าบากที่เป็นเรื่องราวอยู่ในระยะทางที่ห่างไกลจากตัวเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถ

สวดภาวนาร่วมกัน และแสวงหาความดีงามเพื่อค้นพบสิ่งที่ได้รวมเราเข้าไว้ด้วยกัน 

นั่นถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง

 ในหนทางนี้เราสามารถเปลี่ยนจากแค่การคิดวินิจฉัยให้เป็นการบ�ารุงดูแล

รักษาโดยการเปิดหนทางแห่งการเสวนาเพื่อจะได้พบหน้ากัน ด้วย “รอยยิ้ม” และ 

การแสดงออกต่อกันด้วยความสุภาพอ่อนโยน นี่คือเครือข่ายที่เราต้องการ เป็น 

เครือข่ายที่ไม่ได้สร้างการติดกับ แต่เป็นอิสระเสรี ปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันของ

ผู้คนผู้ที่มีอิสรภาพ พระศาสนจักรเองก็เป็นเครือข่ายร่วมกันที่ถักทอด้วยความเป็น

หนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิท เป็นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่เพราะ “ยอดไลค์” แต่อยู่บน 

ความจริงและอยู่บนการตอบรับ “อาแมน” เพราะแต่ละคนนั้นต่างชิดสนิทกับพระกาย

ของพระคริสตเจ้า และได้ต้อนรับผู้อื่นด้วย

จากนครรัฐวาติกัน วันที่ 24 มกราคม 2019

ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 
1 เพ่ือการยับย้ังปรากฏการณ์น้ีทางศูนย์สังเกตการณ์นานาชาติเพ่ือการป้องกันการกล่ันแกล้งใน

โลกออนไลน์จะถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับสำานักงานใหญ่ในนครรัฐวาติกัน
2 Detailed Rule for Monks, III, 1: PG 31, 917; เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ 

ที่ 16, สาส์นโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 43 (2009).

สาส์นของบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53

“เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน” 
(อฟ 4:25) 

จากชุมชนเครือข่ายสังคมสู่ชุมชนมนุษย์
 ปฏิิเสธไม่ได้ว่า (อินเทอร์)เน็ต ในปัจจุบัน ได้มีบทบาทในการเป็นโลก

เสมือนจริง ที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นชุมชนเครือข่ายสังคม ไปสู ่

เครือข่ายชุมชนมนุษย์ ท่ีน่ันเป็นแหล่งแห่งความรู้ ความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกว้างไกล 

(อินเทอร์)เน็ต สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชน ซึ่งบ่อยครั้งได้ถูกน�าไปใช้  

ก�าหนดเป้าหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน และนอกจากน้ัน 

แล้ว (อินเทอร์)เน็ตยังเป็นสถานท่ีของการเปิดเผยข้อมูลท่ีผิดๆ และบิดเบือนมโนธรรม 

ของสังคม เพียงเพราะผลประโยชน์ หรือความสนใจที่เหมือนๆ กัน โอกาส 

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาไตร่ตรองร่วมกันถึง

สถานการณ์ของการอยู่ร่วมกัน ในโลกของส่ือสารมวลชน

 ปรากฏการณ์ของการพบปะ รวมตัวเป็นชุมชนที่มีความเหนียวแน่น เกิด 

เป็นชุมชนเครือข่ายสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต ได้ก่อให้เกิดการพบปะ รวมตัวกัน 

ของกลุ่มคนที่มีความรู้สึก ไว้เนื้อเชื่อใจ ชอบในสิ่งเดียวกัน แต่เวลาเดียวกันก็อาจ 

จะผลักตัวเราเองออกจากผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์ของ 

ชุมชนเครือข่าย และชุมชนมนุษย์ ถูกแยกออกเป็นฝ่ายเพราะความแตกต่างเพียง 

เล็กน้อยทางความเชื่อ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน มีการใช้ถ้อยค�าโกหก ชวนเชื่อ 

เพื่อประโยชน์บางสิ่ง การจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกเสมือนจริงนี้ หรือ 

ในสังคมมนุษย์นั้น จึงจ�าเป็นต้องมีพื้นฐานความคิด บนข้อมูลที่ถูกต้อง ยอมรับ 

ร่วมกัน รับฟังกันและกัน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้วิธีทางการส่ือสารอย่างมี 

ความรับผิดชอบ ไม่ปล่อยให้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อย มาท�าลายความเป็น 

น้�าหนึ่งใจเดียวกัน  พระคัมภีร์ได้ย้�าเตือน ความสัมพันธ์ที่แตกต่างของมนุษย์ เป็น 

ประดุจร่างกายและอวัยวะที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ในพระกายของพระเยซูคริสตเจ้า  

แม้จะมีอวัยวะหลายส่วนที่มีความแตกต่างหลากหลาย แต่อวัยวะเหล่านั้น  ท�างาน 

(อ่านต่อหน้า 14)
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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

14 กรกฎาคม2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงตัดสิน

พระทัยก้าวขยับกระบวนการแต่งตั้งพระสงฆ์ผิวด�า 

คนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นบุญราศี คุณพ่อ 

ออกัสตัส ทอลทัน เจ้าอาวาสโบสถ์คาทอลิกผิวด�า 

คนแรก ได้รับการประกาศให้เป็นคาราวียะ บัดนี้ก่อนที่ 

จะแต่งต้ังท่านเป็นบุญราศีก็เหลือเพียงพิสูจน์เคร่ืองหมาย

อัศจรรย์ผ่านทางค�าเสนอวิงวอนของท่าน  คุณพ่อดาแรน 

แซห์นเล สังฆมณฑลสปริงก์ฟิลด์, อิลลินอยส์ เล่าว่า

 “ท่านเป็นพระสงฆ์ผิวด�าคนแรกที่ได้รับการ

ให้ความส�าคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา และเคยต้อง

ทุกข์ทรมานจากการถูกเหยียดหยาม การเหยียดผิว และ

กีดกันออกไป เราพบว่าในชีวิตของคุณพ่อทอลทัน 

ท่ามกลางการได้รับสิ่งเลวร้ายทั้งหมดเหล่านี้ ท่านยังคง

ด�ารงตนอย่างสงบ มีความอดทนอย่างสูง รักสันติอย่าง

ย่ิงและมีความรักอย่างเต็มเป่ียม พ่อคิดว่าเหนือส่ิงอ่ืนใด 

เราพบว่าท่านไม่เคยปล่อยอารมณ์ระเบิดออกมาในที่

สาธารณะใส่ผู้ใดเลยท่ีกล่าวร้ายต่อท่านอย่างสาดเสีย 

เทเสียหรือป้ายร้ายท่าน พ่อคิดว่านี่เป็นประจักษ์พยาน

ถึงความทุกข์ทรมานสาหัสยาวนาน เป็นประจักษ์พยาน

ความปรารถนาของท่านที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระ

ทรมานของพระคริสตเจ้า พ่อคิดว่านี่เป็นเหตุผล

ว่าท�าไมเราจึงพิจารณาอยากจะแต่งตั้งท่านเป็นนักบุญ 

ทาสผู้กลับกลายเป็นพระสงฆ์ 
และอาจไดร้บัแตง่ตัง้เปน็นกับุญจากพระสนัตะปาปา

ในเวลานี้”    เมื่ออายุได้แปดขวบท่านต้องหนีจากการถูก 

จับเป็นทาส ผู้ที่ต่อมาได้เป็นพระสงฆ์ท่านนี้ต้องท�างาน 

ในไร่ยาสูบจนอายุ 10 ขวบ    ไม่มีใครับท่านเข้าเรียน

ในสามเณราลัยเพราะท่านผิวด�า ด้วยเหตุนี้พระสังฆราช

ของท่านจึงส่งตัวท่านไปที่กรุงโรม ณ บ้านเณร โปรปา 

กันดา ฟีเด คุณพ่อดาแรน แซห์นเล เล่าต่อว่า “ท่าน

หวังว่าจะได้รับการส่งไปท�างานเป็นพระสงฆ์ธรรมทูต

ในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตามคืนก่อนที่ท่านจะได้รับ 

ศีลบวชพระสงฆ์ พระคาร์ดินัลสิเมโอเนก็ส่งท่านกลับ 

มายังมลรัฐอิลลินอยส์ ไปยังเมืองควินชี เพ่ือเป็นพระสงฆ์

ที่นั่น ท่านกล่าวว่า “ถ้าอเมริกาไม่เคยเห็นพระสงฆ์ผิวด�า 

ก็จะได้เห็นผมเป็นคนแรกนี่แหละ”

l ท่านกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะพระสงฆ์  

และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสผิวด�าคนแรก 

ในประเทศ ท่านเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคุณพ่อเจ้าวัดของ

คนคาทอลิกผิวด�าแห่งเมืองชิคาโก    คุณพ่อดาแรน แซห์นเล  

เสริมว่า

 “ท่านน่าจะเป็นคนแอฟริกัน-อเมริกันคนแรก  

คนผิวด�าคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีจะได้รับ

แต่งตั้งเป็นนักบุญ นี่ก็เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ พ่อคิดว่า 

สื่อมวลชนมากมาย ผู้คนอีกมากมายต้องการน�าเสนอ

เร่ืองชาติก�าเนิดให้เป็นประเด็นส�าคัญในกรณีของท่าน  

อย่างไรก็ตามพ่อไม่คิดเช่นนั้น ความยิ่งใหญ่ของท่าน

จะพบได้ในงานสังคมสงเคราะห์ที่ท�าด้วยความรัก ใน

ความชื่นชมยินดี ในความร้อนรนในหน้าที่ ในความ

ทุกข์ทรมานยาวนานในชีวิตท่าน แน่นอนสิ่งที่ปะทะใจ 

เราก็คงจะเป็นเร่ืองสีผิวชาติก�าเนิด หรือส่ิงท่ีผู้คนกระท�า

ต่อท่าน แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นความศักด์ิสิทธ์ิของท่าน

ที่เราแสวงหามากกว่าสีผิวของท่าน”

 กรณีเสนอคุณพ่อออกัสตัส ทอลทัน เป็นบุญราศี

เริ่มเปิดศาลพิจารณา ในปี ค.ศ. 2010

l อัครสังฆมณฑลแห่งอิลลินอยส์ได้น�าเสนอชีวิตของ

ท่านและจัดแสวงบุญไปยังหลุมฝังศพของท่าน ยิ่งเป็น 

การเสริมสร้างความศรัทธาต่อท่านในหมู่คริสตชน

ต่างๆ  หากเครื่องหมายอัศจรรย์ผ่านค�าเสนอวิงวอน

ของท่านเป็นจริง พระสงฆ์ผิวด�าคนแรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็จะเป็นนักบุญพระสงฆ์ผิวด�าองค์แรก

ของประเทศนี้ด้วย

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสารและอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบำารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 
เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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บทอธิษฐานภาวนา

อยู่อย่าง
ยากจน

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

“คืนนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้

จะเป็นของใครเล่า” (ลูกา 12:20)

 การใช้ชีวติอย่างยากจนอาจจะเป็นค�าทีด่นู่ากลวั และเป็นสิง่ทีห่ลายคน 

ไม่พึงปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างนั้น เพราะนั่นจะท�าให้เห็นว่าด้อยคุณค่าและ 

มสีถานะทางสงัคมท่ีดนู้อยกว่าบคุคลอืน่ ถกูมองว่าเป็นคนท่ีไม่มคีวามสามารถ 

ไม่มคีวามรู้ มคีวามเป็นอยูท่ี่ยากล�าบากและไม่สะดวกสบาย หากจะใช้ค�ากล่าว

อ่ืนมาทดแทนความยากจนนั้นอาจจะเป็นค�าที่เหมาะสมและดูไม่น่ากลัวก็อาจ

จะเป็นค�าว่า “พอเพียง”

 อันที่จริงให้เรามองย้อนดูบ้านของเรา มองดูครอบครัวของเรา และ

ตัวเราเองว่า เราสามารถตัดบางสิ่งบางอย่างท่ีไม่จ�าเป็นและสามารถอยู่อย่าง

ยากจน หรือใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้หรือไม่

 อันดับแรกน�าเอาเฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์ เก้าอี้ โคมไฟ และของที่ไม่จ�าเป็น

ต่อชีวิตออกไป ละเสื้อผ้าที่ไม่จ�าเป็นทิ้งไปหรือบริจาคให้คนอื่น โดยที่สมาชิก

ในครอบครัวสามารถเก็บเส้ือผ้าได้เท่าท่ีจ�าเป็น และอนุญาตให้ใส่รองเท้าได้

เพียง 2 คู่เท่านั้น 

 ในห้องครัวเอาอุปกรณ์เครื่องครัวที่ไม่จ�าเป็นและไม่ใช้ออกไป  เปิด

และปิดไฟฟ้า น�้าประปาในบ้านทุกครั้ง  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมค่าโทรศัพท์ 

อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกินความจ�าเป็นต่อชีวิตออกไป 

ส�าหรับลูกๆ สามารถหาโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดไม่อยู่ห่างไกลจากบ้าน  อนุญาตให้ 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวเก็บเงนิสดได้เพยีง 3,000 บาท ให้ปลกูผกัสวนครวั

ไว้กินเองที่บ้าน หรือถ้ามีผลผลิตเยอะมากมายเกินความจ�าเป็น ก็ให้แบ่งปัน

กับเพื่อนบ้าน หรือจะไปขายให้กับคนอื่นในราคาที่เป็นกันเอง

  นี่คือความยากจนหรือความพอเพียงที่เราสามารถได้ แต่จะท�าได้จริง

นั้นแสนยากนัก

 ในปัจจุบันแนวคิดในการสร้างยุ้งฉางและหน่วยจัดเก็บเพื่อเก็บสมบัติ

ของเราน้ันเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ  ในอุปมาเรื่องยุ้งฉางของ

คนรวย พระเยซูเจ้าทรงท้าทายให้เราตระหนกัถึงความร�า่รวยท่ีเรามี และน้อมรับ

ความกตญัญตู่อพระเจ้า ท่ีพระองค์ประทานพระพรมากมายให้กบัพวกเรา และ

ช่วยให้เราแบ่งปันกับผู้ที่มีน้อยหรือไม่มีเลย  ความยากจนที่น่าเศร้าเสียใจที่สุด

คือ ความว่างเปล่าของชีวิตที่แม้เต็มไปด้วย “สิ่งของมากมาย” แต่ไม่มีสิ่งใด

ในพระเจ้าเลย นั่นก็คือ ความรัก การให้อภัย ความเห็นอกเห็นใจ การมีน�้าใจ 

และความกตัญญูรู้คุณ

 พระเจ้าประทานชีวิตแสนส้ันอันมีค่านี้ให้กับเรา เพื่อให้เราค้นพบวิธี 

ท่ีจะรักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา  ที่ทรงรักเราอย่างทั้งหมด

และสมบูรณ์ ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจ�ากัด

 ข้าแต่พระเจ้า พวกลกูได้ตัดสละความเหน็แก่ตวั ความเย่อหยิง่ จองหอง 

และความต้องการที่ไม่จำาเป็นออกจากตัวลูก เพื่อพวกลูกสามารถที่จะเปิดรับ 

ความรักและนำาเอาสิ่งดีงามที่พระองค์ประทานให้มาไว้กับตัวของพวกลูก และ

ได้แบ่งปันให้กับผู้อ่ืน ขอพวกลูกมีใจยากจนและมีความพอเพียงในชีวิตด้วย

เทอญ อาแมน

พระผู้เดินดิน
กว่าสองพันห้าร้อยสิบเก้าปีแล้ว
ที่พระเจ้าเสด็จมาเดินดินกับมนุษย์
ในสมัยของโมเสส
เมื่อพระเจ้าเสด็จมาพบผ่านทางพุ่มไม้ลุกเป็นไฟ
สิ่งแรกที่ตรัสเมื่อโมเสสพยายามเข้าใกล้
“อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้ จงถอดรองเท้าออก
เพราะสถานท่ีท่ีท่านยืนอยู่เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ”(อพย 3:5)
บ่งบอกความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ถึงขนาดไม่ให้เข้าใกล้กว่าจ�าเป็น
บริเวณที่ประทับกลับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ต้องถอดรองเท้าออกด้วยเคารพคารวะ
ให้รู้จักที่สูงที่ต่�ารู้จักเจียมเนื้อเจียมตัว
กระทั่งพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์
ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
ย่างก้าวแรกของพระกุมารลงบนพื้น
พื้นที่ทั้งโลกกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ครั้งนี้เป็นพระเจ้าที่ทรงต้องถอดรองพระบาท
ถอดศักดิ์ศรีถอดความยิ่งใหญ่ถอดพลานุภาพ
ลงมาเดินดินเคียงข้างไปกับมนุษย์
“ทรงมาเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกอย่าง...เว้นบาป”
ที่เคยทรงเรียกคนให้มาพบมาเฝ้ามารับพระบัญชา
ตอนนี้เป็นพระองค์ที่ทรงไปพบไปหามนุษย์
กินข้าวพูดคุยร่วมชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข
แม้ทุกวันนี้ก็ยังเข้าหาทุกคนทุกพื้นที่ทุกบริบท
“ดูเถิด เรากำาลังยืนเคาะประตู
ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปกินอาหารร่วมกับเขา...” (วว 3:20)
เป็นไปได้อย่างไร...แต่ก็เป็นไปแล้ว
มนุษย์ทำาผิดทำาสิ่งเลวร้าย
น่าจะเป็นมนุษย์ที่เข้าหาพระขอโทษขอยกอาญา
ในฐานะที่ไม่เชื่อฟังดื้อรั้นไม่รักดี
กลายเป็นพระที่ทรงมาชดใช้ยกโทษความผิดแทน
มนุษย์หลงผิดเดินออกนอกลู่นอกทางต้องลำาบากยากเข็ญ
แทนที่จะส�านึกย้อนรอยกลับมาหาพระส�านึกผิด
กลับเป็นพระที่ทรงตามหาทีละคนด้วยรักด้วยสงสาร
น�ากลับมาในเส้นทางถูกต้องดีงามมากด้วยความสุข
มนุษย์ยืนกรานทำาผิดทำาร้ายตนเองทำาร้ายคนอื่น
แทนที่จะร่�าไห้เป็นทุกข์เสียใจส�านึกผิด
เป็นพระเจ้าที่ทรงร่�าไห้สงสารที่เห็นลูกๆ เจ็บปวดร้าวราน
ตลอดสามปีเต็มที่พระเยซูเจ้าด�าเนินไปตามเส้นทางปาเลสไตน์
ค่�าไหนนอนนั่นในขณะที่นกมีรังสุนัขจิ้งจอกมีโพรง
อากาศหนาวก็พากันไปหลบตามถ้�า
อากาศร้อนก็นอนใต้ต้นไม้ตามเรือกสวน
เป็นอาจารย์คนเดียวที่ไม่มีสำานักไม่มีบ้านเลขที่
ความประสงค์เดียวคนอยู่ไหนพระองค์ทรงอยู่นั่น
โดยไม่มีพื้นที่คอยจ�ากัดโดยไม่มีตารางเวลาคอยก�าหนด
ผู้ที่มีแรงขับเคลื่อนให้เข้าหาพบปะพูดคุยช่วยเหลือผู้คน
ทุกนาทีมีค่าทุกเวลาเป็นโอกาสทุกสถานการณ์เป็นตัวเอื้อ
จนกระทั่งแทบไม่มีเวลาส�าหรับกินส�าหรับพัก
ทรงเป็นอาจารย์คนเดียวที่ไม่มีตารางเวลา
เป็นคนอื่นที่ก�าหนดตารางเวลาให้แต่ละวัน
ต้องการเมื่อไรอยากพบที่ไหน...นั่นคือตารางเวลาของพระองค์
สามร้อยห้าสิบปีแห่งมิสซังสยาม
คงต้องมาทบทวนภาพลักษณ์ของพระเจ้ากันอีกที
ที่นับถือกราบไหว้กันอยู่ทุกวันนี้
เป็นพระเจ้าอย่างที่พระเยซูเจ้าที่ทรงน�ามาเสนอให้
หรือเป็นพระเจ้าที่สอนกันมาส่งทอดกันมา 
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พระเจ้าคือที่หลบภัย
 เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม ค.ศ. 2019  เวลา  11.00  น.  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ  ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร ในกรุงโรมเพื่อระลึกถึงผู้ลี้ภัย   พระองค์ตรัสว่า    “พระเจ้าทรงเป็น

ที่หลบภัยของผู้เชื่อศรัทธาที่เรียกหาพระองค์ในยามตกทุกข์ได้ยาก”    

 พิธีมิสซาในวันนี้เป็นโอกาสครบรอบปีที่หก ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จเยือนเกาะแลมป์ดูซา 

ในประเทศอิตาลีเมื่อ ค.ศ. 2013    ในอดีต ส�านักวาติกันได้แถลงว่า พิธีบูชาขอบพระคุณคร้ังนั้นอุทิศแก่ผู้เสียชีวิต  

และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือให้รอดจากภัยพิบัติ

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสข้อความจากบทสดุดี ดังนี้ “พระยาห์เวห์ทรงเป็นพละก�าลังและโล่ก�าบังของ

ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์  พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ข้าพเจ้าในยามถูกทดลอง” (สดด 28:7) 

 พระองค์กล่าวสรุปว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่หลบภัยแก่ผู้ที่เรียกหาพระองค์ในยามถูกทดลอง” 

 พระองค์ทรงอธิบายว่า “เพราะในยามคับขัน  

ค�าภาวนาของเราจะบริสุทธิ์กว่า   เมื่อเราส�านึกว่าความ

ปลอดภัยที่โลกให้ช่างน้อยนิด     และพระเจ้าเท่าน้ันที่จะ 

ทรงสถติอยูถ่าวร  พระเจ้าเท่าน้ันจะทรงเปิดประตูสวรรค์

ให้แก่มนษุย์บนโลก พระเจ้าเท่านัน้ ทรงช่วยเราให้รอด 

พ้น”

 หมายเหตุ :  Lampedusa  แลมป์ดูซา  เกาะ 

ท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีบนฝั ่งทะเลเมดิเตอร ์ 

เรเนียน  ประชาชนบนเกาะนี้ขึ้นทะเบียนราษฎร์สังกัด 

จังหวัดอากริเจนโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ ลิโนซา

และแลมปิโอเน  เป็นเกาะตั้งอยู่ใต้สุดของอิตาลีตอนใต้  

ห่างจากประเทศตูนีเซียประมาณ 113 กิโลเมตร  ห่าง

จากเกาะซิซิลี 205  กิโลเมตร และห่างจากเกาะมอลต้า 

176 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออก

พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร   
 “พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร

สูป่วงชนว่าพระเจ้าทรงรกัเรามนุษย์ พระองค์ทรงประสงค์

ช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป และทรงเรียกเราให้ร่วมใน

พระอาณาจักรของพระองค์” 

 เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  ค.ศ. 2019  ก่อน

และหลังการสวดภาวนาพร้อมกับประชาชนที่มาเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บริเวณจัตุรัสหน้า 

มหาวิหารนักบุญเปโตร เวลาเที่ยงวัน  สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า  

 พีน้่องชาย-หญิงทีร่กั  พ่อขอกล่าวสวัสดตีอนเช้า 

ต้อนรับลูกๆ ทุกคน   พระวรสารตามค�าเล่าของนักบุญ 

ลูกา   ในวันนี้  พระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์เจ็ดสิบสองคน   

“ต่อจากน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ด

สิบสองคน และทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ๆ ไป         

ทกุต�าบลทกุเมอืงทีพ่ระองค์จะเสด็จ  เพราะข้าวทีจ่ะเก่ียว

มีมาก  แต่คนงานมีน้อย”   “จงรู้เถิดว่าพระอาณาจักรของ 

พระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว”  ศิษย์ทั้งสิบสองคนกลับมาด้วย 

ความชื่นชมยินดี ทูลว่า “พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยัง

อ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์”    พระเยซเูจ้าตรสั 

ตอบว่า  “อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่ 

จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค ์

แล้ว” (ลก 10:1-12 ; 17-20) 

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายเสริมว่า 

“ศิษย์เจ็ดสิบสองคนที่พระเยซูเจ้าทรงส่ง  ออกไปน่าจะ 

หมายถงึประชาชาตทิัว่โลก  แท้จรงิแล้ว ในหนงัสอืปฐมกาล 

ได้กล่าวถึงประชาชาติเจ็ดสิบสองชาติ (เทียบ ปฐก 10: 

1-32)   ด้วยเหตุนี้การส่งบรรดาธรรมทูตเจ็ดสิบสองคน

จึงเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่าพันธกิจของพระศาสนจักรคือ

การประกาศข่าวดีสู่ปวงชน 

 พระด�ารัสของพระเยซูเจ ้ามี เหตุผลเสมอ  

เพราะเราจ�าเป็นต้องสวดภาวนาเพื่อ  “พระเจ้าจะทรงส่ง 

คนงานมาท�างานในสวนของพระองค์  เพ่ือดูแลมวล

มนษุย์ในโลกนี ้ เราทกุๆ คนเช่นกนั ท่ีจ�าเป็นต้องร่วมงาน

ประกาศข่าวดีด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง  ด้วยจิตตารมณ์ของ

การเป็นธรรมทูต      เราจึงควรภาวนาวอนขอพระเจ้า  ไม ่

จ�ากัดเฉพาะความต้องการของเราเอง  การภาวนาของ 

คริสตชนท่ีแท้จริงจ�าเป็นต้องครอบคลุมการบรรเทา

ความเดือดร้อนของมนุษย์ทั่วโลกเป็นส�าคัญ

 ก่อนจะส่งบรรดาอัครสาวกทั้งเจ็ดสิบสองคน 

ออกไป พระเยซูเจ้าตรัสแก่พวกเขาสั้นๆ ว่า ประการแรก 

ให้สวดภาวนา  ประการที่สอง จงออกไป  และอย่าได้น�า 

ย่ามไป  จงกล่าวอวยพรผู้ที่ท่านไปเยือน ว่า    “สันติสุข

จงอยู่ ณ บ้านนี”้    เมือ่รักษาผู้ป่วยให้กล่าวว่า “อาณาจักร

ของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว”  หากบ้านใดไม่ต้อนรับท่าน  

ก็ให้จากไป   ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า     พันธกิจ 

การประกาศข่าวดีอยู่บนพ้ืนฐานของการสวดภาวนา

การจาริกไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อประกาศข่าวดี  โดยจะ 

ต้องไม่ยึดติดกับวัตถุ ทั้งยังต้องถือความยากจน  ด้วย

การน�าสนัติสขุ       และการเยยีวยาให้หาย อนัเป็นเครือ่งหมาย 

ของการชดิสนทิกบัพระอาณาจักรของพระเจ้า             ด้วยการ 

ประกาศข่าวดีและด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน   สิ่งนี้

เรียกร้องการปฏิบัติด้วยความจริงใจ  ความรับผิดชอบ 

ที่จะปฏิเสธผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องการไถ่กู้ให้รอดพ้น  โดยไม่

ด่าว่า หรือสาปแช่งด้วยค�าพูดที่บั่นทอนจิตใจผู้อื่น

 ด้วยเหตุนี้ พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระ

ศาสนจักรจ�าเป็นตั้งกอปรด้วยคุณลักษณะของความ

ชื่นชมยินดี  และไม่ใช่ความยินดีที่เกิดจากผลส�าเร็จของ

พันธกิจที่ได้กระท�า  ตรงกันข้าม เป็นความปีติยินดีที่

หยั่งลึกภายในจิตใจ ด้วยค�าที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่า

ชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน  แต่จงชื่นชมยินดี

มากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว”  

 ด้วยประโยคดังกล่าวข้างต้น สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสทรงหมายถึงความชื่นชมยินดีที่ฝังลึก

ภายในจิตวิญญาณเกิดจากความตระหนักว่าตนได้รับ

เรียกจากพระเจ้าให้ติดตามองค์พระบุตร  นั่นหมายถึง

ความชื่นชมยินดีท่ีเกิดจากการเป็นอัครสาวกของพระ

เยซูคริสตเจ้านั่นเอง

 ตัวอย่างเช่น  เราแต่ละคนได้รับศีลล้างบาป   เรา 

มีชือ่นกับญุของเรา  “เป็นชือ่ท่ีบนัทึกไว้ในสวรรค์”  ภายใน 

ดวงพระทัยของพระบิดาเจ้า  และความชื่นชมยินดีนี้เอง 

เป็นพระพรที่เป็นพลังและก�าลังใจให้แก่บรรดาอัครสาวก

ในพันธกิจการประกาศข่าวดี  เพราะบรรดาอัครสาวก

เหล่านี้มีพระเยซูคริสตเจ้าประทับเคียงข้างพวกเขา  ให้

เราภาวนาวอนขอพระแม่มารีย์ให้ปกป้องคุ้มครองผู้ที่

ปฏิบัติพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าในทุกหนแห่ง  เป็น

พันธกิจที่จะประกาศแก่มวลมนุษยชาติว่า พระเจ้าทรง

รักเรา  พระองค์ทรงประสงค์ให้เราได้รับการไถ่กู้ และ

ทรงเรียกเราให้มีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระองค์

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 
สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ

ให้คำาปรึกษา ฟรี
โทร. 08-8377-4455

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ หลังประชุมสมัชชา

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ (CHRISTUS VIVIT)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.
ราคา 80 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 32 ประจำาวันที่ 4-10 สิงหาคม 2019 หน้า 9หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 32 ประจำาวันที่ 4-10 สิงหาคม 2019หน้า 8

Vol 32Augt  .indd   8 12/7/2562 BE   19:16

ปีที่ 43 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 4-10 สิงห�คม 2019 หน้� 9

¤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 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

โรเบิรต  แสวง  ปองศรี
พักผอนในพระเจา  

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008
ครบ  11 ป

พระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองคพระเยซูเจ้าข้า   ลูกไว้ใจในพระองค

ÂÍá«¿ ä¾ÈÒÅ 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2011

ÂÍá«¿ ä¾ÈÒÅ 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2011

ÁÒàÃÕÂ ÇÔÃÑµ¹� 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2011

ÁÒàÃÕÂ ÇÔÃÑµ¹� 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2011

ÃÐÅÖ¡¶Ö§ÊÙ‹ÍŒÍÁ¾ÃÐËÑµ¶�¾ÃÐà Œ̈ Ò 

¤Ãº 8 »‚

ÃÐÅÖ¡¶Ö§ÊÙ‹ÍŒÍÁ¾ÃÐËÑµ¶�¾ÃÐà¨ŒÒ 

¤Ãº 8 »‚

พักผอนในพระเจา 
15 สิงหาคม 2010 (ครบ 9 ป) 

“จงรักศัตรู และภาวนาใหผูเบียดเบียนทาน” (มธ 5:44 )

พักผอนในพระเจา 
15 สิงหาคม 2010 (ครบ 9 ป) 

“จงรักศัตรู และภาวนาใหผูเบียดเบียนทาน” (มธ 5:44 )
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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

จ ง อ ย า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

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

พระเจา
ประทานพระหรรษทาน

ทุกประการแกทาน
ไดอยางอุดม 

เพื่อใหทานมีทุกอยาง

เพียงพอ

Vol 32Augt  .indd   9 12/7/2562 BE   19:16



ปีที่ 43 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 4-10 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

วันสากลเพื่อคนจน ครั้งที่ 3
“ความหวังของผู้ยากจนจะไม่ล้มเหลว

อย่างแน่นอน”  (สดุดี 9:18)

 1. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศ

ให้วันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  2019 (อาทิตย์ที่   

34  เทศกาลธรรมดา) เป็น วันสากลเพื่อคนจน  โดย 

เลือกข้อคิดจากเพลงสดุดี 9:18 “ความหวังของผู้

ยากจนจะไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอน”  ผู้ประพันธ์เพลง

สดุดีบรรยายสภาพของคนจน และคนหยิ่งยโสข่มเหง

ผู้ขัดสน  (เทียบ สดุดี 10:1-10) พระเจ้าจะทรงฟื้นฟู

ความยุติธรรม  เอาชนะความชั่ว (เทียบ 10:14-15)

 2. ในปัจจุบันนี้เราต้องรับรู้ว่ามีรูปแบบใหม่

มากมาย  ท�าให้คนตกเป็นทาส เช่น  ครอบครัวถูก

บังคับให้ย้ายออกจากบ้านเกิด  เด็กกำาพร้าสูญเสียพ่อแม่  

เยาวชนไม่มีงานท�า  เหยื่อความรุนแรง  การโสเภณี   

ยาเสพติด  ผู้อพยพลี้ภัย  คนมากมายไร้ที่อาศัย ฯลฯ

 3. แม้มีความเศร้า  ความอยุติธรรม  ความทุกข์ 

และความผิดหวังในหมู่คนจน “ผู้ท่ีรู้จักพระนาม ย่อม

วางใจในพระองค์  (สดุดี 9:10)

 4. ในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าช่วยคนจนเสมอ  

พระองค์ทรงได้ยินเสียงร้องของคนจน  เสด็จมาช่วยเหลือ

พวกเขา  ทรงปกป้อง  ช่วยเหลือ  และช่วยให้รอดพ้น

 5. พระเยซูเจ้าสอนว่า  “ท่านท�าส่ิงใดต่อพ่ีน้อง 

ผู้ต่�าต้อยท่ีสุดของเราคนหน่ึง  ท่านก็ท�าส่ิงน้ันต่อเรา”  (มธ 

25:40)  ทรงเผยแสดงว่าพระบิดาใจดี  มีเมตตา...  ทรง

ให้เรามีความหวังในอนาคต ทรงสอน ความสุขแท้ว่า  

“ท่านทั้งหลายที่ยากจน ย่อมเป็นสุข”  (ลก 6: 20)

 6. พระศาสนจักรคาทอลิกตระหนักว่าต้องอยู่ 

ใกล้ชิดคนจน  คนแปลกหน้า  ผู้ถูกทอดท้ิง  การประกาศ 

ข่าวดีใหม่เราต้องอุทิศตนช่วยเหลือคนจนในสังคม   

“พระศาสนจักรไม่สามารถ.. แยกตัวออกมาจากการต่อสู้ 

เพื่อความยุติธรรม  ...เราต้องเป็นห่วงกังวลถึงการสร้าง

โลกให้ดีขึ้น “(ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 

183)

 7. “การเลือกผู้ที่อยู่สุดท้าย  และการเลือกอยู่ 

ข้างผู้ท่ีถูกสังคมปฏิเสธ  และทอดท้ิง (อ้างแล้ว ข้อ 195) 

เป็นเร่ืองส�าคัญอันดับแรกของเรา  เป้าหมายของ วันสากล 

เพ่ือคนจน  คือ ให้เราทุกคนใส่ใจช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ 

ด้วยความรัก  (อ้างแล้ว ข้อ 199)  การเป็นประจักษ์พยาน 

เช่นนี้ในบริบทวัฒนธรรมชอบบริโภค  วัฒนธรรมชอบทิ้ง  

เป็นเรื่องไม่ง่าย  แต่จ�าเป็นที่เราต้องเปลี่ยนความคิด...ใน 

การประกาศอาณาจักรพระเจ้า

 8. เราไม่ต้องใช้ค�าพูดมากมาย   ขอเพียงให้เรา

มองด้วยความรัก  และอ้าแขนออก  อย่าลืมว่า  “การ

กีดกันอันเลวร้ายซึ่งบรรดาคนยากจนต้องทนทุกข์

ทรมานนั้น  คือการไม่ได้รับความใส่ใจด้านฝ่ายจิต”  (อ้าง 

(อ่านต่อหน้า 11)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 32 ประจำาวันที่ 4-10 สิงหาคม 2019หน้า 10

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) 
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แล้ว ข้อ 200) คนจนต้องการอาหาร  แต่เขาต้องการ

ความช่วยเหลือ  ต้องการความรัก  เพื่อชนะความโดด

เดี่ยว

 9. ขอให้เรายิ้ม  และฟังสักครู่  ไม่ต้องอ้างสถิติ 

ใดๆ  คนจนว้าเหว่  เชิญเขาเข้ามาในบ้านให้รับประทาน

อาหาร  ให้ก�าลังใจ  คนจนช่วยเราให้เห็นพระพักตร์ของ

พระเยซูคริสตเจ้า

 10. พ่อขอให้เราเป็นผู้ประกาศข่าวดีท่ีแท้จริง  

คือหว่านความหวัง  ให้ก�าลังใจแก่คนจน  ร่วมมือกัน

ในวันสากลเพื่อคนจน  “ส�าหรับท่านทั้งหลายที่ย�าเกรง

นามของเรา ความเที่ยงธรรมของเราจะขึ้นมาเหมือน

ดวงอาทิตย์  ซึ่งส่องรัศมีรักษาโรคให้หายได้”  (มลค 

3:20) 

 (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เขียนวันที่ 13  

มิถุนายน 2019  ระลึกถึงนักบุญอันตนแห่งปาดัว)

 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุป (24/6/2019)

คำาสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10) เสียงเยาวชน (ต่อจากหน้า 17)

ครอบครัว หรือข้อความที่เห็นตามหนังสือทั่วๆ ไป 

เป็นต้นว่า “ครอบครัวเป็นแค่จุดเล็กๆ ที่สุดในสังคม 

แต่ก็มีความสำาคัญที่สุดในโลก”  บ้างก็ว่า “ครอบครัว

เป็นด่านแรกที่ส�าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ไม่มี

สถาบันใดจะสามารถ “เพาะ” หรือ “สร้าง”  คนได้ดีไป

กว่า “ครอบครัว”   ทุกข้อความหรือค�าพูดที่ทุกคนสื่อ

ออกมา  ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของสถาบัน

ครอบครัวทั้งนั้น

 ครูคนแรกของลูกทุกคนก็คือ “แม่”   ผู้ที่คอย

อบรมสั่งสอน ตักเตือน บ่มนิสัยและปลูกฝังในสิ่งต่างๆ 

รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

 แม่บอกว่า….ไม่มีใครสอนลูกได้ดีไปกว่าแม่  

เพราะแม่สอนด้วยความรัก  ตีก็เพราะรัก

 แม่บอกว่า…..คนเป็นลูกที่ดี   ต้องกตัญญูต่อ

พ่อแม่และดูแลเมื่อยามท่านแก่เฒ่า เพราะสิ่งที่ลูกท�าให้

พ่อแม่ในวันนี้จะส่งผลให้ลูกเมื่อวันที่ลูกกลายเป็นแม่

คนมีลูกของตัวเอง

 แม่บอกว่า…..คนเป็นลูกที่ดี  คือลูกที่ขอพรให้

พ่อแม่ทุกคืนวัน    เป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกยังระลึกถึง

พ่อแม่เสมอ และต่อไปเมื่อลูกมีลูกของตัวเอง ลูกจะได้

ขอพรให้ลูกของลูกได้  เพราะพรอะไรในโลกที่ว่าวิเศษ  ก็   

ไม่เท่าพรของพ่อแม่ที่แสนประเสริฐ

 แม่บอกว่า….คนเป็นลูกที่ดี ต้องรู้จักหน้าที่

ของตัวเอง หน้าที่พื้นฐานที่ควรท�า ก็คือหน้าที่ที่ลูก

พึงมีต่อพ่อแม่     หากหน้าที่พื้นฐานนี้ท�าไม่ได้   จะมี

ประโยชน์อะไรกับชีวิตที่ขาดหน้าที่ แล้วจะรับผิดชอบ

อะไรใครได้  เมื่อคนเขาไม่เชื่อถือ

 ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีแม่สอนสั่งก็เพียงให้ลูกได้รับ

แต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต และมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง       

ฉันดีใจที่ ณ วันนี้ฉันยังมีแม่อยู่   ดีใจที่ฉันยังมีโอกาส

ได้เรียก “แม่”     ได้มีช่วงดีๆ ของชีวิตในการตอบแทน

คุณความดีของแม่ ฉันเคยคิดเสมอว่าตัวเองโชคดีกว่า

คนอื่นอีกหลายๆ คนที่เขาไม่มีแม่ ไม่มีโอกาสตอบแทน

พระคุณของแม่

 ดีใจ ที่ในวันนี้ยังมีแม่ ให้ได้เรียกหา เพราะไม่มี

ใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร  ใครคนใดคนหนึ่งอาจ

จะพรากจากกันไปโดยไม่มีแม้แต่ค�าล่�าลา มันคงไม่ใช่

เรื่องดีแน่  หากวันใด คนที่มีความส�าคัญที่สุด กลับห่าง

หายและจากกันไปชั่วนิรันดร์   ความรู้สึกของลูก คงจะ

สลาย  ไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงในการยืนหยัด ต่อสู้  หมดสิ้น

ก�าลังใจ  ชีวิตก็คงดูไร้ค่า  แม้จะร้องไห้สักพันครั้ง  น้�าตา

ไหลรินสักล้านหยด ก็คงจะเรียกคืนในสิ่งที่สูญเสียไม่ได้

 ก่อนที่ทุกอย่างจะสาย  ก่อนจะไม่มีโอกาส  ก่อน 

ที่กาลเวลาจะผ่านเลยไปอย่างไร้ความหมาย  อย่าปล่อย

ให้แม่มองเราเพียงข้างหลังตามล�าพัง  หันกลับมามอง

ท่านบ้าง  ถามสารทุกข์สุกดิบของท่าน  สร้างความภาค

ภูมิใจยินดี  ความอิ่มเอิบใจ  ความสุขใจ  เหล่านี้ให้ท่าน

บ้าง   มันคงดีไม่น้อยหากวันนี้ คนเป็นลูกกลับเป็นฝ่าย

ยืนอยู่ข้างหลังแม่   คอยมองความเป็นไปของท่านด้วย

จิตส�านึกที่ลูกพึงมีต่อผู้เป็นแม่

 เพราะฉันเชื่อว่า   ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของลูกคน

หนึ่งจะสมบูรณ์และมีความสุขที่สุด   ก็คือ   ช่วงที่ได้อยู่ 

กับพ่อแม่และมีพ่อแม่อยู่   ตราบใดที่โลกใบนี้ยังคงหมุน   

กาลเวลาไม่หยุดนิ่ง แน่นอนการเกิด แก่ เจ็บ ตาย    

ทุกชีวิตย่อมต้องพบเจอ   ฉันไม่อยากให้ตัวเองพลาด

โอกาสดีๆ ในการตอบแทนพระคุณของแม่   แค่อยาก

ให้ท่านมีความสุข ให้สมกับที่ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อท�าให้

คนรอบข้างมีความสุข  ไม่อยากให้กาลเวลาพรากเอา

สิ่งดีๆ ที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตไป โดยไม่คิดท�าอะไรเลย 

แม้ความส�าคัญนั้น ไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลา แต่หากละเลย

ปล่อยเลยไปโดยไม่คิดจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆ ที่ควร

แก่การจดจ�า ชีวิตที่เหลืออยู่คงจะไร้ความสุขและคงอยู่

กับความรู้สึกผิดไปตลอด

 เพราะ  “แม่” คือ ผู้ให้ ให้ความรัก ความเมตตา  

ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ความปลอดภัย ความ

ผูกพัน ความปรารถนาดี ให้ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถให้

ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 “แม่” คือ ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อความสุขของ

ลูก

 “แม่” คือ ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่คอยแบกรับภาระ

ที่แสนหนักหนา

 “แม่” คือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ

คนในครอบครัว

 “แม่” คือ ผู้ที่คอยสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า

เพื่อลูกทุกคืนวัน

 “แม่” คือ ผู้ที่ทุกข์ใจที่สุดเมื่อเห็นลูกเสียใจ 

ร้องไห้ หรือเจ็บปวด

 “แม่” คือ ผู้ที่ทุกวินาทีมีแต่ให้อภัย ร้อยล้าน

ความผิดของลูกที่คนอื่น ไม่ไยดี แต่แม่เพียงคนเดียวที่

ให้อภัยเสมอ

 “แม่” คือ ผู้ที่มีพระคุณที่สุดในโลก   ไม่มีสิ่ง

ล้�าค่า ใดๆ ในปฐพี จะเทียมเท่าพระคุณของ “แม่”

 ที่สุด…..ของที่สุด   “แม่”   คือ   ผู้ให้ก�าเนิด

เพียงคนเดียวไม่มีสอง

 เพราะลูกทุกคนมี…. “แม่”….ได้เพียงคนเดียว

เท่านั้น

 ขอบคุณที่มา  muslimthaipost.com / 

https://teen.mthai.com/education/98362.html

 ไม่มีข้อความเพิ่มเติมนะครับ พี่แค่อยากกลับ

ไปกอดแม่แล้วครับ แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชน

ฉบับหน้า....สวัสดีครับ
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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
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บริษัท | หาง | ราน | สถาบัน | องคกร .................................................................
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     ‘การพิมพคาทอลิก’  เพื่อใชเปนหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน
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ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม
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ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป
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กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดย

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

จำานวน 296 หน้า
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 

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

1
 “ธรรมทูตกระดูกเหล็ก” คือค�าที่ผมได้ยิน และใช้เรียกบรรดาพระสงฆ์จาก
คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ... และ “สามทหารเสือ” เป็นอีกค�าที่ผมได้ยิน 
เมื่อกล่าวถึงมิชชันนารี 3 ท่านแห่งงานแพร่ธรรมเขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้แก่  
คุณพ่อยอแซฟ แกงตาร์ด คุณพ่อกียู และคุณพ่อตรีเครอัต
 
2
 ผมเรียบเรียงงานแพร่ธรรมกับพี่น้องชนเผ่าด้วยเรื่องราวต่อจากนี้  
 งานแพร่ธรรม เขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
 ค.ศ. 1962 งานแพร่ธรรมกับพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอ เริ่มต้นด้วยความ
สนใจจากชาวบ้านส่งตัวแทนไปหาคุณพ่อมีร์โก (คณะเบธาราม) ที่แม่สะเรียง 
คุณพ่อเดินทางส�ารวจและพบว่าบ้านแม่เวย์ อยู่ในจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเขตมิสซัง 
กรุงเทพฯ จึงแจ้งพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ให้ทราบ ... แล้วคุณพ่อมีร์โกก็ยกคริสตัง 
ส�ารองกลุ่มแรกของบ้านแม่เวย์ให้ธรรมทูตที่ถูกส่งมาอยู่ที่บ้านแม่เวย์ในปี ค.ศ. 1963  
ธรรมทูตผู้นั้นก็คือ คุณพ่อยอแซฟ แกงตาร์ด .... ในขณะเดียวกัน คุณพ่อเอเทียน 
กรางซ์ เปิดวัดน้อยชื่อ วัดพระตรีเอกภาพ ที่โรงเรียนมัธโนทัย
 คุณพ่อแกงตารด์ เดินทางไปพร้อมกับคุณพ่อมีร์โก ที่บ้านแม่เวย์ คุณพ่อ 
แกงตาร์ด เล่าว่า “ผมเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยกะเหรี่ยง 2 คน คือ บูชี จากบ้านแปคี 
ที่เชียงใหม่ และวาเกลอ จากเมืองงาม ผมบุกป่าฝ่าดงเยี่ยมหมู่บ้านกะเหรี่ยงทุกๆ 
หมู่บ้านที่ขวางหน้า”
 ค.ศ. 1962 คุณพ่อแวร์ดิแอร์ ซื้อที่ดินเพื่อสร้าง “วัดนักบุญเทเรซา” และ 
“โรงเรียนภัทรวิทยา” คุณพ่อแวร์ดิแอร์ กว่าจะได้ที่ดิน ก็สวดขอเช้าเย็น ขอให้ได้ที่
ปัจจุบัน เพราะถ้าได้ก็จะสะดวก ไม่ไกลจากเมือง สมัยนั้นยังเป็นลูกรัง อีกหน่อยก็
คงเจริญ นายหน้าก็มาเสนอขายที่ดินประมาณสัก 20 ไร่ ก็บอกกับเขาว่า “สนใจก็
สนใจ แต่ไม่มีสตางค์”   รุ่งขึ้นเช้าวันนั้นวันฉลองนักบุญเทเรซา คุณพ่อแวร์ดิแอร์ ก็
สวดขอเต็มที่เลย บอกว่า “วันนี้ถ้าซื้อขายสำาเร็จ จะตั้งชื่อวัดนักบุญเทเรซา” 
เจ้าของที่ก็ยอมขายให้ในวันนั้นจริงๆ ก็เลยได้นักบุญเทเรซา เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด 
และกลุ่มคริสตชนจนถึงทุกวันนี้..” (คำาบอกเล่าของคุณสมจิตร ลิ้มลือชา)
 ค.ศ. 1964 ... เรื่องวันเปิด – เสก บ้านพักพระสงฆ์ วัดและโรงเรียน ข้อความ 
ที่บันทึกไว้ในเวลานั้น “สองปีมาแล้ว สงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศได้ทราบข่าวจากสงฆ์ 
คณะเบธารามแขวงเชียงใหม่ว่า ในจังหวัดตาก มีชาวกะเหรี่ยงสนใจจะสมัครเข้าเป็น 
คาทอลิก คุณพ่อแวร์ดิแอร์จึงพยายามติดต่อกับเขาเหล่านั้น และเห็นว่า แม่สอด  
เหมาะจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรม ... คุณพ่อจึงได้เปิดวัด และโรงเรียนขึ้น เมื่อ 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ คุณพ่อกาแรล เจ้าวัดพิษณุโลก กับพระสงฆ์อีก 9 องค์ 
ได้ไปเสกบ้านพักพระสงฆ์ที่แม่สอด ... ต่อมาวันที่ 21 เมษายน คุณพ่อยอลลี เจ้าวัด 
ฟาติมา เป็นผู้เสกวัดน้อย ชื่อนักบุญเทเรซา และวันที่ 25 พฤษภาคม ก็มี 
การเสก ร.ร.ภัทรวิทยา ปัจจุบันมีนักเรียน 150 คน”  (ข่าวมิสซัง .. ที่บันทึก 

ธรรมทูตกระดูกเหล็ก และ สามทหารเสือ ...
งานแพร่ธรรม เขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์

ในสารสาสน์ ค.ศ. 1964) 
 คุณพ่อแวร์ดิแอร์ และคุณพ่อแกงตาร์ด ได้ปรึกษากัน ก�าหนดจุดประสงค์
และเป้าหมายของงานแพร่ธรรมดังนี้
 1. แม่สอด เป็นศูนย์กลางเพื่อไปแพร่ธรรมสู่ชนเผ่าปกาเกอะญอ   2. เปิด
โรงเรียนที่แม่สอด ... เพื่อท�าประโยชน์แก่ชุมชนชาวแม่สอด และเพื่อรับเด็กปกาเกอะ- 
ญอ  3. รับเด็กปกาเกอะญอมารับการศึกษาอบรม เพื่อกลับไปเป็นผู้น�าบนดอย และ
ต่อมา ค.ศ. 1965 เด็กปกาเกอะญอจากหมู่บ้านขุนห้วยแม่สอด 2 คน มาเป็นเด็ก
หอพัก รุ่นแรก และมีจ�านวนมากขึ้น.... 

3
 งานแพร่ธรรมบังเกิดเริ่มบังเกิดผล และมีความก้าวหน้า 
 “วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรกที่งานแพร่ธรรมเกิดผล มีคริสตังหมู่บ้าน 
แรกที่เจดีย์โก๊ะ ทางใต้แม่สอด 40 กม. มีล้างบาปที่แม่เวย์ 5 ครอบครัว และส่งเด็ก
สามคนมาเรียนที่แม่สอด” 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1968 ล้างบาปอีก 4 ครอบครัวที่ขุนห้วยช่องแคบ และ
ในปี ค.ศ. 1970 แม่สอด เป็นศูนย์กลางงานแพร่ธรรม ท่ามกลางชนเผ่าปกาเกอะญอ  
คุณพ่อซาอึกเป็นผู้ดูแลศูนย์ ต่อมาคุณพ่อตรีเครอัต เข้ามาในเมืองไทย เพราะถูกไล่
มาจากพม่า คุณพ่อเริ่มจับงานชนเผ่าปกาเกอะญอ ในปี ค.ศ. 1971 คุณพ่อตรีเครอัต 
เริ่มเปิดบ้านพักที่ขุนห้วยช่องแคบ และใช้เป็นศูนย์สำาหรับงานแพร่ธรรม จากนั้น
ต่อมาทีมพระสงฆ์แม่สอด ได้เริ่มโครงการ “ชวาลา” เพื่อให้เด็กสาวมาอยู่ร่วมกัน ให้
เป็นแม่บ้านที่ดี โดยเชิญมาเซอร์เซนต์ปอลฯ มาช่วยอบรม (โครงการนี้ได้เลิกไปแล้ว) 
 ค.ศ. 1972 เซอร์เซนต์โมริส คณะเซนต์ปอลฯ  เริ่มงานที่แม่สอด เซอร์เล่าว่า 
“ทุกอย่างใหม่หมดสำาหรับข้าพเจ้า  ... เวลานั้นอยากร้องไห้ ทำาอะไรไม่ถูก” ... วันที่ 14  
พฤษภาคม 1972 วันที่เซอร์สามท่านย้ายมาอยู่ที่แม่สอด หนึ่งในนั้นก็คือเซอร์ 
เซนต์โมริส ... เซอร์เริ่มเริ่มภาษาปกาเกอะญอ และดูแลหอพักที่มีเด็กลงมาเรียนที่ 
โรงเรียนภัทรวิทยา ซึ่งขณะนั้นคุณพ่อแกงตาร์ด เป็นเจ้าอาวาส
 ค.ศ. 1973 เริ่มเปิดงานแพร่ธรรมในเขตปูแป้ โดยคุณพ่อแกงตาร์ด และ 
คุณพ่อกียู อีกทั้งเปิดงานแพร่ธรรมในเขตอื่นๆ ต่อมา เช่น แขวงแม่ระมาด แขวง 
แม่ตะวอ ฯลฯ
 ค.ศ. 1989 เซอร์เซนต์โมริส ท�างานร่วมกับคุณพ่อตรีเครอัต คุณพ่อแกงตาร์ด 
คุณพ่อเดชา คุณพ่อมนัส คุณพ่อพงษ์เกษม ซึ่งในปีนี้เองเราเพิ่งทำาการคิดถึงการ 
จากไปของคุณพ่อกียู ครบ 1 ปี คุณพ่อกียู เดินทางขึ้นดอยสุดท้ายที่ห้วยน้ำาเย็น 
แล้วกลับลงมาเสียชีวิต ....   นี่เป็นธรรมทูตคนแรกที่ยอมฝังร่างลงสู่วิถีชีวิตของ 
ชนเผ่าที่เขารัก
 ค.ศ. 2004 เราสูญเสียธรรมทูตผู้ส�าคัญท่านหนึ่ง คุณพ่อยอแซฟ แกงตาร์ด  
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ส�าหรับงานแพร่ธรรม  
เขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

4 
 บทสรุปงานแพร่ธรรม และแบบอย่าง “สงฆ์ของพระคริสตเจ้า”
 ธรรมทูต ๓ ทหารเสือ ... 
 คุณพ่อแกงตาร์ด ... “เราต้องเข้าไปในประตูของชาวบ้าน เพื่อออกจากประตู 
ของตนเอง” ...       การเปิดใจเป็นประตูแรกที่จะท�าให้เราเข้าใจคนอื่น เมื่อเข้าใจแล้ว จะ 
ร่วมงาน จะร่วมชีวิต ร่วมเป็นสงฆ์แห่งผู้รับใช้ไม่ใช่เรื่องยาก ... การออกจากตัวเอง 
เป็นเงื่อนไขแรกของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ... ที่ต้องปฏิเสธตนเอง (deny 
yourself) ไม่เอาแต่อารมณ์ ความคิด หรือเฉพาะความรู้สึกของตนเท่านั้น 
 คุณพ่อกียู ... “ฉันจะเป็นฤษีท่ามกลางชนเผ่าปกาเกอะญอ” ... ชีวิตฝ่ายจิต 
เป็นพื้นฐานแห่งชีวิตสงฆ์ พระสงฆ์ต้องเป็นผู้น�าฝ่ายจิตให้พี่น้องสัตบุรุษเสมอ
 คุณพ่อตรีเครอัต ... “ปล่อยเด็กๆ ให้มาหาเราเถิด” ... สะท้อนรูปแบบ 
การท�างานของคุณพ่ออ้วน ที่เน้นการให้การศึกษาอบรม จนที่สุดเมื่อเขามองเห็น 
คุณค่าศาสนา เขาเปลี่ยนแปลงชีวิต แล้วก็กลับใจ ...

ปล.
 ภาพเก่าในวันน้ีคือภาพของคุณพ่อแกงตาร์ด กับครูค�าสอนสองคน ท่ีด้านหลัง
ของท่าน เป็นภาพวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด ... เหตุการณ์ในวันนั้นมีบันทึกไว้อย่าง
ชัดเจน ... เราก�าลังมองหาข้อตั้งใจในการด�าเนินชีวิตในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 
350 ปี มิสซังสยาม .... คติพจน์ของท่านทั้งสามก็น่าจะสะกิดใจของเรา และท�าให้เรา
ได้เลียนแบบจากชีวิตของท่าน       
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ประสานกัน ในร่างกายที่เป็นหนึ่ง  การเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า ไม่ได้ท�าลาย 

ความเป็นปัจเจกบุคคลของเรา เพราะพระจิตเจ้าได้ประทานพระพรพิเศษให้แก่เรา

แต่ละคน เพื่อเสริมสร้างชุมชนของพระศาสนจักรที่เข้มแข็งในการยึดมั่นอยู่กับความ

จริงทั้งมวล  พระคริสตเจ้าทรงเป็นความจริง และพระจิตเจ้าผู้ทรงน�าพระศาสนจักร 

ทรงเป็นมโนธรรมท่ีจริงแท้ เท่ียงตรง นักบุญเปาโลเขียนอย่างชัดเจนในจดหมายของ 

ท่านถึงชาวเอเฟซัส “การพูดความจริงด้วยความรัก เราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่ง” 

(อฟ 4:15) อย่างไรก็ตาม การพูดความจริงด้วยความรัก ไม่ใช่เรื่องง่าย สะดวก หรือ

น่าพอใจเสมอไป แต่เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องกระท�า เพื่อสร้างชุมชนเครือข่ายทางสังคม 

และชุมชนมนุษย์ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน

 โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 นี้ พ่อในฐานะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชน

คาทอลิกในประเทศไทย ขอเชิญชวน และส่งเสริมทุกภาคส่วน ในการเป็นผู้ร่วม 

สร้างชุมชนมนุษย์ที่เข้มแข็ง ด้วยเครือข่ายสังคมที่แต่ละคนมี ให้เราเป็นอวัยวะที่ด ี

มีประสิทธิภาพ ท�าตามบทบาทหน้าที่ของตน สร้างชุมชนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วย

ความจริง บนพื้นฐานของความรัก เชิญชวนเรา ภาวนาให้กับผู้ที่ท�างานด้านสื่อสาร

มวลชน และทุกๆ คน ที่ใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อการรับ ส่งข่าวต่างๆ นั้น ให้พวกเขา

สามารถเป็นผู้น�าข่าวดี ที่จริงใจ ที่สร้างสรรค์ ขอให้พวกเราทุกคนจะได้เป็นเครื่องมือ 

ที่สื่อสันติไปสู่ชุมชนทั้งด้วยความคิด และกิจการ

บิชอปโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สาส์นของบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  (ต่อจากหน้า 4)

เหลียวหลัง...แลหน้า เครือข่ายคาทอลิกไทย (ต่อจากหน้า 20)

ทบทวนประสบการณ ์

การทำางานและกำาหนด 

ทิศทางการทำางานร ่วม 

กันในงานต่อต้านการค้า 

มนุษย์ ระหว่างวันที่ 24-25 

มิถุนายน 2019 ที่ศูนย์

อภิบาลคามลิเลียน ลาด- 

กระบงั จดัโดยเครือข่าย 

คาทอลิกไทย เพื่ อ ง าน 

ต ่อต ้ านการค ้ ามนุษย ์  

(CNATT) ซึ่งประสานงาน 

โ ดยสำ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร 

กรรมาธิการฝ ่ายสังคม 

(คารตัิส ไทยแลนด์) ภายใต้ 

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

 การประชมุดงักล่าวให้ความส�าคญักับเอกสาร “แนวทางการอภิบาลในประเดน็

การค้ามนุษย์” หรือ Pastoral Orientations on Human Trafficking อันเป็น

เอกสารฉบับแรกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของพระศาสนจักรในประเด็นการค้า

มนุษย์ เป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับการท�าความเข้าใจการท�างานของพระศาสนจักร

คาทอลิกและแนวทางการท�างานร่วมกัน

 ในที่ประชุมได ้มีการน�าเสนอสถานการณ์ป ัจจุบันของการค ้ามนุษย ์

ในประเทศไทย ซึ่งวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ

อยู่ใน Tier 2 เช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งหมายความว่า “รัฐบาลไทยปฏิบัติตาม

มาตรฐานขั้นต�่าของตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ (Traffick-

ing Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) ถึงแม้ยังไม่ครบถ้วน แต่มี

ความพยายามอย่างมีนัยส�าคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น”  ซึ่งท�าให้เห็น

ความพยายามของภาครัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมและหน่วยงาน

เอกชนในการท�างานร่วมกัน ต่อประเด็นดังกล่าว จากนั้นที่ประชุม โดยหน่วยงาน 

ในเครือข่ายฯ ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอ

แนะที่จะน�าไปสู่การท�างานในอนาคต 

 ที่ประชุมได้มีการศึกษาข้อเสนอแนะอันเกิดจากเวที International Con- 

ference on Human Trafficking ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 9-11 

เมษายน 2019 ที่ผ่านมา (คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด เป็นผู้แทนของพระศาสนจักร

ไทยที่เข้าร่วมเวทีดังกล่าว และได้น�าบทสรุป พร้อมข้อเสนอแนะกลับมาแบ่งปันให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทราบและร่วมด�าเนินการต่อ) โดยทีมงานเครือข่าย CNATT ได้น�ามา

เสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เข้าใจ และใช้ในการพิจารณาร่วมกัน และมี

ข้อเสนอแนะส�าหรับพระศาสนจักรประเทศไทยในเรื่องที่เราสามารถท�าได้ตามบริบท

และก�าลังศักยภาพ ทั้งนี้การประชุมที่ผ่านมาเป็นการหารือรอบแรกเพื่อการแสวงหา 

ข้อเสนอแนะจากผู้แทนของ 17 องค์กรในเครือข่ายฯ ซึ่งจะได้น�าเสนอสู่การหารือ 

เพิ่มเติมต่อไป...

(National Catholic Commission on Seafarers - NCCS) ร่วมกับ 

เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (Catholic Network 

Against Trafficking in Thailand – CNATT) จัดเวทีพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรผู้ทำางานในหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรคาทอลิกและคณะนักบวชต่างๆ 

ในหัวข้อ “การเยียวยารักษาบาดแผลทางใจ” (Trauma Informed Care 

and Interventions) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2019 ที่ศูนย์อภิบาล 

คามิลเลียน ลาดกระบัง มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 51 คน โดยมี  

ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีม 

ผู้ช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการในการอบรมดังกล่าว

 เนื้อหาของการอบรมประกอบด ้วยการให ้ความรู ้ความเข ้าใจ 

ในกระบวนการและทักษะการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling Skills) 

ซึ่งหมายถึง การเข้าใจการให้ค�าปรึกษา การให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทักษะ

การสื่อสารระหว่างผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้รับบริการ ทักษะการฟัง ทักษะการ

ไตร่ตรอง ทักษะการสอบถาม ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีกิจกรรมภาคปฏิบัติเพื่อให้

ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือท�า จะได้เข้าใจในแต่ละหัวข้อและสามารถสอบถาม

เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดแผลทางใจจาก

การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งหน่วยงานของพระศาสนจักรคาทอลิก

ที่ท�างานต่อต้านการค้ามนุษย์ มีการท�างานโดยตรงกับผู้เสียหายในลักษณะของ

การบรรเทาใจ การสัมภาษณ์กรณีร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การปกป้องคุ้มครองสิทธิ

ส�าหรับเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

 การอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพผู้ท�างานด้าน 

ต่อต้านการค้ามนษุย์ เพ่ือสามารถตอบสนองต่อผูร้บับริการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และสามารถช่วยเหลือชีวิต อันเป็นประเด็นส�าคัญของงานด้านสังคมของพระ

ศาสนจักรคาทอลิก นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือการอบรม

ให้ความรู้และทักษะการดูแลตัวเองของผู้ท�างานในด้านนี้ ซึ่งจากการอบรมพบ

ว่า ผู้ท�างานหลายคนมีบาดแผลทางใจแบบไม่รู้ตัว อันเป็นผลมาจากการท�างาน

กับกรณีท่ีมีบาดแผลทางใจ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของผู้ท�างาน

ด้วยเช่นกัน

อบรม “การเยียวยารักษาบาดแผลทางใจ” (ต่อจากหน้า 2)
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 วัดนักบุญเปโตร 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 4  

สิงหาคม เวลา 10.00 น.  

พ ร ะ ค า ร์ ดิ นั ล ไ ม เ กิ้ ล  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
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.

 วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น จ. 

ระนอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญออกุสตินและนักบุญมอนิกา 

สุไหงโกลก ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 

10.00 น.

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล พุดหง ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน  เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญอันดรูว์ ยะลา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

21 กันยายน  เวลา 10.00 น.

 

 วัดนักบุญยออากิมและอันนา อ.วังนำ้าเขียว

จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ 

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู โพนพิสัย 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ. 

หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง ชัยพร จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอป 

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนน- 

ยางคำา เซกา จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านเวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา อ.ทุ่งฝน  

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ตรีวาร พิธีบูชาขอบพระคุณ  

เวลา 19.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม คุณพ่อ 

คมสันต์ ยันต์เจริญ วันศุกร์ทีี่ 2 สิงหาคม คุณพ่อ 

วิทยา 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

 วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น.  

คุณพ่อปิแอร์ ลาบอรี (MEP) เป็นประธาน (ฉลอง

ภายใน วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม เวลา 17.30 น. มิสซา

และแห่นักบุญหลุยส์ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็น

ประธาน)

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

3 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง ฉลองวัด

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ ต. 

บ้านแปะ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม วันอาทิตย์ที่ 7 
กรกฎาคม 2019
 คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาส 
วัดพระบิดาเจ้ากล่าวรายงาน จากนั้นพระคาร์ดินัล
ตอกไม้มงคลต่างๆ วางศิลาฤกษ์ และโปรยดอกไม้
บนศิลาแรก โดยมีล�าดับ ดังนี้
 1. พระคาร์ดนิลัฟรงัซิสเซเวยีร์ เกรียงศกัดิ ์
โกวิทวาณิช
 2.นางสาวชิดชนก ภาณุทัต ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำาบลบางเมือง
 3.พ.ต.อ. เดโช โสสุวรรณากุล ผกก.สภ. 
สำาโรงเหนือ สมุทรปราการ
 4. คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต หัวหน้า 
พระสงฆ์ เขต 1
 5. คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาส
วัดพระบิดาเจ้า
 6. เซอร์มารย์ี โนแอล สายอรณุ ผวิเกลีย้ง 
อธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล
 7. ภราดาพสิตูร วาปีโส ผูอ้ำานวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
 8. คุณมาโนช สุขวัฒน์ ผู้อำานวยการ 
สภาภิบาลวัดพระบิดาเจ้า
 9. คุณเชียงเฮง ผู้อาวุโส วัดพระบิดาเจ้า 
 พระคาร์ดนิลักล่าวว่า “อาคารวดัและชมุชน
คริสตชน เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ เพราะคริสตชน 
ต้องการสถานท่ีท่ีพวกเขาจะใช้เพ่ือมารวมตัวกัน 
แต่แรกเร่ิมบรรดาคริสตชนก็นัดพบและรวมตัวกัน 
ในบ้าน บ้านของพวกเขาคนใดคนหนึ่ง
 จากบ้านเล็กๆ เมื่อจ�านวนผู้มีความเชื่อมี 
มากข้ึน พวกเขากไ็ปรวมตัวกนัในบ้านท่ีมขีนาดใหญ่
ขึ้น เมื่อจ�านวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้นอีก พวกเขาก็
ขยายบ้านปีกนั้น ปีกนี้ และต่อเติมให้กว้างมากขึ้น 
ให้พอรองรับพี่น้องร่วมความเชื่อได้ทุกคน
 การพัฒนาของวัดจากบ้านของคนใดคน
หนึ่ง ก็ค่อยๆ กลับกลายเป็นบ้านกลางของส่วนรวม 
แล้วค่อยๆ กลายเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัด
โดยเฉพาะ เป็นวิหาร อาสนวิหาร และมหาวิหาร 
ตามความจ�าเป็นของชุมชนคริสตชนแต่ละยุคแต่ละ
สมัย
 วัดพระบิดาเจ้า ถนนเทพารักษ์ ตั้งอยู่เทวา
ซอย 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พิธีเสก (ต่อจากหน้า 20)
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ที่นี่มีนัด
] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

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

2019 / 14 กันยายน / 12 ตุลาคม เวลา 09.00 น. 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซาท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี 

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลัง 

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 

08-1633-4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789 

] 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 ฝ่าย

งานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โทร. 0-2681-

3847 หรือ 08-1735-8115

] ขอเชิญร่วมพิธีมิสซา “สรรเสริญพระเจ้าจาก 

ชาวกาลหว่าร์” เพ่ือร่วมเป็นหน่ึงเดียวในค�าภาวนากับ 

แม่พระแห่งลูกประค�า ที่วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ 

ในค่�าวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 เวลา 19.00 น. 

พิธีตั้งศีลมหาสนิท สวดสายประค�าเพื่อการบูรณะวัด 

จะได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรับพรศีลมหาสนิท 

เวลา 19.30 น. พิธีมิสซา  หลังพิธีมีการถวายช่อดอกไม้ 

แด่แม่พระ ขอเชิญทุกท่านโดยเฉพาะลูกวัดกาลหว่าร์ 

ที่ แ ยก ย้ ายกั น ไปทุ กหนแห่ ง และ ลูกหลานที่ มี

บรรพบุรุษเคยอาศัยอยู่ที่นี่ มาพบปะเป็นหนึ่งเดียวกัน

ในพิธีมิสซาของพระเยซูเจ้า

] 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 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีคุณมงคล 

(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�ากระเป๋าย่ามจากเส้ือเก่า สร้างสรรค์ภาชนะจากใบตอง 

เพราะรักโลก จึงรักษ์โลก : กรุณาน�าช้อน ส้อม แก้วน�้า 

ส�าหรับใช้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน มาด้วย 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน

พระวาจา 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

] 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

] ฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 28 

กันยายน 2019 เวลา 10.30 น. คุณพ่อชาญชัย ทิว-

ไผ่งาม เป็นประธาน

] 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

] หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ

มหาวิทยาลัย สนใจติดต่อโทร. 0-2233-3430  

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลทำาบุญลุ้นโชค 2562

โคเออร์ขอเรียนเชิญท่านร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล

ท�าบุญลุ้นโชค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

ทุนค่าอาหารแก่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง 

จ.สิงห์บุรี  โครงการสงเคราะห์คนชราและคนพิการ จ. 

สระแก้ว และโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสา-

สมัครโคเออร์รีไซเคิลวัดนักบุญเปโตร (สามพราน)  

จับรางวัลในวันกตัญญุตาโคเออร์  ที่อาสนวิหารอัสสัม- 

ชัญ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 สนใจสั่งซื้อได้ที่

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1607-8 ในวันและเวลา

ท�าการ

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก วันแม่แห่งชาติ ก�าลังจะเวียนมาอีกครั้ง พี่

ขอน�าเรียงความซึ่งเป็นผลงานของน้องคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเรียน และน้องก็ได้เขียนถึง 

คุณแม่ได้อย่างน่าชื่นชมมาก แต่เหนือสิ่งอื่นใดการบอกจากใจเป็นค�าพูดเป็นสิ่งที่ดี

ที่สุด อย่าลืมบอกรักคุณแม่กันด้วยนะครับ…

 เรียงความเรื่อง : “แม่”  (ผลงานของ : นางสาวนูรยันนะห์ แวดือเร๊ะ 

จังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ)

 ทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมาย่อมมีผู้ให้ก�าเนิด นั่นก็คือ “แม่”   จะเชื้อชาติใด   

ภาษาอะไร  ศาสนาไหน  จะร่�ารวยหรือยากจน  ค�าว่า “แม่”  เป็นค�าแรกที่ลูกทุกคน

เปล่งออกมายามท่ีเร่ิมหัดพูด   และเป็นค�าแรกท่ีคนเป็นแม่รอคอยท่ีอยากได้ยินเช่นเดียว 

กัน  “แม่”  ค�าสั้นๆ แต่มีความหมายยิ่งใหญ่มหาศาล  เป็นค�าที่ประเสริฐด้วยพระคุณ

อย่างล้นเหลือ  และคงไม่มีค�าใดในโลกนี้ที่มีความหมายในตัวมันเองมากมายจนเกิน 

ค�าบรรยาย อย่างค�าว่า “แม่”  เพราะการให้ก�าเนิดลูกสักคนหน่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย   เก้าเดือน

ที่ต้องคอยทะนุถนอม   คอยดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ เรื่อง   ท�าทุกอย่างอย่างระมัดระวัง

ตลอดเวลา  เพ่ือให้ลูกน้อยแข็งแรงและปลอดภัย   เป็นบุคคลคนเดียวท่ีมีความอดทนสูง

กับการรอคอยที่ยาวนาน   กว่าจะกลายเป็นผู้ให้ก�าเนิด ก�าเนิดสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้า

ประทานลงมาที่เรียกว่า “ลูก”   เพื่อมาเติมเต็มในส่วนของครอบครัวให้เป็นครอบครัว

ที่สมบูรณ์

 ในวันท่ีเด็กคนหน่ึงได้มีโอกาสลืมตาดูโลก  ใครคนหน่ึงกลับต้องอยู่บนความเป็น 

ความตายกับความเจ็บปวดหนักหนาสาหัสจนแทบขาดใจ เพื่อให้ก�าเนิดลูกน้อยของ

ตัวเอง  หวังเพียงแค่…ให้ลูกน้อยปลอดภัยก็สุขใจ

 ใครคนหนึ่งที่มีชื่อแทนตัวมากมายไม่ว่าจะเป็น    มาเทอร์ (Mother)” “มัม 

(Mom)”  มาม้า  มาม้ี  มามอง โอก้าซัง  อ่อมมา  อุมมี  ฯลฯ  ทุกช่ือล้วนแต่มีความหมาย

เดียวกัน นั้นก็คือ ผู้ให้ก�าเนิด  ซึ่งคนไทยอย่างฉันเรียกว่า “แม่”

 “แม่”   ครั้งแรกที่ฉันเห็นผู้หญิงคนนี้   ฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็น

อย่างไร  แต่ฉันมั่นใจอย่างหนึ่งว่า ถ้ามีเขาอยู่ข้างๆ ฉันจะปลอดภัยและอบอุ่น แม่เป็น

คนบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหนือกว่าคนอื่นๆ เลยด้วยซ้�า   ท�างานหนัก

มาตลอด  ท�ากับข้าวอร่อย  แม้แม่ไม่ได้เรียนหนังสือจบมาสูงๆ

 แต่แม่ก็เห็นคุณค่าของการศึกษา   พยายามส่งเสียให้ฉันได้ร่�าเรียนเหมือนลูก

คนอื่นๆ ทั่วไป  แม่มักจะน้อยใจบ่อยๆ เวลาที่ฉันดื้อกับแม่ จนท�าให้แม่โกรธ แต่แม่

ก็ไม่เคยโกรธได้นานเสียที   ไม่เคยนินทาหรือพูดให้ร้ายคนอื่นให้ฉันได้ยิน   แม่ท�าให้

ฉันซึ้งกับค�าว่า “ให้”  “ให้” ในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะสามารถท�าให้ลูกได้  แม่

มอบแต่สิ่งที่ดีๆ จนฉันจะกลายเป็นคนตาบอดเสียแล้ว  ที่มองเห็นแต่แม่ของตัวเอง 

ดีเลิศกว่าแม่คนอื่นๆ

 แม่เป็นก�าลังใจที่ดีที่สุดของฉัน แม่ท�าให้ฉันเห็นความส�าคัญของก�าลังใจ  แม่

บอกว่า “ก�าลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยามที่เราผิดพลาดหรือเสียใจ  มันเป็นสิ่งเดียวที่จะ

ท�าให้เราต่อสู้เพื่ออยู่กับวันพรุ่งนี้และอนาคตอย่างสบายใจ”   แต่บางครั้งแม่ก็ท�าให้ฉัน 

ต้องร้องไห้  เพราะทุกค่�าคืนยามที่ฉันและน้องๆ นอนหลับสบาย แม่กลับลุกขึ้นมา

สวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า และที่ท�าให้ฉันต้องนอนน้�าตาไหลและตื้นตันใจที่สุด ก็

เพราะคนที่แม่ขอพรให้ กลับเป็นฉันและน้องๆ แทนที่แม่จะขอให้ตัวเอง  ชื่อของลูกๆ 

ที่แม่เอ่ยยามขอพรจากพระเจ้า   ช่างเป็นเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนโยนเหลือเกิน     ฉัน

ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรหากไม่มีผู้หญิงคนนี้   คนที่ท�าทุกอย่างเพื่อฉัน   

คนที่ให้ชีวิตทั้งชีวิต  ให้ที่ซุกหัวนอน ให้อาหารการกิน ให้เสื้อผ้าอาภรณ์ ให้ความสุข

สบาย  และสารพัดที่แม่ท�าให้    จนฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันท�าให้แม่  จะได้สักครึ่งหนึ่งหรือ 

สักเศษเสี้ยวหนึ่งของแม่ที่ท�าให้ฉันหรือเปล่า

 “แม่” ของฉัน  ก็คงไม่ต่างกับแม่คนอื่นๆ บนโลกใบนี้ ที่หวังให้ลูกเป็นเด็กดี  

ต้ังใจเรียนและมีอนาคตท่ีสดใส ประสบความส�าเร็จในชีวิต   แต่ความหวังของแม่ไม่เคย 

ท�าให้ฉันล�าบากใจหรือกดดันแต่อย่างใด  เพราะสิ่งที่แม่หวัง อยู่บนพื้นฐานของความ

พอดี แม่ขอแค่ให้ฉันท�าเท่าที่ความสามารถของฉันมีและฉันมีความสุขกับสิ่งที่ท�า 

ความหวังของแม่ก็ประสบผลแล้ว

 แม่เคยบอกว่าฉันคือความภาคภูมิใจของแม่  ฉันเป็นของขวัญท่ีแม่ภูมิใจ   

มันรู้สึกดีแค่ไหนที่ตัวเองได้เป็นสิ่งดีๆ ส�าหรับ “แม่” ฉันไม่รู้ว่าแม่พูดเพื่อให้ฉันรู้สึก

ภูมิใจในตัวเองหรืออะไรกันแน่   แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่แม่พูดท�าให้ฉันไม่กล้าท�าในสิ่งที่ไม่ดี    

เพราะกลัวจะบั่นทอนความภาคภูมิใจของแม่ มันเลยกลายเป็นเกราะที่คอยป้องกัน 

ไม่ให้ฉันท�าในสิ่งที่ผิดพลาดหรือนอกลู่นอกทาง ก็เพราะฉันรู้ว่า ฉันเป็น “สุดที่รัก”  

ที่แม่ “รักที่สุด”   มากมายในสิ่งที่แม่มอบให้ ความรักที่ไม่มีใครเทียบได้ ทุกอณ ู

ความทุกข์ ความล�าบาก ความเหน่ือยยาก   ก็เพียงท�าเพ่ือ “ลูก” แม่ท�าให้ฉันมองโลก 

ในแง่ดี เห็นค่าของตัวเองและอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุข

 ใครว่า…..ครอบครัวต้องร่�ารวย  ถึงจะมีความสุข ไม่จริงหรอก….ความสุข 

มีได้ทุกครอบครัว ไม่ว่าจะร่�ารวยหรือยากจน อยู่ที่คนในครอบครัวว่าเลือกที่จะมี

ความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีหรือเปล่า

 ใครว่า…..ต้องมีบ้านหลังโตๆ ถึงจะมีความอบอุ่น   ไม่จริงหรอก….บ้านเล็กๆ 

อบอุ่นมากมาย  เพราะไม่มีที่ว่างให้ได้เงียบเหงา

 ใครว่า…..บ้านต้องมีรั้วสูงๆ ถึงจะปลอดภัย ไม่จริงหรอก…..แค่มีพ่อแม่อยู่

ในบ้านคอยเป็นบอดี้การ์ดให้ปลอดภัย แถมอุ่นใจอีกต่างหาก

 ใครว่า…..ต้องมีเงินเยอะๆ ถึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมา ไม่จริงหรอก….บางสิ่ง

บางอย่าง เงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้ และบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จ�าเป็น เราก็ไม่ควรมี

 ใครว่า…..ต้องนั่งรถเก๋งคันหรู  ถึงจะดูโก้  ไม่จริงหรอก…..นั่งรถมอเตอร์ไซค์

คันเก่งของแม่  เท่กว่าไหนๆ

 ใครว่า…..เป็นคนรวยแล้วใครๆ ก็รัก ไม่จริงหรอก…..ความรักมากมายที่ฉัน

ได้รับจากแม่  คนรวยบางคนยังไม่มีโอกาสพบเจอด้วยซ้�า

 ใครว่า….ครอบครัวต้องมีทุกอย่าง ถึงจะสมบูรณ์  ไม่จริงหรอก…..ตราบใด

ที่มีพ่อ แม่ ลูก ครอบครัวก็ถือว่าสมบูรณ์  แม้จะขาดพ่อหากยังมีแม่อยู่  ครอบครัวก็

ยังสมบูรณ์ เพราะแม่สามารถเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน

 ฉันจ�าได้ว่ามีหลายๆ ประโยคที่มักได้ยินบ่อยๆ เมื่อใครต่อใครพูดถึงสถาบัน

(อ่านต่อหน้า 11)
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 ธงทิวโบกสะบัด สีหน้าของผู้คนล้วนมีรอยยิ้มเต็มสองแก้ม ตลอด

สองข้างทางมีแต่เสียงตะโกน “ยินดีต้อนรับ สันตะบิดร...” ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่ามิรู้เบื่อ 

พระองค์ผินพระพักตร์ไปทางซ้ายทีขวาที ในมือโบกตอบรับกับผู้คน หลายคน

พยายามเบียดเสียดให้พระองค์

ได้เห็นหน้า ให้ได้สัมผัสจับต้อง 

ริ้วขบวนสวยงามสมพระเกียรติ 

บรรดาผู้อารักขาต่างทำาหน้าที่  

อย่างแข็งขันเพราะทราบดีว่า ผู้ที่

ดำาเนินไปท่ามกลางผู้คนมากมาย

นั้นคือใคร บางทีพระองค์ทรงหยุด 

อยู่ที่คนพิการ คนป่วย คนชรา หรือ 

บางครั้งก็ทรงอุ้มเด็กเล็กๆ ขึ้นมา  

สัมผัสพวกเขา ให้พร และมอบ 

สันติสุขให้กับทุกคน ไม่รู้เหน็ดเหน่ือย 

ไม่สิ้นสุด แม้ในช่วงชีวิตสุดท้ายเมื่อ

สุขภาพเริ่มถามหาการพักผ่อน และ

ร่างกายที่ใช้มาเนิ่นนาน พระองค์ยัง

คงทำาหน้าที่ซ้ำาๆ หน้าลานมหา- 

วิหาร หน้ามุกห้องทรงงาน หรือตาม

ถนนหนทางของเมืองนั้นเมืองนี้  

ประเทศนั้นประเทศนี้ ที่พระองค์

เสด็จผ่านและเยี่ยมเยือน ล้วนแล้ว

แต่พบเห็นในสิ่งเดียวกัน ....พระ 

คริสตเจ้าทรงพระชนม์

 ในถิ่นทุรกันดารแห้งแล้ง 

หรือในที่ที่เจริญอุดมสมบูรณ์ ในที่ที่

มีผู้ทนทุกข์อพยพถิ่นฐาน หรือในที่

รโหฐานราชวัง ในโรงเรียน ในสนาม

กีฬา หรือในสนามรบ ในโรงงาน

ผลิตอุปกรณ์สมัยใหม่ หรือในสถานท่ี 

ประกอบความทรงจำาในอดีต ใน

โรงภาพยนตร์ ในโรงมหรสพ หรือ

บ้านเข้าเงียบ ในเกมออนไลน์ หรือในสื่อทุ่งหญ้ากว้างใหญ่....พระคริสตเจ้าทรง

พระชนม์ เมื่อเราแต่ละคนล้วนทำาให้ตนเองเป็นดังพระพรขององค์พระเป็นเจ้า  

เป็นต้นว่าบรรดาเยาวชน เขาไม่เป็นความหวังหรืออนาคตอีกต่อไป แต่เขาเป็น

ปัจจุบัน ท่ีจะเสริมสร้างและร่วมมือกับพระศาสนจักร สังคม และโลก เพ่ือรับภาระ

อันหนักอึ้ง แต่ด้วยพลังของเขาและความเชื่อมั่นของเรา พระคริสตเจ้า จะไม่จาก

ไปไหน พระองค์จะประทับอยู่ในโลกผ่านทางบรรดาเยาวชนเหล่านั้น

 เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาแต่ละพระองค์จะออกเอกสาร ไม่ว่าจะลักษณะ 

ใด นั่นย่อมหมายถึงไม่ใช่เพียงคริสตชนในโลกเท่านั้นที่พระองค์ต้องการจะพูด 

แบ่งปัน และเชิญชวนพวกเขาให้มาสดับรับฟัง แต่พระองค์กำาลังพูดกับโลก พูด 

กับอนาคต การดำาเนินไป ความสำาเร็จ และความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ 

พระองค์ชี้ชวนให้เรามาร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์เครื่องหมายแห่งกาลเวลา และ 

ปรับทิศ ตอบรับแนวทางที่จะก้าวไปด้วยกัน และสมณลิขิตเตือนใจ ฉบับล่าสุด  

พระองค์จึงใช้หัวข้อที่ว่า “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” (CHRISTUS VIVIT) 

สมณลิขิตเตือนใจหลังการประชุมสมัชชา สำาหรับบรรดาเยาวชนและประชากร

ณ ที่นั้น พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์
 

ของพระเจ้าทุกคน

 ถ้าดูกระบวนการการทำางานแล้ว เราจะพบความน่าสนใจมากมาย เริ่ม 

ตั้งแต่การสรุปหัวข้อที่เหมาะสม น่าสนใจ ตอบรับกับสถานการณ์ของโลก การ

ออกแบบสอบถามไปยังประเทศ 

และบุคคลหลากหลาย การทำางาน 

ของคณะทำ างานที่ เป็นตัวแทน

เยาวชนจากทั่วโลก ซึ่ง 1 ใน 300  

คนนั้น มีตัวแทนจากประเทศไทย 

ด้วย การสมัชชาของบรรดาพระ 

สังฆราชจากทุกภาคส่วนทั่วโลก 

รวมทั้งผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่เฉพาะแต่

ผู้ใหญ่ ยังมีบรรดาเยาวชน ไม่ใช่ 

เฉพาะแต่ตัวแทนฝั่งคริสตศาสนา  

แต่หลากหลาย และที่นั่นมีตัวแทน 

จากสภาประมุขบาทหลวงโรมัน 

คาทอลิกแห่งประเทศไทยด้วย  

ที่สุดแล้ว จึงเกิดบทสรุปเป็นหนังสือ 

ภาษาทางการ และที่สุดก็เป็นภาษา 

ท้อง ถ่ินของเราโดยได้รับความ

ร่วมมือมากมาย จากผู้แปล คือ 

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.  

ผู้ ต ร ว จท าน แ ล ะ ช่ ว ย แน ะนำ า 

ความถูกต้องคือ บิชอปฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุข 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประธานคณะ 

กรรมการคาทอลิก เพื่ อค ริสต- 

ศาสนธรรม บาทหลวงนพดล ยอ- 

แซฟ เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์- 

งาม ตรวจทาน ขัดเกลาต้นฉบับ 

และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ 

ไทยแผนกการพิมพ์ ผ่านทางคุณ

วัชรี กิจสวัสดิ์ ผู้ดูแลจนเราได้

เอกสารอย่างเป็นทางการ ที่นอกจากจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้ว ยังเป็นคำาสอน

พระศาสนจักรที่สำาคัญสำาหรับบรรดาเยาวชน ผู้เป็นความหวังที่จะทำาให้พระ 

คริสตเจ้าทรงพระชนม์

 ธงทิวโบกสะบัด หน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร ผ่านวันเวลา จากชน 

รุ่นหนึ่งสู่ชนรุ่นหนึ่ง เสียงนั้นยังกึกก้อง แม้ว่าพวกเขาจะกลับไปยังภูมิลำาเนา 

แม้ว่าในค่ำาคืนท่ีลานมหาวิหารว่างลงและถูกปกคลุมไปด้วยความมืดของราตรี 

เหมือนพระเป็นเจ้ายังอยู่กับเราเสมอ ผ่านทางผู้แทนของพระองค์ ผ่านทางเรา

ทุกคนที่นำาพระวาจาของพระเป็นเจ้า ดำาเนินชีวิตเป็นดังศิษย์พระคริสต์ เพื่อ 

เป็นดังศิษย์ธรรมทูตประกาศข่าวดีแห่งความรักให้ก้องดังออกไป ให้พระคริสต์

ยังคงดำารงพระชนม์อยู่ ตราบจนนิรันดร์

 บาทหลวงอนุชา ไชยเดช 

 ผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

บรรณาธิการบริหาร
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“องค์กรสมัยใหม่” คณุพ่อผูบ้รหิารพร้อมทัง้พนกังานของโรงเรยีนร่วมฤดี

วเิทศศกึษา (RIS) จ�านวน 186 คน ได้เข้าร่วมการสมัมนาและพกัผ่อนประจ�าปี

ร่วมกัน หัวข้อการสัมมนาในปีนี้คือ ‘องค์กรสมัยใหม่ (Modern Organiza-

tion)’ โดยมีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R. อธิการเจ้าคณะแขวงพระมหาไถ่ 

แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษในการน�าสัมมนา ระหว่างวันที่ 5-6 

กรกฎาคม 2019 ที่บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง 

“ประชุมสัมมนาผู้นำาศาสนาอิสลาม” วันที่ 10 กรกฎาคม 2019 

เสวนา เรื่อง “มุมมองศาสนาต่างๆ กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคม

พหุวัฒนธรรม” โดยมีผู้ร่วมเสวนาศาสนาพุทธ ได้แก่ พระราชสุทธิวิมล ดร. 

เจ้าคณะจังหวัดกระบี่, ศาสนาอิสลาม ได้แก่ คุณสุนทร สีหมุ่น รองประธาน

กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดกระบี่, ศาสนาคริสต์ ได้แก่ คุณพ่อภัทรพล 

โสภณเขมสกุล เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส กระบี่ ด�าเนินรายการโดย 

คุณทวีชัย อ่อนนวน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา 

รีสอร์ท จ.กระบี่ 

“ส่งสาส์นรอมฎอน” วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11.00 น.  

ที่ส�านักจุฬาราชมนตรี คุณพ่อเสนอ ดำาเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการ

คาทอลกิเพ่ือศาสนสมัพันธ์และครสิตศาสนจกัรสมัพันธ์ ร่วมกบัคุณพ่อแดเนยีล 

มัซซา และคณะ รวม 12 ท่าน เข้าร่วมส่งสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนา

ระหว่างศาสนาแห่งสันตะส�านัก นครรัฐวาติกัน ในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน 

ฉลองวัน อีฏิ้ลฟิตริ ประจ�าปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 / ค.ศ. 2019 หัวข้อ คริสต- 

ศาสนิกชนและชาวมุสลิม: ส่งเสริมภราดรภาพสากล โดยได้รับการต้อนรับจาก

คุณสุธรรม  บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา” คุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันเสาร์ที่ 13 

กรกฎาคม 2019 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

“มิสซาแรก” คุณพ่ออรรถพล เซ็งหลี พระสงฆ์บวชใหม่ สังฆมณฑล

นครสวรรค์ ถวายมิสซาแรก ที่วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 

2019 

บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ : พระคุณเจ้าปู่กับซิสเตอร์น้อย 
โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 

ภาพพักตา



ปีที่ 43 ฉบับที่ 32 ประจำ�วันที่ 4-10 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 2 ความลับ 
ความรัก

คำาสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ วัดพระบิดาเจ้า หลังใหม่

โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานวจน-

พิธีกรรมเสกและวางศิลาฤกษ์ วัดพระบิดาเจ้า หลังใหม่ (อ่านต่อหน้า 15)

เหลียวหลัง...แลหน้า เครือข่ายคาทอลิกไทย
เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT) 
ผู้แทนหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรคาทอลิกและคณะนักบวชในนาม Talitha  

Kum Thailand เข้าร่วมประชุม (อ่านต่อหน้า 14)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีรับสั่งให้พิมพ์เอกสารท่ียืนยันถึง

ความลับเด็ดขาดเกี่ยวกับทุกสิ่งท่ีมีการพูดกันในท่ีฟังแก้บาปพร้อมกับเรียกร้อง

ให้บาทหลวงทุกองค์ต้องปกป้องความลับด้วยทุกวิถีทาง

 “การปกป้องความลับของศีลอภัยบาปของผู้ฟังแก้บาปหากจ�าเป็น 

แม้จะถึงกับต้องหลั่งเลือดก็ต้องยอม นี่เป็นกฎข้อบังคับที่ต้องซ่ือสัตย์ไม่เพียง

แต่กับผู้ท่ีมาแก้บาปเท่านั้น ความศักดิ์สิทธิ์มีมากกว่านั้น จ�าเป็นต้องเป็น

ประจักษ์พยานและเป็นมรณสักขีต่ออ�านาจไถ่กู้ที่มีอัตลักษณ์ทั้งจ�าเพาะและ

สากลของพระคริสตเจ้าและของพระศาสนจักร”

 (คำาสั่งจาก “Apostolic Penitentiary” เกี่ยวกับความสำาคัญของการ

สงวนเรื่องภายใน และเรื่องที่มิอาจล่วงเกินได้แห่งความลับในที่ฟังแก้บาป” การ

ประกาศนี้ออกมาโดยสำานักข่าววาติกัน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019)




