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สามเณรณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี สามเณรสมศักดิ์ ตู้ส�าราญ สามเณรลิขิต สัพโส สามเณรอานนท์  ตันชัย      สามเณรนนทชัย  ริทู 

สามเณรธรรมชาติ ชอบพงไพร สามเณรพิชิต จ�าปาพยุง สามเณรศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน สามเณรรัฐพล ลุนอุบล สามเณรธงชัย ทองรส

สถาบันแสงธรรม บวช 10 สังฆานุกร
สถาบันแสงธรรม ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีบวชสังฆานุกร (อ่านต่อหน้า 4)

“สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้า  ร่วมด้วยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ บิชอป 

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บิชอปลอเรนซ์ 

เทียนชัย สมานจิตบิชอป ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ โดยมีพระสงฆ์ และ 

สัตบุรุษมาร่วมพิธีจ�านวนมาก ที่วัดน้อยอารามพระหฤทัย กรุงเทพฯ  วันศุกร์ที่ 

28 มิถุนายน 2019

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลอง 24 ปี วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ซอยนนทรี 14 ยานนาวา 

ร่วมด้วยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ วัน

อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 
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1 ปี สถาปนาเขตศาสนปกครองเชียงราย  
 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2019 เขตศาสนปกครองเชียงราย น�าโดย 
บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสงฆ์ นักบวชหญิง-ชาย และคริสตชน  
เขตศาสนปกครองเชียงราย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการฉลอง 
350 ปี มิสซังสยาม และโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสถาปนาเขตศาสนปกครอง
เชียงราย
  วันที่  5 กรกฎาคม 2019 ก่อนวันฉลอง 1 วัน มีกิจกรรมฟื้นฟู 
จิตใจกลุ่มคริสตชนของเขตเชียงราย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกว่า 200 คน  
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และทีมงานคุณพ่อคณะคามิลเลียน เป็นวิทยากร
ให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจ และปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณภาคค�่า โดยบิชอป 
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขตศาสนปกครองเชียงใหม่  
 ส�าหรับกลุ่มคริสตชนเขตศาสนปกครองเชียงราย ประกอบด้วยพี่น้อง 
คริสตชนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น อาข่า ลาหู่ ปกาเกอะญอ เมี่ยน ม้ง ลีซู  
ไทยใหญ่ จีน และชนพื้นราบ ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระ
ศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวกนั่นเอง  
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2019 เป็นวันฉลองครบ 1 ปี แห่งการสถาปนาเขต 
ศาสนปกครองเชียงราย โดยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลศิ แห้ล้อม ประมขุเขตปกครอง
เชียงราย เป็นประธาน พร้อมกับบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดา
พระสงฆ์ นักบวชหญิง-ชาย พี่น้องคริสตชนทั้งจากพื้นราบและบนดอยมาร่วม
เป็นจ�านวนมาก และมีคณะศาสนาจารย์สภาคริสตจักรจากเชียงใหม่ น�าโดย
ศาสนาจารย์วิรัช  โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 
เพื่อนร่วมงานศาสนสัมพันธ์กับบิชอปวุฒิเลิศ ได้มาร่วมยินดีด้วย พร้อมกันนี้ 
ได้จัดพิธีโปรดศีลก�าลังให้กับนักเรียน เยาวชน และคริสตชนตามหมู่บ้าน จ�านวน 
116 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์
 บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ให้ข้อคิดว่า “ในโอกาสที่เรามาร่วมกัน 
ขอบพระคุณพระเจ้าครบ 1 ปี แห่งการสถาปนาเขตศาสนปกครองเชียงรายนี้ 
เมื่อมองย้อนกลับไปจะพบถึงความรักและพระพรของพระองค์ที่มีต่อเรา พ่อได้ 
เลือกบทอ่านในวันฉลองมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งเป็นสถานท่ีส�าคัญ เป็น
เครือ่งหมายรากฐานของความเชือ่ เป็นเครือ่งหมายของพระเยซคูริสตเจ้าท่ีประทับ
อยู่กับพระศาสนจักรของพระองค์ที่มองเห็นได้บนโลกนี้ และพระองค์ทรงเลือก 
นักบุญเปโตรเป็นผู้สืบทอดงานของพระองค์บนโลกนี้ซึ่งไม่มีศัตรูท�าลายได้ เช่น
เดียวกัน พระศาสนจักรเขตเชียงราย ซึ่งหมายถึงตัวเราแต่ละคนที่ประกอบรวม
กันขึ้นมาเป็นพระศาสนจักรท้องถิ่น และตัวเราแต่ละคนเป็นวิหารที่ประทับของ
พระองค์ ดังนั้นอย่าท�าลายวิหารของพระองค์ให้เป็นมลทิน เช่นเดียวกันพระเยซู
เจ้าเองเป็นวิหารใหม่ที่ยอมให้ร่างกายถูกท�าลายด้วยการรับแบกกางเขนยอมตาย
บนกางเขนแล้วกลับคืนชีพในวันที่สามเพื่อท�าลายบาปและน�าความรอดมาให้
มวลมนุษย์
 วหิารทีเ่ป็นตัวอาคารวัตถุภายนอกก็ด ี แต่ท่ีส�าคญักว่าคอืตวัเราแต่ละคน 
ต้องเป็นวหิารท่ีประทบัของพระเจ้า ดงัน้ัน เราอย่าท�าให้วิหารท่ีเป็นตวัเราแต่ละคน
นัน้เป็นมลทนิบาป เราจะต้องรกัษาวิหารของพระเจ้าทีเ่ป็นตวัเราแต่ละคนให้สะอาด
ด้วยความรัก เอาใจใส่ต่อคนรอบข้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน�้าใจต่อกัน 
โอกาสที่เรายังอยู่ในช่วงฉลองครบ 350 ปี มิสซังสยามนี้ เราจะมีส่วนร่วมฉลอง
อย่างไร ก็ด้วยการรักษาความเชื่อที่บรรดามิชชันนารีได้น�ามาให้กับบรรพบุรุษ
ของเรา เราจะต้องบ�ารุงรักษาและสืบทอดความเชื่อนี้ด้วยความรัก ความอดทน
ต่อความยากล�าบาก และร่วมกันประกาศข่าวดีด้วยการเป็นประจักษ์พยานด้วย
การด�าเนินชีวิตสอคล้องกับความเชื่อของเรา เมื่อเขาเห็นเราแล้วรู้ว่าเราเป็นศิษย์
ของพระเยซูเจ้า”
 ท้ายที่สุด บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ 
กล่าวยินดีกับเขตเชียงราย ว่าการแบ่งเขตปกครองเพิ่มซึ่งหมายถึงความเจริญ
ก้าวหน้าของพระศาสนจักร และเพื่อจะได้รับใช้ให้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์แก่พี่น้อง
ได้ทั่วถึงมากขึ้น ขอบคุณบิชอปวุฒิเลิศ ที่ยินดีรับหน้าที่เป็นประมุขเขตเชียงราย
มาครบ 1 ปีแล้ว ด้วยความร่วมมือของบรรดานักบวชหญิง-ชาย พี่น้องสัตบุรุษ
ทุกท่านจะท�าให้งานประกาศข่าวดีในเขตเชียงรายเจริญยิ่งๆ ขึ้น โดยการน�าของ
พระจิตเจ้า” และได้มอบภาพอาหารมื้อสุดท้ายให้เป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

ฉลอง 50 ปี คณะคูร์ซิลโล
แห่งพระคริสตศาสนา (ประเทศไทย) 

 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธานในมิสซาโอกาสฉลอง 50 ปี คณะคูร์ซิลโลแห่งพระ 

คริสตศาสนา (ประเทศไทย) ร่วมกับพี่น้องคูร์ซิลลิสตาพระสงฆ์ นักบวช 

และฆราวาส ประมาณ 500 คน ที่วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา 

จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ได้มีการประกาศแต่งตั้ง คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ 

เป็นจิตตาธิการระดับชาติ แทนคุณพ่อมีคาแอล วีระ ผังรักษ์ โดยบิชอป 

ซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศรี เป็นผูล้งนาม ในนามประธานคณะกรรมการคาทอลกิ 

เพือ่ครสิตชนฆราวาส ในสภาประมขุบาดหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย

 คณะคูร์ซิลโลฯ เป็นองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม ที่ถูกน�าเข้ามาในประเทศ 

ไทย โดยคุณพ่อยวง บัปติส บุญเลิศ ธาราฉัตร ภายหลังจากที่ท่านได้ไปเข้า

รับการอบรมที่ประเทศฟิลิปปินส์ การอบรมรุ่น 1 (ชาย) จึงเกิดขึ้น ระหว่าง 

วันที่ 26-29 กรกฎาคม 1969 และนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 50 ปีเต็ม โดยมี

คูร์ซิลลิสตา (สมาชิกของคณะฯ) ที่ถูกบ่มเพาะด้วยจิตตารมณ์ “รักและรับใช้” 

ทั้งบิชอป พระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส รวมทั้งสิ้น 6,136 ท่าน ทั่วทั้ง 11 

สังฆมณฑล มีการอบรมแล้ว 169 รุ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2019)
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สถาบันแสงธรรม (ต่อจากหน้า 2)

พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีแต่งต้ังผู้อ่าน 

พระคัมภีร์ โดยบิชอปฟิลิป บรรจง  ไชยรา วันเสาร์ที่ 

17 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่อาคารมารดา

พระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ. 

นครปฐม และขอเชิญร่วมงานชุมนุมคนแพร่ธรรม 

“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” โอกาสฉลอง 350 

ปี มิสซังสยาม ค.ศ. 1669-2019 ตั้งแต่เวลา 13.30-

16.00 น. ที่หอประชุมลุกซ์ มุนดิ วิทยาลัยแสงธรรม 

สามพราน 

 ประวัติสังฆานุกรทั้ง 10 องค์ มีดังนี้ 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2 องค์ ได้แก่

 สามเณรเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี เกิด 

วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1991/พ.ศ. 2534 ที่โรง-

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ รับศีล 

ล้างบาปที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) เป็น 

สัตบุรุษวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) บิดาชื่อ 

สุรพล เอี่ยมเศรษฐี (เสียชีวิต) มารดาชื่ออันนา คมข�า 

เอี่ยมเศรษฐี มีพี่น้องในครอบครัว 2 คน เป็นบุตรคน

ที่ 1  

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอ�านวยวิทย์ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

 ระดับปริญญาโท วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดดวงหทัยนิรมลของ

แม่พระ (ปากลัด)

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ วิชา หิรัญ-

ญการ    

 บ้านเณรเลก็ สามเณราลยันักบุญยอแซฟ สาม- 

พราน นครปฐม                        

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์  

นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ที่สามเณรา- 

ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560 โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์   

วิสิฐนนทชัย

 ได้รบัแต่งตัง้เป็นผูช่้วยพธิกีรรม ทีส่ามเณราลยั 

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 

2018/พ.ศ. 2561 โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร  

สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์ “ประโยชน์ล�้าค่า คือการรู้จักพระ 

คริสตเยซู” (ฟป 3:8)

 สามเณรเปโตร สมศักดิ์ ตู้ส�าราญ เกิดวันที่ 

3 ตุลาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532 ท่ีโรงพยาบาลนครปฐม 

รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นสัตบุรุษ 

วัดนักบุญเปโตร สามพราน บิดาช่ือโปลีการ์ป เสกสรร 

ตู้ส�าราญ มารดาชื่อวิกตอเรีย อุทัย ตู้ส�าราญ มีพี่น้อง

ในครอบครัว 2  คน เป็นบุตรคนที่  2 

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนนักบุญเปโตร สาม- 

พราน นครปฐม  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนักบุญเป-

โตร สามพราน นครปฐม 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

 ระดับปริญญาโท วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

กระแสเรียก

 เข ้าบ ้านเณรในนามของวัดนักบุญเปโตร 

สามพราน 

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเปโตร สานิจ สถะ- 

วีระวงส์  

 บ้านเณรเล็ก นักบุญยอแซฟ สามพราน

 บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ที่บ้านเณร

ใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่  12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560 โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย

 ได้รับแต่งตัง้เป็นผูช่้วยพิธกีรรม ท่ีบ้านเณรใหญ่ 

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่  18 สิงหาคม ค.ศ. 

2018/พ.ศ. 2561 โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์ “แม้ร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าอ่อน

ก�าลงั พระเจ้าก็ทรงเป็นหลักศิลาแห่งดวงใจ ทรงเป็น

ทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าตลอดไป” (สดุดี 73:26)

 

 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 1 องค์ ได้แก่

 สามเณรยอแซฟ ลิขิต สัพโส เกิดวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991/พ.ศ. 2534 ที่โรงพยาบาล 

พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

รับศีลล้างบาปที่วัดพระคริสตราชา นาจาร เป็นสัตบุรุษ

วัดพระคริสตราชา นาจาร บิดาชื่อเปาโล สมภาร สัพโส

มารดาชื่ออากาทา พรสวรรค์ สัพโส มีพี่น้องใน

ครอบครัว 4 คน เป็นบุตรคนที่  2

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาจาร 

 ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

ท่าแร่

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โย- 

เซฟ ท่าแร่

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

 ระดับปริญญาโท  วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดพระคริสตราชา  

นาจาร 

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อบัญชา  ไชยรา 

 บ้านเณรเล็ก บ้านเณรฟาติมา  ท่าแร่

 บ้านเณรกลาง บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ที่บ้านเณร

ใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560 โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย

 ได้รบัแต่งตัง้เป็นผูช่้วยพธิกีรรม ทีบ้่านเณรใหญ่ 

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 18 สิงหาคม 2018 

โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์  DEUS CARITAS EST (1ยน 4:8)

 สังฆมณฑลจันทบุรี 1 องค์ ได้แก่

 สามเณรฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์  ตันชัย เกิด 

วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1991/พ.ศ. 2534 ที่โรง-

พยาบาลตราด รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระรับสาร ตราด

เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระรับสาร ตราด บิดาชื่อฟรังซิส 

เซเวียร์  อุทัย  ตันชัย มารดาชื่อเทเรซา กัลยาณี   

ตันชัย มีพี่น้องในครอบครัว 3 คน  เป็นบุตรคนที่ 3 

การศึกษา 

 ระดับประถมศกึษา โรงเรยีนมารดานสุรณ์ ตราด 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมารดา- 

นุสรณ์ ตราด

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดารา-

สมุทร ศรีราชา

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

นครปฐม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระรับสาร ตราด

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเปาโล สุพจน์ นัม- 

คณิสรณ์ 

 บ้านเณรเล็ก บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา จ. 

ชลบุรี

 บ้านเณรกลาง บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ จ.นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน 

จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ที่บ้านเณร 

แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560  โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย

(อ่านต่อหน้า 14)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 11)

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

25 กรกฎาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นาน 8 ปี ที่สุดก็มาถึงช่วงเวลานี้   พระคุณเจ้าเควิน 

วานน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลแห่งออเรนจ์ ประกาศ 

ในพิธีเสกว่า

 “ขอให้การเสกถวายได้ท�าให้พระวิหารหลังน้ี

เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระวรกายของพระคริสตเจ้า

ในสังฆมณฑลแห่งออเรนจ์และพระศาสนจักรสากล

จักรวาล”

l การเปิดเสกวิหารของพระคริสตเจ้าที่สร้างด้วยแก้ว

กระจกทั้งหลังในเมืองออเรนจ์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  มี

สัตบุรุษกว่า 3,000 คนมาร่วมเป็นสักขีพยาน การปรับ

เปลี่ยนพื้นที่เดิม 34 เอเคอร์ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัย

โปรเตสแตนท์ เทเลแวนเจลิสต์ ให้กลับเป็นวิหารของ

คาทอลิก การปรับปรุงพื้นที่และสร้างวิหารใหม่นี้มีมูลค่า 

72.3 ล้านดอลลาร์  ภายในอาคารสูงเท่าตึก 7 ชั้น  ติด

ตั้งบานประตูใหญ่ของตัววิหาร  ม้านั่งท�าจากไม้วอลนัท 

และพื้นปูด้วยหินอ่อน  บุผนังด้วยกระจกกว่า 11,000 

แผ่นเพื่อให้แสงส่องสว่างแก่ภายในตัววิหาร ในขณะที่

ไม้กางเขนหนัก 1,000 ปอนด์แขวนเหนือพระแท่นหิน

อ่อน

l หีบพระธาตุโบราณบรรจุไว้ภายใต้พระแท่น เป็น

พระธาตุ 9 ชิ้น 1 ใน 9 เป็นโลหิตของนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา พิธีเสกถวายประกอบด้วย

พิธีกรรมตามธรรมประเพณีและความหมายสัญลักษณ์

อันศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆราชชโลมเจิมพระแท่นหินอ่อน

ด้วยน้�ามันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นมีการเผาก�ายานในกระถาง

ที่ท�าขึ้นพิเศษเพื่อใช้ในทุกพิธีมิสซา เป็นเครื่องหมายว่า

ของถวายและค�าภาวนาของทุกคนได้ทูลถวายขึ้นไปสู่

พระเจ้า

l พิธีเสกถวายวิหารใหม่ใช่เวลา 4 ชั่วโมงแต่ก็นับ

เป็นการเริ่มศักราชใหม่ของคาทอลิกในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

เมืองออเรนจ์ แคลิฟอร์เนีย : เปิดเสกวิหาร
ของพระคริสตเจ้าอันงดงามทำาด้วยกระจกทั้งหลัง

เพราะดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่อีกมุมหนึ่งถัดไปใกล้ๆ นี่เอง 

ชาวเมืองออเรนจ์จึงหวังว่าสังฆมณฑลของพวกเขา 

น่าจะเป็นหมุดหมายใหม่ของนักท่องเท่ียวที่ ใครก็

สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้  วิหารหลังนี้เชื่อมโยงกับวัด

ในเขตปกครอง 62 วัดในเมืองออเรนจ์ บัดนี้มีพิธีมิสซา

เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้น ทั้งภาษาอังกฤษ สเปน 

เวียดนามและภาษาจีนแมนดาริน

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805



ปีที่ 43 ฉบับที่ 33 ประจำ�วันที่ 11-17 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 6

บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

สวมหมวกของพ่อด้วยความภาคภูมิใจ
“จงหาถุงเงินที่ไม่มีวันช�ารุด จงหาทรัพย์สมบัติ

ที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์” (ลูกา 12:33)

 เมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็ก พ่อของเธอท�างานที่โรงไฟฟ้าถ่านหินคลีฟ-

แลนด์ เลียบชายฝั่งของทะเลสาบอีรี  เธอไม่เคยรู้ถึงสิ่งท่ีพ่อของเธอท�า และ

ท่านไม่เคยพดูถงึงานของท่านเลย  แต่เธอทราบถงึผลทีเ่กดิจากการท�างานของ

พ่อ พ่อมีอาการหัวใจวายครั้งแรกและรับการผ่าตัดตอนอายุ 48 ปี  ท่านเคย

ผ่าตัดที่หัวไหล่มือและกระดูกสันหลังในปี 1993  และท่านก็หัวใจวายเสียชีวิต

เมื่ออายุ 69 ปี 

  มากาเรต็เหน็พ่อของเธอทีโ่รงงานเพียงครัง้เดยีว  ท่านท�างานล่วงเวลา

และเธอก็เอาอาหารเย็นมาให้ท่าน ท่านมักจะอาบน�้าหลังเลิกงาน ดังนั้น จึง 

ดสูะอาดเมือ่กลับมาท่ีบ้านแล้ว  แต่คนืน้ันเธอเหน็พ่อท�างานอยูเ่ตม็ไปด้วยเหง่ือ

และเถ้าถ่าน  เป็นครั้งแรกท่ีเธอเข้าใจว่าท�าไมพ่อถึงโกรธอยู่บ่อยๆ อย่างมี

เหตุผล

  ในปี 2001 โรงไฟฟ้าถ่านหนิปิดตวัลง ผูด้แูลท้องถิน่ได้ท�าการปรับปรงุ

โรงไฟฟ้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานสีเขียว  เธอจึงรู้ว่าพ่อไม่ต้องการให้เธอ

เห็นงานที่พ่อท�า แต่เธอก็เข้าใจว่าท�าไมพ่อถึงต้องปิดบังเรื่องนี้  อดีตหัวหน้า

พนักงานพาเธอเดินชมผ่านเขาวงกตของโรงไฟฟ้าเก่าในพื้นที่ที่ไม่มีหน้าต่าง 

ซึง่ส่วนใหญ่อยูต่�า่กว่าระดบัน�า้ทะเล  อณุหภมูภิายในมกัจะสงูกว่าอณุหภมูปิกติ 

หลายเท่าตวั  เขาอธบิายถงึความอนัตรายว่า “เราก�าลงัท�างานกับการปะทุระเบดิ

ที่ต้องควบคุมอย่างต่อเนื่องของถ่านหินที่ถูกบด” เขาอธิบายต่อ  “เราเป็นคน 

ท�างานอย่างท่ีคนท่ัวไปมองไม่เห็น  เราอยู่ในหลุม ในอยู่ความมืด และคน 

ส่วนใหญ่ไม่รูว่้าเรามตีวัตนอยู”่ หวัหน้างานชีไ้ปท่ีพ่อของเธอท�างานและหน้าท่ี

รับผิดชอบที่เขาท�า  “ฉันไม่รู้เลย” นั่นคือค�าพูดของเธอที่พูดซ�้าแล้วซ�้าอีก

  ในตอนท้ายของการเข้าชม อดีตพนักงานคนนั้นพูดว่า “คุณน่าจะ

ต้องเข้าใจอะไรบางอย่าง  เพราะคุณพ่อของคุณ ท่านเป็นช่างซ่อมบ�ารุง  ท่านรู้

ทุกอย่างทุกตารางนิว้ของโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ ถ้ามอีะไรเสยีหายท่านกจ็ะเป็นคนซ่อม 

ท่านท�างานท่ีอันตรายท่ีสดุในทีแ่ห่งนี ้ หลายคนไม่สามารถท�าในสิง่ทีท่่านท�าได้”

 ไม่กี่วันต่อมาลูกสาวของมากาเร็ตจบการศึกษาจากวิทยาลัย  เธอให้

หมวกคนงานที่ได้จากโรงงานพร้อมกับข้อความที่ว่า “เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึก

สั่นคลอนหวั่นไหว กลัวที่จะก้าวต่อไป ให้ใส่หมวกใบนี้ เดินไปที่หน้ากระจก 

และคิดถึงคุณตาของลูกที่เคยสวมหมวกนี้ท�างานมาก่อน”

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกมองเห็นถึงมรดก คุณงามความดี ความรัก 

ท่ีบรรดาบรรพบุรุษ ปูย่่าตายาย บดิามารดาทีพ่วกท่านได้พยายามอบรมส่ังสอน 

ด้วยความรัก ให้ลูกเข้าใจถึงคุณค่าและความส�าคัญของคุณความดีเหล่านั้น  

ท่ีพระองค์ได้ประทานให้กบัพวกท่านมาก่อนแล้วนัน้ โปรดให้ลูกสามารถมีพลงั 

ในการส่งต่อสิ่งเหล่านั้นต่อไปๆ อีกด้วยเทอญ อาแมน

พระผู้เดินดิน (2)
 ตั้งแต่พระเจ้าเสด็จมาเดินดิน
 ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไป
 ก่อนนี้มนุษย์เป็นใหญ่
 คิดเองท�าเองตัดสินเอง
 ทุกอย่างทั้งสิ้น...ตัวคนเดียว
 ถึงมิติสังคมจะสร้างความส�านึกถึงคนรอบข้าง
 ทั้งความสัมพันธ์ทั้งการพึ่งพาทั้งการคบค้า
 แต่ลึกลงไปในตัวตน
 แต่ละคนยืนยันความเป็นเอกเทศ
 ตัวฉันชีวิตฉันอุดมการณ์ฉัน
 เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ฉันกับฉัน
 จากโลกนี้ไปก็ฉันกับฉันอยู่แล้ว
 พร้อมตั้งกฎตั้งกติกาปกป้องความเป็นส่วนตัว
 ในสังคมบางคนอาจเป็นใหญ่

ใหญ่กว่าฉันด้วยต�าแหน่งด้วยบทบาทด้วยหน้าที่
แต่ในพื้นที่ความเป็นฉัน
ฉันยังคงเป็นใหญ่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
พอพระเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์

 และประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์
 แทนที่จะเป็นข่าวดีแทนที่จะถือเป็นบุญ
 กลับพากันมองว่าพื้นที่สังคมพื้นที่ส่วนตัวก�าลังถูกคุกคาม
 จึงเกิดท่าทีอย่างที่นักบุญยอห์นเขียนในพระวรสาร
 “พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์
 แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์” (ยน 1:11)
 คนเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมสมัยนั้น
 เกรงจะต้องสูญเสียความยิ่งใหญ่ไปต่อหน้าต่อตา
 จึงวางแผนก�าจัดพระเจ้าผู้เสด็จมาตั้งแต่ยังไม่ครบสองขวบ
 พอออกมาเทศน์สอนประกาศข่าวดี
 ก็มีคนคอยหาเรื่องจับผิดโจมตีใส่ร้าย
 ด้วยกลัวจะสูญเสียฐานะอภิสิทธิ์เกียรติยศ
 เลยวางแผนก�าจัดพระเจ้า...กระทั่งรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง
 กระนั้นก็ดีพระเจ้าทรงยืนหยัดรักเสมอต้นเสมอปลาย
 พวกเขาร้ายท�าลายร่างกายพระองค์ได้
 แต่ท�าลายชีวิตพระองค์ท�าลายความรักพระองค์ไม่ได้
 ก่อนนี้ร่างกายท�าให้พระองค์มีขีดจ�ากัด
 แม้นอยากจะไปพบไปร่วมชีวิตกับทุกคน
 ก็ทรงท�าไม่ได้ด้วยความจ�ากัดทางกายภาพทางเวลาทางพื้นที่
 กระทั่งเมื่อทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้ว
 ทรงสามารถไปได้ทุกแห่งทุกเวลา
 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 มนุษย์อยู่ที่ไหนพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น
 แต่จนแล้วจนรอดมนุษย์ก็ยังไม่พร้อมเต็มร้อย
 หากกราบไหว้ขอพรพระองค์จากสวรรค์
 ดูจะสบายใจดีกว่า
 ถ้าต้องมีพระองค์อยู่เคียงข้างตลอดเวลา
 ก็คงต้องอึดอัดล�าบากใจไม่น้อย
 อยู่กับคนรอบข้างในแต่ละวันยังสบายใจในระดับหนึ่ง
 อย่างน้อยคิดอะไรไม่มีใครรู้
 แต่กับพระองค์ยังไม่ทันจะคิดก็ทรงรู้หมด
 เลยลงเอยจัดที่ประทับให้พระองค์ในวัดในวิหาร
 สร้างสวยสร้างสง่าสร้างโอ่โถงโอฬารเต็มที่
 ให้สมพระเกียรติให้เทียบทันพระเดชานุภาพ
 เสาร์อาทิตย์แวะหากราบไหว้นมัสการขอพร
 ระหว่างสัปดาห์นึกได้ก็สวดก็ขอพรก็ขอบพระคุณ
 สิ่งที่นักบุญยอห์นเขียนจึงยังเป็นประวัติซ้�ารอย
 “พระองค์เสด็จมาหา...แต่คนยังไม่พร้อมต้อนรับ” 
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สิทธิและความชอบธรรมของทารกในครรภ์ 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  ค.ศ. 2019 อาร์ชบิชอปเอมอน มาร์ติน แห่งอัครสังฆมณฑลอาร์มาจห์ ประเทศ

ไอร์แลนด์  และดูแลชุมชนวัดโดรมอร์ ทางตอนเหนือของประเทศได้ เป็นประธานเปิดงานการกุศล  “วิ่งเพื่อชีวิต”  

ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงดับลิน ไอร์แลนด์ 

 อาร์ชบิชอปมาร์ติน กล่าวแก่ศาสนิกชนและบรรดาสื่อมวลชนท่ีมาร่วมงานว่า   “ช่างเป็นเร่ืองน่าเศร้าใจ 

ที่ในสังคมปัจจุบันของเรา มีผู้ท�าหน้าที่ออกกฎหมายบางคนได้ ‘เร่งรัด’ ให้ปลิดชีวิตมนุษย์ผู้ที่ไม่สามารถป้องกัน

ตนเองได้”

 ในวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ขอยืนเคียงข้างชาวไอร์แลนด์จ�านวนมากที่เชื่อมั่นว่า   การตั้งครรภ์เป็นความ

เกี่ยวข้องของสองชีวิต  ได้แก่ชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ของเธอ  และชีวิตทั้งสองนั้นต่างก็ต้องการ ความ

รัก ความเคารพ และการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย 

 “พ่อมาร่วมงานว่ิงการกศุลนี ้  เพราะเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นอย่างต่อเนือ่งยาวนานทีจ่ะยนืยนัหนกัแน่นดังเดมิ  ถึง

สิทธิและความชอบธรรมของทารกในครรภ์  การสังหาร 

หรือฆ่า หรือผลาญชีวิต โดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์

ในครรภ์มารดาถือเป็นบาปหนัก  และเราจ�าเป็นต้อง

หลีกเลี่ยงทุกวิถีทางที่จะท�าให้หมดความรู้สึกว่าชีวิต

มนุษย์ทุกๆ ชีวิตมีคุณค่า ทั้งน้ีไม่รวมถึงชีวิตของ 

สรรพสิ่งสร้างอื่นๆ เช่นกัน”

 “กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา  พ่อขอความร่วมมืออย่าง 

เป็นรูปธรรมให้ท�าตามประชามติในเรื่องการท�าแท้ง โดย

เฉพาะในมารดาท่ีอ่อนแอที่รู้สึกว่าการท�าแท้งเป็นเพียง

หนทางเดียวที่จะช่วยแก้วิกฤติส�าหรับสตรีเหล่านั้น    

เรามีวิธีการใหม่อื่นๆ ที่สามารถแก้วิกฤติแก่พ่อแม่ที ่

ไม่พร้อมมีบุตรหรือไม่?  และเราได้ช่วยเหลือพ่อแม่ที ่

รู ้สึกว่าการเลือกที่จะท�าแท้งเป็นการแก้ปัญหาที่ผิด

อย่างไร?

 “พ่อมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการเสนอ

ให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติเร่ืองการท�าแท้งถูกกฎหมาย

ในไอร์แลนด์เหนือมผีลบังคบัใช้  ซ่ึงจะส่งผลให้ชีวิตทารก

ในครรภ์จ�านวนมากถกูท�าลาย    เป็นเรือ่งน่าเศร้างอย่างยิง่ 

ส�าหรับมนุษยชาติเมื่อนักกฎหมายที่เห็นด้วยกับการ

ท�าแท้ง ‘เร่งรัด’ การบังคับใช้กฎหมาย ท�าให้ทารกใน

ครรภ์มารดาท่ีไม่มีปากเสียงจะปกป้องชีวิตต้องจบชีวิต

ลงอย่างไม่มีทางเลือก”

 เช่นเดียวกับคนอื่นๆ จ�านวนมาก  พ่อเชื่อมั่น 

ว่าเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะฟื้นฟูงานบริหารจัดการ

ในประเทศไอร์แลนด์เหนอื   เพือ่ว่าประชาชนชาวไอร์แลนด์ 

ของเราจะได้รับการบริการทางสังคมและสุขอนามัยท่ีดี 

เพ่ือประโยชน์สุขของปวงชน   ขอให้เราใช้โอกาสของ 

วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีจะรณรงค์เพ่ือสิทธิการ 

มีชีวิตของประชากรที่อ่อนแอของเราได้แก่เด็กทารก 

ที่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกเหล่านี้

 ขอบข่ายทางกฎหมายเพื่อปกป้องชีวิตทารก

ในครรภ์ให้ได้เกิดมาเป็นสิ่งส�าคัญเป็นเร่ืองของการ

เคารพในสิทธิการมีชีวิตของเด็กแต่ละคนและเด็กๆ  

ทุกคน และเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่เราด�าเนิน

ชีวิตอยู่ร่วมกัน  พ่อขอต่อบรรดาคริสตชนคาทอลิก  และ 

ผู้ท่ีมุ่งมั่นในอุดมการณ์ต่อสิทธิในการด�ารงชีวิต  ให้

เรียกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาให้ความ

ส�าคัญต่อชีวิตทารกในครรภ์มารดาเป็นเร่ืองจ�าเป็น 

เร่งด่วน ขอให้ผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้เพยีรพยายาม

สนับสนุนให้ชีวิตทารกในครรภ์มารดาได้รับการปกป้อง

คุ้มครอง โดรมอร์ เป็นเมืองเล็กๆ และมีชุมชนวัดตั้งอยู่

ทางตอนเหนือของประเทศไอร์แลนด์  ระยะทาง 31 

กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเบลฟาสต์  สถิติ

ปี ค.ศ. 2001  มีประชากร 4,968 คน  และเพิ่มเป็น 

6,003  คน ใน ค.ศ. 2011

หมายเหตุ

 ดับลิน (Dublin) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ชื่อดับลินในภาษา

ไอริชมีความหมายว่า “สระน�้าสีด�า” (Black Pool) 

ดับลินมีพื้นที่ประมาณ 114.99 ตารางกิโลเมตร มี

ประชากรประมาณ 495,781 คนในเขตตัวเมือง

 ไอร์แลนด์ ช่ือทางการคอืสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

(Republic of Ireland) นับเป็นสมาชิกที่อยู่ไกลสุดทาง

ตะวันตกของสหภาพยุโรป มีประชากร 4 ล้านกว่าคน 

เป็นประเทศบนเกาะไอร์แลนด์ อยู่ห่างจากทวีปยุโรปไป

ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่ง

ที่ใช้เงินยูโร

พระศาสนจักรคาทอลิกในยูเครน 
 ส�านักข่าวประจ�าสันตะส�านักประกาศเมื่อ 

วันที่  5-6  กรกฎาคม ค.ศ. 2019       สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานการประชุมผู้น�าศาสนา 

ของพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตกรีกในประเทศยูเครน  

เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์และพันธกิจให้เป็นหน่ึงเดียวกัน  

ทั้งนี้ บรรดาอาร์ชบิชอปของพระศาสนจักรคาทอลิก

จารีตกรีก  สมาชิกสมัชชาถาวร และผู้น�าผู้มีอ�านาจเต็ม

ประจ�าโรมันคูเรีย ร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 ในโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตรัสแสดงความชื่นชมยินดีในประวัติศาสตร์ของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกตะวันออก ทั้งในด้านจิตวิญญาณ  

ด้านพิธีกรรม  ด้านเทววิทยา  และแบบบัญญัติธรรม

ประเพณี  ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสถาบันพระสันตะ- 

ปาปา ซึ่งยืนยันและรับรองด้วยโลหิตของบรรดามรณ-

สักขี

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ “พัฒนาและก่อให้บังเกิด

ผล” แก่พระศาสนจักรตะวันออกในโลกปัจจุบัน  ผู้ร่วม 

งานได้มุง่เน้นความส�าคัญของ “งานอภบิาล การประกาศ

ข่าวดี ความปรองดองระหว่างศาสนา และกระแสเรียก

เป็นพระสงฆ์และนักบวช ของพระศาสนจักรคาทอลิก

จารีตกรีก ในบริบทของสถานการณ์ด้านสังคม และ

การเมือง โดยเฉพาะวิกฤติด้านสงครามและสิทธิความ

เป็นมนุษย์ในยูเครน”  เนื้อหาการประชุมยังสะท้อนถึง 

“งานบริบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก” 

 สันตะส�านักปรารถนา  “ที่จะส่งเสริมการพัฒนา 

ความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรคาทอลิกจารีต

กรีกในประเทศยูเครนทั้งด้านเอกลักษณ์และพันธกิจ

ของพระศาสนจักร”

หมายเหตุ

 ยูเครน (Ukraine) เป็นประเทศในยุโรปตะวัน

ออก มอีาณาเขตทางตะวนัออกติดต่อกบัประเทศรัสเซยี 

ทางเหนือติดต่อกับเบลารุส ทางตะวันตกติดต่อกับ

โปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ทางตะวันตกเฉียงใต้

ติดต่อกับโรมาเนียและมอลโดวา ทางใต้และตะวันออก

เฉียงใต้จรดทะเลด�าและทะเลอะซอฟตามล�าดับ ยูเครน

มีพื้นที่ 603,628 กม. ซึ่งมีอาณาเขตอยู่ในทวีปยุโรป

ทั้งหมด

 พื้นที่ประเทศยูเครนในคริสตศตวรรษที่ 9 เป็น

ศูนย์กลางของวัฒนธรรมสลาฟตะวันออกในยุคกลาง 

ซึ่งส่งผลให้เกิดรัฐที่มีอ�านาจในแถบนั้นในชื่อ เคียฟรุส 

อีกหลายศตวรรษหลังจากนั้นจึงถูกแบ่งไประหว่างกลุ่ม

อ�านาจต่างๆ โดยเฉพาะรัสเซีย โปแลนด์ และจักรวรรดิ

ออตโตมัน ยูเครนเป็นเอกราชอีกคร้ังหลังจากการล่ม

สลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534

 ยูเครนเป็น “อู่ข้าวอู่น�้า” ของโลกมาช้านาน

เนื่องจากสภาพอันอุดมสมบูรณ์   ในปี 2554 ยูเครนเป็น

ผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก  นอก

เหนือจากนี้ ยูเครนยังมีภาคการผลิตที่พัฒนาดี โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในด้านอวกาศและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

(อ่านต่อหน้า 15)
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“จงมั่นคง 

อย่าหวั่นไหว 

จงออกแรง
ท�างาน

ของ

องค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้มากยิ่งขึ้นเสมอ 

ท่านรู้อยู่แล้วว่า 

งานหนัก
ของท่าน

ไม่สูญเปล่า
ส�าหรับองค์พระ

ผู้เป็นเจ้า” 

(1คร 15:58)

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก

อุดมสารและอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

เมื่อท่าน

จะแสวงหาเรา

ท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่าน

จะแสวงหาเรา

ด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)
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¢Í¤ÓÀÒÇ¹ÒÍØ·ÔÈá´‹

ยอแซฟ ศิลป
อินทรวิศิษฎ

ªÒµÐ 13 ÊÔ§ËÒ¤Á 1921
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

23 ¡Ã¡®Ò¤Á 2006

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

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

 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

เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
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โรเบิรต  แสวง  ปองศรี
พักผอนในพระเจา  

22  กรกฎาคม  ค.ศ.  2008
ครบ  11 ป

พระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองคพระเยซูเจาขา   ลูกไวใจในพระองค

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
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¤Ãº 8 »‚
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¤Ãº 8 »‚

พักผอนในพระเจา 
15 สิงหาคม 2010 (ครบ 9 ป) 

“จงรักศัตรู และภาวนาใหผูเบียดเบียนทาน” (มธ 5:44 )
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอหน ยวง คุโรวาท
ชาตะ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1906

พักผอนในพระเจา
21 มกราคม ค.ศ. 1986 ครบ 33 ป

มารีอามักดาเลนา 
อุบล คุโรวาท

ชาตะ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1914
พักผอนในพระเจา

12  สิงหาคม ค.ศ. 2000 
ครบ 19 ป

มารีอามักดาเลนา 
 อุดมสิน วันชูเพลา

ชาตะ  2  กุมภาพันธ  ค.ศ.  1944
พักผอนในพระเจา  

21  มิถุนายน  ค.ศ. 2017
ครบ 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

      3-12 ก.ย.  

โปแลนด-ลิทัวเนีย-ปราก
    22-31 ต.ค. 

จอรแดน-เพทรา-อิสราเอล  

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

àº à¹´Ô¡âµ ÍÓ¾¹ ªÒ¹¹·�
¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 12 ÊÔ§ËÒ¤Á ¤.È. 1984
¤Ãº 35 »‚áË‹§¡ÒÃ¨Ò¡ä»

ทานเป็นของพระเยซูคริสตเจาแลว  
เพราะพระองคทรงเรียก  

(รม 1:6)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ครบรอบ 38 ป ครบรอบ 13 ป ชาตะ 7 มิ.ย. ค.ศ.1992
พักผอนในพระเจา 22 ส.ค. ค.ศ. 2006

อมาดีอุส 
จิตรกวี 

ศุภลักษณ

อมาดีอุส 
จิตรกวี 

ศุภลักษณ
เบเนดิกโต นคร 

ศุภลักษณ
เบเนดิกโต นคร 

ศุภลักษณ
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิก”  

    บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   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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 ส วั ส ดี ค รั บ

ท่านผู้อ่านท่ีเคารพรัก

ทุกท่านครับ  เนื่องใน

โอกาสพิเศษสมโภช

พ ร ะ น า ง ม า รี ย ์ รั บ

เกียรติ เข ้าสู ่สวรรค ์

ทั้งกายและวิญญาณ

ในเดือนสิงหาคมนี้   

บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

ได ้ก� าหนดให ้มีพิ ธ ี

ทีส่�าคญัขึน้คือ พธิบีวช

สังฆานุกร แต่งตั้ง 

ผู้ช่วยพิธีกรรม และ

แต ่ งตั้ งผู ้ อ ่ านพระ

คัมภีร์  ซึ่งเป็นเครื่อง- 

หมายที่แสดงถึงการ

เติบโตตามล�าดับขั้น

ในกระแสเรียกของ

สามเณรก่อนที่เขาจะ

ได ้ รับการบวชเป ็น

พระสงฆ์ผู้เป็นศาสน-

บริ ก รของพระ เจ ้ า 

ต่อไปในอนาคต  

โอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 
และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์
โดย บิชอปฟิลิป บรรจง  ไชยรา

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2019  เวลา 10.00 น.
ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม  

อ.สามพราน  จ.นครปฐม

และขอเชิญร่วมงานชุมนุมคนแพร่ธรรม
“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอประชุม Lux Mundi
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 33 ประจำาวันที่ 11-17 สิงหาคม 2019 หน้า 11

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

กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

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

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

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

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

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

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

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

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

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

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

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

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

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2020/2563

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

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

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

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

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

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

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

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

ชองทางการชำระเงิน

      

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

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

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

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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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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 
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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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อับบา อับบา พระบิดาผู้น่ารัก
น้�าผึ้งหวาน

“แม้แต่ท่านทั้งหลายท่ีเป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆ 

แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทาน

พระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ” 

(ลูกา 11:13)

 เพราะพระเจ้าทรงพระทัยอ่อนหวานและ

เมตตาสงสาร ผู้ที่ทูลขอพระองค์ด้วยความเชื่อ พระองค์

จะประทานให้ตามความเหมาะสม เม่ือสมัยเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนต้น ข้าพเจ้าได้อ่านนิทานบทกลอนเรื่องหนึ่ง

ในวิชาภาษาไทย ชื่อเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน แต่งโดยท่าน

พระยาอุปกิตศิลปสาร ซ่ึงเน้ือเร่ืองจะเล่าถึงเศรษฐีคนหน่ึง

ที่มีบุตรที่รักมากดั่งดวงใจ จะส่งบุตรไปเรียนหนังสือก็

สงสารบุตรจะเดินทางล�าบาก จ้างครูมาสอนที่บ้าน บุตร

ไม่ตั้งใจเรียนก็หาเพื่อนมานั่งเรียนด้วย พอมีเพื่อนก็พา

กันเล่นไม่ร่�าเรียนเขียนอ่าน ครูก็ตีก็ว่า บุตรก็ไปฟ้องบิดา 

ว่าถูกครูท�าโทษ บิดาสงสารบุตรจึงเปลี่ยนครูให้ ไม่มีครู

คนใดอยู่ทนเพราะบุตรไม่ร่�าเรียนเป็นท่ีเอือมระอาของ

บรรดาครูๆ จวบจนได้ครูที่ตามใจ อยากเรียนก็เรียนไม่

อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียน จึงได้สอนกันยาวนานขึ้น แต่

เม่ือบุตรเติบใหญ่ความรู้ก็ไม่มีติดตัว การงานก็ท�าไม่เป็น

 เมื่อสิ้นบิดาก็ใช้จ่ายสมบัติท่ีบิดาสะสมไว้เป็น

ทุนเดิม มีเพื่อนฝูงมากมาย ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานบน

ทรัพย์สมบัติของบิดาตน เมื่อทรัพย์สมบัติค่อยๆ ร่อย

หรอลง ก็เริ่มน�าข้าวของในบ้านออกขาย จนหมดสิ้น

แม้แต่บ้าน สมบัติชิ้นสุดท้ายของบิดา เพื่อนฝูงก็พากัน

หนีหายไร้ที่พึ่งพา ต้องอาศัยศาลเจ้าเป็นที่พักพิง และ

เที่ยวบอกใครๆ ว่าที่ตนเป็นเช่นนี้เพราะ “พ่อแม่รังแก

ฉัน”

 เรื่องราวพ่อแม่รังแกฉันแม้จะเป็นเรื่องสอน

ใจมายาวนาน แต่เราก็ยังพบครอบครัวที่พ่อแม่รังแกลูก 

อยู่ตลอดมา ด้วยความรักท่ีหวังแต่จะให้ลูกสุขสบาย ชดเชย 

ความยากล�าบากของตนเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก เราจึงพบว่า 

เด็กยุคใหม่มักจะขาดความอดทน ขาดความมานะ

พากเพียร เพราะทั้งพ่อแม่ และเทคโนโลยี เครื่องอ�านวย 

ความสะดวกในปัจจุบัน ต่างเป็นตัวป้อนน�าความอ่อนแอ

ของชีวิตมาสู่เยาวชนมากข้ึนเร่ือยๆ ดังน้ันแล้วหากพระเจ้า 

จะประทานความยากล�าบากมาในชีวิตเราบ้าง ก็เพื่อ

สร้างสมดุลให้กับชีวิตและโลกมนุษย์ที่เจริญก้าวหน้า

อย่างไม่หยุดหย่อน และกับมนุษย์ท่ีเดินตามกระแสโลก 

อย่างไม่หยุดย้ังเช่นกัน บางทีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์

ที่ทุกข์ยากในชีวิต ก็เป็นเสมือนวัคซีนที่พระเจ้าประทาน 

มาให้เราได้เป็นเกราะคุ้มกันปีศาจร้าย ท่ีแฝงมาในรูปแบบ 

ความเจริญก้าวหน้าบนโลกน้ีเช่นกันแต่ส�าคัญย่ิง พระเจ้า

จะไม่ประทานสิ่งที่ยากเกินส�าหรับชีวิตของเรา แต่จะ

ประทานในสิ่งที่เหมาะสมส�าหรับเราแต่ละคน และสิ่งนั้น

ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
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โดย ราฟาแอล

 “เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน  เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกัน

อย่างนั้นเถิด  ถ้าท่านมีความรักต่อกัน  ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” 

ยอห์น 13:34-35

       

 ค.ศ. 1976  ปีเตอร์ชายหนุ่มอายุ 21 ปี  ประสบอุบัติเหตุในนครชิคาโก รัฐ

อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  ล้มศีรษะฟาดพื้น สมองถูกกระทบอย่างรุนแรงจนปีเตอร์

อยู่ในสภาพโคม่าไม่รู้สึกตัว  เขาถูกส่งไปยังโรงพยาบาลทันที  แต่กลุ่มนายแพทย์ 

ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนัก  หัวหน้าคณะแพทย์แจ้งแก่คุณพ่อคุณแม่ว่าลูกชาย

คงจะอยู่ในสภาพไม่รู้ตัวไปนานทีเดียว (comatose ชีวิตผัก) อีกบุคคลหนึ่งที่รับฟัง

ข่าวนี้ก็คือลินดาเพื่อนหญิงของปีเตอร์ที่เตรียมเข้าสู่พิธีสมรสด้วยกัน

 ลินดาไม่ยอมรับค�าพูดของหัวหน้าคณะแพทย์ที่ว่าปีเตอร์จะต้องอยู่ในสภาพ

โคม่าตลอดชีวิต  เธอตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อมาอยู่ข้างเตียงดูแลปีเตอร์  เธอ

ทราบว่าผู้ป่วยโคม่าประสาทการรับฟังยังใช้ได้  ลินดาจึงพูดคุยกับปีเตอร์แม้จะเป็น 

การพูดคุยเพียงฝ่ายเดียว  ขณะที่พูดคุยเธอก็สัมผัสใบหน้า แก้ม และหน้าผาก  เธอ

บอกกับพยาบาลที่เฝ้าดูแลปีเตอร์ด้านกายภาพและการให้อาหารว่า  เธอ (ลินดา) 

ปฏิบัติตนกับปีเตอร์เสมือนกับการนัดหมายพบกันเหมือนเดิม  และเป็นเช่นนี้ทุกวัน 

เป็นเวลาสามเดือนครึ่ง ลินดาเป็นฝ่ายพูดคุยคนเดียว  ส่วนปีเตอร์ไม่แสดงอาการ

อะไรเลย

 แต่หลังจากนั้นไม่นาน  ลินดาเห็นนิ้วโป้งเท้าของปีเตอร์เริ่มขยับ และอีกไม่ 

กี่วันก็เห็นดวงตาเริ่มเปิดปิด  นี่เป็นสัญญาณที่ดีที่เธอรอคอยมานาน  ลินดามีก�าลังใจ 

เพิ่มขึ้นมามาก เธอช่วยพยาบาลนวดแขนขาของปีเตอร์ และหลังจากนั้นอีกไม่นาน 

ลินดาสามารถน�าปีเตอร์กลับบ้าน  และเธอ (ลินดา) น�าเงินออมทั้งหมดของเธอมา 

สร้างสระว่ายน�้าเพื่อให้ปีเตอร์ได้ใช้วารีบ�าบัด (aqua therapy)  เดินลุ ยน�้ า และฝ ึก 

ว่ายน�้าไปมาทุกวัน  รวมทั้งได้รับลมและแสงแดดที่ช่วยให้ปีเตอร์ฟื้นจากสภาพแขนขา

ที่อ่อนแรงกลับมามีก�าลังอีกครั้ง

 และวันนั้นก็มาถึง......  วันที่ปีเตอร์สามารถเอ่ยปากพูดเป็นครั้งแรกหลังจาก 

ประสบอุบัติเหตุเมื่อเกือบปีมาแล้ว  แม้จะเป็นค�าพูดที่ไม่ชัด  แต่ลินดาสามารถฟัง 

ออกและเข้าใจความหมายของค�าพูดเหล่าน้ัน......  หลงัจากนัน้ไม่นาน  ค�าพูดของปีเตอร์ 

ก็เริ่มชัดขึ้น........  และประโยคที่ปีเตอร์ตั้งใจจะกล่าวก็ได้ถูกกล่าวกับคุณพ่อของลนิดา 

ว่า  “ผมจะขอแต่งงานกับลนิดาได้ไหมครบั?” ซ่ึงคุณพ่อของลินดากล่าวตอบว่า  “เมื่อ

เธอสามารถเดินเข้าพิธี (สมรส) กลางโบสถ์ได้เมื่อไร  พ่อจะมอบลินดาให้เธอ” .......

 และอีกสองปีต่อมา ปีเตอร์และลินดาก็ได้เดินเข้าสู่พิธีสมรสที่โบสถ์ Our 

Lady of Pompeii ที่นครชิคาโก  โดยปีเตอร์เดินเองได้โดยใช้ walker ช่วย  พิธี

สมรสนี้ได้ถูกถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ทุกช่องของนครชิคาโก  ประชาชนใน 

นครชิคาโกต่างแสดงความยินดีแก่คู่บ่าวสาวคู่นี้ที่เป็นพยานถึงความรักท่ีแท้จริงท่ี

ต่างมอบให้แก่กันและกัน  มิใช่มีเพียงประชาชนในนครชิคาโกเท่านั้นที่ให้ความชื่นชม

แก่ความรักของปีเตอร์และลินดา  คนออสเตรเลียยังส่งของขวัญวันแต่งงานมาให้แก ่

คูบ่่าวสาวตวัอย่างคูน่ีด้้วย  และทีส่�าคัญกว่าน้ันก็คอืครอบครัวหลายครอบครัวท่ีประสบ

เคราะห์กรรมที่ลูกอยู่ในสภาพโคม่าเช่นกัน  ก็เขียนจดหมายขอค�าแนะน�าจากปีเตอร์

และลินดาด้วย

 ทุกวันนี้ ปีเตอร์ด�าเนินชีวิตแบบคนธรรมดาได้แล้ว  ถึงแม้เขาอาจจะพูดช้า

ลงแต่เขาก็สามารถพูดได้อย่างชัดเจน  เขาสามารถเดินได้ด้วยตนเองแม้จะต้องใช้ 

walker ช่วย  และทั้งคู่ก็มีพยานรักที่น่ารักหนึ่งคน

 เรือ่งราวของความรกัของปีเตอร์และลนิดา เป็นความรักท่ีพระเยซเูจ้าหมายถึง  

เมื่อพระองค์ตรัสว่า  “เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน  เรา

รักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันอย่างน้ันเถิด  ถ้าท่านมีความรักต่อกัน   

ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา”

เราให้บทบัญญัติใหม่

แก่ท่านทั้งหลาย 
ให้ท่านรักกัน
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 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม บ ้านเณร

แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่  18 สิงหาคม 

ค.ศ. 2018/พ.ศ. 2561  โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ 

 คติพจน์  “ข้าพเจ้าท�าทุกสิง่ได้ในพระองค์ ผู้

ประทานพละก�าลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13)

 สังฆมณฑลเชียงใหม่ 3 องค์ ได้แก่

 สามเณรคริสโตเฟอร์ นนทชัย  ริทู  เกิดวันที่  

17 มิถุนายน ค.ศ. 1990/พ.ศ. 2533 ที่บ้านแม่โถ 

รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ เป็น

สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ บิดาชื่อยอห์น 

บัปติสต์ อุทัย  ริทู มารดาชื่อมารีอา  วามู  ริทู มี 

พี่น้องในครอบครัว 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1 

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่โถ ต.แม่-

โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศิริมาตย์

เทวี  อ.พาน  จ.เชียงราย

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

 ระดับปริญญาโท วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 

นครปฐม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดนักบุญยอห์น บัป- 

ติสต์ แม่โถ 

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อลูกา ค�ามา อ�าไพ-

พิพัฒน์ 

 บ้านเณรเล็ก แม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน จ. 

เชียงราย

 บ้านเณรเล็ก นักบุญยอแซฟ สามพราน จ. 

นครปฐม

 บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน 

จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ที่บ้านเณร 

แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017/ พ.ศ. 2560  โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์ 

วิสิฐนนทชัย

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม บ้านเณรแสง- 

ธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่  18 สิงหาคม ค.ศ.

2018/พ.ศ. 2561  โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร  

สันติสุขนิรันดร์ 

 คติพจน์  “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี” 

(1เธสะโลนิกา 5:18)

 สามเณรมัทธิว ธรรมชาติ ชอบพงไพร  เกิด 

วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1988/พ.ศ. 2531 ที่บ้าน 

แม่ฮ่องสอน รับศีลล้างบาปที่วัดอัสสัมชัญ แม่ปอน

สถาบันแสงธรรม (ต่อจากหน้า 4) เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น อัครสาวกแม่เหาะ บิดาชื่อ 

ลอแม ชอบพงไพร มารดาชื่อเทเรซา กุ้ยชอ ชอบ-

พงไพร มีพี่น้องในครอบครัว 5 คน เป็นบุตรคนที่ 5 

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่กะไน จ. 

แม่ฮ่องสอน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังวาลย ์

วิทยา  จ.แม่ฮ่องสอน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ จ.นครปฐม

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 

จ.นครปฐม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดนักบุญยอห์น อัคร-

สาวกแม่เหาะ

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่ออุทัย พาแฮ  

 บ้านเณรเล็ก นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์

 บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน 

จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ที่บ้านเณร

แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 12 สิงหามคม 

ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560  โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย

 ได้รับแต่งตัง้เป็นผูช่้วยพิธกีรรม บ้านเณรแสง-

ธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 18 สิงหามคม ค.ศ.

2018/พ.ศ. 2561  โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์  “ด้วยเดชะพระเยซูคริสตเจ้านี้ เราได้

รับพระหรรษทาน” (โรม 1:5)

 สามเณรเปาโล พิชิต  จ�าปาพยุง เกิดวันที่ 

11  กรกฎาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532 ที่บ้านนาเกียน  

รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเปาโล  นาเกียน เป็นสัตบุรุษ 

วัดนักบุญเปาโล  นาเกียน บิดาชื่อคาเบรียล  ชะเด่  

จ�าปาพยุง มารดาชื่อเซซีลีอา  หน่อโก๊ะ จ�าปาพยุง  

มีพี่น้องในครอบครัว 7 เป็นบุตรคนที่  5  

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาเกียน

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอมก ๋อย

วิทยาคม

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ สามพราน

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดนักบุญเปาโล นา-

เกียน

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อมีคาเอล ธงชัย สุ- 

วรรณใจ 

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สาม- 

พราน

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์  จ. 

นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน 

จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์  ที่บ้านเณร

แสงธรรม  สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 12  สิงหาคม  

ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560  โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์   

วิสิฐนนทชัย

 ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่บ้านเณร

แสงธรรม  สามพราน  จ.นครปฐม  วันที่  18 สิงหาคม 

ค.ศ. 2018/พ.ศ. 2561  โดยอาร์ชบชิอปหลยุส์ จ�าเนยีร 

สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์ “เพราะความรักของพระคริสตเจ้า

ผลักดันเรา”  (2โครินธ์ 5:14)

 สังฆมณฑลอุบลราชธานี 1 องค์ ได้แก่

 สามเณรดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน เกิด

วันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1990/พ.ศ. 2533 ที่สถานี

อนามัย บ้านหนองคูน้อย รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระ

ประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย เป็นสัตบุรุษวัด 

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย บิดาชื่อ 

ยอแซฟ บุญพัด วงศ์มาแสน มารดาชื่อมารีอา  

บุญเยี่ยม วงศ์มาแสน มีพี่น้องในครอบครัว 2 เป็น

บุตรคนที่ 2 

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเลิงนกทา 

 ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเลงินกทา

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระประจักษ์

เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย

 ผู้ส่งเข้าบ้าเณร คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์  

 บ้านเณรเล็ก พระคริสตประจักษ์ อุบลราชธานี

 บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่บ้านเณร

แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560 โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย

 ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่บ้านเณร

แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 18 สิงหาคม 

ค.ศ. 2018/พ.ศ. 2561 โดยอาร์ชบชิอปหลยุส์ จ�าเนยีร 

สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์  “จงร่าเริงยินดีเสมอ” (1ธส 5:16)

 สังฆมณฑลอุดรธานี 1 องค์ ได้แก่

 สามเณรเปาโล รัฐพล ลุนอุบล วันที่ 17 

กรกฎาคม ค.ศ. 1990/พ.ศ. 2533 รับศีลล้างบาปที่

วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ  

(อ่านต่อหน้า 17)
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  วัดนักบุญคลารา  

ต.เขาดิน อ.เดิมบางนาง- 

บวช จ.สุพรรณบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. คุณพ่อ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่) 

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 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.

 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

 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 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงราย

ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็น

ประธาน 

 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 เวลา 10.30 น. คุณพ่อฉลอง

บวชครบ 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)

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน (ติดต่อจองพื้นที่ขายสินค้า โทร. 08-1726-

1042 คุณรังสรรค์)

 วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันอังคารที่ 24 กันยายน เวลา  

18.30 น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี เป็นประธาน 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ กรุงเทพ 

มหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน (ก�าหนดการตรีวาร 3 ครั้ง เพื่อเตรียมจิตใจ 

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน เวลา 07.30 และ 

10.00 น. ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน เวลา 

07.30 น. และเวลา 10.00 น. ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 

22 กันยายน เวลา 07.30 น. และเวลา 10.00 น. โดย 

คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง พิธีอภัยบาปรวม 

วันพุธที่ 25 กันยายน เวลา 19.00 น. โดยคุณพ่อ 

ยอแซฟ พนศรี ทองค�า, OMI ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

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

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 

 วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน เวลา 10.00 น.  

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ ต. 

บ้านแปะ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

 วัดนักบุญมอนิกา จ.น่าน ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

24 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 ยเูครนเป็นรฐัเดีย่ว ประกอบด้วย 24 จงัหวดั 

หนึ่งสาธารณรัฐปกครองตนเอง (ไครเมีย) และสอง

นครซึ่งมีสถานภาพพิเศษ คือ เคียฟ เมืองหลวง

และนครใหญ่ที่สุด และเซวัสโตปอลซึ่งเป็นที่ตั้งของ 

กองเรือทะเลด�ารัสเซียภายใต้ความตกลงเช่า ยูเครน

เป็นสาธารณรัฐในระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยฝ่าย

นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการแยกกัน นับแต่

สหภาพโซเวียตล่มสลาย ยูเครนยังเป็นประเทศที่มี

ทหารมากเป็นอันดับสองในยุโรป รองจากรัสเซีย

 ยูเครนมีประชากร 44.6 ล้านคน 77.8% 

เป็นกลุม่ชาตพินัธ์ุยเูครน โดยมชีนกลุ่มน้อยชาติพนัธุ์

รสัเซีย (17%) เบลารสุและโรมาเนยี ใช้ภาษายเูครน

เป็นภาษาราชการ ภาษารัสเซยีเป็นภาษาท่ีสอง ศาสนา

หลักของประเทศ คือ ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธ- 

ดอกซ์ตะวนัออก ซึง่มอีทิธพิลอย่างมากต่อสถาปัตย- 

กรรม วรรณกรรมและดนตรีของยูเครน.....วิกิพีเดีย)

พระศาสนจักร (ต่อจากหน้า 7)

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี
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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 

Evangelization สตรีกับการประกาศข่าวดี วิทยากร  

ซิสเตอร์อักแนส โนรา ระดมกิจ ภคินีคณะพระหฤทัย 

ของพระเยซูเจ้าฯ

 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 วทิยากร บาทหลวงยอแซฟ 

ภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. อธิการบ้านเณรใหญ่ คณะ 

พระมหาไถ่ และผู้แปลสมณลิขิตฉบับภาษาไทย คุณ 

เทเรซา อภิญญา หิรัญญะเวช ตัวแทนเยาวชนไทย 

ร่วมประชุม Pre-Synod 2018 คุณโทมัส อไควนัส 

ธนภัทร แสงวงศ์ ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมประชุม 

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

] คณะพระมหาไถ่ ขอเชิญร่วมฉลองโอกาสพิเศษ 

60 ปี สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห์ และร่วม

ฉลอง 60 ปี แห่งพระพรชีวิตสงฆ์ บิชอปลอเรนซ์ 

เทียนชัย สมานจิต พิธีบูชาขอบพระคุณโดยบิชอป 

ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 31 

สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเณรพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ศรีราชา 

] 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  

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลท�าบุญลุ้นโชค 2562

โคเออร์ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศลท�าบุญ 

ลุ้นโชค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนค่าอาหาร 

แก่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี  โครงการ 

สงเคราะหค์นชราและคนพกิาร จ.สระแกว้ และโครงการ 

สร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสาสมัครโคเออร์รีไซเคิล 

วัดนักบุญเปโตร (สามพราน)  จับรางวัลในวันกตัญญุตา 

โคเออร์  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 

2019 สนใจสั่งซื้อได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1607-8  

ในวันและเวลาท�าการ
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จ.บึงกาฬ เป็นสัตบุรุษที่วัดแม่พระถวายพระกุมารใน 

พระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ จ.บึงกาฬ บิดาชื่อโยเซฟ 

สดใส ลุนอุบล มารดาชื่อมารีอา พลอยเพชร ลุนอุบล  

มีพี่น้องในครอบครัว 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1 (มีน้องสาว 

2 คน)

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 

อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอนบอส-

โกวิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอน-

บอสโกวิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี

 ระดบัอุดมศกึษา ปรญิญาโท วทิยาลยัแสงธรรม 

สามพราน จ.นครปฐม 

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามวัดแม่พระถวายพระกุมาร

ในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ 

  ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุ-

วรรณ์

 บ้านเณรเล็ก สถานฝึกธรรมสันติราชา จ.อุดร- 

ธานี

 บ้านเณรกลาง บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ จ.นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน 

จ.นครปฐม

สถาบันแสงธรรม (ต่อจากหน้า 14)
 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่    

12 สิงหาคม ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560 โดยบิชอป 

ยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย ที่สามเณราลัยแสงธรรม 

สามพราน จ.นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่ 18   

สิงหาคม ค.ศ. 2018/พ.ศ. 2561 โดยอาร์ชบิชอป 

หลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ ท่ีสามเณราลัย 

แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม

  คติพจน์  “พระองค์คือชีวิตข้า”

 คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI) 1 องค์ 

ได้แก่

 สามเณรยอห์น บัปติสต์ ธงชัย ทองรส เกิด   

วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1987/พ.ศ. 2530 ที่โรงพยาบาล

กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเปาโล 

กลับใจ บ้านหนองรุง ศรีสะเกษ เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญ

เปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง ศรีสะเกษ บิดาชื่อยอห์น 

บัปติสต์ ทองค�า ทองรส  มารดาชื่ออันนา จ�าเนียร 

ทองรส มีพี่น้องในครอบครัว 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2 

คน

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรุงพระ

ทะเล ศรีสะเกษ (อนุบาล-ประถมศึกษา 4) 

 โรงเรียนพัทยาเมือง 8 พัทธยานุกูล ชลบุรี 

(ประถมศึกษา 5-6 )

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ สามพราน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ สามพราน

 ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

 ระดับปริญญาโท Loyola School of  

Theology Ateneo De Manila University ประเทศ

ฟิลิปปินส์ 

กระแสเรียก

 เข ้าบ ้านเณรในนามของวัดเซนต์นิโกลาส 

พัทยา

 ผูส่้งเข้าบ้านเณร คณุพ่อพชิาญ ใจเสร,ี C.Ss.R.

 บ้านเณรเล็ก เดอมาเซอโนด์ สามพราน 

 นวกภาพ  Our Lady of Perpetual Help, 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

 ถวายตัวตลอดชีพ วัดอัครเทวดามีคาแอล 

สะพานใหม่

 บ้านเณรใหญ่ Our Lady of Assumption 

Scholasticate ประเทศฟิลิปปินส์

 ได้รบัแต่งตัง้เป็นผูอ่้านพระคมัภีร์ ที ่Our Lady 

of Assumption Scholasticate ประเทศฟิลิปปินส์  

วันที่  2 สิงหาคม ค.ศ. 2013 โดยคุณพ่อฟรังซิส  

ซาบาลา

 ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยพิธกีรรม ท่ี Our Lady 

of Assumption Scholasticate ประเทศฟิลิปปินส์ 

วันที่  2 สิงหาคม ค.ศ. 2014/พ.ศ. 2557 โดยคุณพ่อ 

ฟรังซิส ซาบาลา

 คติพจน์  “พระองค์คือพระเจ้า องค์ความดี

ของลูก” (สดด 16:2)

ประธานคณะอนุกรรมการฯ และสมาชิกองค์กร 

เครือข่าย

 โดยในวนัแรกได้เข้าศกึษาดงูานทีม่ลูนธิส่ิงเสรมิ 

การพฒันาบุคคลหรอืศนูย์เมอร์ซี ่ ตัง้อยูท่ีช่มุชนคลองเตย 

กรุงเทพฯ ด�าเนินงานโดยคุณพ่อโจเซฟ เอช ไมเออร์, 

C.Ss.R. ประธานมูลนิธิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ให้ 

การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ โดยคุณมงคล โพธิ์หวี 

(สาธารณสุข / วิทยากรจัดอบรมฯ) น�าเสนอวดิทีศัน์งาน 

ของมูลนธิ ิและงานด้านเอชไอวี / เอดส์  พร้อมคุณชุติมา 

จงเจตน์ หัวหน้าแผนกศูนย์พัฒนาสขุภาพและอนามยั

ชมุชน พาเยีย่มชมงานในแผนกต่างๆ ของศูนย์

 ศูนย์แห่งน้ีเปิดด�าเนินการให้การรับใช้พี่น้อง 

ในชุมชนคลองเตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และมิใช่เพียง

แต่ในด้านเอชไอวี / เอดส์ เท่านั้น แต่ให้ความช่วยเหลือ 

ทั้งในด้านส่งเสริมอาชีพ การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  

ผู้ยากไร้ในชุมชนแออัด และผู้ประสบภาวะความยาก

ล�าบาก ฯลฯ ในหลายพื้นที่ โดยสรุปศูนย์ให้บริการใน

กิจกรรม/โครงการ ด้านต่างๆ ดังนี้คือ

 1) ศูนย์พัฒนาสุขภาพและอนามัยชุมชนด้าน

เอชไอวี / เอดส์

 2) ด้านทนุการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทีม่ฐีานะ 

ยากไร้ในชุมชนแออัด 

 3) ศูนย์เด็กปฐมวัย 20 กว่าศูนย์ ในพื้นที่

หน่วยงานเครือข่าย (ต่อจากหน้า 20) ชุมชน ตามเขตต่างๆ 

 4) บ้านพักเด็กเมอร์ซี่

 5) งานด้านสังคมสงเคราะห์ร่วมกับชุมชน

 6) งานด้านสิทธิเด็ก / ครูข้างถนน

 7) กลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมใจ

 8) งานส่งเสริมการศึกษาเดก็มอแกน เกาะเหลา 

จ.ระนอง

 ฯลฯ

 ในวันที่สองของการเยี่ยม คณะอนุกรรมการฯ 

ได้ออกเย่ียม และศกึษาดงูานด้านเอดส์ ทีศ่นูย์ฟรงัซสิกนั 

ภราดาน้อย บ้านกลารา สวนสันติธรรม ต.ล�าไทร 

อ.ล�าลกูกา จ.ปทุมธานี โดยมภีราดาฤกษ์ชัย ภานุพนัธ์, 

OFM  ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานเอดส์ เป็นผูพ้าเยีย่มศึกษา 

ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะอนุกรรมการฯ 

บ้านกลาราแห่งนี ้ ได้เปิดให้บริการดแูลผูต้ดิเช้ือเอชไอวี 

และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน  

โดยสรุปมีกิจกรรมด�าเนินการคือ

 1) ให้บริการบ้านพักฟื้นส�าหรับผู้ป่วยท่ีถูก

ทอดทิ้ง

 2) ให้การดแูลผูป่้วยด้วยความรกั ความเอาใจใส่ 

แบบพี่น้อง เป็นครอบครัวใหญ่

 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยที่แข็งแรง ได้

เรียนรู้ด้านอาชีพตามความถนัด

 4) ให้ค�าปรึกษา-แนะน�าเกี่ยวกับโรคเอดส์

 5) เปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้ารบัการศกึษาดงูาน 

 นอกจากกิจกรรมการเยี่ยมศึกษาดูงาน แลก

เปลี่ยนความรู้ เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย น�าประสบการณ์

และความรู้กลับไปใช้ในการให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี  

และผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว คณะอนุ- 

กรรมการฯ ยงัได้มีการประชุมตดิตามงานในรอบไตรมาส 

ที่ 2 ของปี เพื่อประเมินกิจกรรมที่ได้ท�าผ่านมาและ 

เตรียมด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานของคณะอนุ- 

กรรมการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป

  รายงานโดย คุณเฉลิมรัฐ ปรีชา



ปีที่ 43 ฉบับที่ 33 ประจำ�วันที่ 11-17 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

 “วันที่ 13 ในเดือนที่สาม และปีที่ 

2013 มีข่าวหนึ่งเกิดขึ้น และแพร่สะพัดไปยัง

ผู้คน และสถานที่ต่างๆ ด้วยความรวดเร็วของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อค�าเกริ่นน�าได้อุบัติขึ้น 

HABEMUS PAPAM เราได้พระสันตะปาปา

องค์ใหม่แล้ว พระองค์ใช้ชื่อว่า ฟรังซิส

 เรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปา

องค์ใหม่ยังแรงไม่หยุด หลังจากวันที่รายชื่อถูก

ประกาศว่าเป็นพระองค์แล้ว  ด้วยพระจริยวัตร

ที่ไม่เหมือนพระสันตะปาปาหลายๆ พระองค์ที่

สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส :

ชีวิตและพันธกิจ
แห่งความรัก

รอสวดและพบ 

ท่าน ที่หน้าลาน 

ม ห า วิ ห า ร

นั กบุญ เป โต ร  

ในวนัทีไ่ม่มอีะไร 

ต้องพิเศษกว่า

ใคร ไปรอ เข้า

แถว ตรวจความ 

ปลอดภัย ฝนตก 

กางร่ม ยืนอยู่

ไกลลิบๆ เบียด

เสี ยดกับผู ้ คน 

กไ็ด้ความทรงจ�า 

และความรู ้สึก 

ที่ แปลกไปอีก  

แ ต ่ ท� า ไ ม เ ร า

ค ริ ส ต ช น ถึ ง

มี ค ว า ม สุ ข ใ จ

เ ม่ือ ได ้พบกับ

พระองค์ท่านนะ

 น่าสนใจระคน

กับความแปลก

ใจและน่าตืน่เต้น

ผ่านมา ที่อยู่ ที่เสวย ที่บรรทม และเรื่องแต่ละเรื่องที่ค่อยๆ ได้รับการกล่าวขาน 

อย่างไม่ตกกระแส ผมเชือ่ว่าถ้าเราได้อ่านเรือ่งของพระองค์เราจะรักชายคนนีท่ี้ช่ือ 

พระคาร์ดินัลฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ อันเป็นพระนามเดิมของพระอัคร-

สังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส และเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลแล้ว ได้ปฏิบัติ

หน้าที่หลายอย่าง อาทิ สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ สมณกระทรวง

เพื่อพระสงฆ์ สมณกระทรวงสถาบันนักพรตและองค์กรแพร่ธรรม สันตะส�านัก 

และสมณสภาเพื่อครอบครัว  ก่อนที่จะด�ารงต�าแหน่งพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 

ของพระศาสนจักร..”

 นี่เป็นส่วนหนึ่งของค�าน�าผู้จัดพิมพ์ หนังสือ “Pope Francis: สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส  ชีวิตและพันธกิจแห่งความรัก” หนังสือท่ีว่าด้วย

เรื่องราวสั้นๆ ของพระองค์ท่าน หนาไม่เกิน 60 หน้า ด้วยเจตนาที่ว่าด้วย ใคร

อ่านก็เข้าใจและสัมผัสได้สั้นๆ ถึงความเรียบง่าย สไตล์และเรื่องราวของพระองค์ 

คาดว่าคงจะออกสู่สายตาของทุกท่านในเร็ววัน แต่มากไปกว่าการได้ท�าหนังสือ

เล่มเลก็นีก้ค็อื การได้ทบทวนเรือ่งราวของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเป็นต้นเร่ืองราว 

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทั้งเรื่องของพระองค์เอง เร่ืองของความ

สัมพันธ์กับประเทศไทย และประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อพระองค์บ้าง

 ค�่าวันที่ 13  ในวันเดือนปีเดียวกับที่พระคาร์ดินัลฮอร์เก มาริโอ แบร์-

โกลิโอ ชาวอาร์เจนตินา ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ผมกึ่งหลับ

กึ่งตื่นอยู่ที่สถาบันอีเอพีไอ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ยังจ�าได้ถึงการพยายาม

ประสานงานเพือ่ให้ท�าหนังสอืเล่มหน่ึงให้แล้วเสรจ็ในการณ์นีเ้ป็นพิเศษ เป็นหนงัสอื

ที่ว่าด้วยการไปเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจ-

บุญชู ในปีนั้นและประสบการณ์นี้ มันท�าให้ผมเกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า 

เราสามารถท�างานได้ทุกที่บนโลก โดยอาศัยสื่อเป็นเครื่องมือ

 ผมมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหลายครั้งก็เพราะ

ท�างานด้านสื่อมวลชนนี่แหละ มีช่วงที่หน่วยงานซิกนิส ในปีที่จัดการประชุม 

Signis World Congress ที่กรุงโรม ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์ 

และอีกครั้งเมื่อพฤศจิกายน 2018 กับการประชุม Digital Desk core team 

ของหน่วยงานซิกนิสโลก ที่กรุงโรม รอบนั้นไม่มีคิวอะไรพิเศษ เพียงแต่ผมไป

ถึงเช้าวันอาทิตย์ แล้วอยากไปสวดเทวทูตถือสารพร้อมกับท่านและสัตบุรุษที่มา

ไปอีก เมื่อเรามองดูปี 2019 มีเหตุการณ์ครบรอบใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้  นอก

จากเราคริสตชนคาทอลิกไทยจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา

มสิซงัสยาม (ค.ศ. 1669-2019) แล้ว ยงัเป็น 50 ปี แห่งความสัมพนัธ์ทางการทตู 

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน (ค.ศ. 1969-2019) แถมพกกับ 

โอกาสครบ 35 ปี ของสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนราช

อาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ (ค.ศ. 1984-2019) นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  

พระสันตะปาปา ปีนี้จึงเป็นปีที่หลอมรวมความส�าคัญของเหตุการณ์ส�าคัญที่ให้ 

หวนร�าลึกมากมายไว้ด้วยกัน เป็นปีแห่งพระพรอย่างแท้จริง และยังเป็นปีที่ข่าว

อันน่ายินดยีิง่บางอย่างหลดุรอดมาเป็นระยะๆ ซึง่แน่นอนว่าแค่ได้ยนิเราครสิตชน 

แต่ละคนก็รู้สึกชื่นชม และปลาบปลื้มหัวใจ  แต่ผมเชื่อว่าท่ีส�าคัญที่สุดคือ การ

ท�าให้ทุกวันเป็นการท�าให้พันธกิจแห่งความรักที่พระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงสอน  

มอบแบบอย่างและสั่งบรรดาอัครสาวกให้ออกไปประกาศสารแห่งความรักนี้

 ที่สุดแล้ว เราก็มาถึงค�าตอบที่ว่า ท�าไมเราคริสตชนถึงมีความสุขเมื่อ 

ได้พบสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์เหมือนผู้แทนของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้ 

มากไปกว่าผู้น�าพระประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก ท่านยังเป็นผู้น�า

แห่งจิตวิญญาณของมนุษยโลก แบบอย่างความเรียบง่ายและรอยยิ้มอันจริงใจ

อ่อนโยนของท่าน ถ้าสักวันหนึ่งเราจะได้สัมผัสพระองค์จริงอย่างใกล้ชิดท่ีสุด 

เท่าที่เพียงพอจะท�าได้ คงเป็นความทรงจ�าสุดยากจะเลือนรางและลืมเลือน แต่

ที่ง่ายและท�าได้เลยแม้อาจไม่มีโอกาสนั้นก็คือ การท�าตามแบบอย่างค�าสอนของ

พระคริสตเจ้า สร้างมิตรภาพอันดีงาม และส่งต่อสันติสุขอันทรงพลัง ในดินแดน

และพื้นที่ที่เราอยู่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักและการแบ่งปัน นี่ใช่ไหมที่เรา

พูดกันบ่อยๆ จากข้อมูลที่ท�าสมัชชามานานถึง 4 ปี “ศิษย์พระคริสต์ ประกาศ

ข่าวดีใหม่”...ล้างใจที่มีความเกลียดชัง และอคติ สู่ใจดวงใหม่ที่สดใส และอุดมไป

ด้วยความรักเพื่อนพี่น้อง

บรรณาธิการบริหาร
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ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2019 เขตศาสนปกครองเชียงราย น�าโดยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสงฆ์ นักบวชหญิง-ชาย และคริสตชน เขต 
ศาสนปกครองเชียงราย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสถาปนาเขตศาสนปกครอง
เชียงราย

“ประชุมคณะกรรมการสื่อคาทอลิก” บิชอปโยเซฟ ประธาน  

ศรดีารณุศลี เป็นประธานประชมุคณะกรรมการอ�านวยการ สือ่มวลชนคาทอลกิ

ประเทศไทย คร้ังที ่ 2/2019 โดยมคีณุพ่อผู้รบัผดิชอบงานสือ่มวลชนคาทอลกิฯ 

จากเขตศาสนปกครองต่างๆ และคณะนักบวช เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน วันพุธ

ที่ 10 กรกฎาคม 2019 ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาประมุขฯ พระราม 3

“เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ” คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ และ  

คุณพ่ออนุพงษ์  ศรีสุข, OCD. ได้จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสมาชิกคณะฆราวาส

คาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล กรุงเทพฯ ประจ�าปี 2019 ระหว่าง

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2019 ที่บ้านหาดหฤทัย หัวหิน ในหัวข้อ “ชีวิต

ภาวนา รากฐาน และชีวิตของคณะคาร์แมล” ปีนี้มีสมาชิกและผู้สนใจมา 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจทั้งสิ้น 34 ท่าน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 3 เมื่อมีความหวังก็มีชีวิต

ค�าสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์! พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา และ

ด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์ พระองค์ทรงน�าความเป็นหนุ่มสาวให้โลกของเรา และ 

ทุกสิ่งที่พระองค์สัมผัสได้กลายเป็นความอ่อนเยาว์ ความสดใหม่ และเต็มไป

ด้วยชีวิตชีวา ดังนั้น ค�ากล่าวขึ้นต้นที่พ่ออยากจะกล่าวแก่เยาวชนคริสตชนคือ 

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ และพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ลูกเป็นผู้มีชีวิต

 (สมณลิขิตเตือนใจ หลังการประชุมสมัชชา พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 

(CHRISTUS  VIVIT) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ส�าหรับบรรดาเยาวชน 

และประชากรของพระเจ้าทุกคน ข้อ 1)

“เปิด-เสกวัดใหม่” บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีเปิดเสกวัดใหม่ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 

โอกาสนี้ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยว นายอ�าเภอป่าติ้ว ร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดีแด่บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา โอกาส 50 ปี การถวายตัวเป็นนักบวช   13 ปี 

แห่งการบวชเป็นบิชอป ร่วมกับพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ 2 องค์ คุณพ่อพอล พล เนตรธรรม คุณพ่อเปโตร วิเชียร ลิขิตธรรม โอกาสครบ 50 ปี การถวายตัว 

เป็นนักบวช  เช่นเดียวกัน

คณะอนกุรรมการคาทอลิกส่งเสริมงานด้านเอดส์ น�าคณะกรรมการเครอืข่าย 

ออกเยี่ยมองค์กรเครือข่ายคาทอลิกที่ด�าเนินงานในการให้บริการดูแล 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ และส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน  ระหว่าง

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2019 น�าโดยซิสเตอร์ปราณี สิทธิ

หน่วยงานเครือข่ายคาทอลิก
เพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ดูงานด้านเอดส์
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