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“ฉลอง 50 ปี” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 50 ปี วัดนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ  

มงฟอร์ต บางแค พร้อมด้วย บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันเสาร์ที่ 

27 กรกฎาคม 2019 ก่อนพิธีมิสซา มีการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจ�านวนมาก
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อดีตประธานเซอร์ร่าสากลและที่ปรึกษา 

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย และคุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ ประธานสภาเซอร์ร่า 

ประเทศไทย ได้น�าคณะกรรมการบริหาร พร้อมที่ปรึกษา วาระปีบริหาร 2019-

2020 เข้าค�านับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

โอกาสรับหน้าที่ใหม่ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 เวลา 09.30 น. ที่ส�านัก

มิสซังกรุงเทพฯ

“ฉลองอาราม” บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองอารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ จ.นครราชสีมา และร่วม

โทมัส อไควนัส ธนภัทร แสงวงศ์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมงานประชุมเยาวชนนานาชาติ (IYF-IN-

TERNAITONAL YOUTH FORUM) เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 โอกาสนี้ 

ได้ขอพระสันตะปาปาโปรดภาวนาให้กับประเทศไทยด้วย 

ฉลองโอกาส

ครบรอบชีวิต

สงฆ์ศักด์ิสิทธิ์ 

วันเสาร์ที่ 20 

ก ร ก ฎ า ค ม 

2019 พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ประกอบด้วย คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ คุณพ่อ 

ถริลกัษณ์ วจิติรวงศ์ และคณุพ่อมาโนช สมสขุ เป็นประธานพิธบีชูาขอบพระคณุ

ตรีวารครั้งที่ 3 และฉลองภายใน วัดนักบุญอันนา ท่าจีน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 

2019 และมีการแห่นักบุญอันนาภายในชุมชนวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
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วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไป
เยี่ยมศูนย์กลางใหญ่ของคณะเยสุอิตที่กรุงโรมซึ่งอยู่ห่างออกไป 1 กิโลเมตร จาก
วาติกันที่เรียกกันว่า บอร์โก ซางโต สปีริโต (Borgo Santo Spirito)

นี่เป็นการเยือนศูนย์กลางคณะก่อนวันฉลองนักบุญอิกญาซีอุส
 นายอเล็สซานโด จิซอตตี (Alessandro Gisotti) โฆษกแห่งสันตะส�านัก 
วาติกัน ยืนยันข่าวในอินสตาแกรม ของ Robert Bellecer เยสุอิตชาวอเมริกัน 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ในการแถลงข่าวเป็น 4 ภาษา 
 ผู้อ�านวยการเฉพาะกิจส�านักข่าวแห่งสันตะส�านัก แถลงว่า “กระผมยืนยัน
ว่าเมื่อวานนี้ วันที่ 7 กรกฎาคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปเยี่ยมคูเรีย
ของคณะเยสุอิต ซึ่งพระองค์ทรงร่วมรับประทานอาหารกับมหาธิการคุณพ่ออาร์ตูโร  
โซซ่า (Arturo Sosa) และเพื่อนบาทหลวงเยสุอิตของพระองค์”
 ผู้อ�านวยการส�านักข่าวรายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมักจะไป
เยี่ยมคณะเยสุุอิตที่กรุงโรม ประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญ 
อิกญาซีอุสแห่งโลโยลา (1491-1556) ผู้สถาปนาคณะเยสุอิตในปี ค.ศ. 1540 ดัง
ที่ทราบกันพระสันตะปาปาจะเสด็จไปเยี่ยมคณะของพระองค์เป็นการส่วนพระองค์ 
ในหลายปีที่ผ่านมาก่อนวันฉลองนักบุญอิกญาซีอุสแห่งโลโยลา”

การเยี่ยมศูนย์กลางคณะเยสุอิตครั้งแรกในปี ค.ศ. 2013
 ส�าหรับวันฉลองนักบุญอิกญาซีอุสในปี ค.ศ. 2013 พระสันตะปาปาผู้เป็น 
สมาชิกเยสุอิตพระองค์แรกในประวัติศาสตร์เสด็จไปเยี่ยมวัดแห่งพระเยซูคริสต์  
“Chiesa del Gesu” ใกล้ลานจัตุรัสเวเนเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บศพของนักบุญผู้สถาปนาคณะ 
วัดนี้ซึ่งอุทิศให้กับพระนามพระเยซูเป็นวัดส�าคัญแรกของคณะเยสุอิตและเป็นรูปแบบ
ในการสร้างวัดอื่นๆ ต่อมา
 ใน “พระราชวังของโรมัน” ที่อยู่ติดกับวัด ทางระเบียงด้านขวามี “หลาย
ห้อง” ที่ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ เป็นที่พักอาศัยของนักบุญอิกญา- 
ซีอุสเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ในขณะที่ท่านเป็นมหาธิการและเขียนธรรมนูญของ
คณะ เป็นที่นี่เองเช่นเดียวกันที่ท่าน “เกิดใหม่เพื่อไปสวรรค์” เมื่อท่านอายุได้เพียง 
64 ปี
 “เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1556 เนื่องด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่าง
มากและความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดบังคับให้อิกญาซีอุสต้องหยุดพักผ่อน จดหมาย 
ฉบับสุดท้ายของท่านถูกส่งออกไปเมื่อเย็นวันที่ 30 กรกฎาคม ท่านได้สิ้นใจเช้าตรู่ 
วันรุ่งขึ้น” เล่าจากออนไลน์ “ชีวิตน้อยๆ ของท่านนักบุญ” 
 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 บนเครื่องบินที่น�าพระองค์กลับจาก 
งานชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงริโอ เด จาเนริโอ ประเทศบราซิล สู่กรุงโรม สมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับนักข่าวถึงความต้ังใจของพระองค์ว่า “พ่อรู้สึกความเป็น 
เยสุอิตในชีวิตจิต ในการปฏิบัติชีวิตจิต ในเจตนารมณ์ที่พ่อมีอยู่ในหัวใจ จนว่าใน
อีก 3 วัน พ่อจะไปร่วมฉลองนักบุญอิกญาซีอุสกับเพื่อนเยสุอิตของพ่อ  พ่อจะถวาย
มิสซากับสมาชิกของคณะ”

เกี่ยวกับ เปาโล ดัลโลหลิโอ (Paolo dall’Oglio) ในปี ค.ศ. 2014
 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 โอกาสฉลองนักบุญอิกญาซีอุส 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังคูเรียของคณะที่อยู่ไม่ห่างจากวาติกันนัก 
พระองค์ทรงร่วมรับประทานอาหารกับบรรดานักบวชสมาชิกของคณะที่อยู่ ณ ที่นั้น 
และทรงร่วมพักผ่อนหย่อนใจกับสมาชิกของคณะด้วย
 พี่น้องชาย-หญิง 7 คนของบาทหลวงเยสุุอิตชาวอิตาเลียนที่ชื่อเปาโล ดัลโล
หลิโอ ซึ่งถูกลักพาตัวไปในประเทศซีเรีย แล้วพระสันตะปาปาทรงอุทธรณ์ ก็มาร่วม
รับประทานอาหารด้วย  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้เวลาครู่หนึง่สนทนากับ
พวกเขา
 พระองค์เสด็จเยี่ยมอาคารต่างๆ กับคุณพ่ออดอลโฟ นิโคลัส ซึ่งขณะนั้น
เป็นมหาธิการของคณะ พระองค์ทรงถ่ายรูปร่วมกับพ่อครัวและเข้าไปยังวัดน้อยเพื่อ
สวดภาวนา

พระเมตตาในปี ค.ศ. 2015 และเสด็จไปโปแลนด์ในปี ค.ศ. 2016 
 ค.ศ. 2015 เนื่องจากเป็นปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม สมเด็จพระสัน- 
ตะปาปาฟรังซิสจึงทรงประทานพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ให้กับผู้แสวงบุญที่ไปยัง
สักการสถานแห่งเมืองโลโยลา และเมืองมานเรซา ประเทศสเปน ในช่วงที่มีการฉลอง
ปีศักดิ์สิทธิ์ปีแรกแห่งอิกญาซีอุสซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม
 ในบ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 อันเป็นวันเยาวชนโลกที่ประเทศ
โปแลนด์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนโดยที่ไม่มีใครคาดฝัน ซึ่งพระองค์
มักจะทรงท�าเช่นนี้ในการเยือนเพื่อการอภิบาลของพระองค์  ก็เช่นเดียวกันกับประเทศ 
อื่นๆ พระองค์เสด็จไปเยี่ยมสมาชิกของคณะเยสุอิตโปแลนด์ ณ เมืองคราคูฟ
 ในวันท่ีสี่ของการเดินทางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีการเสวนากับ
บรรดามิตรในคณะประมาณ 30 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบาทหลวงหนุ่มพร้อมกับบรรดา
เจ้าคณะเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งของการฉลองนักบุญอิกญาซีอุส 
ผู้ตั้งคณะซึ่งจะมีการฉลองกันในวันรุ่งขึ้น
 ค.ศ. 2016 หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเสด็จเยือนประเทศโปแลนด์เพื่อร่วมฉลอง
วันเยาวชนโลกพระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารมื้อเที่ยงที่คูเรียเยสุอิต 

ขอให้เรา “ยอมแพ้ต่อพระเยซู”
 วันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับประทาน
อาหารเที่ยง ณ คูเรียศูนย์กลางใหญ่คณะเยสุุอิตในกรุงโรมซึ่งเป็นการ “เยือนส่วน
พระองค์” พระองค์ทรงส่งสาส์นในทวิตเตอร์ของพระองค์ว่า “เฉกเช่นนักบุญอิกญา-
ซีอุสแห่งโลโยลาให้เรายอมแพ้ต่อพระเยซู ให้พระองค์ทรงน�าเรา ให้เราอุทิศตนรับใช้
เพื่อนบ้าน”
 ค.ศ. 2018 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งสาส์นถึงเมาริซซีโอ โลเปซ 
โอโลเปซา ประธานสมาคมชุมชนเพื่อชีวิตคริสตชน (CVX) และสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสากล ครั้งที่ 17 ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม ภายใต้หัวข้อ “CVX พระพรส�าหรับพระศาสนจักร
และโลก” ในโอกาสครบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมดังกล่าว
 และวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ขณะที่พระสัตะปาปาทรงต้อนรับเด็ก
ช่วยมิสซานับพันๆ คน พระองค์ทรงแนะน�าให้เลียนแบบฉบับของนักบุญอิกญาซีอุส  
พระองค์ตรัสว่า “นักบุญอิกญาซีอุสแห่งโลโยลาของวันน้ีซ่ึงในขณะท่ียังเป็นทหารหนุ่ม
ก็คิดถึงแต่หน้าตาชื่อเสียงของตนเอง แต่ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะท่านถูกดึงดูดด้วย
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแล้วท่านก็ได้พบกับความจริงที่นั่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางและ
ความหมายของชีวิต  ขอให้เราเลียนแบบอย่างของนักบุญท่านนี้ ให้เราท�าทุกสิ่งเพื่อ
พระสิริมงคลของพระเจ้าและเพื่อความรอดของบรรดาพี่น้องของเรา  ทว่าจงระวังและ
จ�าไว้ว่า ในหนทางแห่งการติดตามท่านนักบุญนั้น ในหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี้ จะ
ไม่มีที่ยืนส�าหรับเยาวชนที่เกียจคร้าน”

“แนวการปฏิบัติชีวิตจิต” 
 นักบุญอิกญาซีอุสแห่งโลโยลาได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีในปี ค.ศ. 
1609 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 5 และท่านได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
ในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1622 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ที่ 15 ท่านได้
รับการแต่งต้ังให้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของการเข้าเงียบโดยสมเด็จพระสันตะปาปา
ปีโอ ที่ 11 ในปี ค.ศ. 1922
 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ตรัสว่า “การปฏิบัติชีวิตจิตมิใช่การ
สร้างจิตใจให้เข้มแข็งท่ามกลางเสียงรบกวนในชีวิตสมัยใหม่เท่านั้น แต่ส�าหรับทุกวันนี้
ยังเป็นโรงเรียนที่ไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ในการน�าวิญญาณให้มีความใกล้ชิด
กับพระเจ้า ในการรักคุณธรรมอันสูงส่ง และในศาสตร์แห่งชีวิตที่แท้จริง ในฐานะที่สิ่ง
นี้เป็นของขวัญของพระเจ้าและเป็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องของพระองค์”
 คติที่โด่งดังที่สุดของท่านอาจเป็นประโยคนี้ “จงไว้ใจในพระเจ้าราวกับว่า
ความส�าเร็จแห่งการกระท�าของท่านขึ้นอยู่กับตัวท่านอย่างสิ้นเชิงคล้ายๆ กับว่าไม่ขึ้น
กับพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันจงมอบดวงวิญญาณของท่านให้กับการกระทำาทุกอย่าง 
ราวกับว่าท่านไร้ซึ่งความสามารถและพระเจ้าต้องเป็นผู้กระทำาในทุกสิ่ง”
	 (มงซินญอร์	 ดร.	 วิษณุ	 ธัญญอนันต์	 -	 เก็บบทความนี้มาแบ่งปันและ
ไตร่ตรอง)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยี่ยมคูเรียเยสุอิตในกรุงโรม
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แนะนำ�หนังสือ  “พระคริสตเจ้�ทรงพระชนม์” 
บทสัมภ�ษณ์ระหว่�งสมเด็จสันตะป�ป�ฟรังซิส และนักเขียนหนุ่ม

คนรุ่นใหม่มากมายจึงพยายาม” 

“เลียนแบบคนอื่นๆ” รวมทั้ง 

ใช้ชีวิตตามกระแสความคิด 

ของโลก เพื่อให้เป็นที่รัก และ 

ที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่ง 

ระหว่างการให้สัมภาษณ์สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

ยอมรับว่า “ตอนที่พ่อยังหนุ่ม 

สิ่งที่พ่อกลัวมากที่สุดคือการที่

ไม่มีใครรัก” 

 

 ส�าหรับผู้ที่ก�าลังรอสมณลิขิตเตือนใจฉบับล่าสุดในภาคภาษาไทย หรือที่รู้จัก 

กันในนาม Christus Vivit หนังสือเรื่อง “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” หรือ “Dio 

è giovane” ในภาษาอิตาเลียน นับว่าเป็นหนังสือน่าสนใจ ซึ่งสะท้อนมุมมองของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ โดยหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นบท 

สัมภาษณ์ถาม-ตอบ ระหว่างนักเขียน-นักข่าวโทมัส เลอนชีนี่ (Thomas Leoncini) 

ซ่ึงเขียนข้ึนก่อนท่ีจะมีสมัชชา ย่ิงไปกว่าน้ัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังได้ทรง 

เขียนชื่อหนังสือส�าหรับใช้เป็นหน้าปกเป็นภาษาต่างๆ จ�านวน 6 ภาษา ได้แก่ 

อิตาเลียน ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ โปรตุเกส และเยอรมัน

“ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือสำาหรับเยาวชนคาทอลิกเท่านั้น”

 หนังสือเรื่อง “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” มีเป้าหมายเพื่อบอกความในใจ 

กับเยาวชนทุกคนทั่วโลก ไม่เพียงแต่เยาวชนคาทอลิกเท่านั้น แต่รวมไปถึงคนรุ่นใหม่ 

ท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ หรือไม่มีศาสนาใดๆ อีกด้วย ในขณะเดียวกันหนังสือเล่มดังกล่าว 

ยังเป็นหนังสือท่ีผู้ใหญ่ หรือพ่อแม่ทุกคนสามารถอ่านได้ เพราะบทสัมภาษณ์ได้แสดง 

ให้เห็นถึงความต้องการ และแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งน�าไปสู่ความเข้าใจอันด ี

ระหว่างคนสองรุ่น รวมถึงการหาแนวทางเพ่ือสร้างสังคมท่ีดีย่ิงข้ึนร่วมกัน บทสัมภาษณ์

ได้หยิบยกประเด็นหลักต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  

สิ่งแวดล้อม โดยรวมไปถึงเทรนด์ต่างๆ ที่โลกก�าลังนิยม เช่น การท�าศัลยกรรม 

เป็นต้น 

 ส�าหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ “ไม่มี 

รากเหง้า” กล่าวคือ สังคมปัจจุบันเป็นสังคมชั่วประเดี๋ยวที่เน้นเพียงแค่ความรวดเร็ว 

ฉับไว เป็นสังคมที่ไม่มีเอกลักษณ์ ซึ่งทุกอย่างดูจะเหมือนๆ กันไปหมด ในขณะ

เดียวกันระบบทุนนิยมต่างลดทอนความเป็นมนุษย์ โดยมองคุณค่าของคนจากความ

สามารถในการบริโภคสินค้าเท่านั้น และละเลยเพิกเฉยคนที่ไม่มีทุนทรัพย์

“เยาวชนมีบางอย่างที่เหมือนกับประกาศก”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเห็นว่าเยาวชนนั้นเหมือนกับผู้ใหญ่ 

และอุปมาว่าคนทั้งสองรุ่น “ยืนอยู่บนเท้าทั้งสองข้างเหมือนกัน” เพียงแต่ว่า “สิ่งที่ 

แตกต่างกัน […] คือเยาวชนจะมีเท้าข้างหนึ่งก้าวไปข้างหน้า พร้อมที่จะออกตัว 

และวิ่งไปข้างหน้าเสมอ” โดยเยาวชนอยากให้ “ผู้ใหญ่ฟังเสียงของพวกเขา” โดย 

“รับฟัง” และ “ต้อนรับ” พระสันตะปาปาทรงมองว่าคนรุ่นใหม่มีบทบาทส�าคัญใน 

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และเช่ือว่าคนหนุ่มสาว “มีอะไรบางอย่างเหมือนกับประกาศก” 

อีกทั้งยังมี “ปีกของประกาศก ทัศนคติของประกาศก ความสามารถที่จะท�านาย 

แน่นอนว่าประกาศกในยุคปัจจุบันต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์ และคนรุ่นใหม่นี้รู้จัก 

ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์ แม้ว่าบางคร้ังพวกเขาจะแสดงความเห็นอย่างตะกุกตะกัก นอกจาก

นี้พวกเขาสามารถพิเคราะห์เจาะลึกอนาคต และยังสามารถมองไกลออกไป” “แต่ทว่า

บรรดาผู้ใหญ่นั้นโหดร้าย และมองข้ามพลังของเยาวชนนี้” ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้ใหญ่

ได้ “ถอนราก” คนรุ่นใหม่ และท�าให้พวกเขาต้องเป็น “เด็กก�าพร้า” และ “ผู้ที่ถูก 

ทอดทิ้ง”

“เด็กรุ่นใหม่เกิดและเติบโตมากับวัฒนธรรมแห่งการทอดทิ้ง”

 “พวกเรา(ผู้ใหญ่)จ�าเป็นต้องขอโทษเยาวชน เพราะว่าพวกเราไม่ได้ให้ความ

ส�าคัญแก่พวกเขา พวกเราไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาที่จะหาทางออก หรือแนวทาง 

ที่ป้องกันไม่ให้เยาวชนเหล่านี้ตกถูกทอดทิ้ง” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส 

เนื่องจากผู้ใหญ่ได้ท�าสิ่งผิดพลาด นั่นก็คือ “ไม่สามารถท�าให้ท�าให้เด็กๆ ฝัน” หรือ

ท�าให้ความฝันของคนหนุ่มสาวให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสมองว่า “เด็กรุ่นใหม่ได้เกิดและเติบโตมากับวัฒนธรรมี่การทอดทิ้ง การละเลย 

และการเพิกเฉยเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด” 

“สิ่งที่พ่อกลัวมากที่สุดคือการที่ไม่มีใครรัก” 

 เน่ืองจาก “โลกต้องการให้เยาวชนทุกคนท�าเหมือนกันเป็นเหมือนกัน” เยาวชน 

 ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าวัฒนธรรมสมัยใหม่พยายามโน้มน้าวว่า “การเติบโต 

การมีอายุมากขึ้น หรือแก่ขึ้นเป็นสิ่งไม่ดี [...] ทุกวันนี้ทุกอย่างถูกซ่อนไว้ใต้เครื่อง

ส�าอางและหน้ากาก” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวอีกว่า “อุตสาหกรรมดูแล

ความงาม และศัลยกรรมตกแต่งท�าให้(พ่อ)กลัว” โดยตั้งค�าถามว่า “ท�าไมพวกเรา 

ไม่รักตัวพวกเราเองอย่างที่พระเจ้าสร้างพวกเรามา?” แต่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสก็มองว่า “คนรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิง หันไปหาศัลยกรรมพลาสติก เพียงเพื่อ

จะปรับตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสังคม และไม่ถูกสังคมมองข้าม”

“การพูดคุยระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนคือทางออก”

 แนวทางแก้ไขที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้น�าเสนอ คือ การพูดคุย

ระหว่างคนสองรุ่น ทุกๆ คนจ�าเป็นต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 

ซ่ึงส�าหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสการเปิดอกพูดคุยนับว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

ที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีความเป็นภราดรภาพมากขึ้น

 ระหว่างที่อ่านหนังสือ “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” ตั้งแต่หน้าแรกจนถึง

หน้าสุดท้าย จะสามารถรู้สึกว่านี่คือบทสนทนาส่วนตัวกับพ่อ เพื่อน หรือโค้ชผู้มาก

ประสบการณ์ท่ีให้ท้ังค�าแนะน�า และค�าปรึกษาผ่านบทเรียนท่ีได้รับจากเร่ืองราวส่วนตัว 

ทั้งเรื่องราวที่สมหวัง หรือผิดหวังในวัยเด็ก ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สั่งสมมากว่าหลายทศวรรษ

“จงเป็นตัวของตัวเอง!”

 แต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด คือ ไม่มีตอนไหนเลยที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสขอร้องให้เด็กและเยาวชนเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองเป็น ทว่ากลับสนับสนุนให้เยาวชน

ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง “โดยรักษาความกระตือรือร้น ความร่าเริงสดใส” ซึ่งรวมไป

ถึงวิสัยทัศน์ที่อยากจะสร้างผลลัพธ์ หรือ “make impact” ในโลกใบนี้ สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสยังเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ทุกคนเป็น “เยาวชนท่ีมีความทะเยอทะยาน 

มีความกล้าหาญ เป็นผู้สวนกระแส และเป็นนักปฏิรูป โดยทั้งนี้จะต้องแสดงถึงความ

สุภาพอ่อนโยนไปพร้อมๆ กัน”

 และถ้าหากมองดูแนวทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงเสนอ 

ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งก็คือการสนทนาระหว่างคนรุ่นใหม่(เยาวชน) และคนรุ่นเก่า 

(ผู้ใหญ่) จะเห็นได้ว่าการสื่อสาร (Communication) ส�าหรับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ก็คือ การรวมเป็นหนึ่งเดียว (Communion) โดยในขณะเดียวกัน “การรวม

เป็นหนึ่งเดียวนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของการสื่อสาร”   และหากสังเกตสองค�านี้: “Commu- 

nication” และ “Communion” จะพบว่าสิ่งที่ท�าให้สองค�านี้แตกต่างก็คือ “cati” 

โดยในภาษาฝรั่งเศสค�าว่า “cati” แปลว่า “ท�าให้ดูใหม่” หรือ “ท�าให้เงา” ซึ่งสื่อเป็น

นัยว่า “ท�าให้กลับเป็นหนุ่มสาว” ด้วยเหตุนี้ การสื่อสารที่แท้จริงที่สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสก�าลังเผยให้เห็น ดูเหมือนจะเป็นการสื่อสารที่น�าพาการรวมเป็นหนึ่ง

เดียวระหว่างเยาวชน และผู้ใหญ่ไปสู่ความเยาว์วัย ความสดใส ความร่าเริง ซึ่งมี

พระเจ้าที่คอยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (วว 21:5) รวมทั้งท�าให้ทุกอย่างกลับมาอ่อนวัยอีก

ครั้งหนึ่ง และนี่ก็เป็นเพราะ “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์”

ธัญภรณ์	ลีกำาเนิดไทย

หนังสือ: Dio è giovane (Piemme, 2018) สำ�หรับภ�ษ�อิต�เลียน หรือ God is 

Young (Random House, 2018) ในภ�ษ�อังกฤษ
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

30 กรกฎ�คม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l นับเป็นเวลา 6 ปีแล้วที่พระสงฆ์เยสุอิต คุณพ่อเปาโล 

ดัลโลกลิโอ หายตัวไป ครั้งสุดท้ายที่ใครบางคนได้ข่าว

ของท่านบอกว่าท่านเข้าไปในเมืองรักกา ซ่ึงไม่นาน เมือง

นี้ก็ได้รับการประกาศให้เป็นรัฐอิสลามปกครองตนเอง 

ท่านต้องการเข้าไปเป็นคนกลางเพ่ือช่วยปล่อยตัวประกัน

หลายคน ซ่ึงมีพระสังฆราชชาวซีเรียรวมอยู่ด้วยสององค์   

จีโอวานนี ดัลโลกลิโอ น้องชายคุณพ่อเปาโล กล่าวใน

ห้องแถลงข่าวตอนหนึ่งว่า

 “คุณคิดไปได้เลยว่าท่านยอมเสี่ยงตนเองและ

ท�าในสิ่งที่ไม่น่าจะท�า และคุณพ่อเปาโลก็ได้ท�าในสิ่งที่

ตนต้องท�า เขาพยายามจะไปช่วยปลดปล่อยตัวประกัน

พวกนั้น เอาตัวเองเป็นเครื่องมือสื่อสารต่อกัน เป็น

สะพานเชื่อมโยง”  อิมมาโกลาตา ดัลโลกลิโอ น้องสาว

คุณพ่อเปาโล กล่าวว่า   “แน่นอน คุณพ่อเปาโลมักจะ

ชอบเรียกร้องต่อสู้เพ่ือคนอ่ืน เพ่ือว่าประวัติศาสตร์หน้าน้ี

คือการสู้รบในประเทศซีเรียจะได้จบสิ้นลง”

l นี่คือพี่น้องร่วมสายโลหิตคุณพ่อคณะเยสุอิตที่ถูกลัก 

พาตัวหายไป พวกเขาได้เล่าเรื่องราวคุณพ่อในกรุงโรม

ในห้องแถลงข่าวหนังสือพิมพ์ พวกเขาเล่าว่าการเงียบไป 

ของคุณพ่อไม่ได้แปลว่าท่านเสียชีวิต ตรงข้าม  พวกเขา 

หวังว่าท่านยังมีชีวิตแม้ว่าพวกเขาจะบอกว่าไม่มีข้อมูล

ใดๆ ที่ควรจะมีเลย     อิมมาโกลาตา ดัลโลกลิโอ น้องสาว 

ของคุณพ่อเสริมว่า   “เราหวังว่าท่านยังคงมีชีวิต แม้จะ

พิจารณาว่าจะมีส่ิงใดเกิดข้ึนกับท่าน มากกว่าความหวังน้ี

เราหวังข่าวคราวและความยุติธรรม “หลายคร้ังหลายส่ิง

สามารถเกิดข้ึนได้ แต่ชะตากรรมของคุณพ่อเปาโลไม่ขึ้น

กับเราอีกต่อไปแล้วมันขึ้นกับสิ่งอื่น” 

l ท่ามกลางการรอคอยอย่างขมข่ืน พวกเขาได้รับก�าลังใจ 

และจดหมายจากหลายๆ คน เพื่อนๆ และคนที่ไม่รู้จัก 

พี่น้องคุณพ่อดัลโลกลิโอ ที่ถูกลักพาตัวในประเทศซีเรีย : 

เราหวังว่าท่านยังคงมีชีวิตอยู่

ผู้เขียนมาได้แสดงความรักห่วงใยต่อคุณพ่อดัลโลกลิโอ

และส�านึกในงานท่ีท่านได้ท�าในการสมานสามัคคีพ่ีน้อง

กับศาสนาอิสลาม   พี่น้องของท่านยังจ�าได้ถึงเหตุการณ์

ท่ีท่านได้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส และการได้เข้าเฝ้า

พระสันตะปาปาคร้ังล่าสุดพร้อมกับคุณแม่ชราของท่าน

ที่พระองค์เสด็จเยือนเมืองอาบู ดาบี้

 ฟรานเชสกา ดัลโลกลิโอ น้องสาวอีกคนหนึ่ง

ของคุณพ่อเปาโลเล่าว่า “การได้รับฟังพระสันตะปาปา

และได้เข้าเฝ้าพระองค์นับเป็นของขวัญยิ่งใหญ่และ

เป็นพระพรเพราะมีคนมากมายอยากเข้าเฝ้าใกล้ชิดกับ

พระองค์แบบนี้”

l รักกา เป็นเมืองในประเทศซีเรียที่คุณพ่อเปาโล ดัล-

โลกลิโอถูกลักพาตัว ตัวเมืองได้รับอิสระจากการปกครอง 

ของรัฐอิสลามในปี ค.ศ. 2017 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ 

ยังไม่มีความมั่นคงและเป็นไปไม่ได้ที่จะรวบรวมข้อมูล

ว่าคุณพ่อเยสุอิตท่านนี้ถูกจับตัวอยู่ที่ใด

คุณพ่อเป�โล ดัลโลกลิโอในชุดก�สุล�จ�รีตซีเรีย น้องช�ยและน้องส�วของคุณพ่อเป�โล

คุณ
พ

่อเป�โล ดัลโลกลิโอ ในประเทศซีเรีย

คุณพ่อกล�ยเป็นสัญลักษณ์แห่งก�รอุทิศตนเพื่อพระ

เยซูเจ้�

 เมื่อเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เขตปกครอง 

ที่ 1 นครสวรรค์ จัดพิธีเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซัง 

สยาม ในโอกาสฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์  

โดยเริ่มต้นที่ขบวนแห่กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แก่ สภา

อภิบาลของวัดต่างๆ พลมารีย์ คูร์ซิลโลเยาวชน วินเซน- 

เดอปอล และตามด้วยขบวนของคริสตชนจากวัดต่างๆ 

ของเขตที่ 1 ต่อจากนั้นเป็นขบวนของพระสงฆ์ และ

พระสังฆราช 

 จากนั้น คุณพ่อเบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข 

เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา และอุปสังฆราช ได้

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันน้ี ท่ีเร่ิมต้น 

ด้วยความรักของพระเจ้า ผ่านทางมิชชันนารีที่มาเผย- 

แผ่ศาสนา และยังผลมาเป็นความเชื่อที่มาถึงพวกเรา  

จากนั้นบิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุข 

เขตศาสนปกครองนครสวรรค์ ได้ตัดริบบิ้นปล่อยป้าย 

งานเฉลิมฉลอง และพระคุณเจ้าได้เป็นประธานวจน-

พิธีกรรมเปิด แล้วอวยพรด้วยพระคัมภีร์ จากนั้นจึงเป็น

พิธีบูชาขอบพระคุณ 

 ในบทเทศน์ พระคุณเจ้าได้เน้นการด�าเนินชีวิต

ที่ต้องรักพระเจ้า และเพื่อนพี่น้อง ให้เราดูแบบอย่าง 

จากมิชชันนารีที่ยากล�าบากเพื่อมาประกาศข่าวดี 

 ในช่วงท้ายพระคุณเจ้าได้เชิญชวนให้เราได้

ขอบคุณ คุณพ่อปิแอร์ ลาบอลี และคุณพ่อมิเชล กู- 

ตังด์ จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ที่

ด�าเนินงานเคียงคู่กับพระศาสนจักรของเรา 

 ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเยาวชน ค่ายเยาวชน

เขต 1 YOUTH NAKHONSAWAN #1/3 “จาก

เยาวชนศิษย์พระคริสต์ สู่การเป็นเยาวชนศิษย์ธรรม-

ทูต” ได้รับเกียรติจากคุณพ่อปิแอร์ ลาบอลี ในการ 

แบ่งปันประสบการณ์งานธรรมทูตให้กับพวกเรา คุณพ่อ

ฝากข้อคิดสุดท้ายให้เยาวชนว่า “เพื่อจะเป็นเย�วชน

ธรรมทูต เร�ต้องรู้คำ�สอนอย่�งถูกต้อง รู้ศ�สน�ของ

เร�เป็นอย่�งดี ต้องแสวงห�คว�มรู้ตลอดชีวิตของเร� 

เพร�ะเร�ไม่ส�ม�รถที่จะพูดในสิ่งที่เร�ไม่รู้ และอย่�คิด

ว่�เร�รู้ทุกอย่�ง ก�รแพร่ธรรมด้วยชีวิตดีกว่�ก�รพูด 

ชีวิตของเร�ดี จะดึงดูดให้เข�สนใจที่จะเป็นคริสตชน ที่

สำ�คัญ ไม่โจมตีใคร แต่เค�รพสิทธิของผู้อื่น” 

 ค่ายเยาวชนเขต 1 ยังด�าเนินการต่ออีก 1 วัน 

บรรดาเยาวชนได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ในชุมชน

จังหวัดนครสวรรค์ 

 รายงานโดยคุณพ่อพรชัย	สิงห์สา	

ฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
เปิดการเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม 
เขตปกครองที่ 1 นครสวรรค์ ชุมนุมเยาวชนเขต 1 
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ไฟแห่งคว�มยินดี
“เรามาเพื่อจุดไฟในโลก	เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้

ลุกเป็นไฟ”	(ลูกา	12:49)
 ลองจินตนาการดูว่าบ้านของเราก�าลังถูกไฟไหม้ควันก�าลังโขมงไป

รอบๆ ตัวเรา ข้าวของทุกสิ่งของเรา ไม่ว่าจะเป็นของรักของหวง รูปถ่าย

ครอบครัวของเรา หมอนใบโปรดที่ช่วยให้เราหลับฝันดี หรือโซฟาที่เรามักนั่ง

ลงพักเหนื่อยเมื่อเรากลับมาจากท�างาน  แต่ไฟลุกเผามอดไหม้สิ่งเหล่านั้น

  สิง่ของทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รารกัและมคีณุค่าจะกลายเป็นเถ้าถ่านในไม่ช้า

  ณ ที่ตรงนั้น เวลานั้น ถ้าเรามีโอกาส เราจะน�าอะไรออกมาจากบ้าน 

ที่ก�าลังไฟไหม้

  นกัเขยีนบทละครและผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฝร่ังเศสนามว่า ฌอง ก็อกโต 

เคยถูกตั้งค�าถามนี้ว่าเขาจะน�าอะไรไปจากบ้านที่ก�าลังลุกไหม้

 ฌอง ก็อกโตตอบว่า  “ฉันจะเอ�ไฟไป”

 ค�าตอบของฌอง ก็อกโต เราอาจจะคิดว่าเป็นการประชดประชันและ

เป็นการพูดล้อเล่นเชิงข�าขันเพียงแค่สนุกสนานเท่านั้น  แต่พระเยซูเจ้าตรัส

เกี่ยวกับ “ไฟ” ในทางเดียวกันกับฌอง ก็อกโตเช่นเดียวกัน เพราะไฟที่ช�าระ

ล้างผู้รู้แจ้ง เป็นไฟที่ท�าลายสิ่งท่ีไร้ประโยชน์เพ่ือให้เหลือเพียงความหมายท่ี 

ส�าคัญเท่านั้น  ความเป็นจริงก็คือ บ้านที่สามารถเผาไหม้และถูกท�าลายนั้น 

เราพยายามวิ่งเข้าไปขนหรือเก็บออกมาเป็นสิ่งท่ีเราเช่ือว่าตัวเองมีความส�าคัญ

และมีความหมายกับชีวิตของเรา และเราก็พบว่าตัวเราเองติดอยู่ในไฟแห่งการ

เผาท�าลาย ที่ถูกกักขังโดยทรัพย์สมบัติข้าวของของเราเอง  “ไฟ” ที่พระเยซูเจ้า 

กล่าวถึงคือ ความรักที่อ่อนน้อมถ่อมตน ความรักที่สามารถเปลี่ยนตัวเราและ

สังคมของเรา  แต่ในขณะท่ีพระเยซูเจ้าทรงเตือนเรานั้นเป็นความรักที่มักจะ 

ขัดแย้งกับความหลงใหล ยึดติดและค่านิยมทางโลก  พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้อง 

ให้เราเสี่ยงต่ออ�านาจ ศักดิ์ศรี และแม้กระทั่งการยอมรับเพื่อเห็นแก่ “ไฟ” แห่ง 

ความเท่าเทียมกนั ความยุตธิรรมความเหน็อกเห็นใจ และความเป็นหนึง่เดยีว 

กันท่ีทุกคนสามารถร่วมเป็นพ่ีน้องกัน ร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันถาวร 

เป็นครอบครัวเดียวกันโดยไม่มีไฟหรือสิ่งใดๆ มาท�าลายล้างลงไปได้

 ข้�แต่พระเยซูคริสตเจ้� โปรดทรงเผ�ผล�ญ คว�มเห็นแก่ตัว คว�ม

จองหอง  ก�รยึดมั่นถือมั่น ก�รครอบครองเป็นเจ้�ของในตัวของพวกลูก เพื่อ

ให้ลูกเต็มไปด้วยไฟแห่งคว�มรัก แสงสว่�งแห่งคว�มเสียสละ พลังแห่งคว�ม

หวัง คว�มอบอุ่นแห่งคว�มเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้สัมผัส

กับเปลวไฟ และคว�มอบอุ่นนั้นด้วยเทอญ  อ�แมน

พระผู้เดินดิน (3)
 เป็นความอุ่นใจของแต่ละวัน
 ตื่นขึ้นมามีหลายอย่างต้องคิดต้องท�า

ก่อนที่ฉันจะคิดถึงพระเจ้า
พระเจ้�ทรงคิดถึงฉันทรงอยู่กับฉันแล้ว

 พระเจ้าทรงร่วมชีวิตกับฉัน
 ดังที่ทรงยืนยันเป็นมั่นเหมาะ
 “เร�อยู่กับท่�นทุกวันตลอดไป

ตร�บจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20)
 ไม่เพียงอยู่เคียงข้างอยู่ท่ามกลาง
 แต่ทรงอยู่ในตัวในจิตใจในชีวิต
 แค่แขวนกางเขนห้อยรูปแม่พระที่คอ
 ก็ให้รู้สึกอบอุ่นระดับหนึ่งแล้ว
 พระคัมภีร์ยืนยันให้ความมั่นใจกว่านั้น
 “องค์พระผู้เป็นเจ้�ทรงอยู่กับข้�พเจ้�

ข้�พเจ้�ไม่กลัวสิ่งใด” (สดด 118:6)
แต่ก็นั่นแหละ...ปัญหาอยู่ที่ว่า
พระเจ้�ทรงอยู่กับฉัน...ใช่
แต่ฉันอยู่กับพระหรือไม่
เริ่มจากการยอมรับพระองค์...อย่�งที่ทรงเป็น
ไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องการ
นั่นคือพื้นฐานแรกแห่งความสัมพันธ์
ยอมรับแต่ละคนที่ฉันพบปะคบค้า...อย่างที่เขาเป็น
ไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องการให้เขาเป็น
ปัญหาความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นไม่คงทน
มักจะเริ่มต้นจากจุดยืนนี้
ฉันใดก็ฉันนั้น
อยู่กับพระก็คือยอมรับพระองค์อย่�งที่ทรงเป็น
ยอมรับว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าฉัน
แม้ฉันจะมีคว�มส�ม�รถหล�ยด้�น...แต่ไม่ใช่ทุกด้�น
ความสามารถที่ฉันมีไม่ว่าด้านใด
เป็นพระเจ้าที่ประทานให้ฉัน
ความไม่สามารถที่ฉันมีไม่ว่าด้านใด
พระเจ้าทรงมีทรงพร้อมเสริมเติมเต็มให้
แม้ฉันรู้หล�ยอย่�งพร้อมประสบก�รณ์ม�กม�ย
แต่พระเจ้าทรงรู้ดีกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมากกว่าฉัน
เหตุผลของพระองค์น่าจะดีกว่าเหตุผลฉัน
ตรรกะของพระองค์ย่อมแน่ชัดกว่าตรรกะฉัน
ฉันอาจไม่เข้าใจฉันอาจมองไม่ออก
แต่ฉันเชื่อพระองค์ได้ฉันไว้ใจพระองค์ได้
แม้ฉันยืนยันว่�รักตัวเองฉันทำ�ทุกอย่�งเพื่อตนเอง
แต่พระเจ้าทรงรักฉันกว่านั้น
ฉันอาจจะรักตัวเองผิดรักตัวเองถูก
แต่พระเจ้าทรงรักฉันถูกเสมอ
แม้ฉันรู้สึกว่�ไม่มีใครเข้�ใจฉันไม่มีใครรักฉัน
แต่พระเจ้าทรงเข้าใจฉันรักฉันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ในขณะที่คนรักฉันคนเข้าใจฉันอยู่เคียงข้างฉัน
แต่พระเจ้าทรงอยู่ในตัวฉันในแก่นแห่งชีวิตฉัน
ทั้งหมดทั้งสิ้นขึ้นกับว่าฉันอยู่กับพระเจ้าหรือไม่
แก่นแห่งศาสนาจึงไม่อยู่ในศาสนกิจ
แต่อยู่ในการ “อยู่กับพระเจ้า” อย่างที่พระองค์ทรงเป็น
แต่อยู่ในการ “เป็นหุ้นส่วนชีวิตกับพระเจ้า” ในทุกอย่าง
ไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่นักบุญยอห์นเขียนไว้
คงเป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้�าร้อย...ครั้งแล้วครั้งเล่า”
“พระองค์เสด็จม�สู่บ้�นเมืองของพระองค์

 แต่ประช�กรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์” (ยน 1:11) 
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สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระธาตุนักบุญเปโตร  

 เมื่อวันที่  29  มิถุนายน ค.ศ. 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประทานพระธาตุนักบุญเปโตร 

มอบเป็นของขวัญแด่พระอัยกาบาร์โธโลมิว  ผู้น�าพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ จารีตตะวันออก เป็นพระธาตุท่ี

นักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา ทรงเก็บรักษาไว้ที่วัดน้อยภายในบ้านพักสมเด็จพระสันตะปาปา  เหตุการณ์ 

ในครั้งนี้นับเป็นก้าวส�าคัญอีกก้าวหนึ่งสู่เอกภาพระหว่างพระศาสนจักรทั้งสอง

 อาร์ชบิชอปเทลมิสซอส  โยบ  เป็นสมาชิกท่านหนึ่งที่ร่วมคณะพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ที ่

เดินทางไปกรุงโรม ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน เพื่อร่วมพิธีสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล 

 มงซินญอร์อันเดรีย ปัลมีริ (Monsignor Andrea Palmieri) ผู้ช่วยเลขาธิการสมณสภาเพื่อส่งเสริม

เอกภาพระหว่างคริสตชน เป็นตัวแทนในพิธีมอบพระธาตุนักบุญเปโตรแก่อาร์ชบิชอปเทลมิสซอส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

30  มิถุนายน

 ในถ้อยแถลงท่ามกลางผู้แทนสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน  อาร์ชบิชอปเทลมิสซอส โยบ กล่าวว่า  ท่าทีของ

สมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ “เป็นกรณีพิเศษและ

เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวัง”  ด้วยพระธาตุของนักบุญ 

เปโตรเป็นสมบัติล�้าค่าที่เก็บรักษาไว้ที่กรุงโรม ดังนั้น 

กรุงโรมจึงเป็นสถานที่ส�าคัญที่ผู ้แสวงบุญจากพระ 

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์จะจาริกมายังกรุงโรมเสมอ 

 อาร์ชบิชอปโยบ อธิบายเสริมว่า “ในอดีตเคย 

มีพระธาตุนักบุญเปโตรประดิษฐาน ณ กรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี แต่เป็นพระธาตุที่กองทหารครูเสดซึ่งได้

พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนออร์โธดอกซ์ ภายหลัง

การประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้มีการอัญเชิญ

พระธาตุนั้นสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน”

 อาร์ชบิชอปแห่งคริสตชนออร์โธดอกซ์เน้นว่า 

“ด้วยเหตุนี้  พระธาตุเหล่านี้เป็นพระธาตุที่ได้อัญเชิญ

จากกรุงโรมมาประดิษฐาน ณ กรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล 

อย่างเป็นทางการเป็นคร้ังแรก  จงึถอืเป็นก้าวย่างส�าคญัสู่

เอกภาพและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง”   

หมายเหตุ

 อัครมุขนายกแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล (โรม

ใหม่) และอัครบิดรสากล (Archbishop of Con-

stantinople New Rome and Ecumenical Patri-

arch) มักเรยีกโดยย่อว่าอคัรบดิรแห่งคอนสแตนติโนเป้ิล 

(Patriarch of Constantinople) เป็นต�าแหน่งอัคร-

บิดรที่ส�าคัญที่สุดต�าแหน่งหนึ่งในพระศาสนจักรออร์- 

โธดอกซ์จารีตตะวันออก   แม้แต่ละประเทศท่ีนับถือ

นิกายออร์โธดอกซ์จะมีอัครบิดรเป็นประมุขของตน 

และอัครบิดรทุกองค์มีฐานะเสมอกัน  แต่อัครบิดรแห่ง

คอนสแตนติโนเปิ้ลได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลอันดับ 1  

ผู้ด�ารงต�าแหน่งนี้ปัจจุบันคืออัครบิดรสากลบาร์โธโลมิว 

ที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล นับเป็นล�าดับที่ 270

 

อหิวาตกโรคคร่าชีวิตเด็กๆ อย่างน้อย 193 คน   
 การช่วยชีวิตเด็กๆ ในเยเมน ซึ่งเสียชีวิตจาก

อหิวาตกโรคในครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 2019  มีจ�านวน 

สูงกว่าเด็กที่เสียชีวิตด้วยโรคเดียวกันนี้ของปีก่อนน้ี 

ทั้งปี  

 การต่อสู้กับอหิวาตกโรคในเยเมนยังไม่สิ้นสุด   

แม้มีการเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายของโรคนี้อย่าง 

ต่อเนื่อง ในครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 2019  แต่จ�านวนเด็ก 

อายตุ�า่กว่า 15 ปี ทีเ่สยีชวิีตก็ยังมจี�านวนสงูถึง 203,000 

คน 

 การเตอืนภัยในภาวะวกิฤติสงูสดุ  ซึง่พบว่าสาเหต ุ

ส�าคัญของการระบาดมีผลจากฤดูฝนที่ท�าให้มีผู ้ป่วย 

ในอัตราสูง   สถานการณ์ภาวะน�้าท่วม และปริมาณน�้า

ที่สูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องอันเป็นการแพร่ระบาด

ของโรคได้อย่างดี 

 ในหกเดอืนแรกของปี ค.ศ. 2019  จ�านวนผูป่้วย 

ที่เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคสูงเพิ่มขึ้นสูงกว่าระยะเวลา

เดียวกันของปีก่อนถึงเก้าเท่า

 สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเยเมน

เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างท่อประปาที่สะอาดให้ถูก

สุขลักษณะและเหมาะสมส�าหรับการบริโภค  ส่งผลให้

เด็กๆ ประมาณ 9.2 ล้านคนไม่มีน�้าที่สะอาดปลอดภัย

ดื่ม  ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  การเก็บ

ขยะไม่ถูกสุขลักษณะท�าให้สถานที่หลายแห่งเต็มไปด้วย

ขยะ และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และอหิวาตกโรคเป็น

โรคหนึ่งที่แพร่เชื้อได้รวดเร็วจากน�้าดื่ม

 สภาวะขาดอาหารในเด็กท�าให้ร่างกายอ่อนแอ

และติดเชื้อได้ง่าย นอกนั้นยังส่งผลให้มีโอกาสเสียชีวิต

หากติดเชื่ออหิวาตกโรค  มากกว่าเด็กปกติถึง 3 เท่า 

ส่วนโรคท้องร่วงกเ็ป็นสาเหตสุ�าคญัท่ีท�าให้เดก็ๆ ในเยเมน 

ตกอยู่ในสภาวะขาดอาหารเช่นเดียวกัน

 ทาเมอร์ คิโรลอส ผู้อ�านวยการองค์กร  

“ช่วยเหลือเด็กๆ” ในเยเมนกล่าวว่า “โรคระบาดที่

แพร่กระจายอย่างหนักในปัจจุบันสาเหตุจากความ 

ล้มเหลวของระบบสุขอนามัยและระบบสาธารณสุข 

ที่ด้อยประสิทธิภาพ  และจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก

การอพยพย้ายถิ่นอาศัย  รวมถึงการขาดแคลนอาหารที่ 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  รวมถึงอาหาร 

ที่ไม่มีคุณภาพเหมาะสมส�าหรับการบริโภค  ขณะนี้ผู้รับ-

ผิดชอบโครงการก�าลังเน้นท่ีระบบสุขอนามัย ซึ่งยัง 

ไม่อาจรองรับครอบคลุมความต้องการอีกประมาณ 

ครึ่งหนึ่ง” 

 ผู้อ�านวยการองค์กร กล่าวว่า “ขณะนี้โรคเรื้อรัง 

ประจ�าท้องถิ่นอยู่ในสภาวะท่ีควบคุมได้  ความกังวล

ของเจ้าหน้าท่ีอยู่ท่ีฝนท่ีตกต่อเน่ืองและปริมาณน�้าท่ี

ท่วมขัง รวมถึงงบประมาณที่ไม่เพียงพอและได้รับล่าช้า

อาจส่งผลเสียต่อการบริหารจัดการปัญหา  สิ่งที่เราท�า

ในขณะนี้คือพยายามให้เด็กที่มีอยู่เสียชีวิตให้น้อยที่สุด”  

“โครงการบริหารจัดการน�้าดื่มให้ถูกสุขอนามัยและสร้าง

จิตส�านึกของประชาชนในเรื่องการป้องกันโรคระบาด 

ในชุมชน  สิ่งส�าคัญคือการยุติการท�าสงครามในเยเมน

เท่านั้นเป็นปัจจัยเดียวที่จะสามารถป้องกันการแพร่

ระบาดของอหิวาตกโรคได้” 

 “เราจึงเรียกร้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

เยเมน ให้ร่วมมือปฏิบัติตามปฏิญญาสต๊อกโฮม และ

ท�าทุกสิ่งเพ่ือให้เกิดสันติภาพ  การซ่อมสร้างระบบสุข 

อนามัยให้อยู ่ในสภาพที่ใช้งานได้จึงเป็นความจ�าเป็น

เร่งด่วนอันดับแรก มิฉะนั้น อหิวาตกโรคจะคร่าชีวิต

ประชาชนจ�านวนมาก  นอกนัน้ “องค์กรช่วยเหลือเดก็” 

ยังขอให ้ เจ ้าหน ้าที่ที่ รับผิดชอบได ้จ ่ายเ งินเดือน

ข้าราชการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีด้านสุขอนามัยและครู  

และติดต้ังอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยอย่างเร ่งด่วนแก ่

เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้บริการด้านสุขอนามัยบังเกิดผล 

เต็มประสิทธิภาพ

หมายเหตุ 

 การคืนน�้า (อังกฤษ: rehydration) เป็นการ

รักษาภาวะขาดน�้า ปกติใช้สารละลายน�้าเกลือแร่ (ORS) 

สารละลายสามัญประจ�าบ้าน ได้แก่ น�้าเกลือ เครื่องดื่ม

โยเกิร์ตผสมเกลือ ซุปผักและซุปไก่ใส่เกลือ ก็สามารถ

ให้ได้เช่นกัน โครงการการคืนน�้าแนะน�าให้เติมน�้าตาล

ปริมาณเท่ากันแต่เติมเกลือเพียงครึ่งช้อนชา โดยกล่าว

ว่า การเจือจางที่มากขึ้นนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าและเสีย

ประสิทธิภาพน้อยมาก ทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่า 

การดื่มน�้าตาลหรือเกลือมากเกินไปสามารถท�าให้ภาวะ

ขาดน�้าเลวลงได้

 องค์การอนามัยโลกแนะน�าว่า เดก็ท่ีป่วยท้องร่วง

ให้ได้รับอาหารต่อไป การให้อาหารต่อเนื่องช่วยให้การ

ท�างานของล�าไส้ที่ผิดปกติสามารถฟื ้นตัวได้เร็วข้ึน   

ตรงกันข้าม เดก็ท่ีถูกจ�ากัดอาหาร มีระยะอาการท้องร่วง

นานกว่าและฟื้นฟูการท�างานของล�าไส้ช้ากว่า เด็กยัง

ควรได้รับนมแม่ต่อไปด้วย
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วั ด นั ก บุ ญ นิ โ ค ลั ส  พั ท ย า  
10/89 หมู 9 ถ.สุขุมวิท 

ใกลทางแยกเขาพัทยากลาง ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร. 038-415322 
อีเมล : st-nikolaus@hotmail.com

หลังพิธี 
ขอเชิญรวมรับประทานอาหาร

# งดจำหนายสินคา

วัด

พัทยา
พระสงฆ  ซิสเตอร  สภาอภิบาล และสัตบุรุษ

มีความยินดีขอเรียนเชิญทาน

รวมขอบพระคุณพระเจา
โอกาสฉลองวัด

วันอาทิตยที่  15  กันยายน ค.ศ. 2019
มิสซาเวลา 10.30 น.
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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 ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 

พระเจ้า

ประทาน 

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียง
พอ

ทานเป็นของพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว  
เพราะพระองคทรงเรียก  

(รม 1:6)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

อมาดีอุส 
จิตรกวี 

ศุภลักษณ
เบเนดิกโต นคร 

ศุภลักษณ

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

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

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

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

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com
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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิค”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิค”  

    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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ด้�นมืดของภ�วะผู้นำ�
มักเกี่ยวข้องกับก�รละเมิดท�งเพศ

UCANews.com  1  กรกฎ�คม 2019

โดย คุณพ่อ Amado  L.Picardal  C.Ss.R. มะนิล�

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 ที่วาติกัน 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณ-

ลิขิต  Vos  Estis Lux Mundi  (พวกท่านเป็นแสงสว่าง 

ส่องโลก)    ให้ทุกสังฆมณฑลก�าหนดข้ันตอน  และกฎเกณฑ์ 

ในการรายงาน  และไต่สวน  การละเมิดทางเพศของ 

สมณะในพระศาสนจักร  เน้นให้บิชอปรับผิดชอบจัดระบบ

รับข้อร้องเรียน  และไต่สวนข้อร้องเรียนการละเมิดทาง

เพศ

 การปกปิดการละเมิดเช่นนี้  ก็ถูกไต่สวนด้วย  

ต้องมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเหยื่อ 

 หลายคนต�าหนิการยกย่องสมณะเกินควร 

(Clericalism) และคนรักร่วมเพศ (Homosexuality) 

ท่ามกลางสมณะ  รากลึกแล้วท�าให้เกิด “ด้านมืด”  ที่

ควบคุมเราทุกคน  เป็นพิเศษในต�าแหน่งผู้น�า

 ในมุมมองด้านจิตวิทยา  ด้านมืดมักมีความ 

เบี่ยงเบนด้านบุคลิกภาพ  และพฤติกรรมผิดปกติ  ซึ่งมี

รากมาจากจิตใต้ส�านึก  เช่น การหลงรักตัวเอง   ความไม่

ม่ันคง  เบ่ียงเบนสองข้ัว  การควบคุมใจไม่อยู่  พฤติกรรม

เผด็จการ  ก้าวร้าว  ระเบิดอารมณ์โกรธ  พฤติกรรม

เสพติด  การละเมิดทางเพศ ฯลฯ บ่อยๆ สาเหตุของการ

เบี่ยงเบนเช่นนี้  อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายในวัยเด็ก

 ตามประเพณีคริสตชน  ด้านมืด นี้เราเรียกว่า  

พยศชั่ว หรือบาปต้น  7 ประการ  คือ จองหอง  ตระหนี่  

ลามก  อิจฉา  โลภอาหาร  โมโห  และเกียจคร้าน  

มนุษย์ทุกคน  รวมทั้งบรรดาบาดหลวง  ก็มี

แนวโน้มสู่พยศชั่วนี้  ด้านมืดเกี่ยวข้องกับการทดลอง

พื้นฐานที่พยายามคุมชีวิตของมนุษย์  เป็นพิเศษบรรดา

ผู้มีต�าแหน่งผู้น�า คือ

 1)  ความพอใจด้านความรู้สึก   

 2)  การครอบครองวัตถุสิ่งของ

 3)  อ�านาจ และอิทธิพล    

 4)  ชื่อเสียง เกียรติยศ

 เราอาจติดใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือแม้ทั้งหมด 

ข้างต้นนี้  การทดลองพื้นฐาน  ผู้น�าชอบเรื่องอาหาร  

เหล้า  การพนัน  ยาเสพติด  หรือ เพศ  บางคนอาจมี

ความเบี่ยงเบนด้านเพศ  กับเพศเดียวกัน  หรือต่างเพศ 

นางบ�าเรอ  ภรรยาน้อย  การละเมิดผู้เยาว์

 ผู้น�ามีความรับผิดชอบเงินก้อนโต  จึงมีการ

ทดลองให้ใช้ต�าแหน่งเพ่ือสะสมทรัพย์สมบัติ  และส่ิงของ

ต่างๆ

 ด้านมืด  ท�าให้ไม่สนใจพระบัญญัติ  ท�าตัว

เหนือกฎ  ไม่เคารพศักด์ิศรีของผู้อ่ืน  ไม่ฟังเสียงมโนธรรม

ของตนเอง  จึงละเมิดทางเพศง่าย  ไม่คิดว่าผิด  ไม่

ค่อยสนใจผู้อื่น  คิดว่าผู้อื่นต้องเคารพตน

 พระศาสนจักรอ่อนแอมิใช่มาจากศัตรูภายนอก  

แต่มาจากผู้น�าบางคนที่ถูกด้านมืดครอบง�า...  ท�าร้าย

พระศาสนจักร  ท�าให้ขาดความน่าเชื่อถือ ความไว้ใจ  

และความเคารพนับถือ  สัตบุรุษไม่อยากฟังเทศน์  ถ้า

สมณะพูดสิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิตจริงของตน  คล้ายฟาริสี

ที่พระเยซูเจ้าทรงต�าหนิแรง

 หมายเหตุ   คุณพ่ออามาโด้  พิการ์ดาล  คณะ

พระมหาไถ่  ชาวฟิลิปปินส์  อายุ 64 ปี  จบปริญญาเอก 

ด้านเทววิทยาจากมหาวิทยาลัยเกรโกเรียน กรุงโรม  เป็น 

ธรรมทูตอาจารย์  และผู้ส่งเสริมวิถีชุมชนวัด (BEC)

 

	 ฟ.	วีระ		อาภรณ์รัตน์		แปลสรุป

 (3  กรกฎ�คม 2019)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 34 ประจำาวันที่ 18-24 สิงหาคม 2019 หน้า 11หน้า 11

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
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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
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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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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 34 ประจำาวันที่ 18-24 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
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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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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หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ หลังประชุมสมัชชา

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ (CHRISTUS VIVIT)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.

ราคา 75 บาท เฉพาะช่วงสั่งจอง

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

“หัวใจของเยาวชนแต่ละคนที่ควรจะถูกมองว่าเป็น 
“ผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์” 

ของผู้ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ 
ก่อนสิ่งอื่นใดเราจะต้อง “ถอดรองเท้า” 

เพื่อเข้าใกล้และเข้าสู่ธรรมล�้าลึกอย่างลึกซึ้งมากขึ้น”
(สมณลิขิตเตือนใจ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ ข้อ 67)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ	สวรรค์	(https://kamsornwayindiary.blogspot.com)
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 YOUTH NAKHONSAWAN #1/3 … ชื่อเรียกค่ายเยาวชนเขตฯ ครั้งที่ 3 

ในสังฆมณฑลที่ผมรับผิดชอบ ... ค่ายครั้งที่ 3 ผมตั้งการอบรมหลักเพื่อให้เยาวชน

ธรรมดาที่เป็นเยาวชนศิษย์พระคริสต์ เดินหน้ามุ่งตรงไปยังการเป็นเยาวชนศิษย์

ธรรมทูต ... มิชชันนารี คือหลักใหญ่ตัวโตที่ปรากฏในทุกสิ่งอย่างของค่ายฯ ไม่ว่าจะ

เป็นการอบรม  การปฏิบัติ หนังสือค่าย ป้ายชื่อ จนกระทั่งป้ายไวนีล .... วิทยากรหลัก 

ก็ยังเป็นมิชชันนารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพ่อปิแอร์ ลาบอลี “เพราะความเป็น 

มิชชันนารี คือหน้าที่ของการเป็นคริสตชน” เพราะ “ธรรมช�ติของพระศ�สนจักร

คือก�รเป็นธรรมทูต” 

2

 บิชอปปัลเลอกัวซ์ ในบันทึกของท่าน ได้บันทึกเรื่องราวของชีวิตมิชชัน-

นารี ไว้อย่างน่าติดตาม และเป็นแบบอย่างของมิชชันนารีรุ่นหลังๆ 

 “ในเมืองหลวง มิชชันน�รีจะสวมเครื่องแต่งก�ยท�งศ�สน�อยู่ตลอดเวล� 

จะพำ�นักในบ้�นไม้กระด�นเก่�ๆ และใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนพื้นเมือง ไม่มีทั้งขนมปัง 

และเหล้�องุ่น อย่�งไรก็ต�ม นอกเหนือจ�กเหล้�องุ่นเพื่อใช้ในพิธีมิสซ�แล้ว แต่ละคน 

จะสำ�รองไว้สองส�มขวด สำ�หรับพิธีสำ�คัญๆ และเพ่ือด่ืมฉลองก�รม�เยือนน�นๆ คร้ัง 

ของพรรคพวกเพื่อนฝูง พ้นจ�กเรื่องนั้นก็จะดื่มกันเพียงแค่น้ำ�เย็น และน้ำ�ช�ไม่ใส่

น้ำ�ต�ล มีก�รปรุงอ�ห�รสองแบบซ่ึงเป็นท่ีนิยมในบ�งกอก คือก�รปรุงอ�ห�รแบบจีน 

ซึ่งมีรสอ่อนและจืด และก�รปรุงอ�ห�รแบบช�วสย�มเอง ซึ่งสีจัดและเผ็ดร้อน ทั้งนี้

เพร�ะพริกเป็นของชอบข้ึนหน้�ของอ�ณ�จักรน้ัน ชีวิตท่ีบ�งกอกสบ�ยดี และค่�ครอง-

ชีพก็ถูก ทั้งนี้เป็นเพร�ะว่� ทุกสิ่งทุกอย่�งมีอยู่อย่�งอุดมสมบูรณ์ แต่ชีวิตในระหว่�ง

ก�รเดินท�ง และในต่�งจังหวัด จะเป็นไปในอีกแบบหนึ่ง เมื่อผู้ใดจะออกเดินท�งจะ

ต้องเตรียมอ�ห�รประเภทไข่เค็ม ปล�แห้ง กะปิ มีบ�งครั้งที่เสบียงกรังข�ดแคลนลง 

และผู้เดินท�งต้องกินทุกอย่�งที่ตกถึงมือ ไม่ว่�จะเป็นหอยท�ก กบ ปูทะเล ผักบุ้ง 

ผักน้ำ� มะข�ม ใบไม้อ่อน ผลไม้ป่� หน่อไม้ เนื้อกระบือ แมว สุนัข ปล�ฉล�ม จระเข้ 

ปล�ไหลซึ่งก็คืองูเร�ดีๆ นี่เอง ค้�งค�ว เนื้องูเหลือม เนื้อลิง หนอน เนื้อก� แรด ฯลฯ 

แต่ถ้�ห�กท่�นมีปืน ท่�นจะไม่ข�ดแคลนอะไรเลย ในเวล�ครึ่งชั่วโมงระหว่�งที่ท่�น

ทำ�วัตรอยู่นั้น คนของท่�นจะเข้�ป่�ล่�สัตว์ต�มทุ่งน� หรือในป่� และกลับม�พร้อมกับ

แบกสัมภ�ระพวกนกตัวอ้วนๆ เช่น นกยุง นกกระส� นกกระทุง ห่�นป่� เป็ดป่� ฯลฯ” 

ชีวิตของบรรดามิชชันนารี
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 ผมอ่านต่อเนื่องเรื่อยๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กับการด�ารงชีวิตคือการเดินทาง 

ของมิชชันนารี เพื่อไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการเทศน์สอน ...

 “วิธีก�รเดินท�งที่ทำ�กันทั่วๆ ไป คือก�รเดินท�งโดยเรือพ�ยไปต�มแม่น้ำ�

ลำ�คลอง เมื่อจำ�เป็นจะต้องไปท�งบก เป็นเพร�ะว่�ไม่มีทั้งม้� ทั้งรถ จึงต้องเดินท�ง

ด้วยเท้� หรือขี่ช้�ง หรือไปท�งเกวียนเทียมกระบือ ในก�รเดินท�งแบบนี้ ผู้เดินท�ง 

จะต้องทนทุกข์ทรม�นด้วยคว�มอดอย�กและคว�มไม่สะดวกสบ�ยท้ังหล�ย ยกตัวอย่�ง 

เช่น ท่�นจะถูกยุงฝูงใหญ่รุมทึ้งดูดเลือดตลอดคืน และไม่ยอมปล่อยให้ท่�นปิด 

เปลือกต�ลงได้เลย หรือว่�ในตอนกล�งคืน กองทัพมด เรียกว่�มดไฟ จะบุกรุกเข้�ไป

ในเสื้อผ้�ของท่�น และโดยที่มดไฟกัดได้อย่�งปวดแสบปวดร้อน จึงทำ�ให้ท่�นต้อง

ย้�ยที่อยู่ใหม่โดยเร็ว นักเดินท�งจะต้องพบภยันตร�ยต่�งๆ ม�กม�ย เมื่อลงน้ำ�จะ

ต้องเตรียมตัวพบกับฝูงจระเข้ บนบกก็ต้องกลัวเสือ บ�งครั้งงูเลื้อยเข้�ไปใต้เสื่อที่

ท่�นนอนอยู่ หรือว่�ในขณะที่เอ�มือล้วงเข้�ไปในกระเป๋�เสื้อแมลงป่องอ�จต่อยท่�น

ด้วยห�ง ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รอักเสบรุนแรง บ�งครั้งเรือล่ม ถ้�ห�กท่�นว่�ยน้ำ�ไม่เป็น

ก็เคร�ะห์ร้�ย แต่พระเจ้�ทรงรู้ดีที่จะชดเชยให้แก่คว�มย�กลำ�บ�กทั้งหล�ยทุกประก�ร 

ที่เร�ทุกข์ทนเพื่อพระองค์เมื่อม�ถึงอ�ณ�จักรคริสต์ มิชชันน�รีได้รับก�รต้อนรับดุจ 

ดังเทพบุตรจ�กสรวงสวรรค์ ตลอดทั้งหมู่บ้�นเริ่มเคลื่อนไหว เข�พ�กันม�พบท่�น 

ผู้คนต่�งหมอบกร�บลง จูบเท้�จูบมือท่�น เข�ร่ำ�ไห้ด้วยคว�มยินดี นำ�ท่�นไปอย่�ง 

ผู้มีชัยเข้�ไปสู่ห้องโถงของโบสถ์น้อยอันสงบเสง่ียม ทุกคนเข้�ม�ขอพรจ�กท่�น คนหน่ึง

นำ�เนื้อหมูม�ให้ท่�น อีกคนนำ�ปล�ม�ให้ คนนี้นำ�ไก่ม� คนนั้นนำ�เป็ดม� ไม่ช้�ก็มี

คนนำ�ผัก ผลไม้ ขนม ม�กองพะเนิน กล่�วได้ว่�เข�ม�เปิดตล�ดนั่นเอง มิชชันน�รี

ประดุจพ่อที่อยู่ท่�มกล�งลูกๆ ได้รับก�รสัมผัสแสดงออกด้วยคว�มปลื้มปีติ และ

คว�มเป็นมิตรเหล่�นี้ มิชชันน�รีเปิดหีบเดินท�งใบเล็กๆ ของท่�น ดึงส�ยประคำ� 

รูปภ�พและเหรียญออกม�แจกจ่�ย จ�กนั้นก็แจ้งให้ทร�บเรื่องกิจก�รศ�สน� ระหว่�ง

เวล� 15 วัน หรือส�มสัปด�ห์ ฆ้องจีนตีเรียกนัดหม�ยประชุมช�วคริสต์ทั้งเช้�เย็น  

ทำ�มิสซ� สวดมนต์ สั่งสอน ฟังแก้บ�ปทุกวัน ท้�ยสุดก็เป็นก�รรับศีลมห�สนิท 

อย่�งสง่� ... มีก�รฆ่�หมูตัวมหึม� กินเลี้ยงสมโภชกันครั้งมโหฬ�รซึ่งในง�นนี้เหล้�โรง

หรือเหล้�จ�กข้�ว จำ�นวนนิดหน่อย ทำ�คว�มรื่นเริงให้แก่บรรด�ผู้ที่เพิ่งเข้�สู่ศ�สน� 

ในตอนค่ำ� ผู้คนก็ใส่เสบียงเต็มเรือของธรรมทูต หลังจ�กท่ีให้ศีลให้พรแก่พวกเข�แล้ว 

มิชชันน�รีก็ล�จ�กลูกที่เป็นที่รักของเข�ไป ทุกคนต่�งก้มหมอบลงที่ริมตลิ่ง เรือได้

กรรเชียงแหวกส�ยน้ำ�ออก เพื่อจะนำ�คำ�ปลอบประโลมจิตใจไปสู่ที่อื่นต่อไป เรืออัน

เป็นที่รักได้เคลื่อนคล้อยออกไปแล้ว บนใบหน้�ของผู้เข้�ศ�สน�ทั้งหล�ยระบ�ยไป

ด้วยคว�มทุกข์ระทม เข�มองต�มเรือไปจนกระทั่งลับต�ไป”
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 เมื่ออ่านบันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม คิดย้อนเหตุการณ์ต่างๆ ฟัง

ประสบการณ์งานแพร่ธรรมของคุณพ่อปิแอร์ ลาบอลี ท่ีกรุณาบรรยายให้บรรดาเยาวชน 

ผมหวังว่าคงเป็นเสียงเล็กๆ ที่สะท้อนเข้าไปในหัวใจของพวกเขา เพื่อให้ซึบซับความ

เป็นธรรมทูตน้อยๆ ที่เขาจะต้องด�าเนินชีวิตด้วยตัวเขาเอง ....

 ผมทิ้งท้ายนิดหน่อยในสิ่งที่คุณพ่อลาบอลี ฝากไว้ “เพื่อจะเป็นธรรมทูต เร�

ต้องรู้คำ�สอนอย่�งถูกต้อง  รู้ศ�สน�ของเร�เป็นอย่�งดี ... ต้องแสวงห�คว�มรู้ตลอด

ชีวิตของเร� เพร�ะเร�ไม่ส�ม�รถที่จะพูดในสิ่งที่เร�ไม่รู้ และอย่�คิดว่�เร�รู้ทุกอย่�ง ... 

ก�รแพร่ธรรมด้วยชีวิตดีกว่�ก�รพูด ... ชีวิตของเร�ดี จะดึงดูดให้เข�สนใจที่จะเป็น 

คริสตชน ... ที่สำ�คัญ ไม่โจมตีใคร แต่เค�รพสิทธิของผู้อื่น” และหวังว่านี่คงเป็นข้อคิด

ที่ดีที่จะสานงานธรรมทูต ซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งการเป็นคริสตชนของเรา

ปล.

 ภาพเก่าในวันนี้ ไม่ใช่ภาพสมัยพระคุณเจ้าปัลเลอกัวซ์ แต่เป็นภาพเก่าของ 

บรรดามิชชันนารีที่อยู่ในความทรงจ�าของเรา บางท่านจากเราไปแล้ว บางท่านยังอยู่

กับพวกเรา คุณพ่อยอแซฟ กียู คุณพ่อเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์ คุณพ่อฟรังซิสโก 

อันเดรโอนี คุณพ่อปิแอร์ ลาบอลี
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โดย ราฟาแอล

“แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา  เทนำ้ามันและ 

เหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้  นำาเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่ง และ 

ช่วยดูแลเขา  วันรุ่งขึ้นชาวสะมาเรียผู้นั้นนำาเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าว 

ว่า  “ช่วยดูแลเขาด้วย  เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น  ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา”  ท่านคิดว่าในสาม

คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น”  เขาทูลตอบว่า  “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” 

พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า  “ท่านจงไปและทำาเช่นเดียวกันเถิด”  

ลูกา	10:33-37

นักกีฬาที่แท้จริง
 พวกเราที่สนใจกีฬาโอลิมปิกคงต้องรู้จักชื่อ   

JESSE OWENS ที่ลงแข่งในโอลิมปิก ปี ค.ศ. 1936 

ทีน่ครเบอร์ลนิ  ประเทศเยอรมน ี บนัทกึทางประวตัศิาสตร์

มักจะเน้นเรื่องที่  JESSE OWENS นักกีฬาผิวด�าที่

ท�าให้ ADOLF HITLER ผิดหวังที่เขา (JESSE OW-

ENS)  มีชัยชนะเหนือนักกีฬาผิวขาวชาวเยอรมัน

 แต่มีเรื่องหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ถึงเรื่องนี้......  เรื่อง

เป็นดังนี้.-

 ในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงเบอร์ลินครั้งนี้  มี

นักกีฬาที่เก่งมากคนหนึ่งชื่อ LUTZ LONG ลงแข่งขัน

ด้วย LUTZ ลงแข่งในประเภทกีฬากระโดดไกล (long 

jump)  และในการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเข้ารอบ LUTZ 

ชนะคู่แข่งทุกคน รวมทั้ง JESSE OWENS ด้วย

 เมื่อถึงรอบรองชนะเลิศ  LUTZ แข่งชนะเข้าไป

รอด้วยสถิติที่ประทับใจจน HITLER ค่อนข้างแน่ใจว่า  

เขา (LUTZ) จะชนะได้เหรียญทอง  เมื่อถึงเวลาที่ JES-

SE OWENS ลงแข่งคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย  HITLER

ก็เดินออกจากอัฒจันทร์ไปเสียเฉยๆ  เป็นการแสดงออก

ถึงความรังเกียจสีผิวและลัทธิอรัญนิยม (ARYANISM) 

ของตนที่หลงเชื่อว่า  ชนชาติของตน (HITLER)  มี

เหนือชนชาติอื่น......  แม้ JESSE จะผิดหวังที่เขาไม่ได้ 

แข่งต่อหน้า HITLER ก็ตาม  เขาก็พยายามอย่างสุด

ความสามารถในการแข่งกระโดดไกล  แต่ปรากฏว่า 

JESSE OWENS เกิดท�าฟาวล์ (FOULED = ผิดกฎ)  

2 ครั้งแรก  เหลือครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ JESSE 

จะลงแข่ง  ก็มีใครคนหนึ่งมาจับบ่าของเขา  เมื่อ JES-

SE มองหันหลัง  เขาก็ประหลาดใจที่เห็น LUTZ LONG  

มายืนอยู่ใกล้เขา LUTZ พา JESSE เดินห่างออกมาจาก

คณะกรรมการเพื่อไม่ให้เขาเหล่านั้นได้ยินว่า  LUTZ  จะ 

คุยอะไรกับ JESSE…

 …..LUTZ LONG แนะน�า  JESSE OWENS 

ว่า  ให้ขีดเส้นให้ห่างสัก 2-3 นิ้วก่อนถึงขอบบ่อทราย  

แล้วเมื่อวิ่งถึงเส้นนี้แล้ว จึงกระโดดเพื่อไม่ให้ฟาวล์เป็น

ครั้งที่สามและต้องตกรอบไป.....  JESSE ได้ท�าตามที่ 

LUTZ แนะน�าและได้กระโดดไกลเข้ารอบ และได้แข่ง

รอบชิงชนะเลิศแถมเอาชนะ LUTZ LONG ด้วยซ�้า

 ขณะยืนอยู่บนแท่นรับรางวัล  LUTZ  ผู้ที่ได้ 

ที่สอง  เป็นคนจับมือของ JESSE OWENS ผู้เป็น

แชมป์ และตะโกนชื่อ JESSE OWENS  JESSE OW-

ENS  ยังความประทับใจแก่ผู้ชมชาวเยอรมันทั้งสนาม

 นกักีฬาธรรมดาคงไม่ช่วยเหลอืแนะน�าคูแ่ข่งขัน   

นักกีฬาธรรมดาคงไม่แสดงความยินดีต่อคู่แข่งที่แข่ง

ชนะเหนอืตน  นกักฬีาธรรมดาคงไม่ตะโกนแสดงความ

ยนิดต่ีอคูแ่ข่งทีแ่ย่งเหรยีญทองจากตนไป  LUTZ LONG 

ไม่ใช่เป็นนกักฬีาธรรมดา  เขา (LUTZ)  ปฏบิติัตนเหนอื

คนธรรมดา  จึงเป็นที่จดจ�าได้จนถึงทุกวันนี้

 .......คริสตชนทุกคนจึงควรเป็นเหมือน LUTZ 

LONG ในชีวิตประจ�าวันของเรา

 “มารธา	 มารธา	 เธอเป็นห่วงและวุ่นวาย
หลายสิ่งนัก	 สิ่งที่จำาเป็นมีเพียงสิ่งเดียว	 มารีย์ได้
เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”	
(ลูกา	10:41-42)
 ก�รเป็นเครื่องมือทำ�ง�นรับใช้พระเจ้�นั้น
สำ�คัญ แต่สัมพันธภ�พระหว่�งเร�กับพระเจ้�นั้นสำ�คัญ
ยิ่งกว่�
 ข้าพเจ้าท�างานในหน่วยงานการศึกษา ต�าแหน่ง
งานของข้าพเจ้าคืองานประกาศข่าวดี ดังนั้นในทุกๆ ปี
การศึกษา ข้าพเจ้าจะต้องวางแผน เขียนโครงการ เพื่อ 
น�าเสนอกิจกรรมในการประกาศข่าวดีของหน่วยงาน 
การศึกษาของตน น่าแปลก ในขณะที่ข้าพเจ้าท�าหน้าที่
หลักคืองานประกาศข่าวดี นั่นคือ ข้าพเจ้าพยายามน�า
ข่าวดีไปสู่ผู้อื่น ไปสู่คนรอบข้าง แต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่า
ข่าวดีนั้นไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรในตัวข้าพเจ้า ในจิต
วิญญาณข้าพเจ้าผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้ประกาศนี้เลย ดังนั้น 
พระวาจาตอนน้ีจึงท�าให้ข้าพเจ้าต้องย้อนกลับมา

สมัพันธภาพฝ่ายจติ
บนโลกชีวิตที่วุ่นวาย

น้ำาผึ้งหวาน

ไตร่ตรองตนเองอีกครั้ง ข้าพเจ้าก�าลังสาละวนกับกิจการ 
ของโลกมากเกินไปหรือเปล่า ข้าพเจ้าก�าลังดิ้นรน ต่อสู้ 
แข่งขันกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเกินไปใช่หรือไม่
กิจการของโลกอาจจะส�าคัญมากส�าหรับการด�าเนินชีวิต
บนโลก เพราะชีวิตบนโลกเรายังมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับ-
ผิดชอบมากมาย แต่เพราะเราพยายามดิ้นรนผลักดัน
ตนเองให้ด�าเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสุขสบาย จึง
มักลืมชีวิตฝ่ายจิตที่ต้องการอาหารบ�ารุงให้เจริญเติบโต
ด้วยเช่นกัน พนักงานบริษัทธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนที่
มีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานดีมาก เขามีวิสัยทัศน์ 
ในการท�างานกว้างไกล และมีความพยายามในการสร้าง 
ผลงานของตนอยู่เสมอ เขาทุ่มเวลา   ทุ่มแรงกายแรงใจ 
จนวันหนึ่งเขาได้รับต�าแหน่งที่ดีขึ้น ซึ่งมันมาพร้อมกับ 
อ�านาจและหน้าท่ีอีกมากมายท่ีเขาต้องรับผิดชอบ  
อ�านาจหน้าท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนมาน่ีแหละ ท่ีท�าให้เขาเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม จากคนที่เคยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน กลับกลายเป็นสายตาที่ดูถูกดูแคลนเพื่อน 
ร่วมงานที่ยังคงต�าแหน่งเดิม ค�าพูด หรือแม้แต่ค�า 
สรรพนามแทนตนเองต่อเพ่ือนร่วมงานก็เปลี่ยนไป  
วัยวุฒิ คุณวุฒิของเพื่อนร่วมงานที่ต�าแหน่งต่�ากว่า ไม่มี 
ผลต่อความสุภาพถ่อมตนของเขาอีกต่อไป 
 เขาลืมสัมพันธภาพท่ีดีท่ีเคยมีในวันท่ีเขายัง

ไม่ได้เงยหน้าอ้าปากเหมือนทุกวันนี้ เหตุการณ์เหล่านี้ 
สอนใจข้าพเจ้า และเตือนใจข้าพเจ้าเสมอ ว่าเมื่อข้าพเจ้า 
ยังคงมีสัมพันธภาพท่ีดีกับพระเป็นเจ้าในทุกช่วงเวลา 
ของชีวิต ไม่ว่าในช่วงเวลาน้ันข้าพเจ้าก�าลังเจริญก้าวหน้า
ด้วยอ�านาจ หน้าที่ หรือเงินทองก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้อง 
ไม่หลงระเริงอยู่ในวังวนของโลกใบน้ีจนลืมความสัมพันธ์ 
ที่ดีต่อพระเจ้า ผ่านการภาวนา การใช้เวลากับพระเจ้า 
ในทุกๆ รูปแบบ และส�าคัญยิ่งคือการใช้พระพรพิเศษ
ของตนเพื่อรับใช้ผู้อื่นด้วยความสุภาพนบนอบ ไม่ใช่ว่า 
ข้าพเจ้าจะท�าได้ดีในส่ิงส�าคัญเหล่าน้ี แต่พระวาจาจะคอย 
ตะล่อมข้าพเจ้าให้อย่าลืมที่จะกระท�าสิ่งนี้ต่างหาก การ 
ไตร่ตรองข้อค�าสอนของพระเจ้าเพื่อดึงจิตใจของ 
ข้าพเจ้า ไม่ให้เตลิดไปตามกระแสโลกที่พร้อมจะดึงเรา 
ออกไปประหนึ่งพายุหมุน ที่พัดพาเราให้ล่องลอยไปกับ 
กระแสของมัน จนกลับลงมายังรากฐานที่แท้จริงของ
ตนเองไม่ได้อีกต่อไป รากฐานของการเป็นลูกพระ ความ 
สัมพันธ์ในครอบครัวของพระศาสนจักร ความเป็นหนึ่ง 
เดียวกันในความรักกันฉันพ่ีน้อง ต่อให้เราบินสูงจนเสียดฟ้า 
เราก็จะไม่กล้ามองลงมาเหยียดหยามใคร ตราบเท่าที่เรา
ยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า เราก็จะมีสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งส�าคัญคือสัมพันธภาพ 
ต่อพระเจ้าท่ามกลางโลกที่แสนจะวุ่นวาย
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  วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 

จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. คุณพ่อ

ฉลองบวชครบ 25 ปี  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
เสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 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.

 

 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

 วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน วัดน้อย

สิงห์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.30 น. 

พระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑล เป็นประธาน 

 วัดแม่พระลูกประคำา อุตรดิตถ์ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 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 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงราย

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

ภ�ยใน วันเส�ร์ที่ 24 สิงห�คม เวล� 17.30 น. มิสซ�

และแห่นักบุญหลุยส์ คุณพ่อปิยะชาติ	มะกรครรภ์	เป็น

ประธ�น)

 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน (ติดต่อจองพื้นที่ข�ยสินค้� 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 (กำ�หนดก�รตรีว�ร 3 ครั้ง เพื่อเตรียมจิตใจ 

ครั้งที่ 1 วันอ�ทิตย์ที่ 8 กันย�ยน เวล� 07.30 และ 

10.00 น. ครั้งที่ 2 วันอ�ทิตย์ที่ 15 กันย�ยน เวล� 

07.30 น. และเวล� 10.00 น. ครั้งที่ 3 วันอ�ทิตย์ที่ 

22 กันย�ยน เวล� 07.30 น. และเวล� 10.00 น. โดย 

คุณพ่อฟิลิป	 ชูศักดิ์	 บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส

วัดพระแม่สกลสงเคร�ะห์ บ�งบัวทอง พิธีอภัยบ�ปรวม 

วันพุธที่ 25 กันย�ยน เวล� 19.00 น. โดยคุณพ่อ 

ยอแซฟ	 พนศรี	 ทองคำา,	 OMI ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส  

วัดอัครเทวด�มีค�แอล สะพ�นใหม่) 

 วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 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

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

เพือ่การอภบิาลสงัคม แผนกเพือ่ผูอ้พยพย้ายถิน่ 
และผู้ถูกคุมขัง (NCCM) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน 
กรรมาธกิารฝ่ายสงัคม (คารติสัไทยแลนด์) ภายใต้ 
สภาประมุขฯ ได้ประสานงานนำาคณะสมาชิก
เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง/ 
ผู้ต้องกัก จำานวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานในเรือนจำา 
กลางคลองเปรม นำาโดยมงซินญอร์วิษณุ ธัญญ- 
อนันต์ รองเลขาธิการ สภาประมุขฯ โดยมีท่าน 
ณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง
คลองเปรม ให้การต้อนรับทีห้่องประชมุตกึอำานวย-
การ และมอบหมายให้ผู้อำานวยการส่วนฯ นำาคณะ 
เข้าเยี่ยมชมกิจการภายในเรือนจำากลางคลอง
เปรม ทีแ่ดนการศึกษาและพฒันาจิตใจ และแดน 
4 
 การเข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อศึกษา
เรียนรู้พันธกิจกรมราชทัณฑ์ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบการผู้แลความเป็นอยู่
ของผู้ต้องขัง เรียนรู้ส่วนงานพัฒนาพฤตินิสัย การ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติ การส่งเสริม
ทางด้านศาสนา การศึกษา และวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
ภายในเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้อง
ขัง/ผู้ต้องกัก และความร่วมมือท�างานเช่ือมความ 
สัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ในการท�างานกับผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกัก นอกจากนั้น 
ทางเรือนจ�าได้ขอเบิกตัวผู้ต้องขังที่นับถือศาสนา 
คริสต์ จ�านวน 35 คนมารับฟัง น�าเสนอความ
ต้องการและรับค�าให้ก�าลังใจด้วย
 เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาล 
ผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกัก (Catholic Network for Prison 
Ministry in Thailand) เป็นเครือข่ายขององค์กร/
หน ่วยงานคาทอลิกและคณะนักบวชที่ท�างาน
อภิบาลผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถานต่างๆ 
จ�านวน 46 แห่ง ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 
เครือข่าย จ�านวน 25 หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมที่แต่ละ
หน่วยงานด�าเนินงานนั้น ได้แก่ การเยี่ยมเยียนและ
ให้ก�าลังใจผู้ต้องขัง การอบรมและสอนทักษะชีวิต 
การอบรมส่งเสริมอาชีพ การให้ค�าปรึกษา การแบ่งปัน 
สิ่งของท่ีจ�าเป็น การเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ต้องขัง การสอนคริสตศาสนา และการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับผู้ต้องขังที่นับถือ
ศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก การประสานงานกับ
ญาติผู้ต้องขัง จัดหาผู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที ่
พ้นโทษได้มีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมโดยการฝึกอาชีพ
และจัดหาหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษ รวม
ถึงจัดทุนประกอบอาชีพในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ฯลฯ  
เพื่อส่งเสริมการคืนคนดีกลับสู่สังคม
	 รายงานโดย	จิราพัชร	พิลาจันทร์

เครือข่าย (ต่อจ�กหน้� 19)

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

 วัดนักบุญมอนิกา จ.น่าน ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

24 สิงหาคม เวลา 10.00 น. 
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ที่นี่มีนัด
] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า

ร่วมฝึก “ส�ารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” ปี 

2019 ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน  

เวลา 09.00-15.00 น. ทีห่อ้งประชมุอารามพระหฤทยัฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

ตารางต่อไปนี้

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 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 ติดต่อ

สอบถาม โทร. 08-1904-2138, 08-1685-2826 

และเฟซบุ๊กหน่วยงานอภิบาลประกาศข่าวดีและ

สังคม คณะพระหฤทัยฯ

] ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่ 

สวรรค์ทั้งกายและวิญญาพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย  

บชิอปฟิลปิ บรรจง  ไชยรา วันเสาร์ที ่17 สงิหาคม 2019  

เวลา 10.00 น. ที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรา

ลัยแสงธรรม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ (CYES) ขอเชิญ

ร่วมงาน CYES Smart Exchange วันอาทิตย์ 18 

สิงหาคม 2019 เวลา 13.00-17.00น. ที่บ้านเซเวียร์ 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หัวข้อ “Gen C : Jesus 4.0” 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สมณลิขิต Christus Vivit 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมงคล 

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

08-6908-2455 ส�ารองที่นั่งได้ที่  https://forms.gle/ 

LihqemGu6FESKcW5A วิทยากร 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�ากระเป๋าย่ามจากเสือ้เก่า 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 ท่ีบ้านน้อยสามเหลีย่ม 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

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 11 กันยายน / วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วัน 

พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18 ธันวาคม 

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  14 กันยายน 

2019 / 12 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วม

มิสซาท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ 

กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้าน 

ร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-

4766 คุณเปรม โทร. 08-4700-8789 

] ฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 28 

กันยายน 2019 เวลา 10.30 น. คุณพ่อชาญชัย ทิว-

ไผ่งาม เป็นประธาน

] แผนกดนตรศีกัดิส์ทิธิ ์ เปิดอบรมเชงิปฏบิตัเิทคนคิ 

การเล่นอิเล็กโทน โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ วัน

เสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 เวลา 

09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่า

อบรม 2,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน / เอกสาร

ประกอบการเรียน) รับจ�านวน 20 ท่าน  หมดเขตการ

รับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 นี้ รายละเอียด

เพิ่มเติมติดต่อโทร. 09-2585-6113 หรือ E-mail : 

Prachachart24@gmail.com

] 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

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลทำาบุญลุ้นโชค  

2562 โคเออร์ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล 

ท�าบุญลุ้นโชค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน 

ค่าอาหารแก่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง จ. 

สิงห์บุรี  โครงการสงเคราะห์คนชราและคนพิการ จ. 

สระแก้ว และโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสา- 

สมัครโคเออร์รีไซเคิลวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) 

จับรางวัลในวันกตัญญุตาโคเออร์  ที่อาสนวิหารอัส- 

สัมชัญ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 สั่งซื้อได้ที่ 

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

ท�าการ

] หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ

มหาวิทยาลัย สนใจติดต่อโทร. 0-2233-3430  

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ค่าบำารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

“พระบิดาเจ้าข้า 
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” 

(ลูกา 23:34)
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นามวงษ์ เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ เขตมิสซังราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ เขตมิสซังนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี เขตมิสซังนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ 

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

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

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก เราคงเคยได้ยินว่า คนไทยอ่านหนังสือ 

วันละไม่เกิน 8 บรรทัด แต่พ่ีว่านะครับพวกเราท่ีติดตามอ่านอุดมสารกันตลอดแบบน้ี  

ยังไงก็คงจะอ่านเกิน 8 บรรทัดแน่นอน การอ่านหนังสือ ก็มีข้อดีมากมายนะครับ  

จริงๆ แล้วหนังสือก็เปรียบเสมือนปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเรา เพราะถือเป็น 

อาหารสมองท่ีจะช่วยบ�ารุงความรู้ และประเทืองปัญญาให้เราได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้น 

การท�างานของสมอง ลดความเครียด ได้ส�านวนภาษา ได้เรียนรู้ค�าศัพท์ และส�านวน

ใหม่ๆ แถมยังช่วยกระตุ้นความจ�า พัฒนาทักษะการเขียน เกิดการบริหารกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ ฝึกสมาธิ ยังให้ความสงบ และแถมความบันเทิงให้อีกด้วย อย่างไร

ก็ตาม เราเชื่อว่าทุกคนพอจะรู้ประโยชน์และข้อดีของการอ่านหนังสือกันอยู่แล้ว แต่

ที่ติดกันอยู่นี่ก็คงเป็นความขี้เกียจ หรือบางคนก็มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจกว่าให้ท�า 

แต่นับจากนี้ต่อไป อยากให้ลองอ่านหนังสือกันให้มากขึ้น แล้วน้องๆ จะได้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างคาดไม่ถึง อะไรที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้ สถานที่ไม่เคยได้ไปก็จะ

ได้เห็น มาเปิดโลกกว้างไปกับหนังสือกันดีกว่าครับ

 วันนี้พี่มีโอกาสได้อ่านโพสต์หนึ่งครับ จาก https://www.facebook.com/

winlyovarin/ คุณวินทร์ เขียนไว้แบบนี้

 นายช่างคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักมานานเป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ 

ต่องานและครอบครัว วันหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตุตกบันได ศีรษะฟาดพื้น กลายเป็น

อัมพาต ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้อาหารผ่านสายยางตลอดชีวิตที่เหลือ

 เพ่ือนสถาปนิกคนหน่ึงเป็นคนดี ขยันท�ามาหากิน รับผิดชอบต่องาน วันหน่ึง

เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายคาที่ เพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งอยู่เฉยๆ ก็มีรถ

มาชน พิการไปครึ่งร่าง

 เพื่อนฝรั่งของผมคนหนึ่งนั่งเครื่องบินไปสุราษฎร์ธานีกลางพายุฝน เขาไม่ได้

กลับบ้านอีกเลย

 ญาติคนหนึ่งของผมหกล้มในห้องน้�าและเสียชีวิตในสภาพโคม่า

 ญาติอีกคนหน่ึงถูกคนโกงจนหมดเน้ือหมดตัว สูญส้ินธุรกิจท่ีสร้างมาท้ังชีวิต

 หลายเรื่องในชีวิตเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ควบคุมอะไรไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิง มัน

อยู่เหนือความคาดหมาย มาแบบไม่น่าเชื่อ รุนแรงเหมือนพายุร้าย แล้วเปลี่ยนชีวิตคน

ที่ประสบเหตุไปตลอดกาล บางครั้งมาในรูปของอุบัติเหตุ บางครั้งเป็นผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ ทางจิตใจ และอีกสารพัดรูปแบบ

 เมื่อเกิดเหตุร้ายกับคนดีๆ เรามักบอกว่าสวรรค์ไม่ยุติธรรมเลย ท�าไมเรื่อง

ร้ายๆ ไม่เกิดกับนักการเมืองโกงกิน ข้าราชการฉ้อราษฎร์บังหลวง อาชญากร ฯลฯ 

เราต้ังค�าถามว่าท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน คนเหล่าน้ีไม่เคยท�าความช่ัวในชีวิต บางคนไม่เคย

แม้แต่ฝ่าฝืนกฎจราจร แต่ดูเหมือนอ�านาจบางอย่างเลือกลงโทษพวกเขาโดยไม่มี

ความผิด

 เมื่อหาค�าตอบไม่ได้ เราก็โยนให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าหรืออ�านาจเหนือ

ธรรมชาติ หลายคนสาปแช่งโชคชะตา แต่การสาปแช่งก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ให้

กลับคืนสู่ปกติแต่อย่างไร

 ฝรั่งมีค�าสแลงว่า Shit happens! (แปลตรงตัวว่า ขี้เกิดขึ้นได้โว้ย!) 

หมายความว่า บางทีเรื่องร้ายๆ ก็เกิดขึ้นกับคนดีๆ โดยไม่มีเหตุผล เดินอยู่ดีๆ ฟ้าผ่า 

ฟาดใส่กระบาล วิ่งอยู่ดีๆ สะดุดก้อนอุจจาระสุนัข หัวคะม�าฟาดพื้นไม่ตื่นอีกเลย  

ทานข้าวอยู่ดีๆ ก้างปลาติดคอ หายใจไม่ออก สมองตาย พิการไปตลอดชีวิต ปีน 

บันไดไปตัดกิ่งไม้ ไถลลงมาสู่สภาพโคม่า

ท�างานอยู่ดีๆ เจ้านายเรียกไปพบเพื่อกล่าวค�าอ�าลา คบแฟนอยู่ดีๆ แฟนพบใคร 

คนใหม่แล้วเปลี่ยนใจ Shit happens!

 ทุกคนในโลกล้วนมีปัญหาทั้งสิ้น	 ไม่มีใครในโลกสามารถเลือกที่เกิดได้	

สิ่งที่เราทำาได้ก็คือ	พัฒนาตัวเองให้ก้าวพ้นข้อแม้ที่เราไม่ชอบและเลือกไม่ได้	 ไป

สู่ชีวิตด้านที่เราเลือกได้

 ไทยเรามีคำากล่าวว่า “อะไรจะเกิด ก็ให้มันเกิด” ไม่ได้มีความหมายว่า

ให้ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม แต่หมายถึงว่า อะไรที่ควบคุมไม่ได้ ก็อย่าไป

กลุ้มใจกับมัน (มากนักหรือนานนัก) Shit happens! เป็นเรื่องที่คุมไม่ได้ ไม่เห็น

ล่วงหน้า ดังนั้นกลุ้มใจไปก็เปลืองพลังงานเปล่าๆ ท่อนหนึ่งของเพลง Don’t Worry, 

Be Happy ของ บ็อบบี แม็คเฟอร์ริน เขียนแบบมีสัมผัสนอกว่า In every life we 

have some trouble, When you worry you make it double. (ทุกๆ ชีวิต  

เราเผชิญปัญหาบางอย่าง เมื่อคุณวิตก คุณท�าให้ปัญหาใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่า) ปัญหา

เกิดขึ้นแล้ว ยิ่งวิตกยิ่งขยายขนาดของปัญหา

 ดังนั้นอะไรที่แก้ได้ก็แก้ อะไรที่แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ อะไรจบได้ก็จบ อะไรที่

เป็นอดีตก็ปล่อยมันไป ไม่ต้องไปพูดถึงมันอีก ไม่ต้องตีโพยตีพายสิ่งที่ผ่านไปแล้ว 

เพราะมันยื้อไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้า ชีวิตเป็นเรื่องพิกลอย่างนี้ ไม่จ�าเป็นต้องหาค�า

อธิบายไปทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ มันเป็นเช่นนี้เอง ชีวิตบางคนดีโลดโล่งตลอด ขณะ

ที่บางคนเจอกรรมซ้�ากรรมซาก อย่าพยายามยกให้เป็นความผิดของใครหรือเทพ 

องค์ใด เรื่องหลายเรื่องอยู่เหนือการควบคุม ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หิมะตก

พายุมา น้�าทะเลขึ้น ภัยแล้ง น้�าป่าทะลัก อุกกาบาตตก สุริยคราส จันทรคราส ราหู 

อมจันทร์ ปลวกท�ารังในบ้าน ฯลฯ หลายเร่ืองเกินการควบคุมของเราคนใดคนหน่ึง 

เช่น ตลาดหุ้นล่ม เศรษฐกิจพินาศ ค่าเงินลด ฯลฯ หากจะต้องการสักเหตุผล เหตุผล

ก็คือ “มันไม่มีเหตุผล” หากพยายามหาเหตุผล ก็มิสู้เอาพลังงานนั้นไปท�างาน

แก้ปัญหา เพราะจนถึงวันที่โลกแตก Shit ก็ยังคงจะ happens! ทุกครั้งที่ Shit 

happens (แปลว่าบางทีเรื่องร้ายๆ ก็เกิดขึ้นกับคนดีๆ โดยไม่มีเหตุผล) เราจะเห็น 

ปฏิกิ ริยาของคนแตกต่างกัน 

ออกไป มีปฏิกิริยาในเชิงลบ ก็

ขยายผลของปัญหา มีปฏิกิริยา

ในเชิงบวก ก็มองโลกแบบท�าใจ

ได้ และจ�ากัดขอบเขตของความ

เสียหาย

 ข้อแตกต่ างระหว่ า ง

คนมีความสุขกับคนไม่ค่อยสุข

ก็คือปฏิกิริยาต่อสิ่งร้ายๆ ที่เกิด

ขึ้นเท่านั้น ดังนั้นใช้ชีวิตแต่ละ

นาทีเหมือนอยู่บนสวรรค์ เพราะ

เราไม่มีทางรู้ว่า นาทีหน้าจะเป็น

นรกหรือเปล่า อะไรจะเกิด ก็ให้

มันเกิด! (จากหนังสือ ค�าที่แปล

ว่ารัก - วินทร์ เลียววาริณ)

 น้องๆ  เยาวชนครับ จาก 

การที่พี่ได้อ่าน พี่ได้รับแรงบันดาลใจที่ดีครับ เตือนตนให้มีสติ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

ให้ได้ด้วยใจสงบและมีสติ และที่ส�าคัญ ความเชื่อของเราคริสตชน เรามั่นใจเสมอว่า 

พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีเสมอในชีวิตของเรา และพระหรรษทานของพระองค์

ก็มีเพียงพอ ขอเพียงเราเช่ือและวางใจในพระองค์ครับ แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชน

ฉบับหน้า....สวัสดีครับ
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อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 เย็นวันนั้นผมเดินลงม�ดูก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่ ในสื่อมวลชน

ค�ทอลิกประเทศไทย วันนั้นทีมง�นต้องม�ถ่�ยภ�พกระจกสีในอ�สนวิห�รอัส- 

สัมชัญและภ�พจุดต่�งๆ ที่สำ�คัญของวัด เพื่อไว้ใช้ในง�นสำ�คัญอีกง�นหนึ่งที่จะ

เกิดขึ้นในปีนี้ ง�นที่ผมหม�ยถึงคือง�นครบ 100 ปีของวัดอัสสัมชัญ

 อ�สนวิห�รอัสสัมชัญหลังปัจจุบันผ่�นวันเวล�ม�จนถึงขวบปีที่ 100 

ครบ 1 ศตวรรษบริบูรณ์ อ�สนวิห�รแห่งนี้ผ่�นวันเวล�และเรื่องร�วม�พอสมควร 

ผมได้รับมอบหม�ยให้ช่วยจัดทำ�หนังสือที่ระลึก ซึ่งมีแนวโน้มว่� เร�จะไม่ได้ทำ� 

แค่เล่มเดียว โดยจะปล่อยหนังสือท่ีมีเน้ือห�เกี่ยวกับประวัติศ�สตร์ท่ีอัปเดตล่�สุด

ออกม�ก่อนในวันเปิดง�นฉลองในปีนี้คือ วันที่ 15 สิงห�คม ซึ่งอ�สนวิห�ร 

อัสสัมชัญก็ซื่อสัตย์ต่อวันเวล�ถึงขน�ดว่� ไม่ปรับเปลี่ยนวันกันต�มคว�มถนัด

หรือว่�งของใคร แต่สงวนไว้ว่� ถ้�ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์คือวันนี้

และเร�ทุกคนต้องให้คว�มสำ�คัญก่อน

 ผมขอนำ�คำ�นำ�ของหนังสือเล่มนี้ม�ลงไว้เพื่อให้ท่�นผู้อ่�นได้ร่วมไปกับ

เหตุก�รณ์สำ�คัญอีกเหตุก�รณ์ในประวัติศ�สตร์ของพระศ�สนจักรไทย ที่หล�ยสิ่ง

หล�ยอย่�งที่สำ�คัญเดินท�งม�ถึงพร้อมกันเหมือนกับนัดกันไว้ล่วงหน้�

คำานำาหนังสือ	100	ปี	อาสนวิหารอัสสัมชัญ

อาสนวิหารฯ	บนถนนเจริญกรุง

 ผมเคยคิดว่�เมื่อแรกสร้�งอ�สนวิห�รอัสสัมชัญ คนที่ไม่มีส่วนร่วมจะ 

มองสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นด้วยส�ยต�แบบไหน จ�กวัดหลังแรกที่ค่อยๆ ดูคับแคบ

เมื่อมีคนเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น จ�กคว�มสำ�คัญของคว�มเป็นศูนย์กล�งบ้�น 

ของพระสังฆร�ชผู้นำ�สูงสุดแห่งมิสซังสย�มและคว�มสัมพันธ์ของข้�ร�ชก�ร 

พ่อค้� ประช�ชนที่หลั่งไหลเข้�ม�ในบริเวณนี้ เมืองกรุงที่ค่อยๆ เจริญและเติบโต 

บ่งบอกถึงคว�มศิวิไลซ์ด้วยชื่อที่ ให้คว�มหม�ยในตัวเองอย่�งสมบูรณ์ 

“เจริญกรุง” จ�กวันว�นจวบจนวันน่ีสถ�นท่ีต้ังของจุดสำ�คัญม�กม�ย และร่องรอย

ของประวัติศ�สตร์ อยู่ในบริเวณแห่งนี้และเร�ภูมิใจที่อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ โดย

พย�นเอื้ออ�ทรของพระเจ้� ได้เกิดขึ้น และดำ�รงอยู่ เพื่อบ่งบอกถึงคว�มเจริญ

ท่ีแท้จริงแห่งคว�มเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์คือ คว�มเจริญของชีวิตท่ีมีศ�สน� ประคับ

ประคองหัวใจ และเป็นหลักยึดเหนี่ยวในก�รดำ�รงชีวิต

 ปี 1919 เมื่อวัดที่ชื่ออัสสัมชัญแห่งนี้ เปิดเสกอย่�งเป็นท�งก�ร ส�ยต�

ของผู้คนก็เปลี่ยนไปจ�กเคลือบแคลงสงสัย เป็นคว�มชัดเจนยิ่งขึ้น เพร�ะที่นี่คือ

วัด หรือใครจะเรียกว่�โบสถ์คริสต์ก็ไม่แปลก เพร�ะคว�มหม�ยที่ซ่อนไว้อย่�ง

ลึกซึ้งกว่�นั้นคือชื่อของวัดอัสสัมชัญ ที่แปลว่�แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ทั้งก�ยและวิญญ�ณ และม�กไปกว่�นั้นคือชีวิตของแม่พระที่เป็นแบบอย่�ง 

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พระศ�สนจักรไทยจึงถว�ยประเทศไทยไว้ในคว�มคุ้มครอง

และคำ�วอนขอของพระน�งม�รีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์นี้

 กงล้อประวัติศ�สตร์และชีวิตของผู้คนท่ีหมุนวนและเวียนว่�ยไป 

ในวัฏจักรชีวิต ก็พ�เร�ข้�มผ่�นวัดหลังแรกสู่วัดหลังนี้ ขวบปีแล้วขวบปีเล่�ที่

อ�สนวิห�รแห่งนี้ทำ�หน้�ที่บันทึกประวัติศ�สตร์ควบคู่ไปกับพระศ�สนจักรไทย

และสังคมไทย กับเหตุก�รณ์ที่สำ�คัญม�กม�ย จนปี 2019 ครบเนื่องปีแห่ง 1 

ศตวรรษ ท�งคณะกรรมก�รจัดง�น 100 ปี สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ (ค.ศ. 1919-

2019) จึงได้จัดทำ�หนังสือที่ระลึก “100 ปี สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ” ขึ้น ด้วย

คว�มเชื่อว่� อ�ศัยก�รบันทึกผ่�นท�งตัวอักษร ข้�มผ่�นส�ยธ�รแห่งวันเวล�

เหล่�นั้น เร�จะเห็นคว�มจริงที่เกิดขึ้น และเร�จะภูมิใจ ไม่ว่�เร�จะเป็นคนที่ยืน

อยู่มุมไหนของวัดหรือมีหน้�ที่อะไร อ�สนวิห�รอัสสัมชัญยังตั้งเด่นเป็นสง่�เพื่อ

เผยโฉมถึงคว�มเจริญรุ่งเรืองและบันทึกประวัติศ�สตร์ของตนประหน่ึงสิ่งมีชีวิต

ที่ไม่ส�ม�รถถูกทำ�ล�ยไปกับก�ลเวล�

 ผมเคยคิดว่�เมื่อแรกสร้�งอ�สนวิห�รสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้�ง ผมเชื่อ

ว่�มีคว�มกล้�ห�ญ มีคว�มมั่นใจ มีคว�มร่วมแรงร่วมใจ และมีก�รนำ�ท�งของ

พระจนทุกอย่�งค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่�ง สมบูรณ์แบบและเร�คนในยุคปัจจุบัน 

ได้ใช้เป็นศูนย์กล�งแห่งคว�มเชื่อและบันทึกประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่ แต่ส�นต่อ

เรื่องเดียวกันคือ คว�มเจริญแห่งใจ คว�มศิวิไลซ์แห่งจิตวิญญ�ณ”

 ปุยเมฆสีฟ้�สดใสกระจ�ยไปทั่วท้องฟ้�บริเวณอ�สนวิห�รอัสสัมชัญ ผม

กดเก็บภ�พไว้ หลังจ�กโพสต์ได้ไม่น�นก็เป็นอีกภ�พหนึ่งที่ผู้คนให้คว�มสนใจ 

เหมือนท้องฟ้�ก็ร่วมยินดีไปกับเร�เมื่อรู้ว่�ว�ระแห่งคว�มสำ�คัญกำ�ลังจะเดินท�ง

ม�ถึง

บรรณาธิการบริหาร

100 ปี
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“ระดมความคิดเห็น” วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 08.30-

16.00 น. ที่ห้องประชุมแม็คโนเลีย 1-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ 

คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาววรินทร  เหมะ เลขานุการคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภา

ประมุขฯ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ครั้งที่ 2) ภายใต้ 

แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” โดย  

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตรี ประธานคณะท�างานอ�านวยการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน

เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาล
ผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกัก พบปะ แลกเปลี่ยน 

เยี่ยมชมเรือนจ�ากลางคลองเปรม  
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 คณะกรรมการคาทอลิก (อ่�นต่อหน้� 15)

กลุ่มเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ร่วมประชุมประจ�าปีและฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์  

กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 28 กรกฎาคม 2019 ที่อาคารมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 โดยมีคุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส ถวายมิสซา

“สัมมนาครูกองหน้าฯ และพลศีล” วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 

กองหน้าร่าเริงและพลศีล แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล จัดโครงการสัมมนา

ครูผู้รับผิดชอบกองหน้าฯ และพลศีลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่วัดนักบุญ 

ยอแซฟ อยุธยา โดยคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ ได้แบ่งปันในหัวข้อ “350 ปี 

มิสซังสยามกับงานกองหน้าร่าเริงและพลศีล” และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์มรดก 

ตกทอดจากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส มีคุณครูเข้าร่วมจ�านวน 40 

ท่าน

“สัมมนาผู้น�ากองหน้าฯ และพลศีล” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2019 องค์กรกองหน้าร่าเริงและพลศีล แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล โดย 

คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร และคุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย ร่วมด้วยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา จัดโครงการสัมมนาผู้น�า 

กองหน้าร่าเริงและพลศีล ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้บรรยายหัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม” และ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2019 ได้จัดอบรมจิตตารมณ์กองหน้าร่าเริงและพลศีลให้กับเด็กๆ ที่บ้านผู้หว่าน จ�านวน 95 คน
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 4 จน...ยาก  ยาก...จน

ค�าสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 พ่อขอร้องอาสาสมัครหลายคนซ่ึงควรแก่การยกย่องให้เป็นคนแรก 

ที่เห็นความส�าคัญของความห่วงใยดังกล่าวต่อคนยากจน  และให้ยืนหยัดอยู ่

ในการรับใช้ที่เสียสละดังกล่าว  พี่น้องชายหญิงที่รัก  พ่อขอร้องให้ท่านเสาะหา

ในตัวคนยากจนทุกคนท่ีท่านพบซึ่งความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา ไม่ใช่

หยุดเพียงแค่ความต้องการฝ่ายวัตถุของเขา  แต่ค้นให้พบกับความดีภายใน 

โดยใส่ใจถึงภูมิหลัง และวิธีท่ีพวกเขาแสดงตนเอง โดยอาศัยวิธีนี้ท่านจะได้

สามารถริเริ่มการเสวนาฉันพี่น้องที่แท้จริง  ขอให้เราทิ้งความแตกแยกออกไปที่

เกิดจากความคิดเชิงอุดมการณ์หรือเชิงการเมือง สิ่งที่คนยากจนทุกข์ใจคือการ

ขาดการเอาใจใส่ชีวิตฝ่ายจิต” (Evangelii Gaudium, ข้อ 200)

 (ส�ส์นของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส วันเพ่ือคนย�กจนส�กล  

ครั้งที่ 3 อ�ทิตย์ที่ 34 ในเทศก�ลธรรมด� ตรงกับวันอ�ทิตย์ที่ 17 พฤศจิก�ยน 

ค.ศ. 2019 คว�มหวังของคนย�กจนจะไม่มีวันหมดสิ้นตลอดไป)

วนัอาทติย์ที ่ 14 กรกฎาคม 2019 ฉลอง 18 ปี วดัแม่พระกหุลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 โดยพระคาร์ดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบญุช ูพร้อมด้วยบชิอปยอแซฟ สงัวาลย์  

ศุระศรางค์ โอกาสนี้ ทางวัดได้ร่วมฉลอง 90 ปี ชีวิตแห่งพระพร 60 ปี ชีวิตสงฆ์ 36 ปี สมณศักดิ์พระคาร์ดินัล แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มีพระสงฆ์ 

และสัตบุรุษมาร่วมจ�านวนมาก

เริ่มประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสุราษฎร์ธานี
        และคณะพระมหาไถ ่

วันอาทิตย์ที่  21 กรกฎาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่วัดแม่พระสายประค�า  

อ.เมอืง จ.ประจวบคีรขีนัธ์ หลงัพธิมีสิซา คณุพ่อนท ีธีรานวุรรตน์ ผูอ้�านวยการ 

โรงเรยีนอรณุวทิยา และรกัษาการเจ้าอาวาส  ให้การต้อนรบั คณุพ่อพชิาญ  ใจเสรี 

อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ คุณพ่อวิรัช  อมรพัฒนา รองอธิการเจ้าคณะ และ 

คุณพ่อภฤศ  ทิพย์ทอง เจ้าอาวาสองค์ใหม่ พร้อมสามเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่  

บ้านสามพราน  โดยคุณพ่อภฤศ  ทิพย์ทอง จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในฐานะ 

คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประค�า โอกาสนี้บรรดาสัตบุรุษวัดแม่พระสาย-

ประค�า และใกล้เคยีง  กล่าวต้อนรบัและมอบของทีร่ะลกึแด่คุณพ่อท้ัง 4 องค์
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