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ร่วมกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา)

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 
2019 

ปีที่ 43 ฉบับที่ 35 ประจำาวันที่ 25-31 สิงหาคม 2019

UDOMSARN WEEKLY



ปีที่ 43 ฉบับที่ 35 ประจำ�วันที่ 25-31 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น 

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน วันอาทิตย์ที่ 28 

กรกฎาคม 2019 มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจ�านวนมาก

“ฉลองวัด” วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 บิชอปโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล ประมุขเขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ

 โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ส่งมอบวัดในเขตศาสนปกครองให้แก่คณะ 

พระมหาไถ่ นั่นคือ วัดแม่พระสายประค�าศักดิ์สิทธิ์ ประจวบคีรีขันธ์ นับเป็น 

ครั้งแรกที่คณะพระมหาไถ่ จะได้เริ่มงานอภิบาล ณ เขตศาสนปกครองสุราษฎร์ 

ธานี หลังจากที่อภิบาล ณ เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ครบ 25 ปี โดย 

เจ้าอาวาสองค์แรกของคณะพระมหาไถ่ ที่ดูแลวัดแห่งนี้ คือ คุณพ่อยอแซฟ 

ภฤศ ทิพย์ทอง และจะมีคุณพ่อจากวัดพระมหาไถ่ ไปคอยช่วยอภิบาล ซึ่งใน

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 จะเป็นมิสซาแรกโดยคุณพ่อคณะพระมหาไถ่

“ฉลองภายใน” บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขเขต

ศาสนเขตปกครองราชบุรี และลูกวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารคืนที่ 3 ฉลองภายใน วัดนักบุญเปโตร สามพราน  

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019

“ฉลองวัด” บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม เป็นประธานพธิบูีชาขอบพระคณุ

ฉลองวัดแม ่พระประจักษ ์แห ่งภู เขา

คาร์แมล สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อม

ด้วยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019

“ฉลองวัด” บชิอปยอแซฟ ชูศกัดิ์ 

สริสิทุธิ ์เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดนักบุญยออากิม-อันนา ไร่วนา-

นุรกัษ์ กม. 74 วงัน�า้เขยีว จ.นครราชสมีา

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019
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(อ่านต่อหน้า 4)

ตุลาคม 2019
เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน
----------------------------------------------------------------------------------------------

การขยายพระอาณาจักรของพระเจ้า และที่เคียงข้างบรรดาพระสังฆราชก็คือบรรดา

อธิการเจ้าคณะโดยทรงแนะน�าว่า ให้ใช้เครื่องมือทุกชนิดเพื่องานธรรมทูต ทั้งการพูด 

การกระท�า การเขียน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นสมาชิกให้ท�างานในท้องทุ่งของพระเจ้า 

ให้ร่วมงานกับสมาชิกด้วยความรัก เป็นทั้งผู้น�าและผู้พิทักษ์ความเชื่อ เมื่องานที่หนึ่ง

เข้มแข็งแล้ว ให้ขยายออกไปยังสถานที่ใหม่ๆ ต่อไป ถ้าบุคลากรไม่พอให้หาคนจาก

คณะอื่นๆ มาช่วย โดยอาจจะให้ช่วยในด้านโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กก�าพร้า 

ศูนย์จิตเมตตา ฯลฯ ให้ฝึกสงฆ์/นักบวชพื้นเมืองเพื่องานธรรมทูต เพราะพวกเขา 

เข้าใจบริบทของประชาชนและสามารถเข้าถึงประชาชนในสถานที่และสภาพการณ์ 

ที่ธรรมทูตต่างประเทศไม่สามารถเข้าถึงได้ ที่ส�าคัญคือการเตรียมพวกเขาอย่างดีให้

เท่าเทียมกับสงฆ์นักบวชที่ได้รับการเตรียมตัวจากยุโรป เพราะพวกเขาไม่ได้มาท�างาน

เป็นเพียงผู้ช่วยของธรรมทูตต่างประเทศเท่าน้ัน แต่เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณท่ีเท่าเทียม

กับธรรมทูตอื่นๆ และพระศาสนจักรจะต้องไม่ท�าตนให้เป็นคนแปลกหน้า จึงต้องฝึก

อบรมคนพื้นเมืองให้เข้ามาร่วมงานมากขึ้น

อุดมสาร: เราพอมองเห็นงานของพระศาสนจักรในประเทศไทยที่เรามีสงฆ์

นักบวชและธรรมทูตที่เป็นคนไทยจ�านวนมากขึ้นในปัจจุบัน แล้วภาคต่อไปล่ะ?

คุณพ่อวัชศิลป์: ภาคที่ 3 นี้พระสันตะปาปาทรงต้องการเตือนใจบรรดา

ธรรมทูตเอง “ถึงบรรดาธรรมทูต” (ข้อ 18-30)  โดยท่านเน้นว่า บรรดาธรรมทูต

ที่ก�าลังท�างานในท้องทุ่งของพระเจ้าจงระลึกว่าพวกท่านก�าลังน�าแสงสว่างแห่งเมือง

สวรรค์ไปให้มวลมนุษย์ ไม่ใช่ท�างานเพื่อโลกแต่เพื่อพระคริสต์ จึงต้องมีชีวิตจิตที่

ม่ันคง ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน ตรงกันข้ามกลับ

ต้องท�างานเพื่อพระศาสนจักรส่วนรวม นอกจากนั้นธรรมทูตจะต้องอุทิศตนท�างาน

โดยไม่เห็นแก่ตัว หรือยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่พวกเขาจะต้องได้รับ

การฝึกอบรมเป็นพิเศษ  ท่านยังเตือนให้พิจารณาตนว่า “ส�าหรับประชาชนท่ัวๆ  ไปแล้ว 

การปฏิบัติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณค่ามากกว่าความรู้ทางสติปัญญา แต่อย่างไร

ก็ตามเขาจะต้องสามารถตอบค�าถามเกี่ยวกับความเชื่อที่ยุ่งยากต่างๆ ได้ ทั้งนี้โดย

การอ่านและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ท่านได้ยกตัวอย่างสถาบันการศึกษาทางการ

ของพระศาสนจักรที่เตรียมตัวเป็นธรรมทูต โดยทรงพูดถึงมหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา 

ของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (1 สิงหาคม ค.ศ. 1627) เป็นสถานที่ 

ส�าหรับฝึกอบรมงานด้านธรรมทูต (Missiology) อย่างเป็นทางการให้กับสมาชิกของ 

พระศาสนจักร นอกจากนั้นธรรมทูตควรเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ 

ที่จะต้องไปท�างานด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส�าคัญคือธรรมทูตต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ ์

ทั้งนี้ให้ยึดพระเยซูเจ้าเป็นรูปแบบในการท�างาน และทรงชมเชยการอุทิศตนท�างาน

ของบรรดานักบวชหญิง

เนื่ องจากพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศต่อ 

สาธารณชนให้เดือนตุลาคม 2019 

เป็น “เดือนพิเศษเพ่ือการประกาศ 

ข่าวดี” (Extraordinary Missio- 

nary Month for October 2019) 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาส

ครบรอบ 100 ปีของสมณสาส์น 

“มาซิมุม อิลลุส” (Maximum 

Illud) ของพระสันตะปาปาเบเน-

ดิกต์ ที่ 15 โดยทรงมอบหมาย 

ให้พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี  

สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวง 

ประกาศพระวรสารสู่ปวงชนและ

ประธานสภาสูงของสมณองค์กร

สนั บส นุนง านประกาศข่ า วดี  

(PMS) เป็นผู้จัดเตรียมงานเพื่อ 

การฉลองเหตุการณ์สำาคัญนี้ ในโอกาสนี้คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ  

ผู้อำานวยการสมณองค์กรฯ ประจำาประเทศไทยได้ให้รายละเอียดแก่อุดมสารเพิ่มเติม

ดังนี้

อุดมสาร: ภูมิหลังของสมณลิขิตมาซิมุม อิลลุส” (Maximum Illud) คืออะไร?

คุณพ่อวัชศิลป์: เบื้องหลังที่ท�าให้พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ทรง

เขียนสมณลิขิตฉบับนี้โดยสรุป ได้แก่เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ การเกิดความสูญเสีย

อย่างมากมายจากภัยของสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) ซึ่งมีคนล้มตาย 

สูญหาย พิการ เกือบส่ีสิบล้านคน นอกจากน้ันธรรมทูตได้น�าเอาวัฒนธรรมประจ�าชาติ 

ของตนไปในประเทศท่ีพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี จนเกิดความรู้สึกว่าศาสนาคริสต์

เป็นคนแปลกหน้า บางคนเชื่อว่าธรรมทูตมาเพื่อล่าอาณานิคม ยังมีการแสวงหา 

ผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับประเทศหรือคณะนักบวชของตนแทนที่จะท�าเพื่อพระ

ศาสนจักรส่วนรวม นอกจากนั้นยังมีการพบประเทศใหม่ๆ จ�านวนมากที่ยังไม่รู้จัก

พระเจ้าอีกด้วย

อุดมสาร: เมื่อเป็นเช่นนี้ ท�าให้อยากรู้ว่าสาระส�าคัญของสมณลิขิตนี้มีอะไรบ้าง?

คุณพ่อวัชศิลป์: สมณลิขิต Maximun Illud ประกอบด้วย 5 ภาค 42 ข้อ  

ประกอบด้วย ภาคที่ 1 “บทน�า” (ข้อที่ 1-7) ที่ทรงเน้นให้ทุกคนตระหนักถึง 

พระบัญชาของพระเยซูท่ีว่า “ท่านท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์

ทั้งปวง” (มก 16:15) พระองค์ทรงทบทวนประวัติศาสตร์งานธรรมทูตที่ผ่านมา 

เช่น ตัวอย่างของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ในประเทศอินเดียและญี่ปุ่น บาร์โธโลมิว เดอ  

ลากาซัสในทวีปอเมริกา และบุคคลอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่า “การท�างานเพียงคนๆ 

เดียวก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  และมีบรรดาธรรมทูตจ�านวนมาก

ได้ตายเป็นมรณสักขีเพื่อยืนยันความเชื่อ และหลายคนด�าเนินชีวิตเยี่ยงนักบุญ ท่าน

ยังได้ชี้แนะถึงความจ�าเป็นของงานธรรมทูตยังดินแดนที่พบใหม่ เช่น ออสเตรเลียและ

หมู่เกาะต่างๆ รวมถึงประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เพราะยังมีผู้คนอีก

จ�านวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และทรง

อุดมสาร: แล้วภาคที่สองล่ะ?

คุณพ่อวัชศิลป์: พระองค์ทรงพูดถึง “บุคคลที่รับผิดชอบงานธรรมทูต”  

(ข้อ 8-17)  แน่นอนบทบาทของพระสังฆราชในฐานะอัครสาวกมีหน้าที่โดยตรงใน 

พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสประชุมสามัญ

ประจำาปีสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำานัก (PMS) ประจำาปี 

2018 ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี
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อุดมสาร: เรื่องสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมธรรมทูต ท�าให้คิดถึงวิทยาลัย 

แสงธรรม สามพรานของเรา และคิดถึงบรรดาพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาและก�าลัง

ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม

คุณพ่อวัชศิลป์: ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยส�าหรับผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์

เกือบทุกประเทศแล้ว สืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสมณลิขิตฉบับนี้

อุดมสาร: อยากทราบภาคต่อไป

คุณพ่อวัชศิลป์: เป็นภาคที่เขียนถึงคริสตชนทุกคน “ถึงคาทอลิกทุกคน” 

(ข้อ 31-40) พระสันตะปาปาทรงเน้นว่างานธรรมทูตไม่ได้เป็นงานของบรรดาธรรมทูต 

เท่านั้น แต่คาทอลิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในงานนี้ ทุกคนสามารถช่วยได้ใน 3  

รูปแบบด้วยกัน คือ การภาวนาเพื่องานธรรมทูต การสนับสนุนกระแสเรียก และการ

ช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย 

นอกจากนั้นพระสันตะปาปายังได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของสมณองค์กรท่ี

รับผิดชอบบริหารจัดการงานธรรมทูตของพระศาสนจักร ที่สังกัดอยู่ในสมณกระทรวง

ประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ซึ่งมีสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม หรือ PMS 

(Pontifical Mission Societies) เป็นหนึ่งในการรับผิดชอบฯ ซึ่งยังประกอบด้วย

สมณองค์กรย่อยอีก 4 สมณองค์กร ได้แก่ 

สมณองค์กรเผยแผ่ความเชื่อ (Society for the Propagation of the 

Faith) มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านการเงินที่จ�าเป็นในการเผยแผ่ความเชื่อ 

ทั้งในพระศาสนจักรที่จัดตั้งขึ้นแล้วและพระศาสนจักรที่ก�าลังจัดตั้งขึ้นในอนาคต ใน

โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแพร่ธรรม เช่น การสร้างโบสถ์ การสนับสนุน

ครูค�าสอน สื่อมวลชน ฯลฯ 

สมณองค์กรยุวธรรมทูต (Association of the Holy Childhood) สมณ-

องค์กรนี้ให้ความช่วยเหลือบรรดาเด็กๆ ให้ได้รับศีลล้างบาปก่อนตาย สนับสนุน

เด็กๆ ให้มีความเชื่อมั่นคง และเรียนรู้ที่จะเป็นธรรมทูต พร้อมที่จะแบ่งปันความเชื่อ

ให้ผู้อื่น 

สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก (Society of St. Peter the Apostle) 

เป็นสมณองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมพระสงฆ์นักบวช

ท้องถิ่นเพื่องานธรรมทูต และ

สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช (Missionary Union 

of the Clergy) เป็นสมณองค์กรเพื่อช่วยท�าให้พระสงฆ์นักบวชมีความพร้อมและ

ความสามารถในการท�างานธรรมทูตเพื่อความรอดของคนท่ีไม่ได้เป็นคาทอลิกและ

สนับสนุนงานของสันตะส�านักในงานธรรมทูต

อุดมสาร: พระสันตะปาปาทรงเน้นฆราวาสทุกคนให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี และ

ยังได้เน้นถึงบทบาทของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม หรือพีเอ็มเอส 

(PMS) ข้อน่าสังเกตคือการสนับสนุนของสมณองค์กรฯ เริ่มตั้งแต่สร้างเด็กๆ ให้

เป็นธรรมทูต สนับสนุนกระแสเรียกบ้านเณร ช่วยเหลือวัดในงานประกาศข่าวดี 

และการฝึกอบรมสงฆ์นักบวชให้มีจิตวิญญาณของการท�างานธรรมทูต

คุณพ่อวัชศิลป์: ถูกต้องแล้ว ทุกปี ผมในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยจะ

ต้องไปประชุมสามัญประจ�าปีร่วมกับผู้แทนจากทั่วโลกและเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

เพื่อรับฟังแนวทางในการประกาศข่าวดีในแต่ละปี

อุดมสาร: ถึงภาคสุดท้าย ขอเดาก่อนว่าพระสันตะปาปาจะต้องกล่าวถึงพระแม่

มารีย์แน่ๆ

คุณพ่อวัชศิลป์: แน่นอน ในภาคที่ 5 “บทสรุป” (ข้อ 41-42) พระ

สันตะปาปาทรงคาดหวังว่างานธรรมทูตจะต้องประสบผลส�าเร็จถ้าทั้งบรรดาธรรมทูต

และสัตบุรุษร่วมมือกัน ปัญหา ความขัดแย้งและบาดแผลจากสงครามโลกจะได้รับ

การเยียวยาโดยเร็ว เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามเสียงของพระองค์ที่ว่า “จงแล่นเรือออก

ไปที่ลึก” (ลก 5:4) และทรงขอพระมารดาของพระเจ้า ราชินีแห่งอัครสาวกสดับฟัง

ค�าภาวนาของเราและวอนขอพระจิตเจ้าทรงช่วยพระสงฆ์นักบวชและสัตบุรุษในงาน

ธรรมทูตนี้ด้วย

อุดมสาร: แล้วสมณกระทรวงฯ ให้เราคริสตชนคาทอลิกท�าอะไรเพื่อเป็นการ

เฉลิมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

คุณพ่อวัชศิลป์: นี่เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี  

สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนและประธานสภาสูง 

ของสมณองค์กรสนับสนุนงานประกาศข่าวดี (PMS) ได้ให้แนวปฏิบัติ 4 มิติดังนี้

(1) ให้พี่น้องคริสตชนทั้งส่วนตัว ส่วนรวม กลุ่มองค์กร สถาบันได้จัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมสมาชิกให้มีความชิดสนิทเป็นการส่วนตัวกับพระเยซูคริสตเจ้า

ผู้ทรงพระชนม์ในพระศาสนจักร ในศีลมหาสนิท ในพระวาจาของพระเจ้า และในการ

ภาวนาทั้งส่วนตัวและในหมู่คณะ

(2) การแสวงบุญ: เพื่อศึกษาชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน เช่น ชีวิตของบรรดา 

นักบุญธรรมทูต บรรดามรณสักขี และบรรดาผู้ที่ประกาศความเชื่อที่ท�าให้พระ

ศาสนจักรได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลก หรือไปสักการสถานต่างๆ

(3) การฝึกอบรมธรรมทูต: การจัดหลักสูตรบุคคลต่างๆ ให้รู้วิธีการประกาศ

ข่าวดี โดยอาศัยพระคัมภีร์ การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต การสอนค�าสอน การ 

เสริมสร้างชีวิตจิตธรรมทูต และเทววิทยาด้านธรรมทูต

(4) ให้ทุกคนได้ปฏิบัติกิจเมตตา: การท�ากิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและจิตใจ 

โดยให้จัดกิจกรรมทั้ง 4 มิตินี้ในเวลาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ 

แต่ละคนหรือแต่ละวัด แต่ละสังฆมณฑล และนอกจากเดือนตุลาคม 2019 นี้ เรายัง

สามารถท�ากิจกรรมทั้ง 4 มิติเพื่อเป็นการประกาศข่าวดีต่อๆ ไป

ขอขอบคุณอุดมสารที่ให้โอกาสได้นำาเสนอเหตุการณ์สำาคัญนี้ซึ่งตรงกับการ

เฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามในปีนี้ 

ตุลาคม 2019 (ต่อจากหน้า 3)

ความหมายของตราสัญลักษณ์ เดือนตุลาคม 2019 
เดือนแห่งการแพร่ธรรมสัญลักษณ์และสีต่างๆ

                เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนพิเศษส�าหรับธรรมทูต มีตราสัญลักษณ์

หรือโลโก้เป็นรูปกางเขนธรรมทูต ประกอบด้วยสีต่างๆ หมายถึง 5 ทวีป  

รูปกางเขนโอบล้อมเข้าหากันเป็นลูกโลก หมายถึงผู้คนที่ติดต่อสื่อสารกันใน 

พระศาสนจักรสากล ดุจดังสายใยที่เชื่อมโยงเข้าหากัน ส่วนกางเขนนั้นเป็น

ทั้งเครื่องมือและสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระเจ้ากับ

มนุษยชาติ ที่รูปกางเขนเปล่งแสงสว่างด้วยหลากสีสุกใส เป็นเครื่องหมายแห่ง

ชัยชนะและการกลับคืนชีพ

 ลูกโลกโปร่งแสงมองเห็นผ่านทุกสิ่ง เพราะพันธกิจการประกาศข่าวดี

ของเราไร้พรมแดน อันเป็นผลของพระจิตเจ้า รูปกางเขนโอบกอดทุกคนในโลก

นี้เข้าหากัน และแสดงการขอบพระคุณกางเขนที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เกี่ยว

ดองกัน ท�าให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ด้วยพันธกิจ

 ด้วยความรักของคริสตชนและโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยพระจิตเจ้าทรง

ข้ามอุปสรรคจากระยะทางไกลโพ้น พระองค์ทรงเผยแสดงทั้งจิตและใจของเรา 

และนี่คือความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่มีข้อจ�ากัดหรือมีขอบเขตใดมาขวางกั้น

 ตัวหนังสือ BAPTISED AND SENT ซึ่งอยู่ในภาพรวม แสดงให้เห็น

(อ่านต่อหน้า 14)
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ตอนที่ 256

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

1 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ประเทศซูดานใต้ ประเทศ

น้องใหม่ล่าสุดในโลกได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น 

ในประเทศ  อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายน ค.ศ. 2018 

ผู้น�าคู่ขัดแย้งคือประธานาธิบดีสัลวา คิอีร์ และรอง

ประธานาธิบดีคนก่อนของเขา เรอิค มัคคาร์ ได้ลงนาม

ในข้อตกลงฟ้ืนฟูเยียวยาความขัดแย้งในประเทศซูดาน

ใต้ (เอกสาร (R-ARCSS)  นับแต่วันนั้นทั้งสองกลุ่มได้

แสวงหาการด�าเนินการเพื่อจะมีช่วงเวลาท�าข้อตกลงน�า

สันติภาพและเอกภาพมาสู่ประเทศ ไม่ก่ีวันก่อนตัวแทน 

ผู้ท�าข้อตกลงของทั้งสองกลุ่มได้เดินทางมายังกรุงโรม

ยังศูนย์ซานเตจิดิโอ…* (Sant’Egidio’s center) ที่นั่น 

พวกเขาได้พูดคุยเพื่อท�าข้อตกลงจะยืดเวลาออกไป

จนถึงเส้นตายคือวันที่ 12 พฤศจิกายน และยินดีจะรับ

ความช่วยเหลือจากนานาชาติ   ตามค�ากล่าวของผู้แทน 

ที่มา มีขั้นตอนส�าคัญที่จะต้องท�าหลังจากการลงนาม 

ในข้อตกลง   กาเบรียล ชางซอง ชาง รองประธานร่วม  

คณะกรรมการขั้นตอนเปลี่ยนผ่านแห่งชาติ กล่าวว่า   

“กองก�าลังจ�าเป็นของประเทศจะมี 83,000 นาย 

ประกอบด้วย 29,000 นาย เป็นทหารจากกองทัพ   

ตัวแทนประเทศซูดานใต้มายังกรุงโรม
เพื่อหารือแสวงหาหนทางเพื่อสันติภาพในประเทศ

54,000 นาย เป็นกองก�าลังรักษาความสงบและฝ่าย

ต�ารวจ นี่เป็นข้อตกลงที่เราเห็นพ้องเพื่อน�าเสนอในช่วง

ท�าข้อตกลงที่ยืดเวลาออกมานี้” 

l เขากล่าวว่าที่จริงทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยว่าการยื้อเวลา

ท�าข้อตกลงเพื่อเปล่ียนผ่านเป็นเครื่องหมายที่ดีในตัว

มันเองท่ีจะน�ามาซ่ึงสันติภาพและเอกภาพ ท้ังน้ีช่วงเวลา 

ท�าข้อตกลงเปลี่ยนผ่านเดิมก�าหนดสิ้นสุดในเดือน

พฤษภาคมที่ผ่านมา  ยิ่งกว่านั้น เขาเสริมว่าข้อตกลง

ของคณะกรรมการเพิ่มเติมที่จะงดการมีทหารเด็ก 

ในกองก�าลังทุกฝ่าย   กาเบรียล ชางซอง ชาง เล่าว่า 

“เมื่อเราน�ากองก�าลังของเราเข้าไปในเขตทหาร คณะ

กรรมการจะเร่ิมระบุตัวว่าใครบ้างท่ีเป็นทหารเด็กในกอง

ก�าลังนั้น ทันทีที่ได้ระบุเด็กเหล่านั้นจะต้องถูกปล่อยตัว

ออกไป กระบวนการนี้จะกระท�าในความร่วมมือของ  

ดี ดี อาร์ และหน่วยกาชาด” 

l เดือนเมษายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

จัดเข้าเงียบเป็นเวลาสองวันให้กับผู้น�าของทั้งสองกลุ่ม

เพื่อเสริมก�าลังใจให้เดินหน้าต่อไปเพื่อสันติภาพ และจบ

ลงด้วยการท่ีพระสันตะปาปาทรงคุกเข่าลงจูบเท้าของ

พวกเขาทุกคน  ยิ่งกว่านั้น คาทอลิกแห่งชุมชนซานเต 

จิดิโอ ซึ่งยืนหยัดเป็นเพื่อนมายาวนานกับประเทศซูดาน 

ใต้ก่อนจะประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 2011 พวกเขา

ได้เป็นเจ้าภาพเชิญคณะกรรมการท้ังสองกลุ่มมายัง

ศูนย์กลางชุมชนและเสนอความช่วยเหลือในการท�า 

ข้อตกลงครั้งนี้   มาวรู กาโรฟาโร ผู้อ�านวยการฝ่ายความ 

สัมพันธ์ต่างประเทศแห่งศูนย์ซานเตจิดิโอ    กล่าวว่า “มี 

ความแตกต่างทางการเมืองอยู่บ้าง เช่นทรัพย์สินของ

รัฐบาลในประเทศ พวกเขายังไม่มีข้อตกลงทางการเมือง

ว่าอะไรบ้างเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ความคลุมเครือ

อื่นๆ ก็เรื่องไม่มีการแจกแจงงานของรัฐบาลอย่างชัดเจน 

แท้จริงยังมีกองก�าลังภาคพื้นดินที่ยังไม่เข้าร่วมใน 

ข้อตกลง เราตระหนักดีถึงเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็น

หัวข้อที่จะต้องแยกออกน�าไปพิจารณาและท�าด้วยความ

ไว้วางใจต่อกันมากกว่านี้”

l ซานเตจิดิโอ (Sant’Egidio) เป็นกลุ่มชาวคาทอลิก

มุ่งท�างานเพื่อช่วยเหลือให้มีความเป็นภราดรภาพแก่

คนที่อาศัยอยู่ชายขอบสังคม ในอดีตกลุ่มท�างานนี้ได ้

ช่วยก่อให้เกิดการลงนามเพื่อสันติภาพของประเทศ

โมซัมบิกในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งก็ท�ากันที่ศูนย์แห่งนี้เช่น

เดียวกัน

l ตัวแทนจากประเทศซูดานใต้เชื่อว่าการด�ารงไว้ซึ่ง 

เอกภาพและในการแสวงหาทรัพยากรที่จ�าเป็นจาก

รัฐบาลและจากผู้มีส่วนร่วม พวกเขาสามารถพบหนทาง

ก่อนถึงเส้นตายก�าหนดในเดือนพฤศจิกายน

 (...*ชุมชน Sant’Egidio (อิตาลี : Comunità 

di Sant’Egidio) เป็นสมาคมคาทอลิก ที่อุทิศตนเพื่อ

การบริการสังคมซึ่งเกิดขึ้นในปี 1968 ภายใต้การน�า

ของ Andrea Riccardi กลุ่มเติบโตขึ้นและในปี 1973 

ได้รับอาคารจากคณะคาร์เมไลท์ในอดีตและโบสถ์ของ 

Sant’Egidio ในกรุงโรม ในปี 1986 ได้รับการยอมรับ

จากนครรัฐวาติกัน ว่าเป็นสมาคมระหว่างประเทศของ

ผู้ศรัทธา ท�ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสวดท�าวัตรเย็น

ประธานาธิบดีสัลวา คิอีร์ คนใส่หมวก และนายเรอิค 

มัคคาร์ 

ชุมชนซานเตดิจิโอมาร่วมพบปะประจำาปี
(อ่านต่อหน้า 15)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

พบกันใน
วันที่เหมาะสม

“หญิงผู้นี้เป็นบุตรหญิงของอับราฮัม ซึ่งซาตานล่ามไว้

เป็นเวลาสิบแปดปีแล้ว ไม่สมควรที่จะถูกแก้จากพันธนาการนี้

ในวันสับบาโตด้วยหรือ” (ลูกา 13:16)

  ทุกวนัคณุพ่อเจ้าวดัแห่งโบสถ์พติต์สเบร์ิก ท่านคอยสงัเกตดสูามภีรรยา

คู่หนึ่งของท่านเดินผ่านมาทางโบสถ์ หญิงชราที่มีผ้าคลุมผมที่เดินมาพร้อม

กับชายชราและก็สุนัขของพวกเขา แต่หลายวันที่ผ่านมาในระยะหลัง คุณพ่อ

เห็นเพียงแต่ชายชราเดินมาที่โบสถ์เพียงแค่คนเดียว

  ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คุณพ่อเจ้าวัดเห็นชายชรา เขาจะโบกมือให้

แล้วก็กลับเข้าไปถวายมิสซา  ซึ่งเขาไม่เคยเห็นชายชราหรือหญิงคนนั้นเข้ามา

ที่โบสถ์เลย

  วันหนึ่งคุณพ่อเจ้าวัดเดินทางมาประชุมที่โบสถ์สาย  รีบเดินทางไปที่

โบสถ์และเขาพบว่าเขาเดินทางเส้นเดยีวกบัชายชรากบัสุนขัตวันัน้  ขณะคณุพ่อ

ขบัรถอย่างเร่งรีบผ่านชายชราด้วยความรวดเร็ว ชายชราทักทายคุณพ่อ “สวัสดี

ครับเป็นอย่างไรบ้างครับ” จากนัน้เขายนืมองด้วยสายตานิง่เฉยและไม่กล่าวอะไร

ต่อ  คุณพ่อมีทางเลือกที่จะตัดสินใจคือ ไปประชุมที่ส�าคัญของท่าน หรือหยุดรถ

เพื่อพูดคุยกับชายชราคนนั้นพร้อมแนะน�าตัวเอง และพูดคุยกับชายชราคนนี้ 

ถามเกี่ยวกับภรรยาท่ีหายไปของเขา  แต่คุณพ่อตัดสินใจเดินทางต่อไปเพื่อ 

เข้าประชุม แต่นั่นก็ท�าให้ท่านรู้สึกแย่ตลอดทั้งวัน

  ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคุณพ่อเจ้าวัดเห็นชายชราอีกครั้ง  คุณพ่อหยุดและ

เริ่มกล่าวขอโทษตามที่ตั้งใจจะพูดคุยตั้งแต่บ่ายวันนั้น  แต่ชายชราขัดจังหวะ 

คุณพ่อเจ้าวัดด้วยการยกมือแล้วพูดว่า “ผมรู้ว่าสัตบุรุษของพ่อกำาลังรอพ่ออยู่ 

เพราะผมเห็นรถยนต์หลายคันจอดรอบๆ โบสถ์”

  คุณพ่อไม่อาจยอมรับความมีน�้าใจของชายชรา และยังคงขอโทษที่

คุณพ่อรีบร้อนไม่ทักทายไม่หยุดคุยกับเขาในวันนั้น คุณพ่อได้ขอโทษที่ไม่รู้ชื่อ 

ของเขา หลังจากหลายปีที่ผ่านมา และสอบถามพูดคุยอย่างอ่อนโยนเกี่ยวกับ

หญิงท่ีเคยเดินคู่ไปกับเขา  ชายชรายิ้มและเหลือบมองข้ึนไปที่กิ่งไม้ไร้ใบใน 

ฤดูหนาว  “นั่นคือภรรยาของฉัน  เธอเสียชีวิตไปนานพอสมควร  ตอนนี้เหลือ

เพียงแค่สุนัขเฒ่าและผม  แต่เราเข้ากันได้ดีมาก” และกระตุกสายจูงพร้อมกับ

กล่าวอีกว่า “พวกเราไม่ใช่เด็กแล้วใช่ไหม”

  พวกเขาสนทนาต่อไปเลก็น้อยเหมอืนเพ่ือนกนั  ขณะทีพ่ดูคุยชายชรา 

มองคุณพ่อด้วยแววตาสงสัย และดูเหมือนจะรู้สึกถึงความไม่แน่ใจในตัวของ 

คุณพ่อ กล่าวว่า “ผมไม่เคยเป็นคนศรัทธาไปวัดมาก่อน  แต่ผมรู้สึกว่าผมนั้น 

เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้ว  ถึงกระนั้นผมก็สบายใจ เม่ือรู้ว่าผมอยู่ใกล้กับคุณพ่อท่ี

เชื่อในสิ่งต่างๆ เช่น พระเจ้า สวรรค์  ถึงวันนี้ผมสามารถเอนกายลงพักผ่อน

ได้แล้ว  … ถ้าคุณพ่อรู้ว่าผมหมายถึงอะไร”

  คุณพ่อเจ้าวัดเข้าใจ และท่านเข้าใจในวิธีที่ท่านเองไม่เคยมีมาก่อน นั่น

หมายถึง “รักเพื่อนบ้านของเรา” ซึ่งหมายความว่าอะไรในการเป็นสานุศิษย์

ของพระเยซูเจ้า และท่านรู้แล้วว่าการเป็น “เจ้าวัด” คืออะไร

 ข้าแต่พระเจ้าองค์แห่งความรัก หลายครั้งหลายครา ลูกละเลยหลงลืม

พระองค์ในเพื่อนพี่น้องของลูก แม้ลูกจะคอยเสาะแสวงหาพระองค์ผ่านทาง

กิจศรัทธาต่างๆ บ่อยครั้งที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างพวกลูกในบุคคลที่ลูก 

ไม่สนใจ  โปรดให้ลูกได้ตระหนักถึงการประทับของพระองค์ท่ามกลางพวกลูก

มากขึ้นๆ ในทุกวันด้วยเทอญ อาแมน

แม่อยู่ใกล้ๆ
 ไปต่างประเทศทีก็ล�าบากใจที
 นอกจากสถานที่บริบทสังคมแตกต่างไป
 ยังมีเรื่องของภาษาวัฒนธรรม
 หากเป็นประเทศทางยุโรปออสเตรเลียอเมริกา
 ก็ยังพอท�าใจรับความแตกต่างได้
 แค่สีหน้าค่าตาก็ต่างกันแล้ว
 จะพูดจะจาก็ปรับช่องทางภาษาได้สอดคล้อง
 แต่ไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา
 หน้าตาผู้คนไม่แตกต่างเลย
 แต่จะพูดจะจากลับต้องติดขัด
 กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องต้องเหนื่อยใจ
 ที่คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
 น่าจะพูดคุยกันรู้เรื่องในระดับหนึ่ง
 แทบเป็นภาษาใบ้ไร้ค่าเลยก็ว่าได้
 แม้กระทั่งในกรุงพนมเปญก็เถอะ
 หาข้าวกินที่ร้านไหนต้องใช้รูปประกอบ
 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวต้มไก่ข้าวราดแกงหมู
 ต้องท�าท่าทางประกอบเสียงสัตว์เป็นนานสองนาน
 แล้วใช่ว่าจะได้ตามสั่ง...ไก่เป็นหมูเนื้อเป็นไก่หมูเป็นเนื้อ
 ตั้งใจจะไปสวดที่วัด “แม่พระตกน้�า”
 คนขับรถตุ๊กๆ คันเล็กติดมิเตอร์ยังต้องเกาหัว
 กว่าเพื่อนจะช่วยส่งภาษาให้ก็แทบเสียงแห้ง
 ทว่าพอไปนานสองนานก็เริ่มไม่แน่ใจ
 ตัดสินใจลงรถจ่ายเงินเพื่อตั้งหลักกันใหม่
 กว่าจะได้ไปก็ต้องให้เพื่อนอีกคนพาไปอีกวัน
 ลงเรือข้ามแม่น้�าโขงไปอีกฝั่งแดดร้อนระอุ
 แต่พอมายืนมองรูปปั้นแม่พระเมืองลูร์ด
 ร่างกายเย็นชื่นจิตใจให้อบอุ่นฉับพลัน
 เป็นรูปโลหะแม่พระสูงเมตรครึ่งหนักร้อยหกสิบกิโล
 ว่ากันว่าในช่วงเขมรแดงครองประเทศ
 คริสตชนเกรงว่าจะมีการท�าลายท�าทุราจารรูปศักดิ์สิทธิ์
 จึงน�ารูปแม่พระไปแอบไว้ในแม่น้�าโขง
 กระทั่งสามสิบกว่าปีให้หลัง...ปี 2008
 ชาวประมงอิสลามกลุ่มหนึ่งพบว่ามีรูปปั้นติดอวน
 เมื่อน�าขึ้นมาก็คิดจะหลอมรูปเอาโลหะขาย
 คริสตชนย่านนั้นมาเห็นพระรูปก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่วัด
 พากันมาเจรจาขอซื้อพระรูปหนึ่งพันดอลลาร์
 พอรู้ว่าเป็นรูปที่คริสตชนบูชากราบไหว้
 ชาวประมงกลุ่มนั้นก็ยกให้ไม่ยอมรับเงิน
 คริสตชนจึงจัดข้าวจัดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เท่ากับจ�านวนเงิน
 สี่ปีต่อมา...ปี 2012 
 ชาวประมงพุทธแถบนั้นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนเรือ
 ฝันเห็นรูปปั้นผู้ชายอยู่ในน้�าลึกมาขอความช่วยเหลือ
 “ฉันอยู่ในน้�านานแล้วหนาวมากช่วยเอาออกไปที”
 พร้อมกันนั้นก็ระบุว่าอยู่บริเวณที่เคยพบรูปปั้นแม่พระ
 ชาวประมงยืนยันว่าเมื่อช่วยกันยกรูปขึ้นจากน้�า
 เขารู้สึกว่าไม่ใช่รูปปั้นแต่เหมือนคนมีชีวิต
 เป็นรูปปั้นโลหะแม่พระสูงสองเมตรสามสิบเซ็น
 มือหนึ่งอุ้มพระกุมารอีกมือหนึ่งกุมมือพระองค์
 เขารีบติดต่อวัดคาทอลิกเพื่อมอบพระรูปให้
 ต้องใช้คนกว่าห้าสิบคนอัญเชิญพระรูปไปที่วัด
 วัดเดียวกันมีสองพระรูป...แม่พระแห่งแม่น้�าโขง
 เป็นสถานที่จาริกเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนที่มาอย่างต่อเนื่อง
 ขณะยื่นมือสัมผัสพระรูป...ใจก็พูดกับแม่โดยไม่ต้องมีใครแปล
 ในหลายอย่างที่พรั่งพรูออกมานั้นมีค�าสัญญา
 สัญญาว่าจะบอกให้รู้ว่า “แม่พระแห่งแม่น้�าโขง” อยู่ใกล้ๆ นี้เอง
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แสวงบุญสู่ยอดเขาโคร้ก แพทริก

ไอร์แลนด์ (ซีนิต)  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  

ค.ศ. 2019  อาร์ชบิชอปมีคาเอล นีเอรีย์ (Arch. 

Michael Neary)  เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคุณ 

ท่ามกลางธรรมชาติบนยอดเขาโคร้ก แพทริก โดย

มีจุดประสงค์ของการแสวงบุญในครั้งนี้เพื่อความ

ก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายจิตและการสวดภาวนาของ

บรรดาคริสตศาสนิกชน  

 การเดินทางมาแสวงบุญมายังโคร้ก แพทริก 

เช่นเดียวกับการแสวงบุญไปตามสักการสถานอื่นๆ ท่ี

มีการเดินทางและการอุทิศเวลาเพื่อร่วมกิจกรรม ที่

ส�าหรับบางคนต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก  

การแสวงบุญทางด้านศาสนาและจิตวิญญาณ เป็นการ 

เดินทางหรือการแสวงหาสิ่ งที่มีความส�าคัญทาง

จริยธรรมต่อจิตใจ  บางครั้งเป็นการเดินทางไปยังศาสน-

สถานที่ที่มีความส�าคัญต่อความเชื่อหรือความศรัทธา

ของผู้นั้น     ศาสนิกชนของศาสนาหลักๆ ของโลกมักจะ 

ร ่วมในการเดินทางไปแสวงบุญตามโอกาสอ�านวย   

ส�าหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่ออาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มี

ความหมาย  เป็นกิจการที่เหนื่อยล้า  ล้มลุกคลุกคลาน

เป็นวิถทีางท่ีวกไปเวยีนมา กว่าท่ีจะถึงจุดหมายปลายทาง 

แล้วผู้แสวงบญุธรรมดาๆ และผูแ้สวงบุญทีต่ัง้ใจแสวงหา 

คุณค่าทางจิตวิญญาณ จะบอกเล่าเรื่องการแสวงบุญนี้

แก่สังคมในยุคปัจจุบันว่าอย่างไร?   

 ประชาชนทั่วไปไม่หยุดแสวงหาพระเจ้าเพราะ 

พวกเขาเหล่าน้ันไม่เชือ่ในพระองค์  และสิง่นีเ้ป็นเอกลกัษณ์

ของผู้คนของยุคปัจจุบันในโลกตะวันตก   พวกเขาตั้ง 

ค�าถาม   ตั้งข้อสงสัย ตั้งข้อโต้แย้ง  ในเรื่องที่ท�าให้สะดุ้ง 

กลัว ท�าให้ผิดหวัง พวกเขาไม่เชื่อ แต่ก็ยังไม่หยุด

แสวงหาพระเจ้าต่อไป  ความกังวลต่ออนาคตมีต่อเนื่อง 

ไม่สิ้นสุดและท�าให้อ่อนล้า   พวกเขามีความทุกข์ร้อน 

ภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่อง ชีวิตครอบครัว   การใช้ยาเสพ- 

ติดและแอลกอฮอล์อย่างผิดกฎหมาย  ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อบุคลิกและความรับผิดชอบต่อครอบครัว การเรียน 

และหน้าที่การงาน  ท�าให้พ่อแม่มีความกังวลอย่างมาก 

ต่อลูกๆ ที่ก�าลังเติบโต  นอกน้ันยังมีเสียงต�าหนิจาก

บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่  จากผู้คนในสังคมรอบข้าง และ

จากโลกอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมภายในบ้านที่เรียกร้อง

ความสนใจและเป็นเสียงที่ตรงข้ามกับสิ่งท่ีพ่อแม่อบรม  

สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เราด�ารงชีวิต

ประจ�าวัน  ท่ามกลางสิ่งที่ซับซ้อน สับสน และท้าทาย

ตัวเราและผู้คนรอบข้าง   

 หัวใจของความเชื่อศรัทธาในคริสตศาสนาคือ

จิตวิญญาณมนุษย์ยึดมั่นในพระเจ้า ความเชื่อช่วยเรา

ให้เข้าใจในอัศจรรย์และย�าเกรงพระเจ้า  ในความเพียร 

พยายามของเราที่จะแยกแยะระหว่างความเชื่อและ

วัฒนธรรม  เรารับรู้ได้ว่ายังมีคนจ�านวนมากที่แม้ว่าไม่ได้ 

เชือ่ศรทัธาในศาสนาเดยีวกับเรา  ไม่ได้พูดภาษาเดยีวกัน  

มีความคิดเห็นเหมือนกัน  แม้จะสนิทชิดเชื้อกับเราอาจ 

ก�าลังก้าวเดินในทิศทางความเชื่อเดียวกับเราก็เป็นได้  

ความเชื่อแท้ แม้ว่าจะแตกต่างด้วยธรรมเนียมปฏิบัต ิ

แต่ก็เป็นแรงจูงใจและความหวังแก่เรา  สิ่งนี้เป็นข้อเท็จ

จริงส�าหรับชาวไอริชท่ีอาศัยในประเทศท่ีซึ่งวัฒนธรรม 

ทางคริสตศาสนาสืบทอดต่อเนื่องยาวนานอย่างมี

ระเบียบแบบแผนค่อยๆ สูญหายไป   ข้าพเจ้ารู้จักหลายๆ  

คนท่ียังคงมาร ่วมแสวงบุญเดินขึ้นสู ่ยอดเขาโคร ้ก 

แพทริก ทุกๆ ปีด้วยเหตุผลอื่นๆ มากกว่าเป็นการ 

แสวงบุญทางคริสตศาสนา  แม้เขาเหล่านั้นอาจไม่ได ้

นับถือพระเจ้าองค์เดียวกับเรา แต่หากเขาก�าลังแสวงหา 

สันติภาพซึ่งองค์พระเยซูเจ้าประทานแก่เรา  เขาเหล่านั้น 

ก็ได้รับการต้อนรับให้ร่วมในหนทางเดียวกันนี้อย่าง 

แน่นอน    การแสวงบญุด้วยการร่วมเดนิข้ึนสูย่อดเขาโคร้ก 

แพทริกนี้ เป็นสถานท่ีธรรมดาๆ ท่ีไม่ตื่นตาต่ืนใจ 

แต่อย่างใด แต่หากผู้ใดก�าลังพยายามแสวงหาคุณค่าแก่ 

ชีวิตของตนก�าลังพยายามค้นหาค�าตอบของค�าถาม 

หลายค�าถามที่เราต่างพบในชีวิตประจ�าวัน พยายามหา 

ความบรรเทาใจจากความเจ็บป่วยด้านร่างกาย  ด้าน 

จิตใจ หรือด้านจิตวิญญาณ  เราขอเชื้อเชิญเขาเหล่านั้น 

ให้ร่วมแสวงบุญไปด้วยกันกับเรา  เราภาคภูมิใจที่ได้ร่วม

เดินไปพร้อมกับเขาเหล่านัน้ท่ีก�าลงัแสวงหาค�าตอบ และ

เราจะสวดภาวนาเพ่ือให้เขาได้พบจุดมุ่งหมายท่ีก�าลัง

แสวงหาอยู่

 เราได้สวดภาวนาบทข้าแต่พระบิดา ที่สอนเรา

ให้วอนขอพระองค์ให้เผยถึงพระอาณาจักรแห่งความ 

ยุติธรรมและความรัก  สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นความคิดท่ีไร ้

แก่นสารหรือคลุมเครือ  แต่เป็นความคิดเห็นท่ีมีคุณค่า   

ให้เรามองดูเหตุการณ์มากมายที่เกิดข้ึนในทุกวันนี้   

ความโหดร้ายและความหมางเมินในทุกรูปแบบและ       

หันกลับมาด�าเนินชีวิตตามข้อค�าสอนของพระวรสาร  

โลกแห่งวตัถนุยิมและบริโภคนยิม  ท่ีเราอาศยัอยู่นีด้�าเนิน

ไปด้วยกลไกของเงินทอง อ�านาจ และการครอบครอง      

โดยเน้นที่ความรวดเร็ว ความเป็นที่นิยมชมชอบ และ

การควบคุม   กระนั้นก็ตามยังมีเคร่ืองหมายของความ

หิวที่แท้จริงด้านจิตวิญญาณในโลกใบนี้อยู่  ซึ่งรับรู้ได้ว่า 

ค�าจ�ากดัความของค�าว่าประชาชน ไม่อาจก�าหนดความ-

หมายหรอืตค่ีาเป็นทรพัย์สนิเงนิทองและการครอบครอง

เป็นเจ้าของได้

 ในฐานะท่ีเป็นผู้ติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้า  

เราได้รับมอบหมายพันธกิจที่จะช่วยสนับสนุนและเป็น

ก�าลังใจแก่ผู้ที่ก�าลังแสวงหาและเปิดใจต้อนรับพระเจ้า  

ภารกิจนี้ท้าทายเราให้ด�าเนินชีวิตให้สมกับที่พระองค์

ทรงสร้างเราตามภาพลักษณ์ของพระองค์

หมายเหตุ

 Reek Sunday  หรือ Garland Sunday  เป็น

วันแสวงบุญประจ�าปีในประเทศไอร์แลนด์  ตรงกับวัน

อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม  วันที่ผู้แสวงบุญจะ 

ร่วมเดินขึ้นสู่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ โคร้ก แพทริก  สูง 764  

เมตร ในมณฑลมาโย เพื่อถวายเกียรติแด่ท่านนักบุญ 

ปาตริก ผู้ซึ่งในปี ค.ศ. 441  และใช้เวลานาน 40  วัน 

เพื่อจ�าศีลอดอาหารบนยอดเขา  ทุกปีพระสงฆ์ถวาย

มิสซา ณ วัดน้อยบนยอดเขา    ผู้เช่ือศรัทธาบางคนเดิน 

ขึ้นเขาเท้าเปล่า     บ้างกท็�าพลกีรรม  รวมถงึการสวดภาวนา 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงบุญ   

 อาร์ชบิชอปแห่งสังฆมณฑล Tuam น�าผู ้

แสวงบุญประมาณ 15,000  ถึง 30,000  คนร่วมเดินเท้า 

สู่ยอดเขา  ใช้เวลาประมาณ 2  ชั่วโมง  และอีกประมาณ 

1 ชั่วโมงครึ่ง  เมื่อเดินลงจากเขา

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดย

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

ราคา 350 บาท 
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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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.

พระสงฆ  ซิสเตอร  สภาอภิบาล และสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเรียนเชิญทาน

รวมขอบพระคุณพระเจา
โอกาสฉลองวัด

วันอาทิตยที่  15  กันยายน ค.ศ. 2019
มิสซาเวลา 10.30 น.
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 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 ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 
เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 

พระเจ้า

ประทาน 

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แก่ท่าน

ได้อย่างอุดม 

เพื่อให้ท่าน

มีทุกอย่าง

เพียง
พอ

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)
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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 ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีให้คุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพร้อมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

http://www.ponmaree.com / Line@ponmaree

02 291 3750-4

จากลูก : ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ÅÙ¡àÍŽÂ¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§à¨ŒÒ ª‹ÇÂà¨ŒÒãËŒÃÍ´¾Œ¹áÅŒÇ” (Á¡ 5:34)

จากลูก : ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ÅÙ¡àÍŽÂ¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§à¨ŒÒ ª‹ÇÂà¨ŒÒãËŒÃÍ´¾Œ¹áÅŒÇ” (Á¡ 5:34)

นางเกษมศรี  จันทศาศวัต อายุ 77 ป 
พักผ่อนในพระเจ้าเมื่อ 14 มีนาคม ค.ศ. 2016

นางเกษมศรี  จันทศาศวัต อายุ 77 ป 
พักผ่อนในพระเจ้าเมื่อ 14 มีนาคม ค.ศ. 2016

มารีอา เนี้ยม แซตั้ง
พักผ่อนในพระเจ้า

5 มีนาคม ค.ศ. 2001

ดอมีนิโก ไทฟุก แซโก
พักผอนในพระเจา

31 สิงหาคม ค.ศ.1962

ภคินี อันนา บุญชวย ศิลประเสริฐ
ชาตะ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945
ปฏิญาณตน  22 สิงหาคม ค.ศ. 1963
เกิดใหมในพระเจ้า  26 สิงหาคม ค.ศ. 2017

เทเรซา แสงสุรีย 
เรืองวุฒิชนะพืช

ชาตะ 9 กุมภาพันธ ค.ศ. 1955
พักผอนในพระเจ้า 

29 สิงหาคม ค.ศ. 1999

ดอมินิกซาวิโอ สมเจตน
เรืองวุฒิชนะพืช

ชาตะ 5 เมษายน ค.ศ. 1980
พักผอนในพระเจ้า

29 สิงหาคม ค.ศ. 1999

ถ้าเราตายกับพระองค เราก็จะมีชีวิตอยูกับพระองค (2 ทธ 2 11-12)

มิสซาขอบพระคุณและรำลึกฯ 25/8/62
ครบรอบ 2 และ 20 ป
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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 “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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จากใจน้องใหม่
สวัสดีครับ ผมชื่อ บราเดอร์ยูดาห์ เสฏฐวุฒิ 

ค�าบัว หรือจะเรียกสั้นๆ ว่าบุ๊คก็ได้ครับ มาจากอัคร-

สังฆมณฑลกรงุเทพฯ ช่วงชวีติทีผ่มเป็นเณรเลก็ทีบ้่านเณร

ยอแซฟ สามพราน ที่ตึกบ้านเณรมีอยู่สี่ชั้น และชั้นสี่

เป็นห้องนอนรวม ในช่วงค�่าชั้นสี่ที่สามารถมองเห็นแสง

สีฟ้าจากหลอดไฟนีออนรูปกางเขนที่วัดของบ้านเณร

ใหญ่แสงธรรม เวลาที่ผมนอนไม่หลับหรืออากาศร้อน

มากๆ ผมจะไปนั่งที่ระเบียงเพื่อตากลม สวดภาวนา

และมองไปที่กางเขนของบ ้านเณรใหญ่แสงธรรม 

ระหว่างที่ผมมองไปที่กางเขนนั้น ผมก็ได้ทบทวนและ

ถามตนเองว่า  เราจะไปอยู่ที่ตรงนั้นไหมนะ พอวันเวลา

ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ปี ผมได้มาใช้ชีวิต ณ บ้านแห่งนี้  

“บ้านเณรใหญ่แสงธรรม”  เมื่อผมได้มาใช้ชีวิตที่นี่ ผม

รู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือน “บ้าน”  และ “ครอบครัว” เพราะ

ว่าที่แห่งน้ีมีบรรดาพี่ๆ ที่คอยดูแลและคอยถามไถ่อยู่

เสมอ มบีรรดาคุณพ่อทีค่อยอบรม ดแูล และคอยตักเตอืน

เพ่ือให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีคุณแม่และพี่ๆ ที่ดูแล 

ทัง้เรือ่งครวั ทัง้เรือ่งความสะอาด ทัง้รกัษาความปลอดภยั 

ฯลฯ ทุกๆ คนล้วนมีส่วนท�าให้ที่แห่งนี้กลายเป็น “บ้าน” 

และ “ครอบครัว” ที่น่ารักและอบอุ่น ผมมักจะสังเกต

เห็นว่ารุ่นน้องก็จะกล่าวทักทายรุ่นพี่ พี่ๆ พนักงาน  

แม่ครัว ซิสเตอร์ และบรรดาคุณพ่ออยู่เสมอ ส่วนบรรดา

คุณพ่อและบรรดาพี่ก็มักจะสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น

ด้วยการสร้างเสียงหัวเราะเล็กๆ น้อยๆ ในทุกๆ วัน จน

กลายมาเป็น “บ้านเณรใหญ่แสงธรรม” อย่างแท้จริง

 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นวันที่ 

น่าจดจ�าส�าหรับผมมากๆ เพราะว่าเป็นวันที่มีพิธีมิสซา

ต้อนรับน้องใหม่ของบ้านเณร ในวนัน้ันเราร่วมกนัโมทนา

พระคุณพระเป็นเจ้าพร้อมกันในบ้านบ้านเณร และพวก

ผมน้องใหม่ก็ได้กล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระแท่น  และ

ต่อหน้าคุณพ่ออธิการ บรรดาพระสงฆ์ และสามเณร 

รุ่นพี่ว่า  “ข้าพเจ้าทั้งหลายขอแสดงความตั้งใจว่า จะถือ

ซื่อสัตย์ต่อพระกระแสเรียกที่พระองค์ประทานให้ โดย

การดำาเนินชวีติเป็นสามเณรท่ีด ี ดำารงไว้ซึง่ความรกั และ

ความสามัคคีในหมู่คณะ ข้าพเจ้าจะนบนอบเชื่อฟังและ

ให้ความร่วมมือกับผู้ให้การอบรมในการอบรมตนเอง 

เพ่ือเตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลท่ีดี ตามแบบฉบับของ

พระองค์ ผู้ทรงพระเมตตาและประทานความช่วยเหลือ

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน” ผมยังคงเก็บกระดาษที่

ผมใช้อ่านตอนที่ผมปฏิญาณเอาไว้อย่างดี เพราะว่า ผม

จะได้เอาไว้อ่านและทบทวนตนเองบ่อยๆ ว่าผมได้

ปฏิญาณอะไรไว้ ผมจะต้องท�าตามค�าสัตย์ที่ผมได้ให้ไว้

ต่อหน้าพระแท่นในวันนั้น เพื่อในอนาคต ผมจะได้เดิน

อยู่บนเส้นทางแห่งการรับใช้และเป็นทุกอย่างส�าหรับ 

ทุกคน (1คร 9:22)

 สุดท้ายนี้ กว่าที่เพื่อนๆ และตัวผมเองจะได้

เป็นดังสิ่งท่ีเราตั้งใจไว้ เราจะต้องมีความนบนอบและ

อดทนเหมือนกับดินเหนียวที่ยอมให้ช่างปั้นหม้อปั้น 

(ยรม 18:1-12) และเมื่อเรานบนอบและอดทนจนถึง

เวลาที่ช่างปั้นหม้อปั้นเราเสร็จแล้ว เราก็จะกลายเป็น

ภาชนะท่ีสวยงามท่ีพร้อมท่ีจะถูกใช้งานจากพระเจ้าและ

มีอัตลักษณ์ของความเป็นแสงธรรม เป็นมโนธรรมของ

สังคม และรับใช้ประชาสัตบุรุษต่อไป
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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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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)
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
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ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม
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ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป
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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
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       สอบถามขอมูล โทรศัพท: 0 2681 3900 ตอ 1813  |  โทรสาร: 0 2681 5401
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (https://kamsornwayindiary.blogspot.com)

1

ผมไล่เรียงจากหนังสือเล่มบางที่ชื่อว่า “บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม”  

เขียนโดย พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2524 

... หนังสือเล่มบางที่ปลวกกัดกร่อนส่วนบนนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับให้ตัวหนังสือ

ภายในได้รับผลกระทบ ... นอกจากเรื่องชีวิตมิชชันนารีแล้ว ผมยังเห็นว่ามีอีกหลาย

ประเด็นที่น่าจะน�าเสนอครับ

2

อาณาเขต ประชากร ภูมิอากาศ ผลผลิตของประเทศ การค้า เมืองหลวง  

การปกครอง การทำางานโดยไม่รับค่าตอบแทน  ทาส  ขนบประเพณีของชาวสยาม 

ภาษา ศาสนา ความคิดทางพุทธศาสนา พระสงฆ์ วัด เสรีภาพในการนับถือศาสนา  

ต้นกำาเนิดมิสซังแห่งกรุงสยาม สถานะปัจจุบันของมิสซัง บุคลากรของมิสซัง โบสถ์ 

คริสต์ วิทยาลัยสงฆ์และโรงเรียนสามเณร แม่ชี โรงเรียนผู้อธิบายทางคำาสอน ชีวิต 

ของบรรดามิชชันนารี เรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์องค์ปัจจุบัน การเผยแพร่ศาสนา 

ในสยาม นิกายโปรเตสแตนท์ในกรุงสยาม ผลงานการนำาเด็กเข้าสู่ศาสนาในสยาม  

เงินทุนใช้จ่ายของคณะสอนศาสนา เด็กคริสต์ศาสนิกชนที่เป็นทาสในบ้านคนนอก

ศาสนา .... เหล่านี้คือหัวข้อต่างๆ ที่พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ได้เขียนบันทึกไว้

เรื่องอื่น ๆ แห่ง
“บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม”

3

ผมเลือกหัวข้อ “ต้นก�าเนิดมิสซังแห่งกรุงสยาม” ... เป็นเวลาสามศตวรรษ

มาแล้วท่ีศาสนาคริสต์ได้เข้ามาสู่กรุงสยามโดยชาวโปรตุเกสในสมัยของนักบุญ 

ฟรังซัวร์ ซาเวียร์ ขณะที่เรือรบโปรตุเกสเข้ามาขับไล่โจรสลัดซึ่งซ่องสุมอยู่เต็มอ่าว

ปราม (ปราณบุรี / ประจวบคีรีขันธ์) ณ ที่นี้เขาได้รับการต้อนรับด้วยความกรุณา

เป็นอย่างยิ่ง องค์พระมหากษัตริย์รับทหารโปรตุเกสซึ่งมีประมาณ 100 คน เข้าไว้ใน

พระบรมราชานุเคราะห์ มอบพื้นที่อันกว้างใหญ่สองแห่งให้ทหารเหล่านี้ ตั้งเป็นค่าย

ขึ้นสองค่าย ทหารโปรตุเกสได้แต่งงานกับสตรีของประเทศนี้ พวกบาทหลวงคณะเยซู

อิทและโดมินิกันจากโปรตุเกส ได้เดินทางเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ 

แก่เหล่าทหาร และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกษัตริย์อีกด้วย คริสต์ศาสนา 

พวกแรกได้สร้างโบสถ์อันงดงามขึ้นสองแห่งคือ เซนต์ปอล และเซนต์โดมินิก ต่อมา 

ค.ศ. 1662 พระคุณเจ้าเดอ เบรีท หนึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งคณะมิสซังในต่างแดน ได้

เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วยพระชาวฝรั่งเศส และได้ตั้งโรงเรียนสามเณร

ขึ้นที่นี่ ข้างๆ ที่พักของชาวญวน ตั้งแต่นั้นมามิสซังแห่งกรุงสยามก็แผ่ขยายออกไป

อย่างรวดเร็ว มีการสร้างโบสถ์ใหม่ๆ จำานวนมากมายสำาหรับผู้ที่เพิ่งเข้าถือศาสนา ไม่

เฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้นแต่ยังมีขึ้นในต่างจังหวัดอีกด้วย มิสซังแห่งนี้มีความเจริญ

รุ่งเรืองมากในยุคของคณะราชทูตอันโด่งดังจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ราชทูตนี้ได้รับ

การคุ้มครองจากนายคอนสแตนติน ฟอลคอน และได้บรรลุถึงศักดิ์ศรีเกียรติยศสูงสุด

แห่งราชอาณาจักรสยาม แต่การตกต่ำาด้วยคราวเคราะห์ของท่านเสนาบดีผู้นี้ เปิด

โอกาสให้มีการข่มเหงทารุณอันทำาให้มิสซังอ่อนแอลงไปและดำารงตนอยู่ได้อย่างยาก

ลำาบาก ผลสุดท้ายในปี ค.ศ. 1767 พม่าเข้ามาในดินแดนสยาม เข้ายึดและทำาลาย

กรุงศรีอยุธยา วัดอารามทุกแห่งถูกเผา คริสต์ศาสนิกชนส่วนหนึ่งสิ้นชีพลงด้วยดาบ 

อีกส่วนถูกนำาไปเป็นเชลย มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถหลบหนีมาได้ และมิสซังแห่งกรุง

สยามก็ย่อยยับลง เมื่อมีการตั้งราชอาณาจักรขึ้นอีกครั้ง กรุงเทพ กลายเป็นเขตพระ

ราชฐานแห่งใหม่ขององค์พระมหากษัตริย์ ชาวคริสต์เชื้อสายญวน เขมร และไทย 

ประมาณ 1,500 คน กลับคืนสู่ประเทศนี้ สังฆราชองค์หนึ่งพร้อมด้วยบาทหลวงชาว

ฝรั่งเศสสองสามคนได้เข้ามาฟื้นฟูทะนุบำารุงมิสซังอันน่าเวทนาแห่งนี้ มิสซังแห่งสยาม

จึงฟื้นชีพขึ้นใหม่อีกครั้งจากซากปรักหักพังของตนนั่นเอง ...”

 และเหล่านี้เป็นเรื่องราวของมิสซังสยาม ... พระคุณเจ้าปัลเลอกัวซ์ บันทึก 

ไว้ว่าจากซากปรักหักพัง จากคริสตชน 1,500 คน จากพระสังฆราช และพระสงฆ์ 

ไม่กี่องค์ จะบอกว่าคนเพียงหยิบมือเดียว ... จากวันนั้นถึงวันนี้ล่ะครับ เพราะพระ

เมตตาของพระเจ้าล้วนๆ ต่อพวกเราคริสตังไทย จนเติบใหญ่จนถึงวันนี้

4

ในเรื่อง 23 ที่พระคุณเจ้าปัลเลอกัวซ์ได้บันทึกไว้

 “23 โรงเรียน

 ในโรงเรียนของเราเป็นห้องโถงเล็กๆ ตั้งอยู่บนเสากลมๆ หลายต้น เปิด

โล่งรับลมทุกทิศทาง ในตอนเช้าและตอนเย็น จะมีการนัดหมายเด็กๆ ให้มาชุมนุม

กันที่นี่ด้วยเสียงกลอง เราสอนเด็กให้อ่าน เขียน ขับร้อง สอนเลขคณิตขั้นพื้นฐาน 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนหลักธรรมทางศาสนาคริสต์ให้แก่พวกเขา ช่างน่าสุขใจที ่

ได้ยิน ได้ฟังกลุ่มเด็กๆ ร้องเพลงสวดประสานกันอย่างพร้อมเพรียง และด้วยความ

กระตือรือร้น ..... เด็กชาวคริสต์ทุกคนทั้งหญิงชายเข้าศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่เยาว์วัย

ไปจนกระทั่งพิธีรับศีลกำาลัง และได้ทำาการรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก” 

 บันทึกเล่มบางที่พระคุณเจ้าปัลเลอกัวซ์ บันทึกเรื่องแห่งยุคในเวลานั้น ไม่

เพียงแต่ให้ภาพประวัติศาสตร์พระศาสนจักรไทย หรือเพียงวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติของ

ผู้เป็นคริสตชน .. แต่เรายังมองเห็นภาพของการเริ่มต้นระบบการศึกษาคาทอลิก 

ไม่ใช่ดึงใครเข้าศาสนา แต่ที่ส�าคัญกว่าหมดก็คือ การเป็นมโนธรรมให้สังคม ... สอน

จริยธรรมให้เขาซึมซับว่านี่เป็นเรื่องส�าคัญแห่งชีวิตของเขา

ปล.

 ผมจบเรื่องราว ... และขอบคุณพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ ที่ได้มอบบันทึกนี้แก่ 

พวกเรา ไม่เพียงท�าให้เรารับรู้เรื่องราวในอดีต แต่ยังกระตุ้นให้เราได้เกิดความคิดที่

รักษาความเชื่อของเราไว้



ปีที่ 43 ฉบับที่ 35 ประจำ�วันที่ 25-31 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

ถึงลักษณะและองค์ประกอบของคริสตชน 2 ประการที่ไม่อาจแยกกันได้ นั่นก็คือ 

คริสตชนได้รับศีลล้างบาปและพันธกิจการประกาศข่าวดี จากไม้กางเขนของพระ

เยซูเจ้าน�ามาซึ่งศีลล้างบาปเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ด้วยการ 

ที่เราคริสตชนถูกส่งออกไปประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า (ในภาษาไทยได ้

ถอดความและปรับให้สอดคล้องกับค�าขวัญของการฉลอง 350 ปี มิสซังสยามว่า 

“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์พันธกิจในโลก”)

 สีของกางเขนหมายถึง ทวีปทั้งห้า สีแดงหมายถึงทวีปอเมริกา สีเขียว

หมายถึงทวีปแอฟริกา สีขาวหมายถึงทวีปยุโรป สีเหลืองหมายถึงทวีปเอเชีย และ

สีน้�าเงินหมายถึงโอเชียเนีย แต่ละสีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์คือความเชื่อมโยง

กันระหว่างทวีปด้วยประชากรของทวีปเหล่านั้น ในความสนิทสัมพันธ์ระหว่าง

พระเจ้าและมนุษยชาติ

 สีแดง ระลึกถึงเลือดของมรณสักขีในทวีปอเมริกา เป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง 

ชีวิตใหม่ในความเชื่อของคริสตชน และยังเป็นสีที่แสดงให้เห็นถึงความกระตือ- 

รือร้นของบรรดาธรรมทูตที่เดินทางไปถึงแผ่นดินใหม่ และใส่ใจที่จะน�าความ

รอดพ้นไปสู่ผู้คนที่นั่น สีแดงยังหมายถึงโลกและทุกสิ่งบนโลก เป็นสีที่ให้ความ

สดใสและเป็นสีที่ใช้ในการสื่อสารได้ดี

ความหมายของตราสัญลักษณ์ (ต่อจากหน้า 4)
 สีเขียว เป็นสีแห่งความมีชีวิต ธรรมชาติ และพืชพันธุ์ เป็นสัญลักษณ์

ของการเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ ความอ่อนเยาว์ และพละก�าลัง สีเขียวท�าให้ 

ทุกสิ่งประสานกลมเกลียวกัน ทวีปแอฟริกาได้ชื่อว่าเป็นที่ที่มีความเป็นปึกแผ่น 

แม้จะอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก แต่สีเขียวก็

น�าความหวัง ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมทางเทววิทยาทั้งสาม

 สีขาว เป็นสัญลักษณ์แห่งความชื่นชมยินดี ด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม ่

ในพระคริสตเจ้า เป็นความท้าทายส�าหรับยุโรปทวีปเก่าแก่ที่มีโอกาสจะพบหนทาง

ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการประกาศข่าวดีใหม่ บนแผ่นดินซึ่งเต็มไปด้วยโบสถ์และ

นักบุญมากมาย

 สีเหลือง เป็นสีแห่งแสงสว่าง ซึ่งให้ความสว่างแท้จากพระเจ้า เอเชียเป็น

ทวีปที่พระเยซูเจ้า บุตรแห่งมนุษย์ทรงประสูติ และทรงเจริญชีวิต

 สีน้�าเงิน แทนโอเชียเนีย ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะจ�านวนมากมายกระจาย

อยู่ในมหาสมุทร สีน้�าเงินท�าให้ระลึกถึงชีวิตของพระคริสตเจ้าในธรรมล้�าลึก 

สีน้�าเงินเป็นสีของน้�าซึ่งช�าระล้างและฟื้นฟูชีวิตของเราผ่านทางพระเจ้า และยังเป็น

สีของท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา

 “บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี  ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงก�าหนดไว้  เมื่อเขาเห็น 

พระองค์กก็ราบนมสัการ  แต่บางคนยงัสงสยัอยู่ พระเยซเูจ้าเสดจ็เข้ามาใกล้  ตรสัแก่เขาเหล่านัน้ว่า  “พระเจ้า

ทรงมอบอ�านาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา  ดังนั้น  ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอน

นานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา  ท�าพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต  จง

สอนเขาให้ปฏิบัติตามค�าสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจน 

สิ้นพิภพ” 
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 G i a c o m a  

Puccini  เป็นนกัแต่งเพลง 

ท่ีมีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน 

อย่างไพเราะเพราะพร้ิงและสวยงามมาก 

จนถึงตัวโน้ตดนตรีตัวสุดท้ายที่ Puccini 

ได้แต่งไว้ก่อนเสียชีวิต  Toscanini ก็วาง 

baton และหันกลับมายังผู้ชม  พร้อมกับ 

กล่าวว่า  “อาจารย์ Puccini ได้แต่งเพลง 

opera Turandot จนถึงตอนนี้แล้วท่าน 

ก็ได้จากพวกเราไป”   ทั้งโรงละคร Scala  

เงียบสงัดสักครู่ใหญ่  แล้ว Toscanini ก็

กล่าวต่อด้วยน�า้ตาว่า  “แต่พวกเราลูกศษิย์ 

กไ็ด้ท�าตามค�าสญัญาท่ีให้ไว้แก่อาจารย์ของ 

เรา  พวกเราได้แต่งเพลง opera นี้ต่อ 

จนจบ ดังท่ีจะแสดงต่อไปนี้” แล้ว To-

โดย ราฟาแอล

การผ่าตัด  แต่ไม่ได้ผล  สองวันหลังผ่าตัด Puccini เสยีชวีติในปี ค.ศ. 1924   

ด้วยอายเุพยีง 66 ปี   หลงัพธิปีลงศพในประเทศอิตาลีสิ้นสุดลง  ลูกศิษย์ของ Puc- 

cini ก็มารวมตัวกัน  น�าโน้ตเพลงของบทละครดนตรี Turandot ที่อาจารย์  

Puccini ได้แต่งไว้หลายบท/หลายตอน มารวบรวมและล�าดับเรื่อง

 บรรดาลกูศษิย์ของ Puccini ได้รวมหวัช่วยกันแต่งบทละครดนตรี Turan-

dot จนจบ  และในปี ค.ศ. 1926  Opera Turandot ก็ถูกก�าหนดการแสดง 

รอบแรก premier ที่โรงละคร La Scala Opera House ในกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี  

โดยมี Arturo Toscanini ลูกศิษย์เอกของ Puccini เป็นวาทยกร (conductor)  

การบรรเลงเพลงและการแสดงละครดนตรี Turandot เริ่มต้นและด�าเนินเรื่องไป

เขาแต่งบทละครดนตรี (opera) ไว้หลาย 

เพลงหลายเรื่อง  ในปี ค.ศ. 1922  Puccini 

เริ่มแต่งบทละครเพลงชื่อ Turandot  แต่ 

เขาก็เริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วย  แต่โรคนี้ 

มิได้ท�าให้ Puccini ท้อใจ เขากลับเร่งแต่ง

บทโอเปร่าน้ีทั้งวันทั้งคืนเขาตั้งใจจะแต่ง

ให้เสร็จด้วยตัวเขาเอง..... อย่างไรก็ดี Puc-

cini ได้พูดกับลูกศิษย์ของตนเผื่อไว้ด้วย

ว่า  หากโรคภัยนี้มาคร่าชีวิตเขาไปก่อน  

เขาก็หวังว่าลูกศิษย์ทุกคนจะช่วยแต่งบท

ละครดนตรี Turandot เรื่องนี้ให้เสร็จด้วย

 เวลาผ่านไปอีกสองปี  อาการของ  

Puccini เริม่ทรุดลง  เขาถกูส่งไปโรงพยาบาล 

ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม  เพื่อท�า 

scanini ก็หันหน้ากลับเข้าหาวง orchestra หยิบ baton อีกคร้ัง  แล้วน�า 

จังหวะแสดงดนตรีต่อจนจบ  ท่ามกลางเสียงปรบมือด้วยความชื่นชมยินดีจากผู้ชม 

ในค�่านั้น

 Opera Turandot นี้ถือว่าเป็น opera ที่เยี่ยมยอดและพิเศษของ  

Puccini  ที่ว่าเยี่ยมยอดและพิเศษก็เพราะ Puccini ได้เชื้อเชิญ (ได้สั่ง) ให้ลูกศิษย์

ของตนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ opera นี้หลังจากที่ Puccini รู้ตัวว่าชีวิตของ

เขาบนโลกนี้ก�าลังจะสิ้นสุดลง

 พระเยซูคริสตเจ้าก็ทรงท�าเช่นเดียวกันกับพวกเราคริสตชนเมื่อพระองค์

ตรัสกบัอัครสาวกก่อนเสดจ็ข้ึนสวรรค์ว่า  

 “...ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา...  

จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามค�าสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน  แล้วจงรู้เถิดว่า  

เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”
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  วัดนักบุญบาร์โธโลมิว  

อัครสาวก ต.ดอนตาล อ. 

เมือง จ.สุพรรณบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 

เวลา 10.30 น. พระ

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน เวลา 10.00 น. 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ. 

ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน เวลา  

10.00 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.

 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- 

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

 วัดพระแม่มารีอามารดาคริสตชน วัดน้อย

สิงห์บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.30 น. 

พระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑล เป็นประธาน 

 วัดแม่พระลูกประค�า อุตรดิตถ์ ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงราย

คาร์ดินัลไมเกิ้ล 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)

 วัดซางตาครู้ส กรุงเทพมหานคร ฉลอง 250 

ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ 103 ปี วัดหลังปัจจุบัน วัน

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (กำาหนดการ 

ตรีวาร เพื่อเตรียมจิตใจ พิธีบูชาขอบพระคุณ วันที่ 1 

กันยายน เวลา 08.30 น. คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ /  

วันที่ 8 กันยายน เวลา 08.30 น. คุณพ่อมาโนช สมสุข /  

วันที่ 14 กันยายน เวลา 19.00 น. คุณพ่อถิรลักษณ์ 

วิจิตรวงศ์) 

 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 (กำาหนดการตรีวาร 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  

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่) 

 วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.30 น. 

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ. 

สมทุรสงคราม ฉลองอาสนวหิารวนัอาทติยท์ี ่8 กนัยายน  

เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน สอบถามโทร. 0-3470-3219 

โทรสาร 0-3470-3298

 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลอุดรธานี

 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. 

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง  

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 

สิงหาคม เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดมารีย์สมภพ (โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี  

นครราชสีมา) ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

ของพระศาสนจักรด้วยกันทุกวันเพื่อเป็นแรงกระตุ้น

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ทุกคน: “ผู้สูงอายุ 

โดดเดี่ยวและยากจน ผู้อพยพและคนจรจัดผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายและผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ 

คนชายขอบสังคมร่อนเร่  ผู้พิการทางร่างกายและ

จิตใจ  ผู้ติดยาเสพติด ผู้ตกเป็นเหย่ือของสงครามและ 

นักโทษ “ชุมชนยังให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ของ

การเจรจาสันติภาพ  การรับมือกับการแพร่ระบาดของ 

โรคเอดส์ในแอฟริกาและในการต่อต้านการลงโทษ

ประหารชีวิต Sant’Egidio เป็นเครือข่ายของชุมชน

เล็กๆ ของชีวิตพี่น้อง ปัจจุบันมีอยู่ใน 73 ประเทศ

กระจายดังนี้: ยุโรป (23), แอฟริกา (29), เอเชีย 

(7), อเมริกาเหนือ (8), [2] อเมริกาใต้ (5) มีสมาชิก

ชุมชนประมาณ 50,000 คน)

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

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

ตัวแทนประเทศซูดาน (ต่อจากหน้า 5)

สังฆมณฑลจันทบุรี
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ที่นี่มีนัด
] 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.ขอน- 

แก่น พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 

บ้านน้อยสามเหลี่ยม 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

] บ้านเณรเล็ก ราชบุรี 60 ปี มีครั้งเดียว วันอาทิตย์

ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 รวมพลคนรักบ้านเณร มินิ

มาราธอน  บ้านเณรเล็กราชบุรี ขอเชิญผู้มีใจรักในการวิ่ง 

และ “ลูกขาว - ฟ้า” ทุกท่าน มาวิ่งไปพร้อมกัน วัน

อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ระยะทาง 3 กิโลเมตร / 

5 กิโลเมตร / 10.5 กิโลเมตร 

 ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2019 ค่าลงทะเบียน 

10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ราคา 400 บาท, 3 

กิโลเมตร ราคา 300 บาท โอนเงินที่ธนาคารกรุงเทพ 

ชื่อบัญชี : นายปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์  เลขที่บัญชี  530-

7-04701-8 

 สมัคร  ส่งเอกสารการโอนเงินที่ : Link ของ

การสมัครในแฟนเพจ www.facebook.com/เดินว่ิง 

มินิมาราธอนรวมพลคนรักบ้านเณร

 วัน-เวลา-สถานที่ในการรับเสื้อและ BIB Num-

ber ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบในเพจภายหลัง  รายได้

ทั้งหมดเพื่อท�าบุญบ้านเณรฯ 

 ก�าหนดการ : 04.30 น. ลงทะเบียนและรับเสื้อ  

(ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้มารับ)  05.30 น. พิธีเปิด  05.45 น. 

ปล่อยตัวระยะ 10.5 กิโลเมตร 06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 

5 กิโลเมตร และ 06.10 น. ปล่อยตัวระยะ 3 กิโลเมตร

 สอบถามโทร. 09-1814-1260 หรือ 08-

2469-3406 (ครูดรีม) VIP ท�าบุญ 3,000 บาทขึ้นไป

] 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 :

- 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 

และเฟซบุ๊กหน่วยงานอภิบาลประกาศข่าวดีและสังคม 

คณะพระหฤทัยฯ

] 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  หมดเขตการรับ

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 
สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ

ให้คำาปรึกษา ฟรี
โทร. 08-8377-4455

ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัคร 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

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลท�าบุญลุ้นโชค  

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  



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 35 ประจำาวันที่ 25-31 สิงหาคม 2019
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R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจ�าแต่ละเขตมิสซัง เขตมิสซังกรุงเทพฯ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  เขตมิสซังเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เขตมิสซังจันทบุรี : คุณพ่อเอนก  

นามวงษ์ เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ เขตมิสซังราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ เขตมิสซังนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี เขตมิสซังนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ 

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

เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R ส�านักงาน : 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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ประกาศก (ต่อจากหน้า 5)

สรุปจดหมายซาบซึ้งกินใจที่พระสันตะปาปาทรงขอบใจพระสงฆ์
5 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

•	 ทุกปีวันที่ 4 สิงหาคม พระศาสนจักรฉลองเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอาร์ส 
พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศส นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสันตะปาปาปีโอ 
ที่ 11 ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์เจ้าอาวาสในปี ค.ศ.
1929 ในโอกาสครบรอบ 160 ปีแห่งมรณกรรมของ “นายชุมพาที่จดจ�า
กลิ่นแกะของตนได้” ท่านนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเขียนจดหมายถึง
พระสงฆ์ ขอบใจพวกเขาส�าหรับ “ความซื่อสัตย์ต่อพันธกิจที่พวกเขาได้
ให้ค�าสัญญาไว้ นี่เป็นเครื่องหมายว่าในสังคมและวัฒนธรรมที่บูชาความ
ไม่จีรังก็ยังมีบุคคลท่ีไม่กลัวจะด�าเนินชีวิตแห่งค�าสัญญาตลอดชีวิต 
ของตน”

•	 พระสันตะปาปาตรัสเป็นพิเศษต่อพระสงฆ์ผู้ท�างาน “อยู่ในสนามเพลาะ 
แนวหน้า” แบกภาระแต่ละวันเผชิญความร้อนของสถานการณ์ร้อยแปดเพื่อ
ใส่ใจและร่วมไปกับประชากรของพระเจ้า” ไม่เคยถอยหนีไปจากความเอาใจใส่
ของพวกเขา

•	 “ในฐานะพี่ชายและบิดา พ่อเองปรารถนาจะขอบใจด้วยจดหมายฉบับนี้ใน
พระนามของประชากรศักดิ์สิทธิ์และซื่อสัตย์ของพระผู้เป็นเจ้า ส�าหรับทุกสิ่ง 
ท่ีบรรดาคุณพ่อท�าเพ่ือพวกเขา” พระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงเขียนเชิญชวน 
พระสงฆ์อย่าตกอยู่ในความหมดก�าลังใจในขณะที่ “ก�าลังเขียนชีวิตสงฆ์ 
อันงดงามบนหน้ากระดาษชีวิต” ท่ามกลางความยากล�าบากในยุคปัจจุบัน 
ที่มาจากเรื่องเป็นที่สะดุดกรณีล่วงละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ตาม พระสันตะ- 
ปาปาตรัสว่าพระองค์ “ได้รับความบรรเทาจากที่พระองค์ได้พบปะกับ
เจ้าอาวาสผู้หวนคิดถึงและเล่าแบ่งปันความเจ็บปวด ความทุกข์ทนของ
เหยื่อและของประชากรของพระเจ้า ทั้งพยายามแสวงหาค�าพูดและ
กิจการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจก่อเกิดความหวัง”

•	 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องว่าท่ามกลางกรณีเหล่านี้ซึ่งดูเหมือน 
จะลดทอนความน่าเชื่อถือต่อฐานันดรศักดิ์สงฆ์ “พระสวามีเจ้าทรงช�าระ 
ล้างเจ้าสาวของพระองค์ให้บริสุทธิ์และทรงเปลี่ยนแปลงทุกส่ิงของเรา 
ให้เป็นเหมือนพระองค์เอง” และ “พระองค์ทรงช่วยชีวิตเราให้รอดพ้น 
จากการเสแสร้ง จากจิตตารมณ์สร้างภาพลักษณ์แต่เปลือกภายนอก”

•	 พระองค์ทรงเชิญให้พวกเขาอย่าได้ตกลงสู่ “ความข่มขื่นรสหวาน” “ซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดเป็นนิสัยและน�าสู่การยอมรับส่ิงชั่วร้ายและความอยุติธรรม
อย่างช้าๆ ด้วยการพูดเรื่องแบบนี้กับเราอย่างเงียบๆ ‘มันมักจะเป็น
แบบนี้เสมอ’” พระองค์ทรงบอกกับพระสงฆ์หากสิ่งนี้เกิดขึ้นให้มองไปยัง 
พระมารดาและปลุกองค์พระจิตเจ้า “โปรดช่วยเราให้เป็นอิสระจากความ 
เฉื่อยชา”

•	 พระสันตะปาปาทรงขอบใจพระสงฆ์ “ส�าหรับความยินดีที่พวกท่านได้ถวาย
ชีวิตตนเอง” “ส�าหรับการท�างานเพื่อความแข็งแกร่งในสายสัมพันธ์แห่ง
ภราดรภาพและมิตรภาพกับเพื่อนพี่น้องสงฆ์และพระสังฆราช” “ส�าหรับการ 
เป็นประจักษ์พยานท่ีไม่ย่อท้อมีขันติยืนหยัดอดทน” ส�าหรับการเป็นเหมือน 
“ชาวสะมาเรียผู้ใจดี” ในนิทานเปรียบเทียบและ “ส�าหรับการถวายมิสซา 
ขอบพระคุณทุกวัน”

•	 สุดท้าย พระองค์ทรงแนะน�าพระสงฆ์ “อย่าถอยหนีไปจากสัตบุรุษของพวก
ท่าน จากพระสังฆราชและชุมชนของท่าน ที่ท่านสามารถเข้าหลบภัยพักพิง
ได้อย่างสนิทใจและเป็นคนชั้นยอดที่ท่านสามารถภาคภูมิใจ”

นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

จดหมายจากพระสันตะปาปาถึงบรรดาพระสงฆ์
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ศรีลังกา – อินเดีย (1)

ยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินแห่งสันติ
1. ก้าวแรกไม่ใช่แรกก้าว

 ไม้ยืนต้น ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ มองภายนอกดูสวยงามสดชื่น มันอยู่ใน

กระถางเล็กๆ ห่อด้วยกระดาษฟอยล์สีทอง กระดาษที่ห่อมีรอยยับย่นนิดหน่อย

น่าจะมาจากการขนย้าย ผมบรรจงรดน้ำาให้ต้นฉ่ำาน้ำาและดินชุ่มชื่น วันนี้เป็นวันที่ 

3 แล้วที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศอินเดีย

 ผมตัดสินใจอยู่นานก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางในครั้งนี้ ที่ประเทศไทย

มีบางอย่างที่รอคอยอยู่ ที่ประเทศเหล่านี้มีตารางเวลาถูกบันทึกไว้ข้ามปี ในอีก

หน้าที่หนึ่งที่เมื่อรับไปแล้วก็ต้องรับผิด รับชอบ รับสิ่งที่เกิดขึ้น และก็รับภาระ

หน้าที่เช่นกัน รอบนี้ผมมีตารางคือ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019 งานสื่อ

เอเชีย ในฐานะประธานซิกนิสเอเชียที่ประเทศศรีลังกา และ 3-8 สิงหาคม 2019 

งานสัมมนาประจำาปีของซิกนิสเอเชีย Signis Asia Assembly 2019 ที่ประเทศ

อินเดีย เป็นเจ้าภาพ หลังจากส่งไม้ต่อมาจากปีที่แล้วที่ประเทศไทย ที่สุดเช้าตรู่

ของวันที่ 2 สิงหาคม เครื่องบินของไลอ้อนแอร์ก็พาผมมาถึงประเทศศรีลังกา 

เมืองโคลอมโบ

 ศรีลังกาต้อนรับผมด้วยรอยยิ้ม รูปปั้นพระพุทธรูปสวยงามถูกจัดวาง

ไว้ตรงมุมที่นักเดินทางจากที่ต่างๆ จะต้องผ่าน รูปปั้นหินอ่อนรูปนั้นถูกทำาให้

อ่อนโยนด้วยพระหัตถ์ที่ดูเหมือนประทานพร และสีชมพูตัดบางจุดให้ดูเข้มข้น 

การตรวจคนเข้าเมืองดูไม่วุ่นวายมาก ทุกอย่างครบครัน และในที่สุดผมก็เดินมา

จนถึงจุดรับผู้โดยสาร

 อะเดล รออยู่แล้ว แต่ก็ยืนตรงมุมคนเกือบสุดท้าย แต่ก็อีกแล้วแต่เราจะ

คิด บางทีก็อาจจะยืนตรงจุดที่ใกล้คนที่จะออกที่สุดเพื่อไม่ให้พลาด ความตั้งใจ

ดูแลใส่ใจแบบนี้ เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ เพราะหลายๆ ครั้งประเทศไทยของ

เราก็เป็นเจ้าภาพงานประชุมในแบบระดับสากล บางทีตอนเราเป็นเจ้าภาพ เรา 

คิดว่าจะประหยัดรายจ่าย ให้มาเองดีกว่า แต่เมื่อเราตกเป็นแขก ไปร่วมงาน เราก็

จะรู้สึกอบอุ่นกว่า เมื่อเจ้าภาพทำาหน้าที่ตรงนี้ ต้อนรับ บางทีมีของเล็กๆ น้อยๆ

ในมือ คนมารับทักทาย พูดภาษาเราได้ มีป้ายชื่อที่ดูใส่ใจในรายละเอียด ฯลฯ  

สิ่งเหล่านี้บางทีไม่เกิดกับตัวเองเราก็คิดว่าเราเป็นคนง่ายๆ แต่เมื่อเราต้องเล่น

บทไหนก็ตาม ความรู้สึกจะบอกเราเองว่า ที่สุดแล้วเราคิดอย่างไร และควรทำา

อย่างไร ผมนึกถึงคำาไทยที่กรอกหูเราเสมอตอนเป็นเด็ก “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”

2. ศรีลังกา เรียกตัวเองว่า ไข่มุกแห่งท้องทะเล

 การมาประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 การมาศรีลังกา 

ในคราแรกนั้นต้องถือว่าผมได้รับการต้อนรับแบบต้องจำาและจดไปอีกนาน ที่ว่า 

จำาคือ เป็นการเดินทางมาคร้ังแรก แน่นอนว่ามีความสวยงาม มีความต่ืนตาต่ืนใจ 

ผมมีช่วงเวลาที่เดินทางเองด้วยซ้ำาเรียกว่า ห้าวมากในช่วงเวลาแบบนั้น แต่ก็

ต้องจดไว้ว่าให้ระวัง เพราะเมื่อกลับมาจากการเดินทางเงินในกระเป๋าก็อันตรธาน

หายไปอย่างแจ้งใคร หรือจับมือใครดมก็ไม่ได้ มีแต่ผู้คนทำาหน้าเศร้าเสียใจไปกับ

เราด้วย แต่ที่สุดแล้ว เราก็ต้องนั่งเศร้าตามลำาพัง การเดินทางจึงค่อยๆ สร้างเรา

ให้รอบคอบขึ้น และสอนบทเรียนที่ไม่ได้เจอด้วยตนเองก็ไม่ค่อยจะจำา

 ศรีลังกาในมุมนี้เปลี่ยนไป สภาพบ้านเมืองที่กำาลังเจริญเติบโต มีการ

ก่อสร้างมากมาย โชเฟอร์ขับผ่านชายทะเลกลางเมือง และในที่สุดเราก็เดินทาง 

มาถึงโรงแรม Colombo City Hotel ผิดคาด โรงแรมดูดีมาก อยู่ในย่านที่ 

ค่อนข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยว วัดจากร้านรวงต่างๆ ผมตั้งใจว่าเมื่อเข้าที่พัก 

ชำาระล้างร่างกายให้สดชื่นแล้วจะหาอะไรหนักท้องในแบบที่ทานได้ แล้วพักรอให้

เขามารับตอน 17.30 น. ตามตารางเวลาเดิม เพราะงาน 18.30 น. ผิดคาดที่ 2 

เมื่อกำาลังจะล้มตัวลงนอนเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น

 ชมภาพสวยๆ ของที่พัก ที่ทางซิกนิสศรีลังกาได้จัดเตรียมไว้ให้กับเรา 

เห็นแล้ว ผมนึกในใจว่า รู้งี้มาก่อนสัก 2-3 วันตามความตั้งใจแรกดีกว่า (ฮา) ใน

ห้องไม่มีไข่มุกสักใบ แต่เรากับสัมผัสได้ถึงความตั้งใจเล็กๆ ที่กระจัดกระจายไป

ทั่วห้อง

3. อาหารมื้อแรก และประชุมนัดแรก  

 โทรศัพท์ที่ดังขึ้นบอกกับผมว่าอีก 10 นาที คุณพ่อ Lal จะส่งคนมา 

รับพาไปบ้านสังฆราช เพ่ือทักทายและร่วมรับประทานอาหาร งานเข้าเร็วกว่าท่ีคิด  

ผมเปลี่ยนแผนเป็นการตระเตรียมหนังสือประวัติพระศาสนจักรสยามและลาว 

ภาคภาษาอังกฤษเพื่อมอบให้กับพระคุณเจ้า และเมื่อได้เวลา ผมก็ลงไปรอ 

ที่ล็อบบี้ข้างล่าง

 การรอแบบเรื่อยเปื่อย ไม่แน่ใจเรื่องเวลาสำาหรับผมไม่ค่อยนิยม เวลามี

ค่าเสมอ ผมจึงใช้เวลาช่วงนั้นเดินออกไปชมบรรยากาศด้านนอกจนได้ที่แล้วก็

กลับมาที่โรงแรม ทีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ทุกคนในทีมที่มากันตั้งแต่วันที่ 29 

แล้ว มาที่โรงแรมที่ผมพักและแจ้งว่า เราจะทานข้าวเที่ยงกันที่นี่

 และในท่ีสุดเราก็พบทุกคนท่ีมาร่วมงาน ไล่เรียงต้ังแต่พระสังฆราชไมโล  

ของฟิลิปปินส์ที่ถูกเชิญมาเป็นประธานงานนี้ พระสังฆราชศรีลังกาอีก 2-3 ท่าน 

กรรมการจากส่วนกลางของหน่วยงานซิกนิส ซ่ึงหมายถึงระดับโลก เช่น เลขาธิการ 

ผู้จัดการซิกนิสโรม แล้วยังมีเลขาธิการงานสื่อสารสังคมของสหพันธ์สภาพระ 

สังฆราชแห่งเอเชีย มีผู้จัดการเรดิโอเวริตัส คณะกรรมการสกรีนเรื่องงบของ

สมาชิกซิกนิสเอเชียที่เขียนขอเข้ามา นอกจากนั้นก็เป็นแขกรับเชิญจากประเทศ 

ต่างๆ ผมมาคนสุดท้ายจริงๆ ตารางเวลาก่อนหน้านี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29  

กรกฎาคมกันแล้ว ได้ยินว่าไปมาหลายที่ทีเดียว ผมสนใจวัดที่เกิดเหตุลอบวาง

ระเบิดในวันอาทิตย์ปัสกา เมื่อเดือนมีนาคม อยากไปเห็นเหมือนกัน แต่แม้ไม่มี

โอกาสที่จะไปเห็น แต่เดี๋ยวก็จะได้ความทรงจำาบางอย่างในงานมอบรางวัล ที่สุด 

แล้วเราก็พากันไปที่ชั้น 5 ชั้นสูงสุดของโรงแรมนั้น มื้อแรกที่ศรีลังกาไม่เลว 

เพราะในขณะที่หลายท่านทานเผ็ดไม่ได้ ผมถือโอกาสโชว์เหนือด้วยการทาน

เคร่ืองเคียงท่ีหน้าตาไม่ต่างจากน้ำาพริกนรกบ้านเรา ในใจก็อยากจะบอกว่า น่ีไทย

เค้าเรียกน้ำาพริกนี้ว่า น้ำาพริกนรกเลยนะ แต่ไม่พูดดีกว่า มุกแบบนี้ไม่น่าชวน

อภิรมย์ ทานแบบอร่อยๆ ยิ้มแย้มดีกว่า

 เราเก็บภาพกันเล็กน้อย ก่อนที่ผมจะพบกับประชุมยกที่หนึ่งหลังเพิ่ง

เดินทางมาถึงไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขอบคุณมาก (เสียง 2 ฮา)

 ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า 
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“ทำากิจกรรม และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกลุ่มชาติพันธุ์”  กลุ่มศาสนสัมพันธ์ เขต 1 ร่วมกับกลุ่มศาสนสัมพันธ์ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ 

บางบัวทอง มาท�ากิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2019 ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

“ประชุมคณะกรรมการอำานวยการ”  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 

2019 เวลา 09.30-12.30 น. ที่ชั้น 10 อาคารสภาประมุขฯ บิชอปยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอ�านวยการคาทอลิกเพื่อ

ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2019 เพื่อรายงานการ

ด�าเนินงานในเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2019 และหารือในการเตรียม 

จัดงานศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 39/2019 ที่เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ 

เป็นเจ้าภาพ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 ฉลองเทิดเกียรติแด่แม่พระแห่งเบธาราม และ

มิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่คณะเบธาราม โดยคุณพ่อแอนดรูว์ มานพ แกง-

เขียว พร้อมด้วยคุณพ่อสเตเฟน บรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวีกุล และคุณพ่อดอ- 

มนิกิ ซาวโีอ ศรายุธ กรสุภาพ คณะเยสอุติ ท่ีวดัน้อยบ้านเณรใหญ่การีกอยส์ 

สามพราน

พระพรหมบณัฑติ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มงซนิญอร์ ดร.วษิณุ  

ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขฯ อิหม่ามนาวิน สาสนกูล อิหม่าม

มัสยิดกูวติลอิสลาม ร่วมเสวนา “ศาสนากับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ในงาน Thai-

land Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprises  

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 ที่ศูนย์ C asean อาคาร CW tower 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 35 ประจำ�วันที่ 25-31 สิงห�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 5 ความหวัง ของทุกวัน

คำาสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 หากศิษย์ของพระเยซูคริสต์ปรารถนาจะเป็นผู ้ประกาศพระวรสาร 

ที่แท้จริง พวกเขาต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ที่สัมผัสได้ด้วยความหวัง  พ่อขอร้องให้

ชุมชนคริสตชนทุกแห่งและทุกคนที่รู้สึกว่าถูกผลักดันให้มอบความหวังให้กับ

ผู้อื่น โดยการมอบความหวังและความบรรเทาใจให้กับคนยากจน ในการช่วย

สร้างหลักประกันว่า วันเพื่อระลึกถึงคนยากจนสากลนี้ จะช่วยสนับสนุนผู้คน

ให้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือจะไม่มีผู้ใดท่ีไม่ได้รับความ

ใกล้ชิดและความเอื้ออาทร  ขอให้ท่านเก็บค�าพูดของประกาศกไว้ในใจเสมอซึ่ง

ประกาศถึงอนาคตที่แตกต่าง “ส�าหรับท่านที่เคารพนามของเรา ดวงตะวันแห่ง

ความชอบธรรมจะโผล่ขึ้นด้วยอ�านาจแห่งการเยียวยาที่ปีกของตน” (มลค 3: 

20 [4:2])

  (สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันเพ่ือคนยากจนสากล  

ครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 34 ในเทศกาลธรรมดา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2019 ความหวังของคนยากจนจะไม่มีวันหมดสิ้นตลอดไป)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019 ตรีวารเพื่อเตรียมจิตใจสู่วันสมโภชแม่พระ 

รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โอกาส 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยบิชอป  

ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขเขตศาสนปกครองเชียงราย

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน พร้อมด้วยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระ- 

ศรางค์ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 โอกาสนี้ พระคาร์ดินัลได้มอบธง

สัญลักษณ์เริ่มสู่การฉลอง 180 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ ในปี 2020 แก่ก�านัน 

และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่




