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“ฉลองวัด” 
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร 

อุปสังฆราช เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ

ฉลองวัดดวงหทัยนิรมล

ของแม่พระ ปากลัด 

วันจันทร์ท่ี 12 สิงหาคม 

2019

“ฉลองวัด” คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 

10 สิงหาคม 2019

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ สมณประมุขแห่งเขตศาสนปกครอง

เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารเพื่อเตรียมจิตใจสู่วันสมโภช

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โอกาส 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันอาทิตย์

ที่ 11 สิงหาคม 2019  

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย สมณประมุขแห่งเขตศาสนปกครอง

นครสวรรค์ เป็นประธานพธิบูีชาขอบพระคณุ ตรวีารเพ่ือเตรียมจติใจสูว่นัสมโภช

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โอกาส 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันอาทิตย์

ที่ 4 สิงหาคม 2019

“วันกตัญญู” บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญู 65 ปี ของคุณพ่อไพยง มนิราช คุณพ่อเสนอ  

ด�าเนินสดวก อุปสังฆราช คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 

บางนกแขวก คุณพ่อไพยง มนิราช ป่วยจึงไม่สามารถมาร่วมพิธีได้
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สาระสำาคัญของสาส์นวันแพร่ธรรมสากล 2019 (ครั้งที่ 93)
 1. หัวข้อของสาส์นวันแพร่ธรรมสากล 2019 และเดือนตุลาคม “เดือน

พิเศษเพื่อการแพร่ธรรม” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบสาส์น ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อว่า “ศิษย์ 

พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต: พระศาสนจักรของพระคริสต์มีพันธกิจในโลก” ซึ่ง

ตรงกับวิสัยทัศน์ของการฉลองครบ 350 ปี มิสซังสยามของพระศาสนจักรคาทอลิก

ประเทศไทย ที่ต้องการให้คริสตชนคาทอลิกทุกคนที่ได้มาเป็น “ศิษย์พระคริสต์” โดย

ผ่านทาง “ศีลล้างบาป” (Baptised) ได้พัฒนาตนเองเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” โดยการ

ออกไป (Sent) ประกาศ และแสดงตนเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีเรื่องพระเจ้าทรงรัก

เราให้ทุกคนได้สัมผัสรับรู้ 

 2. เดือนตุลาคมปีนี้ ขยายจาก “วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล” เป็น  

“เดือนพิเศษเพื่อการแพร่ธรรม” 

 เนื่องจากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปีจะเป็น “วันอาทิตย์

แพร่ธรรมสากล” แล้ว ในปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงประกาศให้เดือน

ตุลาคม 2019 ทั้งเดือน ให้เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการแพร่ธรรม” ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

ฉลองครบ 100 ปี สมณลิขิต “มาซิมุม อิลลุด” (ความสำาคัญสูงสุดของงานธรรมทูต  

1919) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ซึ่งเป็นสมณลิขิต “ต้นแบบ” 

ที่เน้นถึงความสำาคัญของงานการแพร่ธรรมสู่ปวงชนหรือไปยังบุคคลทุกคนเป็นต้น

สำาหรับบุคคลที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า

 3. จุดเน้นของสาส์นวันแพร่ธรรมในปีนี้

 เนื้อจากสาระสำาคัญของสมณลิขิต “มาซิมุม อิลลุด” (ความสำาคัญสูงสุด

ของงานธรรมทูต 1919) ซึ่งพระสันตะปาปาทรงไตร่ตรอง ทำาให้ท่านจึงเน้นถึงความ

สำาคัญของการฟื้นฟูการอุทิศตนในงานแพร่ธรรมและการนำาความรอดพ้นจากบาป 

ไปมอบให้ทุกคน โดยทรงเขียนไว้ว่า “ความสำาคัญแห่งการฟื้นฟูการอุทิศตนด้าน

ธรรมทูตของพระศาสนจักรกระตุ้นงานเทศน์สอนและนำาความรอดพ้นของพระเยซู 

คริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพมาสู่โลก” 

 4. ประเด็นส�าคัญที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้ตระหนัก

 สองประเด็นสำาคัญท่ีเราคาทอลิกทุกคนควรสดับฟังและพิจารณาอย่างลึกซ้ึง

จากสาส์นของพระสันตะปาปาในเดือนพิเศษแห่งการประกาศข่าวดีนี้ คือ (1) เรา

คาทอลิกทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเผยแผ่หรือการประกาศข่าวดีของพระเจ้า 

สู่ปวงชน และ (2) การไถ่บาปสู่ความรอดพ้นจากพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องสากลสำาหรับ 

ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนต่างเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นพี่เป็นน้องกัน ซึ่งหมาย 

ความว่าเราต้องปฏิเสธ หรือถึงเวลา “ส้ินสุดทุกรูปแบบของชาตินิยมและเผ่าพันธ์ุนิยม 

หรือการเทศนาพระวรสารพร้อมกับผลประโยชน์ของอำานาจการล่าเมืองขึ้นทาง

เศรษฐกิจและทางการทหาร 

 5. ความหมายของศิษย์พระคริสต์ จากการรับศีลล้างบาป

 การเป็น “ศิษย์พระคริสต์” ท่ีเป็นผลจาก “ศีลล้างบาป” และการเป็น “สมาชิก

ของพระศาสนจักร” จะต้องเดินเคียงคู่กันและเป็นเอกสิทธิ์เพื่อการได้รับความรอดพ้น 

จากบาป และยังมีพันธกิจที่จะต้องเสริมสร้างสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันใน 

โลก “ปราศจากพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์ ความแตกต่างทุกประการถูกลดมาสู่การ 

ขู่เข็ญทำาให้ไม่มีทางยอมรับกันฉันพ่ีน้องแท้ และไม่มีทางเกิดเอกภาพภายในมนุษยชาติ” 

 6. ศิษย์ธรรมทูต คือ การถูกส่งออกไปแพร่ธรรมหรือประกาศข่าวดี

 พันธกิจการแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีเป็นการมอบของขวัญของ 

ศีลล้างบาปให้ผู้อื่นนี้ “เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของเราในฐานะคริสตชน เราต้อง 

รับผิดชอบเพื่อทุกคนทั้งชายและหญิงสามารถตระหนักถึงกระแสเรียกให้เป็นบุตร

บุญธรรมของพระบิดา เพ่ือตระหนักถึงศักด์ิศรีส่วนบุคคลและเพ่ือช่ืนชมคุณค่าภายใน

ของทุกชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงความตายตามธรรมชาติ” 

 7. ต้องละทิ้งความคิดแคบๆ เดิมๆ โดยมองให้กว้างขึ้น

 ในฐานะสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้เรา 

คาทอลิกละทิ้ง “ความคิดแคบๆ เรื่องสมาชิกประเทศ และกลุ่มชาติพันธุ์ของตน” 

และเปิดวัฒนธรรมและชุมชนสู่ความรอดพ้นใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า เรียกร้อง 

ให้ละทิ้งการฝังตัวทางชาติพันธุ์และพระศาสนจักรเกินควรไว้ข้างหลัง” และให้พร้อม

ท่ีจะก้าวออกไปจากสภาพความมั่นคงปลอดภัยของตนเองเพื่อแบ่งปันความเชื่อสู่ 

ผู้อื่น 

 8. ประกาศข่าวดีด้วยความเคารพ

 ถ้อยคำาที่ผลักดันเราได้ออกไปประกาศข่าวดีด้วยความเคารพ คือ “ความ

เชื่อที่เราได้รับในศีลล้างบาป ความสัมพันธ์ฉันลูกกับพระเจ้ามิใช่เป็นเรื่องส่วนตัว 

ธรรมดาๆ… ชีวิตแบบพระเจ้านี้มิใช่เป็นผลผลิตเพื่อจำาหน่าย เราไม่บังคับให้ใครมา

รับศีลล้างบาป แต่เป็นสมบัติเพื่อแบ่งปัน บอกต่อ และประกาศ นี่เป็นความหมายของ

พันธกิจ เราได้รับของขวัญนี้ฟรี เราจึงแบ่งปันฟรีๆ โดยมิได้ตัดใครออกไป พระเจ้า

ปรารถนาให้ทุกคนรอดพ้น” 

 9. การแพร่ธรรม หรือการประกาศข่าวดี เหมือนคนตกหลุมรักที่ 

ไม่สามารถอยู่เฉยๆ ได้

 เราคาทอลิกควรรู้สึกกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันพระพรแห่งความเชื่อแก่ผู้อื่น 

ตามที่พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า “คนที่ตกหลุมรักไม่สามารถอยู่เฉยๆ พวกเขาต้อง

ถูกดึงออกจากตนเอง เขาถูกดึงดูดและเขาก็ดึงดูดผู้อ่ืนกลับ เขามอบตัวเองให้ผู้อ่ืน และ

สร้างสัมพันธภาพที่เป็นการมอบชีวิต ตราบใดที่เราเข้าใจความรักของพระเจ้า ไม่มี 

ผู้ใดไร้ประโยชน์ หรือขาดความสำาคัญ” 

 10. ขอบคุณและให้ก�าลังใจ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)

 ในตอนท้ายของสาส์นนี้พระสันตะปาปาได้แสดงความชื่นชม “สมณองค์กร

สนับสนุนงานแพร่ธรรม” (PMS) ในการช่วยดำาเนินงานปลุกจิตสำานึกและสนับสนุน

งานแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร

 11. แนวทางในการเฉลิมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการ

แพร่ธรรม

 พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชนได้ให้คำาแนะนำาสำาหรับการปฏิบัติในเดือนพิเศษนี้โดยแบ่งกิจกรรม

ของเป็น 4 มิติ ดังนี้

 1) การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ใน 

พระศาสนจักร (โดยการสวดภาวนา สวดสายประคำาธรรมทูต ร่วมพิธีกรรม เข้าเงียบ

ฟื้นฟูจิตใจ.....)

 2) ศึกษาประจักษ์พยานชีวิตของนักบุญธรรมทูตทั่วโลก (โดยการแสวงบุญ 

ไตร่ตรองประวัตินักบุญธรรมทูต.....)

 3) การฝึกอบรมธรรมทูตหรือผู้ประกาศข่าวดีสู่ปวงชน (โดยเข้ารับการฝึก

อบรมเพื่อเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้า เข้ารับการศึกษาคำาสอน หรือเอกสารของ

พระศาสนจักร ศึกษาสมณลิขิตต่างๆ)

 4) การทำากิจเมตตา (โดยการออกไปนำาความรัก การช่วยเหลือคนที่มีความ

ลำาบากและต้องการความช่วยเหลือทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ)

 การทำากิจกรรมทั้ง 4 มิตินี้จะช่วยทำาให้เดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรมนี้เป็น

โอกาสทองเพื่อให้เราได้ตรวจสอบรากฐานแห่งความเชื่อ ชีวิตธรรมทูต และมีส่วนร่วม

ในงานแพร่ธรรมของวัดและสังฆมณฑลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 โดยคุณพ่อวัชศิลป์	กฤษเจริญ

	 ผู้อำ�นวยก�รสมณองค์กรสนับสนุนง�นแพร่ธรรม	(PMS	Thailand)
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อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โอกาส

เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ 

   ด้วยกลุ่มคริสตชนที่อำาเภอสมเด็จ จังหวัด

กาฬสนิธุ ์ ของอัครสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง มจีำานวน 

คริสตชนประมาณ 30 ครอบครัว ยังไม่มีวัด พระสงฆ์

จึงต้องถวายมิสซาให้สัตบุรุษตามบ้านคริสตชน มีการ 

ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปีแล้ว  

ดงันัน้ อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยอาร์ชบิชอป 

หลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ จึงมีโครงการสร้าง 

วัดใหม่ ที่อำาเภอสมเด็จ เพื่อสัตบุรุษจะได้มีสถานที่

เปิด-เสก  (ต่อจากหน้า 20) เหมาะสมในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา โดยมี 

คุณพ่อพงศ์ศิระ ค�าศรี เป็น

ผู้ดูแลการก่อสร้าง คุณพ่อ 

โด บา ฮว่าง  คณะโดมนิกินั

ชาย เป็นเจ้าอาวาส อาศัย 

การร่วมมอืร่วมใจของสตับุรษุ 

ในพ้ืนท่ี ผู้มีจิตศรัทธาสตับรุุษ

วัดต่างๆ ในเขตมิสซังฯ และ 

โรงเรียนในเครือมิสซัง ร่วม

สมทบบริจาค

โดย ราฟาแอล

 “พระมารดาของพระเยซเูจ้าทรงยนือยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์ พร้อมกับน้องสาวของพระนาง  

มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส  และมารีย์ชาวมักดาลา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืน

อยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่”  แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า  “นี่คือแม่ของท่าน”  

ตั้งแต่เวลานั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน” 

ยอห์น 19:25-27

       

จะเลือกสิ่งที่ดีกว่า หรือดีที่สุดเสมอ

 Viktor E. Frankl  จิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียง   

ถูกจับขังในค่ายกักกันที่เอาชวิทซ์ (Auschwitz)  

ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2  ได้บันทกึถึงประสบการณ์

ชีวิตของตนตอนหนึ่งดังนี้.-

 เนื่องจากเขาเป็นคุณหมอ Viktor Frankl 

จึงถูกมอบหมายให้ดูแลเชลยที่เป็นทั้งชาวบ้านคน 

ธรรมดาๆ และทหารที่ถูกจับที่ส่วนใหญ่ป่วยไข้ และ

บาดเจ็บจากภัยของสงคราม  คุณหมอ Frankl ทำา

หน้าที่ในค่ายกักกันนี้เป็นเวลาสามปี  และเมื่อมีข่าว 

ว่าสงครามกำาลังจะสิ้นสุดลง คุณหมอ Frankl และ 

เพื่อนคุณหมอที่นั่นกลุ่มหน่ึงกำาลังวางแผนจะหนี...   

แต่ในคืนที่ได้ตกลงจะหลบหนี  คุณหมอ Frankl ได้ 

ไปเยี่ยมคนไข้อีกครั้งเป็นรอบสุดท้าย  และเมื่อถึง

คนไข้หนักคนสุดท้ายซึ่งอยู่ในสภาพที่แย่มาก ใกล้

จะสิ้นใจ  คุณหมอ Frankl ก็หยุดพูดคุย ปลอบใจ 

และให้กำาลังใจโดยไม่แสดงออกถึงแผนในใจให้คนไข้ 

คนนี้รู้ว่า หลังจากคุยกับเขาจบแล้ว  เขา (คุณหมอ 

Frankl) จะหลบหนีออกจากค่าย Auschwitz

 แต ่คนไข ้คนนี้ เหมือนกับจะหยั่ ง รู ้ ถึ ง 

ความคิดของคุณหมอ Frankl  จึงเอ่ยปากพูดกับ 

Frankl ด้วยเสียงแผ่วเบาว่า “คุณหมอก็เช่นกัน		จะ

ทิ้งให้พวกเร�อยู่ต�มลำ�พังหรือ?”	  คำาถามนี้ทำาให้ 

คุณหมอ Frankl ถึงกับสะดุ้ง  มโนธรรมของเขา  

(คุณหมอ Frankl) ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น  เขารู้สึก 

เศร้าใจที่เขามีความคิดที่จะหนีโดยไม่คำานึงถึงคนไข้

ที่ยังต้องอยู่ที่นี่  ที่ไม่สามารถไปไหนได้ คุณหมอ 

Frankl จึงรีบออกจากเต็นท์คนไข้ที่ป่วยหนัก  รีบ

ไปบอกกับเพื่อนๆ ที่รออยู่ให้พวกเขาหนีออกไปโดย

ไม่มีเขาไปด้วย...

 เมื่อคุณหมอ Frankl ได้บอกกับเพื่อนๆ เช่น

นีแ้ล้ว  เขากก็ลบัเข้าไปท่ีค่ายกกักันด้วยมโนธรรมท่ีสงบ 

ไม่มีความรู้สึกถึงคำาติเตียนท่ีก่อนหน้านั้นเขาได้ยินเป็น

ระยะๆ จิตใจของเขาสงบ สันติ แม้สภาพความเป็นอยู่

รอบกายมิได้ดีขึ้นเลยก็ตาม  คุณหมอ Frankl สามารถ

อยู่ต่อ  สามารถรักษาชีวิตของตนและคนไข้อื่นๆ ได้อีก

มากมาย จนกระทั่งสงครามสงบ และค่ายกักกัน Aus-

chwitz ถูกกองทัพพันธมิตรยึดคืน ปลดปล่อยเชลย 

ทุกคนได้

 ชีวิตของคุณหมอ Frankl เป็นอุทธาหรณ์ 

ที่ดีแก่คริสตชนในยุคปัจจุบันว่า  การเลือกระหว่าง 

ส่ิงดี (good)  กับสิ่งไม่ดี (bad) นั้น  มันง่าย แต ่

บ่อยครั้งการเลือกมันไม่ชัดเช่นกัน  บ่อยครั้งเป็นการ 

เลือกระหว่างสิ่งดี (good) กับสิ่งท่ีดีกว่า/ดีท่ีสุด 

(better/best) ต่างหากที่ทำาให้เราตัดสินใจยาก  เรา 

จึงควรขอพระจิตเจ้านำาเราให้เลือกให้ถูกต้องด้วย 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

8 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l เมืองมาลาคัล ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศซูดานใต้ 

ในปี ค.ศ. 2015 สหพันธ์แอฟริกัน ประณามเมืองนี้ 

ในปัญหาล่วงเกินสิทธิมนุษยชน เช่น ใช้กำาลังเข่นฆ่า 

กินเนื้อมนุษย์ด้วยกัน หนึ่งปีให้หลัง เมืองนี้ได้กลายเป็น

สนามรบของพวกกองโจรโจมตีฐานที่ตั้งของกองกำาลัง

สหประชาชาติทำาให้มีผู้เสียชีวิต 18 คน และบาดเจ็บ 

40 คน

l ซึ่งส่งผลทำาให้เราไม่แปลกใจที่จะมีการฉลองมิสซา

อย่างสง่างามสำาหรับการเพิ่งจะเริ่มต้นมีพระสังฆราช

ใหม่แห่งมาลาคัล ซึ่งที่จริงได้รับแต่งตั้งให้มาปกครอง

เขตนี้ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว  ชื่อของท่านคือพระคุณเจ้า  

สตีเฟน อาดอร์ โม๊จว็อค ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยพระสังฆราช

สงครามกลางเมืองไม่อาจหยุดยั้ง
การบวชพระสังฆราชองค์ใหม่ในเมืองมาลาคัล

7 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l  หลังจากหยุดการเข้าเฝ้าประจำาสัปดาห์ไปราว 1 เดือน 

บรรดาผู้แสวงบุญกระตือรือร้นที่จะเข้าเฝ้าพระสันตะ- 

ปาปาอีกคร้ังหน่ึง พระสันตะปาปาไม่ทรงรู้สึกถูกรบกวน

แต่อย่างใด พระองค์ทรงใช้เวลานานกว่าปกติเพ่ือทักทาย

ผู้คนก่อนจะเริ่มสอนคำาสอน นับเป็นครั้งที่ 280 แล้ว

ในการเข้าเฝ้าทั่วไปในสมณสมัยของพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

l  พระสันตะปาปาทรงสรุปข้อคำาสอนชุดนี้จากหนังสือ

กิจการอัครสาวก พระองค์ตรัสถึงเครื่องหมายอัศจรรย์

แรกที่กระทำาโดยนักบุญเปโตรและนักบุญยอห์น ชายผู้

เป็นง่อยที่ประตูพระวิหาร พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส

ว่าไม่เพียงแต่ท่านนักบุญทำาให้คนที่ถูกสังคมตัดออกไป

เดินได้เท่านั้นแต่ได้หยิบยื่นบางสิ่งให้มากกว่านั้น

พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสตอนหนึ่งว่า 

“บรรดาอัครสาวกได้ก่อตั้งความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน นี่

เป็นหนทางที่พระเจ้าทรงรักที่จะแสดงพระองค์เองใน

รูปแบบนี้  คือผ่านการมีความสัมพันธ์ เสวนาด้วยกัน 

ปรากฏตัวตนเอง ณ ที่ตรงนั้นเสมอ มักจะมีแรงบันดาล

ใจที่มาจากหัวใจ นี่คือความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับตัว

เราผ่านการพบปะที่แท้จริงระหว่างผู้คนที่สามารถเกิด

ในสังฆมณฑลนี้มาก่อน

l  ในบทเทศน์ ท่านเน้นให้เราควรยุติสงครามต่อกันด้วย

การลงมือปฏิบัติจริงจัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ประเทศ

ซูดานใต้ได้จมด่ิงลงสู่สงครามกลางเมืองท่ีดูจะไม่มีวัน

จบสิ้นก่อให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 400,000 คน

 มงซินญอร์สตีเฟน เอ็น.อาดอร์ โม๊จว็อค เทศน์

ตอนหนึ่งว่า

 “เราต้องเริ่มสวมกอดซึ่งกันและกัน หากเรา

ต้องการพูดว่า ‘เราต้องการสันติภาพในประเทศซูดานใต้’  

ดังนั้นให้เราเริ่มสวมกอดซึ่งกันและกัน ปัดการพูดร้าย 

ต่อกันทิ้งไป เราแทบไม่ต้องการนายสัลวา คิอีร์ มายาร์-

ดิท ประธานาธิบดีของเรา หรือนายริเอ็ค มัคห์คา หรือ

กลุ่มใดๆ มาร่วมลงนามเพื่อสันติภาพ ทั้งนี้เพราะเรา

สามารถลงนามสันติภาพได้ที่นี่ เดี๋ยวนี้เลย ด้วยการ

รักซึ่งกันและกันอาศัยการเข้ามาร่วมกันเป็นประชากร 

หนึ่งเดียว”

l  พระสังฆราชใหม่ได้อ้างถึงบรรดาผู้นำาของเขาซึ่งได้

รับการจูบเท้าจากพระสันตะปาปาฟรังซิสผู้ทรงวิงวอน

ปรารถนาให้มีสันติภาพ นับเป็นการพบปะที่สะเทือนใจ

เกิดขึ้นที่กรุงโรมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

l  ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2018 บรรดาผู้นำาได้ลงนาม

ข้อตกลงที่ไม่ประสบความสำาเร็จ และยังมีความหวังว่า 

ในเดือนหน้าพวกเขาจะสามารถทำาข้อตกลงใหม่ที่มี 

ผลสำาเร็จมากกว่านี้

พระคุณเจ้า สตีเฟน อาดอร์ โม๊จว็อค

พระสันตะปาปาตรัสในการเข้าเฝ้าประจำาสัปดาห์ : พระศาสนจักรไม่มีพรมแดน ท่านเป็นมารดาของทุกคน

ขึ้นได้ด้วยความรักเพียงอย่างเดียว”

l ด้วยเหตุผลนี้ พระสันตะปาปาจึงทรงรู้สึกเศร้าใจว่า

เขตปกครองวัดมากเท่าใดมัวสนใจแต่เร่ืองท่ีไม่อาจ 

กระทำาพันธกิจเที่ยงแท้ให้สมบูรณ์ได้

พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า 

“บ่อยแค่ไหนที่พ่อคิดถึงเรื่องนี้เม่ือพ่อเห็นวัดต่างๆ

คิดถึงเร่ืองเงินทองสำาคัญมากกว่าศีลศักด์ิสิทธ์ิ ขอทีเถอะ 

พระศาสนจักรที่น่าสงสาร ให้เราวิงวอนขอต่อพระเจ้าใน

เรื่องแบบนี้”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นว่าอัครสาวกมิได้ให้

อะไรฝ่ายวัตถุแก่ขอทาน อย่างไรก็ตามท่านช่วย

ให้ขอทานกลับคืนสู่ศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น

จึงทรงสะท้อนว่าพระศาสนจักรจะต้องคลุกคลีอยู่

กับคนยากจน

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสรุปว่า

“ตรงนี้ปรากฏใบหน้าของพระศาสนจักร ซึ่งมอง

เห็นคนที่อยู่ในความทุกข์ยาก พระศาสนจักร

ไม่ปิดตา ท่านรู้ว่าจะมองดูใบหน้าของเขาด้วย 

มนุษยธรรมและทำ าอะไรที่ ส ร้ า งสรรค์ เกิด 

ความหมายได้อย่างไร  สะพานแห่งมิตรภาพและ

ความเห็นอกเห็นใจแทนที่จะสร้างกำาแพง ใบหน้าของ

พระศาสนจักรไม่มีพรมแดนที่รู้สึกเหมือนเป็นมารดา

ของลูกๆ ทุกคน ซึ่งรู้ว่าจะต้องจับมือของเขาและพยุง 

ให้ลุกขึ้น ไม่ใช่ประณามหยามเหยียด พระเยซูเจ้าทรง

ยื่นมือออกไปบ่อยๆ บ่อยมาก พระองค์ทรงพยายาม

ปลุกปลอบบรรเทาผู้คน”

l สุดท้าย พระสันตะปาปาทรงเตือนว่าเพื่อจะเข้าหา

ผู้คน คริสตชนจะต้องไม่มอบความวางใจของตนไว้กับ

เงินทองเพียงอย่างเดียว แต่ในความร่ำารวยแท้จริงแห่ง

ความสัมพันธ์กับองค์พระคริสตเจ้า
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เลือกที่สุดท้าย
“เมื่อท่�นได้รับเชิญ	จงไปนั่งในที่สุดท้�ยเถิด”	(ลูก�	14:10)

 ในตอนเช้าเมื่อเรากำาลังจะไปทำางานสาย ระหว่างที่เรากำาลังเร่งรีบ 

ขับรถไปก็พบว่า ข้างหน้ามีการบังคับช่องทางการจราจรจากสองเลนให้เหลือ

เพียงแค่หนึ่งเลนเพราะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ รถยนต์ต่างพยายามแทรก

และบีบเข้าในช่องจราจรเลนเดียวนั้น จึงเกิดโกลาหลและความวุ่นวายขึ้น 

เพราะแต่ละคนนั้นคิดว่างานและหน้าที่ของพวกเขามีความสำาคัญมากกว่า

คนอื่น บางคนบีบแตรส่งเสียงวุ่นวายไปท่ัวบริเวณนั้น ช่วงเวลาแห่งความ

ยุ่งเหยิงวุ่นวายเช่นนี้ทำาให้เราหยุด และตระหนักถึงความอดทน และความ

ถ่อมตนของ “การเลือกที่จะเป็นรถคันสุดท้าย” 

  หรือเรากำาลังพยายามทำางานมา 5 ชั่วโมง อย่างดีและกำาลังจะเสร็จ

งานในอีก 30 นาที  เราสามารถจดัการเวลาได้ด ี แต่ทว่ามีพนกังานขายคนใหม่  

เขากำาลงัพยายามเพ่ือช่วยเหลอืลกูค้ารายหนึง่ท่ีมแีต่คำาถามมากมาย  เขาไม่ค่อย 

มั่นใจในสิ่งที่เขาถาม และเขามีประสบการณ์ไม่พอที่จะตอบคำาถามพวกเขา

ทั้งหมด ดังนั้นเขาจึงต้องคอยปรึกษาและถามผู้จัดการอยู่ตลอดเวลา  ในขณะ

เดียวกันแถวต่อคิวก็ยาวข้ึน และเวลาทำางานของเราก็จะหมดเวลาแล้ว แต ่

เราพยายามเข้าไปช่วยเหลือพนักงานคนนั้นเพ่ือให้การบริการลูกค้าผ่านไปได้

ด้วยดี และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เราได้ “เลือกที่จะทำางานและเป็นคนท้ายสุด 

ที่จะกลับบ้าน”

  เราชอบที่จะมีคนมาทานอาหารเย็นท่ีบ้านของเรา  เรายินดีต้อนรับ 

ทกุคนให้มาร่วมสนุกกัน และเพลิดเพลินกับไวน์สักแก้วหรืออาหารจานพิเศษ 

ที่เราทำา  แขกที่มาร่วมงานช่ืนชมการต้อนรับของเรา แต่โอกาสท่ีพวกเขาจะ 

สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการต้อนรับนี้มากขึ้นถ้ามีเรามาร่วมด้วย  ดังนั้น 

บางทีเราอาจจะออกจากห้องครัวที่แสนวุ่นวายกับการต้อนรับเพื่อนๆ และ 

มีส่วนร่วมในงานเล้ียงนั้น  แต่เราเลือกที่จะทำาความสะอาด ดูสิ่งที่ขาดเหลือ 

ให้งานนั้นผ่านไปได้อย่างดี เรา “เลือกจะทำางานในที่สุดท้ายที่สุด”   

 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า โปรดสอนให้ลูกมีใจสุภาพถ่อมตน นอบน้อม

ในค�าสั่งสอนและน�้าพระทัยของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต ขอให้ลูก

สามารถแสดงความรัก มีความเข้าใจ และเปิดใจรับความยากล�าบากหรือสิ่งที่

ขัดใจ เพื่อให้ลูกสามารถเติบโตขึ้นในพระพรของพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน

กว่าจะคิดได้
 แทบทุกคนบ่นเหมือนกันหมด
 เศรษฐกิจไม่ดีเลยข้าวยากหมากแพง
 คนค้าขายต้องทุกข์หนักหน่อย
 มีของขายแต่ไม่มีคนซื้อ
 แถมยังมีระบบซื้อขายออนไลน์
 สะดวกคนซื้อเพราะไม่ต้องขยับไปไหน
 ดูรายการสินค้าแล้วสั่ง
 แค่นั้นสินค้าก็มาถึงหน้าบ้าน
 ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าเดินทาง
 ร้านอาหารหลายแห่งก็ทุกข์ใจไม่น้อย
 ก่อนนี้คนแห่กันมาเข้าคิวนั่งกินถึงร้าน
 เดี๋ยวนี้อาหารอร่อยขึ้นชื่อที่ไหน
 มีเดลิเวอรี่ส่งถึงโต๊ะอาหารที่บ้าน
 ไม่ต้องไปเบียดเสียดนั่งกินนั่งดื่ม
 ยิ่งร้านมีชื่อก็แทบจะต้องนั่งโต๊ะติดโต๊ะ
 เกือบจะส่งอาหารข้ามโต๊ะให้ลองชิมกันได้
 ที่เคยถือหลักร้านไหนคนเยอะรถจอดเป็นทิวแถว
 ร้านนั้นอาหารอร่อยแน่นอน
 ตอนนี้คงต้องหันนับจำานวนเดลิเวอรี่กันแล้ว
 พูดกันว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่คนไม่กล้าใช้เงิน
 คนมีเงินไม่กล้าใช้คนไม่มีเงินเลยอด
 หนักเข้ารัฐบาลต้องหามาตรการ
 ทำาอย่างไรให้คนกล้าใช้เงิน
 ถึงขนาดลงทุนแจกเงินให้คนไปเที่ยวเมืองรอง
 หนักเข้าอาจจะต้องย้อนกลับไปยุคเก่า
 ใช้ของแลกของกันแทนใช้เงิน
 ย้อนกลับไปสู่คุณค่าแท้ๆ ของสิ่งของ
 ที่ผ่านมาใช้เงินเป็นตัวกำาหนดคุณค่าสิ่งของ
 หลายคนเลยหันหลังให้กระแสเงินเป็นใหญ่
 กลับไปสู่คุณค่าของสิ่งของตามไร่ตามสวนตามชนบท
 ณ ที่ซึ่งสิ่งของมีค่าอย่างที่มันเป็นตามธรรมชาติ
 ในขณะที่ค่าของเงินขึ้นๆ ลงๆ
 อยู่นิ่งเฉยอยู่ในกระเป๋าในตู้นิรภัยเมื่อไร
 ก็ไร้ค่าเมื่อนั้น

ไม่ต่างจากกองกระดาษกองเหรียญโลหะ
ถ้าเทียบธนบัตรหนึ่งใบกับผักหนึ่งใบ
ผักยังกินได้ยังมีค่าด้านโภชนาการ
ในขณะที่ธนบัตรต้องไปแลกผักมากิน
วิกฤตด้านเศรษฐกิจระดับชาติระดับโลก
น่าจะเป็นตัวบ่งบอกความจริงบางอย่างให้ตระหนัก
ตั้งแต่แรกเริ่มมนุษย์กับสิ่งของในธรรมชาติ
เป็นหนึ่งเดียวกันในวงจรชีวิต
สัตว์และสิ่งของในธรรมชาติมีไว้ใช้มีไว้กิน
แบ่งกินแบ่งใช้แบ่งเก็บตามอัตภาพ
แต่พอมีเงินทองเข้ามาเป็นตัวแปร
ที่เคย “แบ่ง” กิน “แบ่ง” ใช้ “แบ่ง” เก็บ
กลายเป็น “ซื้อขาย” กิน “ซื้อขาย” ใช้ “ซื้อขาย” เก็บ
สัตว์และสิ่งของในธรรมชาติถูกมองเป็นสมบัติ
มีการฆ่าสัตว์ทำาลายป่าตัดเขาถากดอย
เปลี่ยนให้เป็นสมบัติตามตัณหาสั่ง
กว่าจะรู้ตัวกว่าจะเห็นจริงกว่าจะสำานึกได้
แม้มีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมากมาย
แต่ไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของในธรรมชาติให้ซื้อแล้ว
เมื่อไม่มีจะซื้อเงินที่มีอยู่แค่ไหนก็แทบไร้ค่า
และนี่คือหนึ่งสาเหตุว่าทำาไมของจึงแพง
ของน้อยลง ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น...นั่นเอง
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พระสันตะปาปาพบประชาชน   

ตลอดระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่พระองค์ทรงได้รับเลือกตั้ง 

ให้ดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปา      สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสทรงพบปะประชาชนประจำาทุกวันพุธ 

จำานวน  280    ครั้ง    ทั้งนี้รวมถึงการพบปะเป็นพิเศษ 

ระหว่างปียูบีลี ในวันเสาร์ตลอดปีพระเมตตา  นอกนั้น 

ยังมีบทเทศน์ระหว่างการพบปะในเที่ยงวันอาทิตย์และ 

วันฉลองสำาคัญๆ    รวมถึงบทเทศน์ในมิสซาประจำาวัน 

ณ วัดน้อยซางตามาร์ธา คำาสอนจากบทเทศน์ระหว่าง

การพบปะประชาชนแสดงออกถึงพระจริยวัตรที่งดงาม

ในหน้าที่ที่พึงประพฤติปฏิบัติตามอำานาจสอนของพระ

ศาสนจักร

ตั้งแต่ ค.ศ. 2013  นอกจากบทเทศน์ที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงในโอกาสเทศกาล

เตรียมรับเสด็จ  เทศกาลพระคริสตสมภพ เทศกาลมหาพรต 

และเทศกาลพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ  นอก

นั้นยังมีคำาสอนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พระพรของพระ

จิตเจ้า พระศาสนจักร ครอบครัว และเรื่องพระเมตตา 

ระหว่างปียูบีลี (Jubilee  คือการฉลองครบ  25  ปี 

หรือ 50  ปี) 

ครั้นแล้วบทสอนเตือนใจของพระองค์ได้ 

เสริมสร้างความหวังแก่บรรดาคริสตชนที่ได้ร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ พิธีกรรมโปรดศีลล้างบาป พิธีโปรดศีล

กำาลัง บทบัญญัติสิบประการ บทภาวนาข้าแต่พระบิดา 

และบทสอนด้วยแบบอย่างจากหนังสือกิจการอัครสาวก  

การได้พบปะประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์ยัง

เป็นโอกาสเหมาะสมสำาหรับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ที่จะเชิญชวนคริสตชนให้สนใจในประเด็นสำาคัญๆ และ

เชิญชวนให้ใส่ใจในเหตุการณ์ต่างๆ    ตลอดสมณสมัยของ 

พระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวน 

ให้ร่วมสร้างสันติภาพในท่ีต่างๆ หลายแห่งท่ัวโลก  พระองค์ 

ขอความช่วยเหลือแก่บรรดาคริสตชนที่เผชิญปัญหา

การประหัตประหารล้างเผ่าพันธุ์ การแบ่งแยกสีผิว ความ 

ยากลำาบากและความขัดสนในโอกาสต่างๆ กว่า  20     

กรณี  

พระองค์ทรงวอนขอความช่วยเหลือด้าน

มนุษยชนที่ประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ  โรคระบาด

ต่างๆ  และอุบัติภัยหลายหลาก  นอกนั้นกว่า 12 ครั้งที่

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงวอนขอความช่วยเหลือเป็น

กรณีพิเศษต่อผู้อพยพย้ายถิ่น แรงงานที่ประสบปัญหา 

และผู้ยากไร้ที่มีอยู่ทั่วโลก    ทั้งนี้พระองค์ยังรณรงค์ขอ 

 สำ านั กข่ า ววาติกั น

รายงานว่า วันที่  6    สิงหาคม 

ค.ศ.  2019   สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิสจะเริ่มต้น

พบปะประชาชนประจำาวันพุธ

อีกครั้งหนึ่ง หลังจากทรงหยุด

การพบปะช่ัวคราวระหว่าง 

ฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม

 

ความร่วมมือร่วมกันพิทักษ์วิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่าง 

ต่อเนื่อง   การที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงได้พบผู้คน

จำานวนมากจากทั่วโลกนี้เอง    เป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้

พระองค์สามารถปลูกฝังความเชื่อพื้นฐานที่สำาคัญต่อ 

คริสตชนให้ลึกซึ้งในข้อคำาสอนของพระศาสนจักร

ฤดูกาลแห่งสรรพสิ่งสร้าง    

เวลาของการภาวนา การให้อภัย และการร่วมมือ

ของบรรดาคริสตชน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2019    สมณสภา 

พระสังฆราชยุโรป  และการจัดประชุมพระศาสนจักรแห่ง 

ทวีปยุโรป ได้ร่วมประชุมรณรงค์และเชิญชวนบรรดา 

คริสตชนและผู้สนใจให้ร่วมสวดภาวนา เพื่อความรับ- 

ผิดชอบต่อสรรพสิ่งสร้าง  ความตอนหนึ่งของถ้อยแถลง

กล่าวว่า 

“เราทั้งหลายถือโอกาสอันดีนี้และร่วมกันสวด

ภาวนา เพ่ือว่ามนุษยชาติจะเคารพในสรรพส่ิงสร้างในโลก

ที่เราอาศัยอยู่นี้    เรายังภาวนาเพื่อผู้ที่กำาลังได้รับการทน 

ทุกข์จากผลของการทำาลายสิ่งแวดล้อมสาเหตุของ

ความเห็นแก่ตัวและการละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลสรรพสิ่ง

สร้างซึ่งจำาเป็นที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบ”  

“เครือข่ายการสืบทอดของชีวิตจะต้องไม่ถูก

หยุดชะงักจากความโลภของมนุษย์และการเพิกเฉย 

ไม่ใส่ใจต่อมนุษย์และมวลสรรพสิ่งสร้างในโลกนี้”

ด้วยความตระหนักในความจริงว่า “การใช ้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการทำาลาย 

ธรรมชาติ และการละเลยสรรพสิ่งสร้างที่ส่งผลให้เกิด

ภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการกระทำาที่มนุษย์ยัง 

คงทำาลายงานสร้างของพระเจ้า”   และการกระทำาดังกล่าว 

“ได้แก่การดำาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบ

ต่อมนุษย์ทั่วโลก”    ถ้อยแถลงยังเรียกร้อง “ให้มนุษย์

ได้หยุดวงจรความเห็นแก่ตัวและปลีกตัวตามลำาพังโดย

ไม่ใส่ใจผู้อื่น    หันมาใส่ใจเพื่อนมนุษย์เพราะเราอาศัยใน

ครอบครัวมนุษยชาติเดียวกัน”   

“ขอให้เราเร่ิมท่ี การขออภัยผู้อ่ืน  และเปล่ียนแปลง 

จิตใจและอุปนิสัยเดิมๆ เพื่อมอบความยุติธรรมและมีใจ 

เมตตาปรานีต่อเพื่อนพี่น้องรอบข้าง    การดูแลรักษา

ความงดงามของสรรพสิ่งสร้างเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มนุษย์

พึงมอบแก่กันและกัน”

ประธานสมณสภาพระสังฆราชยุโรป กล่าวเชิญ

ชวนให้ผู้ร่วมประชุมอย่าลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้า 

“ในความงดงามและความดีที่พระเจ้าประทานแก่ 

สรรพสิ่งสร้างของพระองค์”   และขอให้เราภาวนาเพื่อ

ผู้ที่  “กำาลังทนทุกข์เพราะการใช้ที่ฟุ่มเฟือยเกินความ

จำาเป็น ความโลภ และบ่อยครั้ง ความละเลยไม่ใส่ใจผู้อื่น   

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนบรรดา คริสตชนและผู้มีน้ำาใจด ี

ทุกท่านให้ร่วมรับผิดชอบต่อสรรพสิ่งสร้าง    ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างด้วยความชาญฉลาดในการร่วมรักษา

สรรพสิ่งสร้างทั้งหลายให้ยั่งยืน

หมายเหตุ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เป็นพระสัน- 

ตะปาปาพระองค์ที่  266  มีพระนามเดิมว่า ฮอร์เก 

มาริโอ แบร์โกลิโอ    เกิดที่กรุงบัวโนสไอเรส  เมื่อวันที่   

17  ธันวาคม พ.ศ.  2479    มีพี่น้อง  5  คน บิดาเป็น 

คนงานทางรถไฟ  ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี  จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส    และเข้า 

ศึกษาที่สามเณราลัยในย่านบียาเดโบโต  ปฏิญาณตนเป็น 

นักบวชคณะเยสุอิตเมื่อวันที่  11  มีนาคม พ.ศ.  2501 

และทรงได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญา  จาก   

Colegio Máximo San José    แล้วจึงเป็นอาจารย์

สอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่  Colegio de la 

Inmaculada และ Colegio del Salvador

สำาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2510   ได้รับศีลบวช

เป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2512     เป็น

อาจารย์สอนวิชาเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัย Facultades 

de Filosofía y Teología de San Miguel

คุณพ่อดำารงตำาแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงของ

คณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา ระหว่าง พ.ศ. 2516-  

2522   จากนั้นได้รับหน้าที่อธิการสามเณราลัยซานมีเกล  

จนถึงปี พ.ศ. 2529

บาทหลวงฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ  ได้รับการ

อภิเษกเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งบัวโนสไอเรสและ 

พระสังฆราชเกียรตินามแห่งเอากา (Auca)  และดำารง 

ตำาแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส  เม่ือวันท่ี 28  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา ทรง

แต่งตั้งพระคุณเจ้าแบร์โกลิโอเป็นพระคาร์ดินัล เมื่อวันที่  

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544   และได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลาย 

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

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

สนใจติดตอ
 บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

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

"New Pipe Organ from Italy"

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

เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 
เพ่ือทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื ่ออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

พระเจ้าประทานพระหรรษทาน
ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม 
เพื่อให้ท่านมีทุกอย่าง เพียงพอ

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

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

      3-12 ก.ย.  

โปแลนด-ลิทัวเนีย-ปราก
    22-31 ต.ค. 

จอรแดน-เพทรา-อิสราเอล  

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

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

ครบ 7 ป แหงความอาลัยรัก จากลูกๆ 
สมพงษ ประกายรัตน วิวัฒน เฟองอรุณ รัศมี
ครบ 7 ป แหงความอาลัยรัก จากลูกๆ 
สมพงษ ประกายรัตน วิวัฒน เฟองอรุณ รัศมี

ชาตะ 
23 พฤษภาคม 1920

พักผอนในพระเจา
10 กันยายน 2012

ชาตะ 
23 พฤษภาคม 1920

พักผอนในพระเจา
10 กันยายน 2012

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง เจนีวีฟ 
แอลิส เคมป 

“พระเจาขา โปรดทำใหพวกเรา

ไดเห็นพระบิดาเถิด เทานี้ก็พอแลว” 

ยน 14:8 

“พระเจาขา โปรดทำใหพวกเรา

ไดเห็นพระบิดาเถิด เทานี้ก็พอแลว” 

ยน 14:8 

โทมัส กุศล 
สืบสายหาญ

ชาตะ 
21 ธันวาคม ค.ศ. 1933

พักผอนในพระเจา 
11 กันยายน ค.ศ. 2006

อายุครบ 77 ป 
ครบรอบ 13 ป 

โทมัส กุศล 
สืบสายหาญ

ชาตะ 
21 ธันวาคม ค.ศ. 1933

พักผอนในพระเจา 
11 กันยายน ค.ศ. 2006

อายุครบ 77 ป 
ครบรอบ 13 ป 

พักผอนในพระเจา 10 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ดวยความอาลัยรัก จากลูก และ หลานๆ ทุกคน
“จงวางใจในพระเจาเปนนิตย เพราะพระเจา ทรงเปนศิลานิรันดร” (อสย 26:4)

คุณแมอักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุลคุณแมอักแนส ประภาศรี พึ่งพรกุล

ท่านเป็นของ

พระเยซูคริสตเจาแลว  
เพราะพระองคทรงเรียก  

(รม 1:6)

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีนา กรองทอง 
แสวงทรัพย

ยอแซฟ จิว 
แสวงทรัพย

อักเนส ทองคำ ผลพูนอังเดร เสถียร ผลพูน จากลูกๆ หลานๆ ทุกคนจากลูกๆ หลานๆ ทุกคน

พักผอนในพระเจา 
19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 18 ป

วินเซนเต ดำริห กำแพงแกว
พักผอนในพระเจา 

19 กันยายน ค.ศ. 2001 ครบ 18 ป
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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

เดือนแพร่ธรรมพิเศษ  ตุลาคม 2019
 สมณกระทรวงประกาศข่าวดีสู่ปวงชน    และ

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)  ได้ออก

หนังสือศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต (Baptized 

and sent) พระศาสนจักรของพระคริสต์มีพันธกิจใน

โลก  เป็นคู่มือสำาหรับเดือนตุลาคม 2019 ถือเป็นเดือน

แพร่ธรรมพิเศษ

 เพราะวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 จะ

ครบ  100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud ที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 เน้นความสำาคัญสูงสุด

ของการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงเรียกร้องให้

คาทอลิกทุกคน ตระหนักถึงพระพรแห่งศีลล้างบาป  และ 

คำาสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า  “จงไปสั่งสอนนานาชาติ
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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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ใ ห้ ม า เป็ นศิ ษย์

ของเรา”  (มธ 

28:19)

 หนังสือ 

เล่มนี้หนา  415 

หน้า  แบ่งเป็น  3  

ภาค คือ

 บทนำา +  

เป็นโอวาทของ 

สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส 

บทภาวนาส�าหรับเดือนตุลาคม 2019

เดือนแพร่ธรรมพิเศษ

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์

เมื่อพระบุตรเยซูคริสตเจ้า 

ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย

พระองค์ทรงสั่งบรรดาศิษย์ว่า  

“จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”  

และพระองค์ทรงเตือนใจเราว่าอาศัยศีลล้างบาป

เราจึงมีหน้าที่ร่วมงานในพันธกิจของพระศาสนจักร

 โปรดเสริมพลังข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระคุณ

ของพระจิตเจ้า

ให้กล้าหาญ  และกระตือรือร้น

ในการเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวรสาร

เพื่อพันธกิจที่พระองค์ได้มอบหมายให้พระศาสนจักร

ซึ่งยังคงห่างไกลมากจากการทำาให้สมบูรณ์

ขอให้พบการแสดงออกใหม่  และมีประสิทธิภาพ

เพื่อนำาชีวิต  และแสงสว่างมาสู่โลก

โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติพันธกิจนี้  

เพื่อทุกคน

ให้มีประสบการณ์ความรักที่ช่วยไถ่กู้  

และ เมตตาธรรมของพระเยซูคริสตเจ้า  

ผู้ทรงจำาเริญ  และครองราชย์  เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับ

พระองค์ และพระจิต  ตลอดนิรันดร อาแมน

 ฟ.วีระ		อ�ภรณ์รัตน์

 31  กรกฎาคม 2019

 + จดหมาย  6 ฉบับของพระคาร์ดินัลแฟร์- 

นันโด  ฟิโลนี  ถึงบรรดาพระสังฆราช  มหาธิการ นักบวช   

กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรมและอธิการบ้านอบรม

 ภาคแรก การพบปะกับพระเยซูเจ้า อธิบายพระ

วาจาในมิสซาตลอดเดือนตุลาคม  2019

 ภาคสอง ประจักษ์พยานชีวิต  ผู้ศักดิ์สิทธิ์  25  

องค์

 ภาคสาม ข้อคิดเกี่ยวกับพันธกิจ  14  ประการ 

ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ  คงไม่สามารถแปลเป็นภาษา

ไทยทั้งหมด

ขอท่านร่วมภาวนา   สนับสนุนงานแพร่ธรรม   

และไปประกาศข่าวดีด้วยคำาพูด   และกิจการดี  เป็นพิเศษ 

ตุลาคม นี้



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 36 ประจำาวันที่ 1-7 กันยายน 2019 หน้า 11หน้า 11

หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ หลังประชุมสมัชชา

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ (CHRISTUS VIVIT)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.

ราคา 80 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

“หัวใจของเยาวชนแต่ละคนที่ควรจะถูกมองว่าเป็น 
“ผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์” 

ของผู้ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ 
ก่อนสิ่งอื่นใดเราจะต้อง “ถอดรองเท้า” 

เพื่อเข้าใกล้และเข้าสู่ธรรมล�้าลึกอย่างลึกซึ้งมากขึ้น”
(สมณลิขิตเตือนใจ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ ข้อ 67)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 36 ประจำาวันที่ 1-7 สิงหาคม 2019 หน้า 11

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

กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

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

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

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

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

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

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

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

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

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

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

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

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

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2020/2563

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

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

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

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

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

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

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

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

ชองทางการชำระเงิน

      

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

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

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

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

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

Vol 36Augt  .indd   11 8/8/2562 BE   13:29

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 36 ประจำาวันที่ 1-7 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
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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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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ	สวรรค์	(https://kamsornwayindiary.blogspot.com)

1

 ใครยังจำาเรื่องราวเมื่อ 20 ปีที่แล้วได้ ... ผมพยายามนึกย้อนเหตุการณ์เมื่อ 20 

ปีก่อน นั่นคือชีวิตวัยเด็ก จำาได้ว่าจังหวัดของผมมีโรงเรียนน้องใหม่เครือเซนต์ปอลฯ  

ได้เริ่มต้นบริการงานด้านการศึกษา ผมพยายามหาภาพความทรงจำาเก่าๆ ภาพเก่า 

แม้เลือนราง แต่ก็ชัดเจนในความทรงจำา

2

 ผมกำาลังเล่าเรื่องราว 20 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำานารายณ์ ลพบุรี

ตามประวัติที่พอมีบันทึกเกี่ยวกับโรงเรียนเล่าไว้ว่า

 “ชื่ออัสสัมชัญคอนแวนต์ เดิมเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า  “COUVENT DE   

L’ASSOMPTION”  ภายหลังเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษว่า  “ASSUMPTION CON-

VENT” ค�าว่า ASSUMPTION (AS+SUMP+TION) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน

แปลว่า การยกขึ้น ส่วนค�าว่า CONVENT หมายถึง สถานที่ซึ่งคณะเซอร์เซนต์ปอลฯ 

(นักบวชหญิง) พ�านักอยู่รวมกัน การใช้ชื่อโรงเรียนว่า “อัสสัมชัญคอนแวนต์”  เพราะ

สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในบริเวณอาสนวิหาร ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระนาง

มารีอา ผู้รับยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (ASSUMPTION CATHEDRAL) 

เป็นการขอความคุ้มครองอารักขาและพระพรจากพระแม่มารีอา พระมารดาของ 

พระเยซู นอกจากนี้ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ยังได้อธิบายค�า “อัสสัมชัญ” ไว้ในอีกลักษณะ

หนึ่งโดยการอ้างอิงภาษาบาลีสันสกฤตว่า “อัสสัม” แผลงเป็นไทยได้ว่า “อาศรม” ซึ่ง

แปลว่าที่อยู่ ส่วน “ชัญ” แผลงมาจาก “ชญญ” แปลว่า ความรู้ เมื่อน�ามารวมกันจะได้

ความหมายว่า “สถานที่อยู่ของ ความรู้” หรือ “สถานที่ก่อให้เกิดความรู้” ดังนั้น 

20 ปี อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำานารายณ์ ลพบุรี

ชื่ออัสสัมชัญคอนแวนต์ จึงเป็นชื่อที่มีความหมายเป็นพิเศษ

 ผมอ่านต่อไป และไล่เรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง “โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ ล�านารายณ์ เป็นสถานศึกษาแห่งที่ 23 ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  

ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  ด้วยความเห็นชอบของ 

อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ให้ด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่

นักเรียนชาย-หญิง ในบริเวณพื้นที่รับบริจาคจากนายสมพงษ์ วงศ์นพรัตน์เลิศ และ

เปิดด�าเนินการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 มีนักเรียนรุ่นแรก 904 คน โดยมี 

เซอร์อัลฟองส์	 วรศิลป์ เป็นอธิการิณีคนแรก บริหารงานโรงเรียนในต�าแหน่งผู้รับ 

ใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่”
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 บทเพลงทุกคนจงพร้อมกันดังขึ้น เสียงนักเรียนส่งเสียง “อาเวมารีอา” อย่าง

พร้อมเพรียง 

 นักเรียนต่างยืนเพื่อต้อนรับคณะสงฆ์ และพระสังฆราช ... 

 สายลมแผ่วเบา พร้อมด้วยเสียงบทเพลงที่ดังขึ้นในหอประชุม ... 

 นักเรียนต่างความเชื่อ แต่ขับร้องบทเพลงได้อย่างจับใจน่าฟัง 

 ผมนึกย้อนถึงความหมายของค�าว่า “อัสสัมชัญ” ที่ท่านภราดา ฟ.ฮีแลร์ ได้

ให้ความหมายไว้ 

 ว่าสถานที่ก่อให้เกิดความรู้ ... 

 เมื่อเขาได้รับความรู้ จึงสามารถน�าความรู้นั้นไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต 

ตามรูปแบบของตน ... 

 

 คิดถึงบทเทศน์ที่พระคุณเจ้าพิบูลย์ ได้ให้กับบรรดาเด็กๆ พระคุณเจ้าให้

นักเรียนพูดตามว่า อัสสัมชัญคืออะไร ... คือแม่พระรับยกขึ้นสวรรค์ ... แล้วเราจะทำา

อย่างไรถึงจะได้ไปสวรรค์ ... ก็คือรักษาศีลห้า และรักเพื่อนพี่น้อง ... ที่น่าทึ่งกว่าหมด 

คงจะเป็นคำากล่าวตอบของพระคุณเจ้าสิริพงษ์ ที่ผมก็เห็นด้วย ... เมื่อเวลาที่เด็กๆ 

ต้องเงียบในพิธีกรรม เขาสามารถทำาให้เด็กๆ อยู่นิ่งได้ มีสมาธิ และร่วมพิธีกรรม 

ได้อย่างดี ... 

4

 ภาพพระสงฆ์อาวุโสท่านหนึ่ง “คุณพ่ออารี วรศิลป์” ... ผมจำาได้ว่าก่อนหน้า

น้ัน ผมและพระคุณเจ้าพิบูลย์ ได้ไปเย่ียมและพบท่านท่ีบ้านพัก และวัดแม่พระอัสชุมตา 

ซึ่งห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร ... คุณพ่อพาผมไปดูอาณาบริเวณของวัด มีห้อง 

มีอาคาร มีส่วนที่เป็นที่พัก มีหอประชุม และสุดท้ายก็มีสุสาน ... บางทีเราคิดถึงวัน

สุดท้ายก็ได้ เมื่อมีพร้อมทุกอย่างแล้ว ... ที่ผมประทับใจไม่ลืมคือ คุณพ่อพาผมไปดู

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ที่เต็มไปด้วยแฟ้ม มีเครื่องพิมพ์ดีดวางบนโต๊ะ มีหนังสือสำาหรับ

สวดภาวนา ... คุณพ่อเล่าต่อว่า “เขียนบทร�าพึงมาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี เขียน 

ทุกวัน อ่าน และร�าพึงทุกวัน” .... 

 คนทำาอะไรสม่ำาเสมอ ทำาทุกวัน เป็นประจำา ท่ีทำาได้ก็เพราะว่า “รัก” ... พระสงฆ์

แบบอย่างท่านนี้ ทำาให้เรามองเห็นชีวิตสงฆ์ที่ยึดติดกับพระวาจาของพระเจ้า .... แม้ดู

ว่ามีหลายสิ่ง แต่ที่ต้องมีมากที่สุดคือชีวิตพระ ... ชีวิตที่ติดกับพระวาจาของพระเจ้า 

....

ปล.

 ความประทับใจท้ายสุดเกี่ยวกับการฉลองโรงเรียนครบ 20 ปี ในนาม 

อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำานารายณ์ ลพบุรี ... คือสุนทรพจน์ ที่เซอร์อธิการิณี ได้กล่าว 

“โรงเรียนมุ่งส่งเสริมบรรดาบุคลากรและนักเรียน ในการเป็น “ผู้ให้” .... คนเราไม่เพียง

แต่ถูกสอนให้ได้รับความรู้เท่านั้น แต่ “การให้” คือผลของ “ความรัก” ” ... 

 ความรัก และความรู้ จึงต้องเดินเคียงคู่กัน ในการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก 

หรือบางที “ความรัก” ต้องนำาหน้าด้วยซ้ำาไป ... สังคมอยากเห็นคนใจกว้างมากกว่า

แค่ใจคับแคบ....
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เพื่อประกอบพิธีศีลกล่าวให้ “ค�ามั่นสัญญาใจอันอมตะนิรันดร์” อย่างสง่า ต่อหน้า

พระเจ้า ประธานพิธีและพ่อแม่พยาน-พ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า  ตลอดจนพี่น้องญาติสนิท

มิตรสหายและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย

จากวันนั้นถึงวันนี้ สิริอายุของคุณตาสิงห์ นับได้ 93 ปี โดยได้ถึงแก่กรรม

ทำาให้ต้องจากลาไปบ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์  ปล่อยให้ยายแตงในวัย 91 ปี อยู่ต่อไป

บนเตียงผู้ป่วย ล้อมรอบด้วยลูกๆ 10 คน และหลานๆ อีกร่วม 64 คน

วิถีชีวิตครอบครัวคริสตชนภายในหมู่บ้านบุญราศีท้ังเจ็ดแห่งสองคอนนั้น  

สองตายายได้เล้ียงดูและอบรมบ่มเพาะความเช่ือศรัทธา อุปนิสัยและคุณธรรมอันจำาเป็น

ในฐานะคริสตชนด้วยความใส่ใจ  ไม่เพียงสอนด้วยวาจา  แต่ยังให้แบบอย่างของชีวิต

ที่ติดตราตรึงใจไว้กับลูกหลานเป็นพิเศษ อาทิ การเอาใจใส่ดูแลสนับสนุนบุคลากรและ

วัดวาอาราม การหมั่นไปวัดไปวาสม่ำาเสมอ เรียนรู้จักที่จะภาวนาที่บ้านและทำาหน้าที่

การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งรักสมัครสมานสามัคคีกับพี่น้อง ปราศจาก

การทะเลาะเบาะแว้งกัน

l วัดไม่ขาด ศาสนาถือ ซื่อปฏิบัติ

ยึดบัญญัติ พระวาจา ภาวนาเสมอ

เป็นแบบอย่าง แนวทางคริสต์ จิตเลิศเลอ

ใจปรนเปรอ เสนอสนอง ครองหลักธรรม

ความเป็นหัวหน้าผู้นำาครอบครัวของคุณตา  แสดงออกในคุณธรรมของ

ความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็งและพากเพียรอดทน  ทั้งในที่ไร่ที่นาและที่สวน  ตลอดจน

ในลำาน้ำาโขงด้วยการหาปลา ด้วยวิธีต่างๆ  และเมื่อติดปลาได้มาก  ก็จะใช้ทำาอาหาร

ในครอบครัวและแบ่งปันกับเพื่อนบ้าน 

l อยู่เรียบง่าย ใช้ชีวิต  สนิทรัก

คอยฟูมฟัก สมัครสมาน สานใจสนอง

พ่อแม่ลูก ร่วมผูกพัน มั่นปรองดอง

ยึดครรลอง ครองครอบครัว พลีตัวเอง 

จากความประพฤติในวิถีชีวิตครอบครัว  ยังส่งผลต่อไปในการเป็นประจักษ์ 

พยาน ท้ังในและนอกท่ีชุมชนของตน อย่างเช่นคุณตาได้เคยเสียสละช่วยเหลือคนอพยพ

หลบภัยหนีร้อนมาพึ่งเย็นจากประเทศลาว  นอกนั้นยังได้เป็นกรรมการสภาภิบาล 

ร่วมงานกันในทุกกิจกรรมและพัฒนาวัดวาและหมู่บ้านชุมชนของตน ให้ก้าวหน้าใน

ทุกด้านด้วยจิตอาสา  และแม้ในกรณีเสียสละในแต่ละปี เพื่อบริจาคข้าวช่วยสนับสนุน

บ้านเณรอาราม ทุกอย่างนั้นได้ทำาด้วยเต็มใจและให้ด้วยความยินดีเสมอมา

l อยู่หมู่บ้าน สองคอน  ย้อนประวัติ

ศาสนาชัด จิตศรัทธา บุญราศี

เชื่อพระเดียว กลมเกลียวรัก สามัคคี

พร้อมยินดี เป็นพี่น้อง ครองชุมชน

 ความเป็นคริสตชนทั้งในครอบครัวและชุมชนนั้น  ย่อมสอดคล้องกลมกลืน

กันด้วยการประพฤติตนและร่วมประสบการณ์ชุมชนที่เห็นเด่นชัดเป็นประจักษ์พยาน

แห่งความรัก  ที่เสียสละรับใช้และอภัย ไว้ใจในพระและให้กำาลังใจกัน  ทั้งในลักษณะ

รู้จักรักตนเอง คู่ชีวิตและสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงพี่น้องเพื่อนบ้านในวิถีชุมชน

วัด  อันสะท้อนถึงคุณลักษณะครอบครัวของพระศาสนจักร ทั้งในระดับท้องถิ่นและ

สากล

 ภาพถ่ายคุณยายแตงในวัย 91 ปี แต่ยังมีสายตาที่ดี กำาลังอ่านอุดมสาร 

รายสัปดาห์  เพื่อยืนยันว่าทุกอาทิตย์คุณยายตื่นเต้นดีใจที่ได้ติดตามอ่านข่าวคราว

ความเคลื่อนไหวของพระศาสนจักรที่คุณยายรัก พร้อมๆ กับเป็นแบบฉบับที่แสนดี

สำาหรับเราคริสตชนทั้งหลาย

 l สายตาวัด  ยังชัดอ่าน สารศาสนจักร

 ด้วยจงรัก ตระหนักรู้ เชิดชูค่า

 “อุดมสาร” สื่อสร้างสรรค์ ฉันศรัทธา

 ทุกครั้งครา หยิบมาอ่าน เบิกบานใจ     

และท้ายที่สุด แต่ก็เป็นสุดยอดของหัวเรื่องข้างต้น นั่นคือยายต้องมาประสบ

กับข่าวสุดเศร้าอาลัย ในการจากไปของสามีสุดที่รัก  คุณตาราฟาแอล สิงห์ ว่องไว 

ที่ได้ลาจากไปพบพระบิดาเจ้าและชาวสวรรค์  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ภาพถ่าย

บั้นปลายชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงรักแท้อมตะตามพระประสงค์ของพระตลอดชีวิต

ของคุณตาและคุณยายต่อหน้าลูกๆ หลานๆ และพวกเราทั้งหลายในขณะนี้ก็คือ การ

ยื่นมือสัมผัสกันด้วยสำานึกของสายสัมพันธ์แห่งรักอันจีรังยั่งยืนเพื่อยืนยันว่า ศีลกล่าว

ให้ “คำามั่นสัญญาใจอันอมตะนิรันดร์”

l อาลัยลา  สามีจาก มากคึดฮอด(คิดถึง)

แทบตลอด  ภาวนาให้ ส่งใจถึง

มองรูปถ่าย ฉายสะท้อน ย้อนคำานึง

รักตราตรึง มีถึงกัน  นิรันดร

บทคว�มโดย	คุณพ่อประยูร	พงษ์พิศ

ศีลกล่าวให้ “ค�ามั่นสัญญาใจอันอมตะนิรันดร์” (ต่อจากหน้า 20)
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 วัดมารีย์สมภพ 

บ้านแพน อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดินัล 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ. 

สมุทรสงคราม ฉลองอาสนวิหารวันอาทิตย์ท่ี 8 กันยายน 

เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน สอบถามโทร. 0-3470-3219 

โทรสาร 0-3470-3298

 วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

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.

 

 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. 

สังฆมณฑลเชียงราย

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ติดต่อจองพื้นที่

ขายสินค้า 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 (ก�าหนดการ 

ตรีวาร เพื่อเตรียมจิตใจ พิธีบูชาขอบพระคุณ วันที่ 1 

กันยายน เวลา 08.30 น. คุณพ่อไพโรจน์	เกตุรัตน์ /  

วันที่ 8 กันยายน เวลา 08.30 น. คุณพ่อม�โนช	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 (ก�าหนดการตรีวาร 3 ครั้ง เพื่อเตรียมจิตใจ 

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน เวลา 07.30 และ 

10.00 น. ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน เวลา 

07.30 น. และเวลา 10.00 น. ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 

22 กันยายน เวลา 07.30 น. และเวลา 10.00 น. โดย 

คุณพ่อฟิลิป	 ชูศักดิ์	 บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง พิธีอภัยบาปรวม 

วันพุธที่ 25 กันยายน เวลา 19.00 น. โดยคุณพ่อ 

ยอแซฟ	 พนศรี	 ทองคำ�,	 OMI ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่) 

 วัดนักบุญมีคาแอล อ่างทอง ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (พิธีมิสซาเทศน์ตรีวารเตรียม 

จิตใจ ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พิธีมิสซา  

08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 10.00 น. โดยคุณพ่อ	

เจริญ		เวียนสิรินันทโชติ,   C.Ss.R.	 (บ้านเณรคณะ

พระมหาไถ่ สามพราน) วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พิธี

มิสซา 08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 10.00 น. โดย 

คุณพ่อวิรัช	อมรพัฒน�,	 	 	C.Ss.R. (เจ้าอาวาสวัด 

พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี) ค่�าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พิธี 

มิสซา 19.30 น. โดยคุณพ่อชวลิต	 กิจเจริญ	 จิตตา- 

ธิการคณะพลมารีย์ประเทศไทย หลังพิธีมีถวายช่อดอกไม้

แด่แม่พระ)

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

พระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑล เป็นประธาน 

 วัดแม่พระลูกประค�า 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 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ. 

แม่ฮ่องสอน ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน

 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย ฉลอง

อาสนวิหารวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 10.00 น.

 วัดพระตรีเอกภาพ และนักบุญยอห์น ปอล 

ที่ 2 เทอดไทย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. 

 วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กลางดง  

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 

สิงหาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟ สมชัย  

พงศ์ศิริพัฒน์ อุปสังฆราช เป็นประธาน

 วัดมารีย์สมภพ (โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี  

นครราชสีมา) ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเบเนดิ๊ก ภักดีชุมพล บ้านห้วย 

หินฝน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ที่  

14 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดมารดาพระศาสนจักร (หนองกุง) บ้าน

หนองพวง ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด เขาใหญ่ จ. 

นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น.

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

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



ปีที่ 43 ฉบับที่ 36 ประจำ�วันที่ 1-7 กันย�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ที่นี่มีนัด
] ฉลองครบ 50 ปี คณะธิดาเมตตาธรรม ที่เข้ามา 

ทำางานในประเทศไทย ท่ีบ้านน้อยสามเหลีย่ม 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 18 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 / 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซาท่ีวัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี  

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร.  

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

] แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ใหญ่ที่กำาลังเรียน 

คำาสอน และคริสตชนที่สนใจ เข้าร่วมเพิ่มพูนความรู้ 

คริสตชน ในหัวข้อ “350 ปีมิสซังสยาม ประวัติศาสตร์

พระศาสนจักรในผืนแผ่นดินไทย” วันเสาร์ที่ 14 

กันยายน 2019 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวันทา 

มารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ (สาทรใต้) โดยอาจารย์พุฒิพงศ์  

พุฒตาลศรี เป็นวิทยากร ค่าลงทะเบียน 100 บาท 

ติดต่อสอบถาม คุณจักรายุทธ เอี่ยมละออ แผนก 

คริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่  E-mail : rciamissionbkk 

@gmail.com Line : jakkayoot โทรศัพท์ 0-2681- 

3835, 08-6167-7205 โทรสาร 0-2681-3836 

ภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน คุณพ่อเอกมัย 

เหลือหลาย / วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม คุณพ่อ 

มานะชัย ธาราชัย เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทา 

มารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-

9371

] 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

ทั้งหมดเพื่อทำาบุญบ้านเณรฯ 

 กำาหนดการ : 04.30 น. ลงทะเบียนและรับเสื้อ  

(สำาหรับผู้ที่ไม่ได้มารับ)  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 ทำาบุญ 3,000 บาทขึ้นไป

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า

ร่วมฝึก “สำารวมจิตภาวนา 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 เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกสำารวม 

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์ 

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้นำา

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

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

ประกอบการเรียน) รับจำานวน 20 ท่าน  หมดเขต

การรับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 นี้ ราย

ละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร. 09-2585-6113 หรือ 

E-mail : Prachachart24@gmail.com

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

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 

ทำาบุญลุ้นโชค 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

ทำาการ

] หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก วันนี้ พี่ขอชวนน้องๆ มา ดีท็อก 
(Detox) โลกออนไลน์ กันครับ เพราะโลกออนไลน์บั่นทอนชีวิตจนเกินไป เราเลยมา
ดูเหตุผลที่คนหันมาสนใจ ‘Digital Detox’ กันครับ
 หมู่นี้ไม่ค่อยเห็นเพื่อนใน facebook เลย หรือเราไปทำาอะไรให้เขาบล็อกเอา
หรือเปล่า? หรือถูก unfriend ไปแล้ว เพราะเราถ่ายเซลฟี่ในฟิตเนสทุกครั้งจนเพื่อน
รำาคาญ ก็ได้แต่คิดสาละวนต่างๆ นานา จน 2 เดือนถัดมา เขาปรากฏตัวอีกครั้งผ่าน
สเตตัสสั้นๆ “ไป Detox โลกออนไลน์มา!…กลับเข้ามาดูนิดหน่อย…ไม่ได้เล่นบ่อย
แล้วนะ”
  น่าแปลกไปกว่านั้นคือ เพื่อนคนนี้ไม่ใช่คนเดียวที่ไปทำา detox แต่คนใน 
เฟรนด์ลิสต์หลายคนกำาลัง inactive account จนน่าประหลาดใจ ประชากรเพื่อนเริ่ม
หายหน้าหายตาไปเรื่อยๆ ราวทหารกรำาศึกที่ชินชาต่อความวุ่นวายของโลกออนไลน์ 
คุณเริ่มหวั่นใจหน่อยๆ ว่า วันหนึ่งอาจไม่สามารถรับรู้การเป็นอยู่ของพวกเขาผ่าน
หน้าจอ news feed ได้อีกต่อไป เมื่อผู้คนหนีโลกออนไลน์ เลี่ยงการแตะเทคโนโลยี
สื่อสาร ที่พยายามเรียกร้องความสนใจทุกวินาที เทรนด์การทำา ‘Digital Detox’ จึง
กำาลังมาแรง หลายคนพูดถึงข้อดีของการละทางโลก (โซเชียล) เพื่อเติมเต็มตัวเองและ
โฟกัสในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ แต่เหลวทุกครั้งเวลาที่มือถืออยู่ในมือ

เสียง Notification ป่วนจิต
 คนส่วนใหญ่คงได้ยินเสียง “ตุ้งๆๆๆๆ” จากระบบเตือนข้อความมากกว่า
เสียงโทรเข้า พวกเราส่วนใหญ่ล้วนมีสมาร์ตโฟนติดตัวชนิดที่ว่าหนึบแน่นตลอด 24 
ชั่วโมง อยู่ในรถก็ใช้เปิด GPS อาบน้ำาก็ยังเปิดเพลง วิ่งก็ยังต้องเปิด App ต้องยอมรับ
ว่ามือถือเป็นตัวกลางมหัศจรรย์ที่ทำาได้ทุกอย่างเคียงคู่ไปกับชีวิตของเรา แต่ถึงอย่าง
นั้นก็พยายามแนบชิดกับชีวิตของเราจนเกินเลยแบบไม่รู้เวล่ำาเวลา เพราะทุกครั้งที่คุณ
เช็ค email คุณก็อาจจะเผลอไปกดดูคลิปใหม่ใน YouTube ที่ subscribed ไว้ เผลอ
ไปกดฟังเพลงใหม่ เผลอไปกดดู meme ใน 9GAG เผลอไปกดรับคูปองส่วนลด จน
ท้ายที่สุดแล้วแค่จุดประสงค์แรกที่ไม่ซับซ้อนอะไรเลย เพียงเช็ค email ก็กลับทำาไม่
สำาเร็จ เพราะสมองของเราเป็นนักเดินเล่นเรื่อยเปื่อย หายเข้ารกเข้าพงได้ง่ายกว่าอะไร
ดี
 งานวิจัยใหม่ๆ ที่ศึกษาถึงโลกโซเชียลมีเดีย ชี้ชัดตรงกันว่า ภาวะติดมือถือ
ก็เป็น ‘การเสพติด’ (addiction) ในรูปแบบหนึ่ง สมองของมนุษย์โหยหาสิ่งเร้า 3 
ประการหลักๆ คือ  “รื่นรมย์ รวดเร็ว เหนือความคาดเดา”  ซึ่งโลกโซเชียล ออนไลน์
สามารถให้สิ่งเร้าทั้ง 3 ประการได้ครบอย่างน่าอัศจรรย์ สมองจึงหลั่งสารที่มอบความ
รู้สึกดีอย่าง  ‘โดปามีน’ (dopamine) ให้เป็นรางวัลทุกครั้งที่จับมือถือขึ้นมา
 ระบบ notification นี้ก็ร้ายกาจอยู่ไม่น้อย ราวกับว่าคุณกำาลังเล่นหวย คอย
เสี่ยงทายว่า เสียงที่เรียกนั้นคืออะไร เพื่อนมาเมนต์ในรูปไหม มีใครถูกใจคำาคมเราหรือ
เปล่า notification มีคุณลักษณะที่ ‘สุ่ม’ (random) อยู่ไม่น้อย ซึ่งเข้าเกณฑ์ประการ
ที่ 3 ได้แก่ ‘เหนือความคาดเดา’
 ความคาดหวังลึกๆ ยิ่งทำาให้โดปามีนพุ่งขึ้นกระฉูดแบบคูณ 2 คล้ายกับ
เล่นเครื่องสล็อตแมชชีน เอาจริงๆ แอปโซเชียลยอดฮิตต่างๆ ถูกออกแบบไว้อย่าง
จงใจ ในการใช้ประโยชน์จากระบบสมองของมนุษย์ที่ค่อนข้างแนบเนียน (แน่นอนว่า 
นักพัฒนาหลายคนคงเป็นหนอนหนังสือประเภท Brain’s reward system ที่ 
เข้าใจกลไกการทำางานของสมองโดยตั้งใจหรือโดยสัณชาตญานก็ตาม) ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook, Snapchat, Instagram, Line และ Tinder  ที่ดึงดูดให้คุณหยิบมือถือ
ขึ้นมาดูบ่อยๆ ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเตือน

ภาวะโหยหาสมาร์ตโฟนบั่นทอนคุณภาพชีวิต
 ติดมือถือคงไม่ร้ายกาจ ถ้าเราแค่ติดมันเพียงผิวเผิน แต่ในความเป็นจริง
กลับส่งผลต่อคุณภาพชีวิต มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสุขภาวะทางอารมณ์
 งานศึกษาของปี ค.ศ. 2017 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Psychological 
Science  เผยว่า วัยรุ่นที่ใช้เวลาต่อเนื่องบนมือถือมากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไปราว 34% 
มีโอกาสตัดสินใจฆ่าตัวตาย (ทั้งทำาสำาเร็จและไม่สำาเร็จ) มากกว่าวัยรุ่นที่เล่นมือถือ
น้อยว่า 3 ชั่วโมง แม้มือถืออาจไม่ได้เป็นผู้ต้องหารายสำาคัญอันเป็นสาเหตุให้ใครๆ 
ฆ่าตัวตาย แต่มันดึงความสนใจเราไปจดจ่อกับ feedback มากกว่าที่เราจะสัมผัสจาก
ตัวเราเอง ผลักดันให้เรารู้สึกวิตกกังวล เครียดเรื้อรัง และอาจเกิดอาการนอนไม่หลับ 
จากสาเหตุที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเครียดอยู่ต่อเนื่อง และไม่ลดต่ำาลงกว่าปกติ
 พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มมีนโยบายให้ลูกๆ อยู่ห่างมือถือ จำากัดเวลาเล่น และ
ให้พวกเขาอยู่กับส่ือท่ีหยิบจับเชิงกายภาพได้มากข้ึน ซ่ึงล้วนได้รับการยืนยันจากบรรดา
แพทย์ว่า ‘ควรทำา’ และต้องค่อยเป็นค่อยไป

ความเงียบที่ท้าทาย
 ก้าวแรกยากเสมอ! หากมือถือนั้นติดตัวคุณยิ่งกว่าอะไรดี การวางมันลง
หรือปิดเครื่องสัก 2-3 ชั่วโมงก็อาจทำาให้เรารู้สึกสติแตก คนที่พยายามทำา Digital 
Detox ต้องต่อสู้กับความอยากที่ฉุดรั้งให้เราต้องหยิบมือถือมาเช็ค เพราะรายละเอียด
ชีวิตทุกมิติของเราฝากไว้กับมือถือ  นัดหมายทุกอย่างถูกบันทึกไว้ ไหนจะลูกค้าที่ 
ถ้าไม่ตอบทันทีก็อาจเสียพวกเขาไป งานท่ีทำาผูกมัดกับโลกโซเชียล ย่ิง ‘เป็นไปไม่ได้’ 
สำาหรับหลายๆ คน ความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ถูกนิยามไว้ใหม่ให้ทันสมัยว่า 
‘Nomophobia’ ที่มาจาก No-Mobile-Phobia (ก็ช่างคิดชื่อเนอะ) คือความกลัว
เมื่อไม่มีมือถือติดตัว  ซึ่งมีคนสัดส่วน 1 ใน 4 ที่กำาลังพัฒนาอาการกลัวนี้ เคยมีงาน
ทดลองในปี ค.ศ. 2017 ที่ให้ผลลัพธ์ว่า เมื่ออาสาสมัครไม่ได้รับสายเรียกเข้า หัวใจจะ
เต้นแรงขึ้น ความดันโลหิตจะเพิ่มสูงขึ้นโดยทันที  เกิดเป็นภาวะวิตกกังวลเรื้อรัง
 แต่ถ้าการทำา Digital Detox ยากขนาดนั้น ทำาไมถึงมีคนทำาได้? หัวใจ
ส�าคัญคือ ค่อยๆ ปรับและแบ่งเวลาการใช้มือถือที่เป็นสัดส่วน   ไม่ถึงกับต้อง
ห่าง Facebook เลยเป็นเดือนๆ อย่างที่คนอื่นทำา หากคุณยังต้องทำามาหากินบน 
Platform นี้อยู่ เช่น ในช่วงเวลาก่อนนอน 3 ชั่วโมง ปิดการเตือนทุกแอปเพื่อให้
ร่างกายเข้าสู่โหมดเตรียมตัวนอน อ่านหนังสือที่ตั้งใจไว้ หรือหากอ่านบน E-Reader 
ก็ควรปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 ลองปิดการเตือนของแอปที่คุณคิดว่าไม่มีประโยชน์ ค่อยๆ ขยายขอบเขต
เวลาที่สามารถทำาได้ทีละน้อย โดยคนส่วนใหญ่ที่สามารถทำาได้ เนื่องจากพวกเขา
กำาลังซุ่มทำาโปรเจกต์อะไรบางอย่าง ที่ไม่จำาเป็นต้องโชว์บอกใครๆ ใน Facebook 
รวบรวมความตั้งใจและสมาธิไปยังสิ่งนั้น หลายคนบอกว่าเมื่อทำา Digital Detox แล้ว 
ช่วยทำาให้เขาโฟกัสอะไรได้สำาเร็จดีขึ้น ได้สำารวจการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ช่วยเพิ่ม
ทักษะการแก้ปัญหา รู้สึกจัดการกับอารมณ์ได้ดี ที่สำาคัญไม่รู้สึกถูกบังคับ
 “ต่อไปทุกครั้งที่เราหยิบมือถือ คือเราต้องการใช้มัน มือถือไม่ได้สั่ง 
หรือเรียกร้องให้เราหยิบอีกต่อไป”
 ถึงเราจะพลาดอะไรไปบ้างในโลกออนไลน์ แต่ชีวิตส่วนตัวของเรายังโลดแล่น
อยู่นอกจอได้อย่างอิสระ ถึงจุดหนึ่งทุกคนก็ต้องแลกกันว่า เลือกทางไหนจะคุ้มกว่า
กันในระยะยาว
 อ้างอิงข้อมูลจาก Increases in Depressive Symptoms, Suicide-
Related Outcomes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 
2010 and Links to Increased New Media Screen Time Nomophobia: A 
Rising Trend in Students
 
  น้องๆ เยาวชนครับ เรามาเริ่มท�า Digital Detox กันสักเดือนละครั้ง 2 ครั้ง
ดีไหมครับ เราอาจจะมีเวลาค้นพบขุมทรัพย์ใหม่ๆ ในตัวเราเองก็ได้นะครับ แล้วพบ
กันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า....สวัสดีครับ
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อีกดาวดวงหนึ่ง
บนเส้นตัดแห่งความคิดถึง

ถ้าหนังสือหนาประมาณ ไม่เกิน 350 หน้า 

จะทดแทนความคิดถึงของเราได้จริงไหม? ผมก�าลังพูดถึง 

ต้นฉบับหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งเข้าโรงพิมพ์ไปแล้ว และใน 

ไม่ช้าคงได้ออกมาอวดโฉมให้เราเห็นเป็นรูปเล่ม หนังสือ

หนาขนาดนี้ใครเป็นผู้เขียนกันนะ ใครจะกล้าออกตัวแรง 

แซงโค้งไปพิมพ์ผลงานหนังสือเล่มหนาเตอะที่จะแน่ใจ 

ได้แค่ไหนว่าขายได้? ค�าถามทั้งหมดเราพบได้ในหนังสือ

เล่มนี้ที่ชื่อว่า “๑๐๐	ปี	อุชเชนี	กวีที่เร�รัก”

 เมื่อผมมาท�าหน้าที่ ในส�านักงานสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย ผมก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับสุดยอด 

ฝีมือทางงานสื่อมากมาย แน่นอนบางคนเป็นของจริง 

บางคนอาจต้องการเวลาฟูมฟัก บางคนก็อาจจะเหมาะสม

กับบางเรื่องบางเวลา แต่แน่นอนของจริงจะอยู่ยาวนาน แม้

กาลจะผ่าน หรือชีวิตจะล่วงเลย และของจริงที่ผมพูดถึงนี้

คือ อุชเชนี

 อุชเชนี หรือท่ีผมเรียกติดปากว่า อ�จ�รย์ประคิณ 
ให้ความคิดถึงเธอเดินทางไปอย่างไร้เป้าหมาย เมื่อคิดถึงอุชเชนี กวีที่พวกคุณ 

หรือพวกเรารัก ให้มาที่นี่ ที่หนังสือเล่มนี้ และค่อยๆ   เปิดแต่ละหน้า แต่ละบท 

แต่ละบรรทัด ผมเชื่อแน่ว่าความคิดถึงจะถูกปลดปล่อย และผมเชื่อแน่ว่าความ

คิดถึง อุชเชนี กวีที่เรารัก จะเป็นความร�าลึกถึงที่สวยงาม

                อุชเชนี กวีที่เรารัก ถ้าเราจะรักใครสักคนเพราะเขาสวยงาม น่ารัก ถูกตา

ต้องใจคงไม่น่าแปลกอะไร แต่ถ้าเป็นกวีท่ีได้สร้างบทประพันธ์มากมาย หลากหลาย 

ประเภท ให้โลกได้เรียนรู้ ให้ชีวิตได้เลียนแบบ ให้ลมหายใจได้สวยงาม และให้เรา

ได้สะสมคุณค่าของชีวิต ค�าว่ารักคงไม่พอ ค�าว่าผูกพันคงไม่ถึงใจ เพราะค�าเหล่า

นั้นถูกถ่ายทอดลงในความทุ่มเทของทุกคน ดังรายนามต่างๆ ของหลายๆ ท่าน

ที่ร่วมงาน ด้วยหัวใจเกินร้อย เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ

เล่มนี้

 ถ้ามีคนเคยพูดไว้ว่า “ความคิดถึงเดินทางได้” แต่คนที่เราคิดถึง ไม่ได้

อยู่บนโลกใบนี้แล้ว “ความคิดถึงของเราจะเดินทางไป ณ ที่แห่งใดกัน?” ผมเชื่อ

ว่าถ้าอุชเชนียังมีชีวิตอยู่ เธออาจจะตอบว่า “ถ้าคิดถึงอุชเชนี ก็ให้สร้างท�าสาน

ต่อส่ิงท่ีดีงาม” ผมเช่ือว่าส่ิงน้ีเป็นความคิดถึงท่ีจับต้องได้ เป็นสถานท่ีท่ีอยู่ไม่ไกล 

และเราสามารถเดินทางไปถึงกันได้ทุกคน”

 หนังสือ ๑๐๐ ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก ได้คุณณรงค์ฤทธิ์	ยงจินด�รัตน์	

มาเป็นบรรณาธิการเล่ม โดยท�างานเคียงคู่ไปกับคุณวัชรี	กิจสวัสดิ์	บก.อุดมสาร 

ของเรา โดยมีฝ่ายศิลปกรรม คือคุณม�ริส�	 ช�ติย�ภ�	 และนักออกแบบปก 

มือต้นๆ ของเมืองไทยอย่าง คุณวิสิทธิ์	โพ นอกจากนั้นยังมีคณะที่ปรึกษา อาทิ 

อ.เน�วรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	อ.ชมัยภร	แสงกระจ่�ง	ศิลปินแห่งชาติ คุณจตุพล	 

บุญพรัด	บก.ใหญ่แห่งส�านักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ รวมกับสุดยอดฝีมือในฝ่ังศาสนา 

อย่าง เซอร์ม�รี	 หลุยส์	 พรฤกษ์ง�ม	 ไม่นับรวมนักเขียนแต่ละท่านที่มาบรรจง

บอกเล่าเรื่องราวของความคิดถึงลงในหนังสือเล่มนี้

 เมื่อสุดยอดฝีมือของวงการน้�าหมึก กับสายธารแห่งศาสนาและคุณค่า

ของความดีงาม เดินทางมาพบกันในจุดตัดแห่งความร�าลึกถึง 100 ปี ชาตกาล 

หนังสือดีๆ ก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งเล่มเพื่อประดับวงการนักเขียน แต่เหนือไปกว่านั้น 

คือประดับบนท้องฟ้าดุจดังดาวดาราดวงหนึ่ง แห่งคุณค่าวรรณกรรมชาติไทย

บรรณ�ธิก�รบริห�ร

(การประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี  3 ติดตามรายละเอียดได้ที่   

www.eugenieawards.com ใกล้ปิดรับสมัครผลงานกันแล้วนะครับ)

เมื่อแรกเริ่มรูจ้ัก และคุ้นเคยมาเป็นระยะๆ จนถึงในวันท่ีอาจารย์จากไปอย่างสงบ 

ภาพหลายๆ ภาพยังอยู่ในความทรงจ�า ผลของชีวิตมากมายที่ตามมา ไม่ว่า 

จะเป็นผลงานที่นับแทบไม่หมด ทั้งกวี ความเรียง บทเพลง บทแปล ฯลฯ 

คนๆ หนึ่งจะเอาเวลาที่ไหนมารังสรรค์ผลงานชิ้นเอกได้ขนาดนี้ ถ้าหนึ่งไม่ใช่ 

อัจฉริยะ และสองมากไปกว่านั้นคือ ถ้าไม่ใช่คนที่ใส่ใจ สนใจ และมีความตั้งใจ 

จริง ความตั้งใจเหล่านั้นหลอมรวมกับแรงจูงใจ ที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรศิลปินคนนั้น 

ย่อมรู้ดี ไม่น่าเชื่อว่า อุชเชนีจากเราไปได้ 3 ปีแล้ว การจากไปอาจเป็นเรื่องหนึ่ง 

แต่การมอบผลงานที่อมตะและไม่ว่าวันเวลาจะล่วงผ่านแค่ไหน สิ่งเหล่านี้ยังคง

อยู่คู่โลก คู่สังคมไทยต่อไป ผมโชคดีที่ได้เขียนค�าน�าในหนังสือเล่มที่ว่านี้

“คิดถึง...อุชเชนี

 มีคนเคยพูดไว้ว่า “ความคิดถึงเดินทางได้” แต่ถ้าคนที่เราคิดถึง ไม่ได้

อยู่บนโลกใบนี้แล้ว “ความคิดถึงของเราจะเดินทางไป ณ ที่แห่งใดกัน?”

 สายลมร้อนจากเราไป ทิ้งให้ฤดูฝนช�าระล้างความร้อนรุ่มทั้งอากาศ

ภายนอกและบรรยากาศภายในหัวใจ ในขณะที่ฤดูกาลให้บทเรียนเรื่องวัฏจักร 

ชีวิตคนก็สอนเรื่องความไม่แน่ไม่นอน ในวันที่เราอาจได้ยินเสียงเด็กร้องไห้งอแง

จากที่ไหนสักแห่ง อาจมีเสียงร้องไห้เช่นกัน แต่เป็นเสียงโหยหวนเศร้าสร้อย 

กับการจากไปของใครบางคน การผ่านพ้นของอีกชีวิตหน่ึง เคยไหมท่ีในยามสาย

ของตะวันฉาย ที่เดินทางออกไปนอกบ้านพร้อมชุดสวยงามเพื่อจะไปให้ก�าลังใจ 

หนุ่มสาว หรือชายหญิงคู่หนึ่ง เพื่อจะสร้างครอบครัวใหม่ แต่เมื่อตกเย็นกลับนั่ง

ซึมไปกับเสียงสวดส่งวิญญาณของคนที่เรารักได้ลาจากโลกนี้ไป ความคิดถึง

เดินทางได้ไกลแค่ไหน ความคิดถึงก็ไม่เคยแปรเปลี่ยนอะไรได้ นอกจากค่อยๆ

บอกเราว่า “ยอมรับ” และเรียนรู้ที่จะแปรเปลี่ยนความคิดถึงนั้นเป็น “พลังบวก” 

ยิ่งคิดถึงแค่ไหน ก็ยิ่งบอกกับเราว่า “ให้ระแวดระวังการใช้ชีวิต” “ให้ใช้เวลา 

ทุกวินาทีให้มีค่าสูงสุด”

 อุชเชนี อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในปี 2019 นี้ 

เธอจะมีอายุครบ  100  ปี  จะเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายที่ความจริงก็คือเธอ

จากเราไปแล้ว  เธอจากเราไปถึง 3 ปีแล้ว แต่ความจริงกว่านั้นก็คือ ท�าไมเรายัง 

ไม่สามารถลืมเธอได้ ไม่ใช่เพียงลูกหลาน ญาติพี่น้องที่พูดและระลึกถึงเธอ แต่

กวี นักเขียน นักอ่าน ศิลปิน นิสิต นักเรียน ครู หรือผู้คนที่แทบไม่รู้จักเธอเลย 

ในขณะท่ีเธอมีชีวิตอยู่ จดจ�าและร�าลึกถึงเธอ คณะผู้จัดท�าหนังสือเล่มน้ีจึงไม่ปล่อย
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วันที่ 8 สิงหาคม 2019  แผนกแพร่ธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา และ

ฆราวาสแพร่ธรรมวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว ร่วมกันฝึกเด็กๆ ในชุมชน 

เยีย่มเยยีน ภาวนาสำาหรับผูป่้วยติดเตยีง ฝึกให้เดก็ๆ เสยีสละแบ่งปัน ให้กำาลงัใจ

ผู้ดูแล และผู้ป่วย

“ฉลองนักบุญอัลฟอนโซ” คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R. อธิการ 

เจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส

ฉลองนักบุญอัลฟอนโซ และพิธีมอบเข็มคณะให้แก่สามเณรคณะพระมหาไถ่ 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2019 ที่บ้านเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่ สามพราน

“ฉลองภายใน” คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองภายในวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด วันอาทิตย์ที่ 

11 สิงหาคม 2019

“การปรึกษาฝ่ายจิต” สมาชิกคณะนักบวชทั้งหญิงและชายจากคณะ

นักบวชต่างๆ พร้อมทั้งฆราวาสผู้ทำางานด้านการปรึกษาฝ่ายจิต ท้ังในและ

ต่างประเทศ จำานวน 55 คน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันมุมมอง

พัฒนาการด้านการปรึกษาฝ่ายจิตของยุคปัจจุบัน ทั้งในบริบทด้านงานอภิบาล

และในบ้านอบรมของนักบวช นำาการสัมมนาโดยคุณพ่อฮัง ท.ฟาม, S.J. 

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - วันที่ 2 สิงหาคม 2019  ที่สวนเจ็ดริน จังหวัด

เชียงใหม่

ขอลายเซ็น

จาก 

พระคุณเจ้าวีระ 

อาภรณ์รัตน์

หนังสือ

สมณลิขิต

เตือนใจ 

Christus Vivit 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 6 
เราจะถอย

ไปไหน
พระเจ้าข้า

คำาสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ศีลกล่าวให้ “คำามั่นสัญญาใจอันอมตะนิรันดร์”
 จากความรักที่บ ่มเพาะจนสุกในจิตใจของเจ ้าบ ่าวเจ ้าสาว 

ในครั้งน้ัน  ซ่ึงชาวบ้านเรียกขานกันทุกวันนี้ว่าคุณต�สิงห์-คุณย�ยแตง		

ว่องไว	 เขาทั้งสองได้เข้าสู่ประตูวิหารของพระ (อ่านต่อหน้า 14)

เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส ์
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 (อ่านต่อหน้า 4)

 เพื่อเป็นการสะท้อน 

ถึงคำาพูดของปิตาจารย์

เราขอยำ้าบทเพลงสดุดีว่า 

“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้า

ว า ง ใ จ ใ น พ ร ะ อ ง ค ์ ”  

พระองค์ทรงเป็นท่ีพักพิง 

และพลังของเรา ทรงเป็น 

เกราะป้องกันเราในยาม 

ที่ เ ร า ตกทุ ก ข ์ ไ ด ้ ย า ก  

พระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของ

สัตบุรุษที่ร้องหาพระองค์ในยามที่พวกเขาทุกข์ยาก เพราะอันที่จริงแล้วในช่วง

เวลาเหล่านั้นการอธิษฐานภาวนาของเราจะถูกทำาให้บริสุทธิ์มากกว่าเม่ือเรา

ตระหนักว่าความปลอดภัยที่โลกให้นั้นมีค่าน้อยมาก มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะคง

อยูถ่าวร  มแีต่พระเจ้าเท่านัน้ทีจ่ะเปิดประตสูวรรค์ให้กบัผู้ทีด่ำาเนินชวีติอยูใ่นโลก  

มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้เรารอดได้

 “พระคริสตเจ้าทรงเป็นที่พึ่งสำาหรับสัตบุรุษที่ร้องหาพระองค์ในยามที่

ตกทุกข์ได้ยาก”

 (วันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 แม้ว่าช่วงนี้เป็นเวลาพักผ่อนในฤดูร้อน 

พระสันตะปาปาฟรังซิสก็ยังเสด็จถวายมิสซาเพื่อผู้อพยพ ณ มหาวิหารนักบุญ

เปโตร เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เวลา 11.00 น. พิธีมิสซาเพื่อ

ผู้อพยพลี้ภัยตรงกับโอกาสครบ 5 ปีแห่งการเสด็จเยือนของพระองค์ ณ ลัมเป

ดูซา (Lampedusa) เมื่อปี ค.ศ. 2013)

 เครดิตภาพ EvandroInetti




