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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง “ หนึ่ง 

ศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ” 100 ปี อาสนวิหาร 

อสัสมัชัญ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรตเิข้าสูส่วรรค์ 

ทั้งกายและวิญญาณ พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุข-

นิรันดร์ บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล บิชอป 

ฟิลิป บรรจง ไชยรา บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ บิชอป

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และ

บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันพฤหัสบดีที่ 

15 สิงหาคม 2019

คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ 

รับเกียรตเิข้าสูส่วรรค์ท้ังกายและวญิญาณ  และฉลอง 50 ปี ชมุชนแห่งความเชือ่ 

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

บรรดาคุณพ่อและภราดาคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทยร่วมเข้าเงียบและ 

พักผ่อนประจ�าปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “การบริการรับใช้แห่งการเป็นผู้น�าตาม

รูปแบบของพระเยซูคริสตเจ้า: การเดินทางไปเอมมาอูสและกลับไปสู่กาลิลี” 

ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2019 ที่เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
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สาส์นจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 
เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย
โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2019

เยาวชนที่รัก

 โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  เวียนมาอีกคร้ัง  ตามปกติพระคุณเจ้าสิริพงษ์  

จรัสศรี  จะเป็นผู้เขียนสาส์นถึงเธอ  ครั้งนี้เพราะท่านได้เสนอให้โอกาสพ่อไปร่วม 

ประชุมสมัชชาพระสังฆราชเรื่องเยาวชน  ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018  ที่กรุงโรม   

และเป็นแรงจูงใจให้พ่อไปร่วมงานเยาวชนโลก  21-27  มกราคม ค.ศ. 2019   

ที่ปานามา  พระคุณเจ้าจึงขอให้พ่อเขียนสาส์น

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรักเยาวชน  เหมือนนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และสมเด็จพระสันตะปาปา (กิตติคุณ) เบเนดิกต์ ที่ 16  

พระองค์ได้ออกสมณลิขิต  Chritus vivit   (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ )  เมื่อวันที่   

25 มีนาคม  2019 และพิมพ์เผยแพร่  วันที่ 2 เมษายน  2019  (8 ภาษา คือ  

อาหรับ  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  อิตาเลียน  โปรตุเกส  และสเปน)  

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้ด�าเนินการแปลเป็นภาษาไทย  จนส�าเร็จทัน

ฉลองแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์  องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย  

(15  สิงหาคม) เป็นสมณลิขิตหลังสมัชชา ตุลาคม 2018

1.  โป๊ปขอให้ฟังพวกเธอ

 พ่อตระหนักมากขึ้นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาขอให้เราฟังพวกเธอ 

มากขึ้น  ตั้งใจฟัง  ฟังเหมือนเรื่องศิษย์สองคนเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส  ซึ่ง

อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ  11  กิโลเมตร  (ลูกา  24:13-35)  และร่วม 

เดินทางด้วย  (accompaniment)  พ่อชอบสุภาษิตแอฟริกาที่พระองค์ยกมา

ในสมณลิขิต  ข้อ 167  ว่า “ถ้าเธออยากไปเร็วก็ไปคนเดียว  แต่ถ้าเธออยาก

ไปให้ไกล  ก็ต้องไปด้วยกัน”

 2.  สภาพแวดล้อมดิจิทัล

 เราผู้ใหญ่พยายามเข้าใจสภาพแวดล้อมดิจิทัล มีกล่าวถึงในข้อ (86-90) 

สื่อมีทั้งด้านดี  และด้านมืด  “สามารถท�าให้ผู้คนเสี่ยงต่อการเสพติด  การแยกตัว 

ออกจากสังคม  และการสูญเสียการติดต่อพบปะกับข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม...” 

(ข้อ 88) ผู้อภิบาลและผู้น�าของเยาวชนจะช่วยกันได้อย่างไร

 3.  สาส์นที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับเยาวชนทุกคน

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงบอกในบทที่ 4 ว่ามี 4 ประการ คือ

1.  พระเจ้าทรงเป็นความรัก 2.  พระคริสตเจ้าทรงช่วยเธอให้รอดพ้น

3.  พระองค์ทรงพระชนม์  4.  พระจิตเจ้าผู้ประทานชีวิต

 4.  อย่าปล่อยให้เธอถูกถอนราก

 “เราสามารถแยกแยะความชื่นชมยินดีของเยาวชนจากความเช่ือ 

ที่ผิดๆ ของเยาวชนบางคน ที่น�ามาใช้เพื่อชักจูง  และควบคุมบรรดาเยาวชน” 

(180)  “ถ้ามีบางคนบอกเธอให้มองข้ามประวัติศาสตร์   ปฏิเสธประสบการณ์ของ 

บรรดาผู้ใหญ่  ให้ดูถูกอดีต...  เพื่อพวกเขาสามารถมีอ�านาจครอบง�าที่ไม่มีใคร

ค้านได้... ไม่ค�านึงถึงประวัติศาสตร์  ท�าลายมรดกอันทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณ

ของมนุษย์ที่สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน” (181)

 เยาวชนที่รัก  เมื่อเรียนรู้  350 ปี มิสซังสยาม  เราต้องภูมิใจในพระพร

แห่งศีลล้างบาปท่ีเราได้รับ และร่วมมือกัน  ด�าเนินชีวิตเป็นข่าวดีท่ีพระเจ้าทรงรัก   

และเมตตาเรา

พระคุณเจ้า ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สาส์นจาก...คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

ผู้อ�านวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

แผนกเยาวชน

โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2019

 ถึงบรรดาเยาวชนที่รัก ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ ซึ่งถือว่า

เป็นปีแห่งพระพร เป็นปีแห่งความชื่นชมยินดี เป็นปีแห่งการขอบพระคุณ โอกาส

ฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม ซึ่งเราเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของผลจาก

การประกาศข่าวดี โดยบรรดามิชชันนารี เป็นผู้มาหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวดี 

และได้เจริญเติบโตเป็นพระศาสนจักรแห่งความเชื่อจนถึงเราทุกวันนี้ ด้วยความ

ส�านึก กตัญญูต่อบรรดามิชชันนารี ซึ่งหลายท่านได้ฝังร่างกายไว้ในแผ่นดินของ

เรา ท่านเหล่านั้นได้กระท�าพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีด้วยความร้อนรน เพื่อ

ข่าวดีของพระเจ้าจะได้ไปสู่ทุกคน

ส่ิงท่ีบรรดามิชชันนารีได้ประกาศ จึงเป็นเราเยาวชนทุกคนจ�าต้องตระหนัก

ว่า เราจะต้องสานต่อพันธกิจการประกาศข่าวดีนี้ต่อไป เช่นนี้แล้ว พ่อจึงขอร้อง

เราเยาวชนทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ขอให้เราได้ตระหนักอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ พ่อ 

จึงอยากให้เราได้ไตร่ตรองมองดูชีวิตของเราเองแต่ละคน ในฐานะคริสตชนว่า  

ความเชื่อ ความศรัทธา ชีวิตภาวนา การร่วมมิสซา และรวมถึงชีวิตที่เป็น

ประจักษ์พยานถึงพระเจ้าในสังคมที่เราเจริญชีวิตอยู่เป็นอย่างไร เพื่อเราเยาวชน

แต่ละคนจะได้พร้อมที่จะก้าวเดินออกไป พร้อมกับพระศาสนจักรในประเทศไทย 

เพื่อประกาศข่าวดี มีความกระตือรือร้นที่จะประกาศพระคริสตเจ้าในชีวิตของเรา 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในพระศาสนจักร ตามบทบาทและความสามารถของเรา

แต่ละคน 

ในยุคโลกาภิวัตน์ มีความท้าทายมากมายต่อการด�าเนินชีวิตของเยาวชน 

ซึ่งสถานการณ์ของเราเยาวชนในทุกวันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้าน 

การสื่อสาร ท�าให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ การท�าธุรกิจ

ออนไลน์ การสนทนา พบปะกัน ผ่านทาง Line, Facebook, Instagram,  

Twitter และอีกหลายช่องทางของการสนทนาพูดคุย รวมถึงเกมออนไลน์ การ

พนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การฉ้อโกง การหลอกลวงกันในโลกออนไลน์ และ 

อีกหลายๆ อย่าง ซ่ึงท�าให้เรารู้ว่าคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่ในโลกออนไลน์ 

ท�าให้เกิดค�าหนึ่งที่เราคุ้นหูกันดีอยู่แล้ว คือ “สังคมออนไลน์” ซึ่งเรารู้ดีว่าสังคม

ออนไลน์มีท้ังข้อดีและข้อเสีย หลายคร้ังเป็นการใช้ช่องทางส่ือออนไลน์ท่ีไม่ถูกต้อง 

การสร้างข่าวเท็จข่าวลวง บิดเบือนความจริง “Fake news” การใส่ร้าย นินทา 

ด่าทอ เสียดสี ต่อว่าผู้อื่น “Social Bullying” การฉ้อโกง การหลอกลวง 

การล่อลวง เรื่องเพศ รวมถึงการสนทนาที่ไร้สาระ การโพสต์รูปหรือข้อความที่ 

ไม่เหมาะสม ขาดความรอบคอบ หรือการตกเป็นเหยื่อ จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้  

พ่อจึงอยากฝากให้เราเยาวชนได้ตระหนักเป็นพิเศษในการอยู่ในสังคมโลก

ออนไลน์ เราจะต้องน�าสิ่งดีๆ โพสต์สิ่งดีๆ แชร์สิ่งดีๆ พูดสิ่งดีๆ ในโลกออนไลน์ 

ซึ่งเป็นการใช้ช่องทางหรือเครื่องมือที่ดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่พระเจ้า

ประทานให้นี้ เพื่อเป็นการประกาศข่าวดีของพระองค์ 

ในปีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ออกสมณลิขิตเตือนใจ Chris-

tus vivit “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” “ถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวและประชากร

ทั้งมวลของพระเจ้า” ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลมาจากการท�าสมัชชาพระสังฆราช 

(SYNOD 2018) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ได้ให้ความส�าคัญกับ

เราเยาวชนเป็นพิเศษ ดังนั้น เราเยาวชนจะต้องยืนให้มั่น ไม่ไหลไปกับค่านิยม 

ที่สวนทางกับคุณค่าพระวรสาร แม้บางครั้งอาจจะเกิดบาดแผลในหนทางแห่ง

ขวากหนามนี้ นั่นคือ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แต่เราเยาวชนจะต้องเดินต่อไป

ในหนทางขององค์พระเยซูคริสตเจ้า แม้จะเจ็บปวดจากบาดแผลนั้น เพราะเรามี

ความหวังว่าเราจะได้รับความบรรเทาเมื่อวันเวลาของเรามาถึง คือบ�าเหน็จรางวัล

นิรันดรกับพระเจ้า พระบิดาของเราในสวรรค์ พ่อจึงขอเป็นก�าลังใจ เป็นหนึ่งแรง

ภาวนาส�าหรับเราเยาวชนทุกคน 

ขอพระเจ้าอวยพร

คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

ผู้อ�านวยการ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน



ปีที่ 43 ฉบับที่ 37 ประจำ�วันที่ 8-14 กันย�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธานพิธีเปิดงาน  “หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์  

วัดอัสสัมชัญ”  ฉลอง 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้ังกาย

และวิญญาณ พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์  

บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  บิชอปฟิลิป 

บรรจง ไชยรา บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บิชอป  

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  บิชอปยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุ-

วิสัย  บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และบิชอป 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันพฤหัสบดีที่ 15 

สิงหาคม 2019  

 คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส

อาสนวิหารอัสสัมชัญ กล่าวรายงานความว่า “ในฐานะ 

เจ้าอาวาส พร้อมด้วยสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญมีความ 

ปีติยินดี และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่พระคุณเจ้า 

กรุณามาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและ 

เปิดงานเฉลิมฉลอง “หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัม- 

ชัญ” โอกาส 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญในวันนี้ เพราะ

ไม่เพียงแต่พระคุณเจ้าเป็นประมุขแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัดอัสสัมชัญเป็นอาสนวิหารแล้ว ยังเป็น

สัตบุรุษ ได้รับศีลบวชและเคยด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส

ของอาสนวิหารแห่งนี้อีกด้วย 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ ซึ่งถือเสมือนเป็นบ้านแม่  

ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในปัจจุบัน มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานกว่า หนึ่งในสามของมิสซังสยาม  

เร่ิมต้นจากความตั้งใจที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่

พระนางมารีย์ ผู้รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ 

ของคุณพ่อยอห์น บัปติส ปัสกัล  พระสงฆ์ชาวสยาม 

เมื่อปี ค.ศ. 1809 สืบมาถึงสมัยของ คุณพ่อเอมิล  

ออกุสต์ กอลมเบต์ อุปสังฆราช มิสซังสยาม เจ้าอาวาส

ผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันนี้ขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1904  

ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจ ทั้งแรงกายและทุนทรัพย์

จากชาวไทยและชาวต่างประเทศจนแล้วเสร็จ จึงไดถ้วาย

พระวิหารของพระเจ้าแห่งนี้ไว้ในความอารักขาของ 

แม่พระอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1919 

ต่อมาวัดอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติสถาปนาข้ึนเป็น 

อาสนวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อปี ค.ศ. 

1965 พร้อมกับการสถาปนาอัครสังฆมณฑล 

ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งร้อยปี อาสนวิหารอัส- 

สัมชัญแห่งนี้ ได้เป็นสถานที่ส�าคัญทางศาสนาทาง

ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรไทยเสมอมา อาทิ การ 

เสด็จพระราชด�าเนินเยือนอาสนวิหารของพระมหากษัตริย์

ไทย ถึง 3 รัชกาลต่อเนื่องกัน คือ พระบาทสมเด็จ

พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทั้งเป็นสถานที่  

ที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เคยเสด็จ 

มาเยือนและประทานพระพรภายในอาสนวิหารแห่งนี้ 

วัดแห่งนี้จึงเป็นเครื่องหมายแห่งความศรัทธา 

เลื่อมใสของคริสตชนชาวไทยต่อพระแม่เจ้า ผู้ทรงคุ้ม- 

ครอง และวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราอยู่เสมอ อีกทั้งแสดงถึง

ประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจ และความรุ่งโรจน์ของ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งมั่นคงถาวร 

มาเป็นเวลานานกว่าสามศตวรรษ 

ในโอกาส 100 ปีของอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

ในปี ค.ศ. 2019 นี้ ชาวอาสนวิหารอัสสัมชัญจึง

พร้อมใจกันจัดให้มีการเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว เริ่ม

ด้วยการถวายโมทนาคุณพระเจ้าและแม่พระอัสสัมชัญ 

ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารเตรียมจิตใจ โดยได้

รับเกียรติจากบิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อม บิชอปพิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย และบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็น

ประธานในแต่ละครั้ง เพื่อเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณ 

“หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ” ซึ่งพระคุณเจ้า

กรุณามาเป็นประธานในวันนี้ 

นอกจากนี้ ทางวัดยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ 

ร่วมเฉลิมฉลองในวาระส�าคัญนี้ ได้แก่ การร�าพึงภาวนา 

การฟ้ืนฟูจิตใจของกลุ่มองค์กรต่างๆ การเย่ียมเยียนชุมชน 

การแสวงบุญ การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 

“ก้าวท่ี 100 อาสนวิหารอัสสัมชัญ” คอนเสิร์ต ร้องเพลง

การกุศลเพื่อเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็ง  โดยกลุ่มนักขับร้อง 

ไตรอัสสัมชัญ ร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆ การแสดงแสง 

สี เสียง บอกเรื่องราว 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

ร่วมกับศิลปินคาทอลิก และการแสดงชุด “หนึ่งศตวรรษ 

สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ” โดยกลุ่มเยาวชนของทั้งสาม

โรงเรียนรอบอาสนวิหาร การจัดท�าหนังสือ สารคดี และ 

นิทรรศการประวัติและความส�าคัญของอาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ รอบอาสนวิหาร โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ จะมี

ต่อเนื่องไปตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้ 

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ กล่าวเปิดงานความ

ว่า “ส�าหรับพ่อเอง อาสนวิหารแห่งนี้ มีความผูกพัน

กับพ่อโดยส่วนตัวเป็นพิเศษ พ่อได้รับศีลล้างบาปที่นี่ 

เป็นสัตบุรุษวัดนี้ ได้รับพิธีบวชเป็นสังฆานุกรและเป็น 

พระสงฆ์ที่วัดนี้ รวมทั้งได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องสัตบุรุษ

อาสนวิหารอัสสัมชัญแห่งน้ี ท้ังในฐานะพระสงฆ์ช่วยงาน

ที่วัดนี้และเจ้าอาวาสอาสนวิหารอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

ปัจจุบันในฐานะประมุขแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ พ่อก็คงต้องใช้บริการจากอาสนวิหารแห่งนี้  

ในฐานะท่ีเป็นท่ีรวมจิตใจสัตบุรุษคริสตชนคาทอลิก 

ทุกคนของพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งกรุงเทพฯ วัดแม่

ของอัครสังฆมณฑล พร้อมทั้งยังเป็นสังฆมณฑลต้นตอ 

ที่สืบต่อมาจากมิสซังสยาม ที่ได้รับการสถาปนาขึ้น 

มิสซังสยาม เมื่อ 350 ปีที่แล้ว ก่อเกิดเป็นพระศาสนจักร

พี่ พระศาสนจักรน้อง ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือน

เคียงกับเราในหลายประเทศ

ขอให้พวกเราร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้า 

ส�าหรับพระพรความรอดพ้นอันยิ่งใหญ่ประการนี้ ที่

พวกเราทุกคนได้รับมา อันเนื่องมาจากความรักเมตตา

อย่างพิเศษขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้ ซึ่งอยู่โพ้นไปกว่า

โครงการการประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตท้ังหลาย 

ร่วมท้ังอยู่โพ้นไปกว่าแผนงานประกาศข่าวดีในตอนต้น

ของพระศาสนจักรสากลด้วย 

กระนั้นก็ตาม พันธกิจประกาศข่าวดีในสยามนี้  

ไม่ได้อยู่ไกลไปกว่าพระญาณเอื้ออาทรขององค์พระ 

ผู้เป็นเจ้าเมื่อ 350 ปีที่แล้วแต่อย่างใด อันส่งผลให้คณะ

ธรรมทูตมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ได้เสนอให้

สันตะส�านักก่อตั้งพระศาสนจักรท้องถิ่นขึ้นในแผ่นดิน

สยามนี้ด้วย นี่คือประจักษ์พยานความรักยิ่งใหญ่แท้จริง

ที่องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงมีต่อพวกเราคาทอลิกไทย 

ทุกคน

และด้วยส�านึกในพระคุณความรักของพระองค์

ท่านประการนี้ เราคริสตชนคาทอลิกไทย จะทุ่มเทอุทิศ

ชีวิตเป็นพยาน และประกาศข่าวดีแห่งความเชื่อต่อไป 

อย่างเข้มแข็ง เราไม่ต้องกลัวที่จะท�าหน้าที่นี้ หน้าที่

ประกาศข่าวดี ในการประกาศข่าวดีนี้ เราไม่ได้ท�าผิด

อะไรต่อสังคมไทยเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม พวกเรา 

คริสตชนคาทอลิกไทย ก�าลังท�าสิ่งดี เพื่อสังคม ประเทศ

ชาติของเรา และคนไทยทุกคน ผู้มีน้�าใจดีทั้งหลาย ก็

จะรับรู้ถึงคุณค่าความดีที่เราก�าลังประกาศนี้ด้วย เพราะ

พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ไม่เห็นชอบและไม่ได้ท�า 

ในส่ิงท่ีเรียกกันว่า การชักชวนให้เปล่ียนศาสนาโดยล่อลวง 

ชักจูงใจ ด้วยการหยิบยื่นข้อแลกเปลี่ยน ด้วยข้าวของ

เงินทอง หรือโอกาสดีต่างๆ แก่ผู้คน การประกาศข่าวดี

ของเราคือ การเป็นพยานด้วยชีวิต และการถือปฏิบัติ

ความรักที่จริงใจต่อทุกคน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

ทั้งนี้ เพียงเพื่อความดีของบุคคลเป้าหมายแห่ง 

การประกาศข่าวดี และเพ่ือความดีของสังคมโดยส่วนรวม 

การกลับใจในการตอบรับข่าวดีเป็นงานของพระจิตเจ้า 

และข้ึนกับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ของผู้รับฟังข่าวดีนั้น

เอง

ส่วนแนวทางประกาศข่าวดีด้วยวาจาของเรา ก็

เป็นการแบ่งปัน บอกเล่าข่าวดี ที่ก่อเกิดเป็นจริงขึ้นแล้ว

ในชีวิตของพวกเราคริสตชนให้ผู้อื่นรับฟัง หมายถึงการ

เล่าประสบการณ์ความเชื่อ ที่เราคริสตชนปฏิบัติจริงใน

ชีวิต สอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร 

ดังน้ัน ผู้คนจึงไม่ปฏิเสธ เพราะเป็นประสบการณ์

ชีวิตจริง มีคุณค่าพระวรสารอยู่ในนั้น อันเป็นความรัก

แบบพระเจ้า ในชีวิตของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและ

พระอาจารย์เจ้าของเรา 

เราคริสตชนจะต้องไม่กลัวท่ีจะประกาศข่าวดี 

พร้อมกับใช้ความปรารถนาดี ความจริงใจ ความรักแท้ 

แบบคริสตชน ที่ไม่หวังผลตอบแทน ไม่หวังให้ใคร 

กลับใจเพื่อจะได้มีจ�านวนคริสตชนเพิ่มขึ้น 

หากผู้ใดผู้หนึ่งปรารถนาจะตอบรับความเชื่อ 

ก็เป็นเพราะเขาเชื่อด้วยจริงใจ ในอารยธรรมความรัก

เมตตานี้ ว่าจะท�าให้ชีวิตของเขาดีขึ้น มีความหมาย มี

คุณค่า มีสันติสุข และจะส่งผลให้สังคมไทยส่วนรวม ใน

แวดวงที่เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยนั้นดีขึ้น มีสันติสุขมาก

ขึ้น ก่อเกิดเป็นภราดรภาพสากล

หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ
ฉลอง 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ
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ตอนที่ 258

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

17 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศแถบลาตินอเมริกา

เป็นพื้นที่ส่วนที่มีจ�านวนคริสตชนมากที่สุดในโลก แถบ

นี้มี 2 ประเทศซึ่งครองอันดับหนึ่งที่มีคริสตชนผู้รับศีล

ล้างบาปจ�านวนมากที่สุดในโลก คือ

 1. ประเทศบราซิล มีจ�านวนคาทอลิก 170 

ล้านคน นับเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้ง

ประเทศ ประเทศบราซิลเป็นประเทศแรกที่พระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนเดือนกรกฎาคม 2013 ณ เมือง  

ริโอ เดอ จาเนโร ซึ่งถือว่าเป็นงานวันเยาวชนโลกที่มี 

ผู้เข้าร่วมครั้งนั้นมากที่สุดประมาณ 3 ล้านคน

 2. ประเทศเม็กซิโก ตามรายงานมีจ�านวน

คาทอลิก 111 ล้านคน นับเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ของ

ประชากร 3 ปีแล้วที่พระสันตะปาปาได้เสด็จเยือน

ประเทศนี้และได้พบปะกับผู้คนนับล้าน

 3. ล�าดับที่สาม อยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศ 

ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีจ�านวนคาทอลิกมากท่ีสุด

ในทวีปเอเชีย พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนในป ี

5 อันดับสูงสุด ประเทศที่มีคริสตชนจำานวนมาก

ค.ศ. 2015 และได้รับการต้อนรับอย่างกระตือรือร้น

จากผู้คนที่นั่น ประเทศฟิลิปปินส์ยังจัดเป็นประเทศ

ที่มีจ�านวนคาทอลิกนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากร 

สูงที่สุดของโลกคือ 81 เปอร์เซ็นต์ของประชากร

14 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 
l “การิตัส อิน เวริตาเต” (“Caritas in Veritate”) เป็น
สถาบันสหพันธ์คาทอลิกที่ท�างานเพื่อรับใช้ผู้ยากจน 
ข้นแค้นอย่างที่สุด ผ่านงานสังคมสงเคราะห์และการ 
ประกาศพระวรสาร   องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2010  
เพื่อตอบสนองสมณลิขิต “เดอุส การิตัส แอส” (“Deus 
Caritas Est.”) ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 
หนึ่งในโครงการล่าสุดขององค์กรก็คือ “น�าโลกเข้าสู่  
ค.ศ. 2033” (“Global Initiatives 2033.”) มีจุด 
มุ่งหมายเพื่อส่งเสริมมิชชันนารีจ�านวน  5 ล้านคนให้
เป็นดั่งอัครสาวกให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2033 เพื่อการ 
ไถ่กู้ในยุคมิเลนเนียม  ตามการแถลงของ เฮนร่ี คัปเปลโล 

 4. ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา ซึ่งมีประชากรเกือบ 

300 ล้านคนและเป็นคาทอลิก 

55 ล้านคน ส่วนใหญ่เชื้อสาย 

สเปนและโปรตุเกส นอกนั้น 

เป็นลูกหลานผู้อพยพมาตั้ ง 

ถ่ินฐานชาวไอริช และอิตาเลียน

 5. ประเทศอิตาลี อยู่

ในล�าดับที่ 5 และเป็นประเทศ

ใ นทวี ป ยุ โ ร ปที่ ป ร ะ ช า ก ร 

ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิก มี

จ�านวนประมาณ 50 ล้านคน

ที่รับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก 

นับเป็นจ�านวน 80 เปอร์เซ็นต์

ของประชากรทั้งประเทศ

l ท่ามกลางตัวเลขเหล่าน้ีซ่ึงถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ จ�านวน

ประชากรคาทอลิกที่หนาแน่นมากท่ีสุดในประเทศก็

ต้องยกให้กับรัฐวาติกันอย่างไม่ต้องสงสัย

องค์กรที่พยายามรักษาไว้ซึ่งจำานวนเยาวชน
ในพระศาสนจักรและคริสตชนในตะวันออกกลาง

ประธานและผู้อ�านวยการบริหารองค์กร “การิตัส เวริ-
ตาเต” เยาวชนหนุ่มสาวได้หลุดห่างไกลไปจากพระ
ศาสนจักร และติดกับดักของรูปแบบชีวิตท่ีท�าให้พวกเขา
ไร้สุข นายเฮนรี่กล่าวตอนหนึ่งว่า   “จะเป็นดังที่พระสัน- 
ตะปาปาฟรังซิสได้ตรัส ‘เรารอคอยบรรดาเยาวชนเข้ามา 
เราก็เลยจ�าเป็นต้องออกไปและไปถึงตัวพวกเขาเลย’  
เราจ�าเป็นต้องไปในท่ีท่ีพวกเขาอยู่และท�าให้เขาได้
พบปะกับพระเยซูเจ้าโดยส่วนตัวตรงๆ เราสามารถพูด 
กับเยาวชนผ่านทางโปรแกรมต่างๆ ได้ แต่หากปราศจาก
พระเยซูเจ้าทุกสิ่งก็จะล้มเหลวหมด”
l โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองสมณโองการของ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสที่ออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ “คริสตุส  

วิวิต” (“Christus Vivit”) ซึ่งเป็นค�าปราศรัยของ
พระองค์ต่อบรรดาเยาวชนเกี่ยวกับพื้นท่ีต�าแหน่งของ
พวกเขาอยู่ตรงไหนในพระศาสนจักร
l อีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง “การิตัส อิน เวริตาเต” (“Ca- 
ritas in Veritate”) ยังมุ่งที่จะช่วยรักษาคริสตชนชาว
อาหรับในตะวันออกกลาง ‘โครงการบ้านแห่งความ
เมตตาและสันติ’ ได้จัดตั้งและรองรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
เพราะภัยสงครามรวมทั้งผู้ลี้ภัยคริสตชน
 เฮนรี่ คัปเปลโล ประธานองค์กร “การิตัส  
เวริตาเต สหพันธ์การิตัส เวริตาเตโลก” กล่าวเสริมว่า 
“เป็นการรื้อฟ้ืนก่อตั้งกลุ่มคริสตชนชาวอาหรับในตะวัน 
ออกกลาง ปราศจากคริสตชนอาหรับในตะวันออกกลาง
จะเป็นการสูญสิ้นหลายอย่างไม่เพียงแต่พระศาสนจักร 
ที่นั่นเท่านั้น แต่สูญสิ้นดินแดนอาณาบริเวณทั้งหมด  
นับเป็นการสูญเสียใหญ่หลวงเพราะวัฒนธรรมและ 
สิ่งต่างๆ ที่พวกเขาสร้างสรรค์กัน 

ม า เ ป็ น ค ริ ส ตชน นั้ น น านนั บ
ศตวรรษ พวกเขาเป็นกลุ่มคริสต-
ชนเก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลาง”
l พวกเขาหวังว่าจะสามารถท�าให้
พันธกิจของพวกเขาสมบูรณ์ใน
การน�าความช่วยเหลือ ความจริง
และเปลี่ยนให้ชีวิตของผู้คนกลับดี
ขึ้นได้ส�าเร็จ
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www.salit.org

จากอวกาศสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นศิษย์ของเราไม่ได้”  

(ลูกา 14:33)

 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลิบบี้ ออสกูด นั่งอยู่ในห้องควบคุมสถานีอวกาศ 

ในเมอืงกรันเบลท์ รัฐแมริแลนด์ เพือ่ตรวจสอบการเปิดตวัดาวเทยีมสือ่สารใหม่  

เธออายุเพียง 25 ปีและเป็นวิศวกรระบบที่อายุน้อยที่สุดในทีม  หลังจากนั้น

เธอก็ไปท�างานให้กับนาซ่าในฟีนิกซ์

 หลังจากสองปีที่ท�างานในฟีนิกซ์เธอตัดสินใจท่ีจะไปประเทศเคนยา 

เพ่ือท�างานกับกลุ่มไม่แสวงหาผลก�าไรเกี่ยวกับให้บริการทางทันตกรรมและ

การมองเห็นแก่เด็กๆ  ลิบบี้ตกหลุมรักเคนยาและผู้คนที่นั่น  เธอก�าลังจ้องมอง 

ที่หน้าจอของดาวเทียมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว  ลิบบี้มีความต้องการลึกๆ ในใจ

ที่จะท�างานกับผู้คนมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เมื่อเธอกลับมาจากประเทศเคนยา เธอเริ่มสอนวิชาวิศวกรรมที่มหา-

วิทยาลัยปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอซ์แลนด์  เธอจะกลับไปที่ประเทศเคนยาทุกเดือน 

กมุภาพันธ์ เธอพานกัเรียนไปด้วยเพือ่แสดงให้พวกเขาเหน็ว่าทักษะของพวกเขา

สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร 

 ลิบบี้เริ่มมีส่วนร่วมในพระศาสนจักรมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชนท่ีโบสถ์  แต่เธอมองว่าศาสนาและอาชพีของเธอนัน้มคีวามหมายส�าคญั

มากในชีวิตของเธอกับผู้อื่น

 เธอระลึกได้ว่า “สองสามวินาทีที่ท�าให้ฉันดีอกดีใจนั้น คือเวลาที่ฉัน

เห็นชีวิตของฉันรวมผสมผสานกัน  ฉันรู้ว่าฉันไม่จ�าเป็นต้องประกาศหรือเอ่ย 

ถึงพระเจ้าในท่ีท�างาน ในขณะท่ีฉันก�าลังสอนนักเรียนและท�างานกับเพื่อน 

ร่วมงาน เพียงแค่ฉันรักพวกเขาในฐานะท่ีพวกเขามีค่าและมีความศักดิ์สิทธิ ์

ก็เพียงพอแล้ว” 

 ข้าแต่พระเจ้า ลกูขอขอบพระคณุพระองค์ส�าหรับพระพรต่างๆ มากมาย

ที่ประทานให้แก่ลูก โปรดทรงสอนลูกในหนทางที่จะแบ่งปันพระพรนั้นให้กับ 

ผู้อื่น โปรดทรงแนะน�าลูกในการช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก โปรดทรง

เป็นพละก�าลังให้ลูกเมื่อลูกหมดก�าลังใจ โปรดทรงเตือนลูกเมื่อลูกหลงลืม

เพื่อนพี่น้องรอบข้างไปด้วยเทอญ อาแมน

กระทบถึงแก่น
 ดูจะขัดกันอย่างน่าเกลียด
 ในขณะที่ทุกวันนี้มีทุกอย่างพร้อม
 พร้อมสรรพยิ่งกว่ายุคใดๆ ที่ผ่านมา
 สิ่งของเครื่องใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก
 อาหารการกินมากมายหลายหลาก
 จะซื้อหาก็มีให้เลือกจนเวียนหัว
 ก่อนนี้ต้องออกจากบ้านไปหาอาหาร
 ขยันเข้าออกตลาดสดตลาดนัด
 ห้างร้านที่เคยมีไว้ขายของ
 เดี๋ยวนี้เป็นร้านอาหารเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
 แม้กระทั่งโรงภาพยนตร์
 กะจะให้มาที่เดียว one stop ได้ทุกอย่างที่ต้องการ
 ยิ่งไปกว่านั้น
 นั่งอยู่บ้านรอให้อาหารมาส่งก็ยังได้
 ไม่ใช่ร้านอาหารข้างบ้านที่สั่งเข้าบ้านได้
 แต่ทุกร้านอาหารทุกอย่างขึ้นชื่อ
 อยู่ที่ไหนไกลเท่าไร...ไม่มีปัญหา
 แค่สั่งแค่จ่ายค่าอาหารบวกค่าส่ง
 ที่เคยล�าบากล�าบนพาคนอาวุโสไปทานร้านดัง
 ทั้งพยุงทั้งนั่งรถเข็นไป
 ตอนนี้ไม่ต้องออกไปไหนให้ยุ่งยาก
 ร้านอาหารมาบริการถึงในบ้าน
 ชีวิตน่าอยู่น่าเป็นสุขน่าจะสบาย
 แต่แล้วท�าไมยังมีคนไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป

คนไทยฆ่าตัวตายเฉลี่ยเดือนละสามร้อยสี่สิบราย
หรือจะเป็นเพราะทุกอย่างพร้อมให้ชีวิตน่าอยู่
แต่ไม่ใช่ทุกคนสามารถมีได้หมด
เลยแทนที่จะมองว่ามีแค่ไหนแล้ว
เพื่อด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ
กลับมองว่ายังขาดอะไรบ้าง
คุณภาพชีวิตในแต่ละวัน
จึงไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีแล้ว
แต่ไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มี
ยิ่งการสื่อสารทุกวันนี้รวดเร็วกว้างไกล
เอาแต่เสนออะไรใหม่อะไรน่ามีอะไรน่าใช้

 แทบนาทีต่อนาที
 เหมือนจะซ้�าเติม “การไม่มี” อย่างต่อเนื่อง
 จนให้รู้สึกว่ายิ่งทียิ่ง “มีน้อยลงไป” เรื่อยๆ
 ความจนทุกวันนี้จึงไม่ใช่ความขัดสน
 แต่อยู่ในความรู้สึกว่าที่มีอยู่นั้น...มีน้อยเกินไป
 ยิ่งมีสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไร
 ก็ยิ่งให้รู้สึกจนลงไปเท่านั้น
 จนถึงขนาดมองชีวิตไม่น่าอยู่แล้ว
 เท่านั้นยังไม่พอ
 การโฆษณาไม่อยู่แค่การน�าเสนอสินค้าใหม่
 ทั้งน่าดึงดูดใจทั้งน่ามีทั้งน่าใช้เท่านั้น
 แต่เป็นการย้�าสะกิดต่อมตัณหาเช้ายันค่�า
 ยังไม่พอ...ยังกระแทกกระทั้น “ปมด้อย” ในผู้คนอีก
 เฉพาะคนมีระดับเท่านั้นที่มีที่ใช้
 เฉพาะคนมีตังค์เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึง
 เฉพาะคนเข้าถึงรสชาติชีวิตเท่านั้นที่พึงได้มา
 สินค้าใหม่แต่ละชิ้นกลายเป็นตัวชี้บอกคุณภาพชีวิตคน
 จนคนมองไม่เห็นคุณภาพชีวิตแท้

กระทั่งสิ่งของมีคุณค่ามากกว่าชีวิต
ยอมลดคุณค่าชีวิตยอมมองข้ามคุณค่าชีวิต
เพื่อได้มาเพื่อมีเพื่อใช้...อย่างคนอื่นมีคนอื่นใช้
ชีวิตไร้ซึ่งคุณค่าก็คือชีวิตไร้ซึ่งความสุขแท้  
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ส�านักข่าวฟีเดส รายงานว่า  “คณะกรรมาธิการสื่อมวลชนภายใต้สภาพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งปาปัว 

นิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน   ได้จัดประชุมภาพยนตร์เรื่องสั้นระดับนานาชาติครั้งที่  3  ภายใต้หัวข้อ  “ครอบครัว

ปลอดภัย  ชีวีมีสุข”   มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน  220  คน ประกอบด้วย  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู และนักสื่อสาร

มวลชน  ผู้ร่วมฟังอภิปรายในครั้งนี้ ยังมีคุณพ่อจาเซค  พีโนซี  เลขาธิการ สมณทูตแห่งปาปัว นิวกินีและหมู่เกาะ

โซโลมอน รวมถึงพระสงฆ์ และนักบวชชาย-หญิง”  

พระคาร์ดินัลจอห์น ริบัติ  อาร์ชบิชอปแห่งอัครสังฆมณฑลพอร์ต มอร์สบี  (Port Moresby)  เมืองหลวงของ 

ประเทศปาปัว นิวกินี กล่าวในพิธีเปิดงานชุมนุมบรรดานักสื่อสารมวลชนและผู้สนใจเกี่ยวกับการสัมมนาการศึกษา

เรื่องสื่อ (Media Education Seminar)  พระคุณเจ้ากล่าวว่า  “ความส�าคัญและความน่าพิศวงของการสื่อสาร

มวลชนในความคิดเห็นของบรรดาเยาวชน  ปัจจุบันเห็นได้ว่าบรรดาเยาวชนเห็นความส�าคัญและใช้เครื่องมือสื่อสาร 

เทศกาลหนังประเทศปาปัว นิวกินี  

บอกเล่าประเด็นต่างๆ ที่กระทบการด�าเนินชีวิตของ

พวกเขา     บรรดาเยาวชนเหล่านั้นก�าลังพยายามดิ้นรน 

เพื่อมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้

ปลอดภัยและมีความสุข”

การจัดงานในครั้งนี้  ผู้จัดได้ฉายภาพยนตร์สั้น

จากประเทศต่างๆ จ�านวนมาก  เป็นภาพยนตร์ที่สร้าง

โดยนักศึกษาเยาวชน  ผลงานที่ร่วมกันผลิตหลังจากได้ 

เข้าประชุม สัมมนาเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นประจ�าป ี

การศึกษา 2019 นี้  การจัดแสดงในครั้งนี้ได้น�าจุดเด่น

ของเหตุการณ์ส�าคัญๆ และบางส่วนของการประชุม

สัมมนาและการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนที่ร่วม

ประชุมในครั้งนี้  โดยผู้แทนของแต่ละโรงเรียนที่เป็น

หัวหน้าการประชุมได้แบ่งปันประสบการณ์และเนื้อหาที่

น่าสนใจภายในกลุ่มของตนต่อสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ในครั้งนี้

นักเรียนคนหนึ่งที่เข้าร่วมสัมมนาแสดงความ

คิดเห็นว่า  “พวกเราที่มีโอกาสร่วมประชุมในครั้งนี้ต่าง 

ได้รับความรู้มากมายเก่ียวกับการท�าภาพยนตร์ในรูปแบบ 

ต่างๆ  สิ่งส�าคัญที่มีคุณค่าเราได้เรียนรู้ว่า เราจะผลิต 

ภาพยนตร์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับชมได้รับข้อความ

ท่ีส่ือผ่านอารมณ์ของผู้ผลิตตรงตามจุดประสงค์ท่ีสื่อถึง

อย่างถูกต้อง  เหนือสิ่งอื่นใด พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

การท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีเป้าหมายเดียวกัน 

และจ�าเป็นต้องมีความอดทนรับฟัง ยอมรับในความเห็น 

ที่แตกต่าง และร่วมกันหาจุดยืนเพื่อผลส�าเร็จของ

ภาพยนตร์ที่เราได้ร่วมกันสร้าง”   

คุณพ่อแอมบรอส  เปรีอีรา  สังกัดคณะนักบวช 

ซาเลเซียน  ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมาธิการ

คาทอลิกเพื่อเยาวชนและการสื่อสารมวลชน  มีข้อความ

ส่งถึงเจ้าหน้าท่ีส�านักข่าวฟีเดสว่า “ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือ 

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากเพราะสามารถเป็นแรง

บันดาลใจผู้ชม  เยาวชนอยู่ในวัยหนุ่ม  มีพลัง มีความ

คิดสร้างสรรค์ และมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว้างไกล  คุณ- 

สมบัติดังกล่าวส่งผลให้พวกเขาสามารถผลิตสื่อที่ดี 

มีคุณภาพและส�าคัญต้องเป็นสื่อที่สร้างสรรค์   ปัจจุบัน

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงบรรดาเยาวชน  การ

ร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ก่อนจะสะท้อน

แนวความคิดช่วยให้บรรดาเยาวชนเห็นความส�าคัญ

ของคุณค่าของครอบครัว และพวกเขาจะน�าคุณค่าเหล่าน้ี

ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง”  

หมายเหตุ

 ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) มีชื่ออย่าง

เป็นทางการว่า รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี (Independent 

State of Papua New Guinea) เป็นประเทศในแถบ 

โอเชียเนีย เป็นพ้ืนท่ีทางตะวันออกของเกาะนิวกินี (พ้ืนท่ี 

ทางตะวันตกเป็นของจังหวัดปาปัวของประเทศอินโด- 

นีเซีย) ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทร

แปซิฟิก อยู่ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย และอยู่

ทางตะวันตกของหมู่เกาะโซโลมอน  มีเมืองหลวงชื่อ 

พอร์ต มอร์สบี  (Port Moresby)          

ปัจจุบันปาปัว นิวกินี เป็นประเทศสังเกตการณ์

ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(อาเซียน) 

บูรณะอาสนวิหารนักบุญปาตริก   
               

 อาสนวิหารนักบุญปาตรกิ ในประเทศปากีสถาน  

สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค-เรอแนสซองส ์

ขนาดใหญ่พอจศุาสนกิชนผูเ้ชือ่ศรทัธาท่ีมาร่วมพธิกีรรม

ได้มากถึง 1,500  คน  เป็นสักการสถานหลังแรกที่สร้าง

ในกรุงการาจี และมีอายุครบ 175  ปีในปีนี้  ขณะนี้อยู่

ระหว่างการบูรณะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานานประมาณ 

3 ปี  คุณพ่อมาริโอ โรดรีเกส (Mario Rodrigues)  

กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน แห่งปากีสถาน 

จะให้การสนับสนุนเงินทุนในการบูรณะงานตกแต่ง

ภายในของอาสนวิหารหลังนี้”  

               “อาสนวิหารนี้เป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรม

โบราณทีท่รงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะท่ีสร้าง 

ด้วยหนิ   หน้าต่างเป็นโครงไม้ประดบัประดาด้วยกระจกสี  

มีอายุนาน 146 ปี”   

 นอกนัน้บรเิวณหน้าต่างของอาสนวิหาร  ประดับ 

ประดาด้วยภาพวาดจ�านวนมากบอกเล่าเรื่องราวจาก

พระคัมภีร์  เช่น ภาพการถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาแด่ 

พระเจ้า  ภาพแม่พระรับสารจากอัครทูตสวรรค์  ภาพ 

พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด ภาพการถวายพระเยซูเจ้าในพระ 

วหิาร  ภาพครอบครัวศักดิส์ทิธิเ์ดนิทางหนไีปยงัประเทศ 

อียิปต์ และภาพพระทรมานของพระเยซูเจ้า  เป็นต้น  

 คุณพ่อโรดรีเกส  กล่าวเสริมว่า  “อาคารอาสน- 

วหิาร มคีณุค่าด้านวฒันธรรมซึง่ไม่อาจท�าลายท้ิงท้ังหลงั 

และสร้างขึ้นใหม่ได้  เนื่องจากเป็นสักการสถานที่จ�าเป็น 

ต้องดแูลรักษาและซ่อมแซมเพ่ือคณุค่าด้านประวตัศิาสตร์

ของศาสนสถาน  ด้วยเหตุนี้โครงการบูรณะอาสนวิหาร

หลังนี้จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง”    

 นายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน   ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 

ของโรงเรียนมัธยมนักบุญปาตริก  ได้สร้างผลงานที่ดีแก่ 

พระศาสนจักรคาทอลิกจ�านวนมาก โดยเฉพาะในด้าน

การศึกษาและการให้บริการทางด้านสุขอนามัยแก่ชาว

ปากสีถาน  หนึง่ในโครงการระดมหาทุนบูรณะอาสนวิหาร 

หลังนี้ ซึ่งจัดเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2019  คือ  งาน

รื่นเริง   “ร่วมรับประทานอาหารและฟังดนตรี” 

 

หมายเหตุ

 ปากีสถาน (Pakistan) หรือชื่อทางการคือ 

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of 

Pakistan) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดน

ติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และจีน 

และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 

ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่

นับถือศาสนาอิสลามใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิก

ที่ส�าคัญขององค์การความร่วมมืออิสลาม และเป็นหนึ่ง

ในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง 

 ค�าว่า “ปากีสถาน” มีความหมายว่า “ดินแดน

ของชนบริสุทธิ์”  ในขณะเดียวกันก็มาจากการน�าอักษร

แรกของช่ือดินแดนต่างๆ ท่ีประกอบกันเป็นประเทศ

ปากีสถานขึ้นมา คือ ปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย 

(Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) อิสลา-

มาบาด (Islamabad) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน 

(Baluchis TAN) 
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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

เ พื่ อ ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก . . .
ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง . . .
แ ล ะ เ พื่ อ อุ ทิ ศ แ ด่ ผู้ จ า ก ไ ป 
ใ ห้ ท่ า น ที่ เ ร า รั ก ไ ด้ รู้ ว่ า 

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

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

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

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4
อักแนส วริศรา 

(นก) วัชราเกียรติ 
ครบ 32 ป

อักแนส วริศรา 
(นก) วัชราเกียรติ 

ครบ 36 ป

เปโตร วรพงษ 
เรวัตบวรวงศ

ชาตะ 24 มกราคม 1954
สูออมพระหัตถพระเจา

19 กันยายน 2009 ครบ 6 ป

เปโตร วรพงษ 
เรวัตบวรวงศ

ชาตะ 24 มกราคม 1954
พักผอนในพระเจา

19 กันยายน 2009 ครบ 10 ป

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

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

¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§
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Þ
Ò
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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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ผมเป็นอีกหนึ่งคนในสามเณร ที่ได้เข้ามารับ

การอบรมต่อที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ในแต่ละสัปดาห์       

ทางบ้านเณรจะมีการสวดภาวนาตามกลุ่มต่างๆ เช่น 

โฟโคลาเร พลมารีย์ แบ่งปันพระวาจา ซึ่งส่วนตัวเป็น

คนชอบการสวดภาวนาในรูปแบบสายประค�า ประจวบ

เหมาะกับที่ทางบ้านเณรได้มีกลุ่มต่างๆ ซึ่งท�าให้ได้เข้า 

ไปร่วมสวดภาวนาด้วย    ผมคิดว่าการภาวนาแบบหมู่คณะ 

จะท�าให้การภาวนามีชีวิตชีวาและเสริมสร้างบรรยากาศ

ของการภาวนาให้มากข้ึน จึงตัดสินใจเลือกกลุ่มพลมารีย์ 

โดยมีชื่อเปรสิเดียมว่า “มารดาพระผู้ไถ่”  ซึ่งได้ศึกษา

ประวัติความเป็นมา จุดประสงค์ของกลุ่มพลมารีย์ ท�า 

ให้ผมเริ่มที่จะอยากเข้าเป็นสมาชิก  จึงเริ่มที่จะไปสวด

ภาวนาเป็นประจ�าและจนในที่สุด  ได้ปฏิญาณตนเป็น

สมาชิกอย่างเต็มตัว เหตุผลที่ท�าให้ตัดสินใจเป็นสมาชิก 

เพราะว่า พลมารีย์มุ่งเจริญชีวิตตามแบบอย่างของ 

พระนางมารีอา  ในการนอบน้อมเชื่อฟัง ในความ 

อ่อนหวาน สุภาพถ่อมตน โดยอาศัยการสวดภาวนาเป็น

ประจ�า และท�ากิจเมตตาแต่ละสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย  

พลมารีย์เป็นทหารของแม่พระ  ทั้งนี้เพราะคณะพลมารีย์ 

ถูกตั้งขึ้น โดยถอดแบบกองทัพโรมัน ในสมัยอดีต 

กองทัพโรมันข้ึนช่ือลือนามเร่ืองความกล้าหาญเด็ดเด่ียว 

ความทรหดอดทน ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อผู้บังคับ

บัญชา ความมีระเบียบวินัยเคร่งครัด แต่กลุ่มพลมารีย์ 

มิใช่กองทัพแบบในโลกนี้ จุดประสงค์ของคณะพลมารีย์  

คือ เพื่อรับใช้งานสงครามฝ่ายจิต เพื่อรับใช้พระศาสน- 

จักรต่อกรกับศัตรูฝ่ายวิญญาณ คือ อาณาจักรบาป และ

อ�านาจชั่วร้ายของปีศาจ  ดังนั้นคณะพลมารีย์จึงท�างาน

ภายใต้ค�าแนะน�าของพระศาสนจักร  เมื่อเป็นทหารของ

แม่พระ สมาชิกต้องพยายามท�าตนให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ 

ขั้นแรกต้องปราศจากบาปหนัก มีชีวิตพระหรรษทาน 

ถ้าพลมารีย์มีพระเป็นเจ้าอยู่ในใจ  กิจการของพลมารีย์  

จะท�าโดยไม่เบื่อหน่าย ท้อแท้ใจ  ผมจึงต้องพยายาม 

ท�าตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับแม่พระ มีพระนางอยู่ในใจ 

เพราะแม่พระเป็น “มารดาแห่งพระหรรษทาน” เป็น 

“คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานทั้งสิ้น” เราทราบว่า

เมื่อเกิดมา  เราแต่ละคนติดบาปก�าเนิด วิญญาณขาด

ชีวิตเหนือธรรมชาติ และเราจะได้รับชีวิตเหนือธรรมชาติ

น้ัน ก็ตอ้งปฏิบตัติามระเบยีบท่ีพระทรงจดัไว้ คอื ผ่านทาง

พระนางมารีอา  ผ่านมาหลายปีที่ผมได้เป็นสมาชิกพล- 

มารีย์ ผมรู้สึกมีความสุขทุกคร้ังท่ีได้สวดภาวนาสายประค�า

และได้ประกอบกิจเมตตา ตามจิตตารมณ์ของพลมารีย์ 

แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นสมาชิกของพลมารีย์หรือไม่

ก็ตาม เราทุกคนสามารถสวดภาวนาและช่วยเหลือผู้อื่น

ได้เช่นเดียวกัน ตามที่แม่พระได้เป็นแบบอย่างให้กับเรา  

ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรแด่ทุกท่านครับ

      

เณรใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำาหัวตะเข้

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ 
จะพรากเราได้จากความรัก

ของพระเจ้า 
ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู 
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 

(โรม 8:39)
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 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
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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ปฏิทินคาทอลิก [เลม] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3
ขนาด 8 หนายก (7” x 10”) | ความหนาประมาณ 270 หนา | ปก กระดาษอารตมัน 
140 แกรม พิมพ 4 สี | เนื้อในขาว-ดำ กระดาษปรูฟ | จำนวนพิมพ 10,000 เลม

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

ใ บ สั่ ง 
จ อ ง 

โ ฆ ษ ณ า

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

เปิดอารามกลาริส ที่อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

อย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วย  

ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีท่ีส่ือถึงคุณค่าฝ่ายจิต

โอกาสนี้มีคุณพ่อ นักบวชคณะต่างๆ และสัตบุรุษ 

มาร่วมแสดงความยินดีจ�านวนมาก

 อารามกลาริส สารภี ตั้งอยู่ที่ 186 หมู่ที่ 7 

ต�าบลหนองผึ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 

ใกล้กับบ้านของคณะอิเดนเตส ปัจจุบันมีคุณพ่อทินกร 

ลาทู ช่วยดูแลอ�านวยความสะดวก

 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2019 

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้รายงานว่า 

“เนื่องจากในพื้นที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ยังไม่มีอาราม

นกัพรตหญิงเลย เช่น คณะคาร์แมล คณะกลารสิ กาปชูนิ 

นกัพรตหญิงคณะพระมหาไถ่ แต่มเียาวชนหญงิทีไ่ด้รบั 

กระแสเรียกเข้าคณะต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ท่านจึงได้

ตดิต่อคณะคาร์แมล ให้ไปตัง้อารามอยู่ท่ีวัดนักบุญเทเรซา 

เวยีงป่าเป้า อ�าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย ปัจจุบัน 

อยู่ในเขตสังฆมณฑลเชียงราย คณะกลาริส กาปูชิน 

ไปอยู่ที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกลารสิ 

มาอยู่ท่ีอ�าเภอสารภ ี จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น” ในท่ีสุด 

คณะกลาริส ได้ตอบรับมาตั้งอารามในเขตสังฆมณฑล

เชียงใหม่ ที่อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 ส�าหรับอารามกลาริส ท่ีอ�าเภอสารภีนั้นได้ม ี

การเตรียมการและก่อสร้างเสร็จหลายปีแล้ว โดยการ

ผลักดันและสนับสนุนจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  

อาภรณ์รัตน์ ต่อมาเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2019  

สมณกระทรวงเพื่อชีวิตผู้ถวายตัวฯ ได้อนุญาตให้คณะ

กลาริส เบลฟอร์เต แห่งเคียนตี้  

จากสังฆมณฑลกาเมรีโน ย้ายมา

อยู่ในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่

 ปัจจุบัน มีซิสเตอร ์

มารีอา โรซา รัชนีกร บุญฉิม 

เป็นอธิการ ซิสเตอร์เบียงกี 

แตร์ซิลีอา (อายุ 85 ปี) ซิสเตอร์ 

เบวีลากวา กีอารา (อายุ 88 ปี)  

และซิสเตอร์คนไทยอีก 3 คน 

รวมเป็น 6 คน เดินทางมาถึง

อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่

เชียงใหม่เปิดอาราม  (ต่อจากหน้า 20)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019

 คณะกลาริส กาปูชิน ภาษาอังกฤษ Order of 

the Capuchin Poor Clares (O.C.C.) เป็นครอบครัว

เดียวกับคณะภราดาน้อยกาปูชิน ภาษาอังกฤษ Order 

of the Friars Minor Capuchin (O.F.M.Cap.) ส่วน

คณะกลาริส (Order of Saint Clare) เป็นครอบครัว

เดียวกับคณะฟรังซิสกัน ภราดาน้อย ภาษาอังกฤษ Or-

der of Friars Minor (O.F.M.)

หมายเหตุ (ต่อจากหน้า 18)

การจราจรมีความรู้สึกลุ้นอยู่ในใจ แต่ก็เก็บอาการไว ้
เพราะรู้ว่า พระเป็นเจ้าจะทรงนำาทางให้เราได้พบสิ่งดีๆ 
และที่สุดแล้วทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ลงตัว จริงด้วย 
ผมเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนกัน แต่ผมก็มั่นใจ
แบบนี้จริงๆ และแทบจะทุกครั้งก็ว่าได้
 รถและการจราจรเมืองไทย ในแบบหนังแอคชั่น 
ก็คงทำาให้หลายคนหัวใจจะวายได้เหมือนกัน มีเสียง 
โทรศัพท์จากคนที่รออยู่ที่อาคารชัยพัฒนาโทรเรียกมา 
หลายครั้ง เพราะเราต้องเข้าไปเฝ้าเป็นหมู่คณะ รวม 
10 คน ในรถเรามี 3 คน แม้ว่าใกล้แล้ว เราก็ต้อง 
หลงกันเป็นพิธี การเลี้ยวผิดไปมา ณ   วินาทีนี้ หนัง 
แอคช่ันท่ีว่าลุ้นระทึกแล้ว มารอบน้ีบีบหัวใจกันเข้าไปอีก 
เพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่นัดสำาคัญปกติ ผมพยายามแต่งตัว 
ให้พร้อมและเตรียมของไว้ใกล้ตัว และแน่นอนให้ลุ้น 
แค่ไหน ตอนจบ ทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดี
           ต่อหน้าพระพักตร์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ท่านมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลา ทรงปฏิสันถาร
กับทุกคนอย่างเป็นกันเอง ทรงไถ่ถามเรื่องต่างๆ ทั้ง
เรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ทั่วๆ 
ไป ผมสังเกตว่าพระองค์ท่านสนพระทัยหนังสือ เพราะ
หนังสือแต่ละเล่มที่ตั้งใจนำาไปทูลเกล้าฯ ถวาย และฝาก
มา หรือติดเอามาด้วย พระองค์สนพระทัยทุกๆ ปก 
ซึ่งผมเชื่อว่าคนรักหนังสือของแท้จะเข้าใจและสัมผัส 
ความรู้สึกในแบบน้ีได้ ในการน้ีทรงปฏิสันถารด้วยภาษา 
ฝรั่งเศสกับทั้งคุณพ่อนิโคลาสและซิสเตอร์ซีมอนา 
สมศรี ผมถามคุณพ่อนิโคลาสภายหลังว่ากรมสมเด็จ

พระเทพ ฯ ตรัสว่าอะไรบ้าง คุณพ่อจึงเล่าให้ฟังว่า ท่าน 
ตรัสถามเกี่ยวกับคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุง
ปารีส ท่านเคยเสด็จฯ ไปดูที่หอจดหมายเหตุฯ ของ
เราที่ประเทศฝรั่งเศส ท่านถามถึงคุณพ่อลังฟรังส์ที ่
บัดนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว คุณพ่อท่านนี้ได้ช่วยอำานวย
ความสะดวกแก่ท่านอย่างมาก ท่านได้ตรัสถึงการพบ
กับคุณพ่อบางท่านบนดอยที่มีโรงเรียนของท่านอยู่
เหมือนกัน ท่านเห็นรูปการบังเกิดขององค์พระกุมารเจ้า 
(Nativity) เป็นชุดแบบชาวเขา คุณพ่อเลยอธิบายให้
ฟังว่า การทำาแบบนี้เป็นการนำาเข้าสู่วัฒนธรรม เป็นการ
อธิบายศาสนาในภาษาของคนพื้นเมือง เพื่อไม่ให้เข้าใจ
ว่าพระเจ้าเป็นพระของเราทุกคน ไม่ได้แยกเชื้อชาติ
ศาสนา ฯลฯ บทสนทนาต่างๆ ดำาเนินไปอย่างลื่นไหล
และอุดมไปด้วยความสุข รอยยิ้ม ผมชอบประเด็นที่ 
ตรัสถึงมหาวิหารนอเทรอดาม กับการทำาบุญเพ่ือช่วยเหลือ 
บริจาค ในฐานะที่เป็นเหมือนสมบัติของโลก ท่านให้บท
เรียนว่า การทำาบุญเป็นเรื่องของใจมากกว่าจำานวนเงิน 
เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าราคาค่างวดหรือการ 
อวดร่ำารวยในแบบเศรษฐี นอกจากน้ันยังมีประเด็นเร่ือง
ของวัดนักบุญยอแซฟ หมู่บ้านโปรตุเกส บทสนทนา
ของวันวัยในชีวิตกับลูกหลานที่เติบโต กิจกรรมงาน
เสวนา หรือแม้กระท่ังขนมท่ีซิสเตอร์ทำาและนำามาทูลเกล้าฯ  
ถวายจากประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ
 ทีมของเราออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ถามทุกคนว่า มี
ความสุขไหม ในฐานะที่มีส่วนสำาคัญในการพาพวกเรา
เข้ามาที่นี่ ผมได้แต่ยิ้มกับคำาตอบและสีหน้าแววตาของ
ทุกคน ผมอยากถ่ายภาพกับทุกคนอีกครั้ง เพียงแต่ว่า

สถานท่ีแบบน้ีเขาไม่ให้ถ่าย แม้ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายภาพหมู่ 
แต่ค่ำาคืนนั้นข่าวในพระราชสำานักก็ออกข่าวทุกช่อง
ทีวี มีการส่งต่อภาพ คลิป เสียง บรรยากาศมาให้ผม
พร้อมกับคำาชื่นชมบ้าง คำาทักทายแห่งความยินดีบ้าง 
ฯลฯ ผมจำาคำาของซิสเตอร์ได้ ซิสเตอร์บอกกับเราก่อน
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จมาถึง ซิสเตอร์
เข้าเฝ้าแบบนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่  3 แล้ว เพิ่งมีทีวีมาถ่าย
เป็นครั้งแรก ตอนที่ฟังตอนนั้น ผมยังไม่คิดอะไรแต่เมื่อ
ทุกอย่างจบสิ้น เราได้นิ่งๆ   และมองย้อนกลับไป กับ 
คำาซ้ำาๆ ในข่าว “ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ
เรื่อง “กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม และหนังสือเกี่ยวกับ 
พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประมุข 
มิสซังสยามองค์แรก ...” จะมีอะไรมากไปกว่าการนำาทาง
ของพระในโอกาส  350 ปีมิสซังสยาม พระศาสนจักร 
ในประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศให้ทั่วประเทศได้้ยิน 
ได้ฟัง สงบๆ นิ่งๆ แต่เฉิดฉายมีพลัง น่าจดจำา มีถ้อยคำา
หนึ่งส่งมาบอกว่า “ขอบคุณแทนคาทอลิกไทยทุกคน...”
        เสียงเคาะ ทุบ ตอกตะปูเร่ิมข้ึนอีกคร้ังบ่งบอก 
ถึงเช้าอีกวันหนึ่งที่ต้องก้าวเดินต่อไป สายๆ นี้มีประชุม 
เย็นๆ คงมีมิสซา ฟังแก้บาป และหลังจากนั้นคงต้อง
ไปร่วมสวดศพกับการสูญเสียหนึ่งของบิดาของคุณพ่อ 
รุ่นพี่ ชีวิตยังดำาเนินต่อไป บทสรุปสั้นๆ เสมอๆ ที่เป็น
บทเรียนในทุกวันของชีวิตได้ เราไม่ได้เดินไปหากิจกรรม 
ใหญ่ๆ ทำา งานสำาคัญหรืองานที่มีหน้ามีตา แต่เรา
สามารถใช้ทุกงานทั้งเล็กใหญ่ โดยคิดเสมอว่า ผลของ
งานจะเกิดข้ึนเร็วหรือช้า แต่มันก็จะเกิดข้ึนแน่ในวันหน่ึง

บรรณาธิการบริหาร
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 แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เป็นวันฉลองส�าคัญ

ของพระศาสนจักรคาทอลิก และโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศ 

ไทย ... แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ฯ เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรไทย ...  

และอาสนวิหารแห่งกรุงเทพฯ มีนาม “แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์” เป็นองค์ 

อุปถัมภ์ ที่เราเรียกจนติดปากว่า “วัดอัสสัมชัญ” ...
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 ผมไล่เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์เล่มบางในชื่อ “หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์  

วัดอัสสัมชัญ” ในโอกาสพิเศษครบ 100 ปี วัดอัสสัมชัญ บางรัก(หลังปัจจุบัน) ... 

เรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ เป็นต�านาน เป็นชีวิต และลมหายใจ ... เราก�าลังหวน

คิดถึง “อัสสัมชัญ” ตั้งแต่เก่าก่อน วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1690 วันสมโภชแม่พระ

รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ .... มิชชันนารี 9 องค์ และสามเณร 14 คน ได้รับการปลดจาก

ขื่อและโซ่ตรวน และออกจากคุก หลังถูกจองจ�ามานานถึง 21 เดือน พระสังฆราช 

หลุยส์ ลาโน มิชชันนารี และสามเณร ได้จัดพิธีโมทนาขอบพระคุณพระนางมารีย์  

ในวัดน้อยของบ้านเณรนักบุญยอแซฟ ที่กรุงศรีอยุธยา ในพิธีพวกเขาได้สวดต่อหน้า

แม่พระว่า ... 

 “ข้าแต่พระนางพรหมจารีมารีย์ ผู้ที่ชาวสวรรค์และมนุษย์บนแผ่นดิน ได้พา

กันมากราบแทบพระบาท พวกลูกขอขอบพระคุณส�าหรับพระพรที่ได้รับจากค�าเสนอ

วิงวอนต่อพระตรีเอกภาพผู้ศักด์ิสิทธ์ิ และต่อพระบุตรองค์เดียวของพระแม่ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงอิสรภาพที่พวกลูกได้รับในวันฉลองการเสด็จสู่สวรรค์อย่างสง่าของพระแม่  

พวกลูกขอระลึกถึงพระพรที่ได้รับและกล้าที่จะมาอยู่ต่อหน้าพระแม่ เพื่อวอนขอ 

พระแม่โปรดรับพวกลูก มิสซังทั้งหมด บุคลากรของมิสซัง ผู้มีพระคุณ และมิตรสหาย 

ไว้ในความคุ้มครองของพระแม่ ขอพระแม่โปรดประทานพระพรจากสวรรค์เพื่อพวก

ลูก ขอโปรดช่วยให้รอดพ้นการเบียดเบียนจากผู้ท่ีไม่มีความเช่ือ และบ่วงของมารร้าย 

100 ปี
วัด
อัสสัมชัญ
บางรัก

ทั้งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ และขอให้พวกลูกหันหลังให้กับกิจการของมัน เพื่อพระ

เกียรติมงคลแห่งพระบุตรแต่องค์เดียวและพระสิริมงคลของพระแม่ 

ข้าแต่พระแม่มารีย์ที่รักยิ่ง ตั้งแต่แรกเริ่มมาแล้วที่พวกลูกแต่ละคนได้สัญญา

และถวายตัวแด่พระแม่ พวกลูกขอรื้อฟื้นการถวายตัวอีกครั้งหนึ่งในวันฉลองของ 

พระแม่ ต่อหน้าศีลมหาสนิท ต่อหน้าเบ้ืองพระพักตร์พระตรีเอกภาพ ต่อนิกรทูตสวรรค์

และนักบุญทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบุญโยเซฟพระภัสดาของพระแม่ 

 ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเจ้า วันนี้พวกลูกได้เลือกพระแม่เป็น

พระราชินี ผู้ปกป้อง และผู้เสนอวิงวอน และขอประกาศว่าพวกลูกจะไม่ทิ้งพระแม่เลย 

จะไม่ท�าสิ่งใดให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติของพระแม่ จะไม่อนุญาตให้ทุกคนในความ

ปกครอง หรือที่พวกลูกต้องรับผิดชอบ ท�าให้พระแม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติทั้งด้าน

วาจา และการกระท�า ขอพระแม่โปรดรับพวกลูกไว้ดั่งข้าบริการ เพื่อว่าพระแม่จะได้

อยู่เคียงข้างพวกลูกในทุกโครงการและกิจการของพวกลูก และขอโปรดอย่าละทิ้งลูก

ในเวลาใกล้จะตาย อาแมน” .....
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 ผมพลิกอ่านประวัติศาสตร์แห่งวัดอัสสัมชัญต่อเนื่อง หลักฐานความเป็นมา

ของอาสนวิหารเริ่มปรากฏชึ้นเมื่อ ค.ศ. 1809 คุณพ่อยอห์น ปาสกัล ได้รวบรวมเงิน 

1,500 เปียสต์ มอบให้คุณพ่อเอสปริต์ ฟลอรังส์ ซึ่งพ�านักอยู่ ณ กรุงเทพฯ ผ่านทาง

คุณพ่อโค๊ลด-ฟรังซัวส์ เลอต๊องดัล ด้วยจุดประสงค์ของคุณพ่อปาสกัลที่ถวายเงิน 

ก้อนนี้คือ “ส�าหรับก่อสร้างวัดเพื่อถวายเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีย์ 

รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” .... วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1810  

เริ่มโครงการการสร้างวัดด้วยการซื้อที่ดิน .... จากนั้นการก่อสร้างก็เริ่ม และที่สุดก็ได้รับ 

การเสกอย่างสง่า “พิธีเสกวัดอัสสัมชัญกระท�าอย่างสง่า จัดขึ้นในวันฉลองแม่พระ 

ลูกประค�า ค.ศ. 1822 โดยพระสังฆราชฟลอรังส์เป็นประธานพิธี ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง 

พระสงฆ์ผู้สอนเทววิทยาประจ�าบ้านเณรอัสสัมชัญข้ึนเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่ง 

มิสซังสยาม คือ พระสังฆราชบาเธเลมี บรือเกียร์ พิธีบวชพระสังฆราช จัดขึ้นในวันที่  

29 มิถุนายน ค.ศ. 1829 ณ วัดอัสสัมชัญ จากนั้นไม่นาน พระสังฆราชบรือเกียร์  

ได้ถูกส่งไปด�ารงต�าแหน่งผู้แทนพระสันตะปาปาแห่งมิสซังเกาหลีท่านแรก ...”
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 100 ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญ ... นับตั้งแต่การเสกอาสนวิหารเมื่อปี ค.ศ.

1919 ...โครงการสร้างอาสนวิหารใหม่เริ่มต้นก่อนหน้านี้ เพราะวัดหลังเดิมคับแคบ 

ที่สุดได้สร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดใช้ในวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1918 ... และในวันที่ 

15 สิงหาคม ค.ศ. 1919 ตรงกับวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย 

และวิญญาณ คุณพ่อกอลมเบต์ ถือโอกาสนี้เสกอาสนวิหาร โดยพระสังฆราช 

แปร์รอส ... พระสังฆราชแปร์รอส บันทึกว่า “ ... ปิดท้ายการเข้าเงียบประจ�าปี

ของเราในเดือนพฤศจิกายน ด้วยการจัดพิธีกรรมอย่างสง่าที่อาสนวิหาร เพื่อระลึกถึง 

วิญญาณผู้ล่วงลับในสงคราม มิชชันนารีเกือบทุกองค์เข้าร่วมพิธีนี้ ผู้รักษาการ 

สถานทูตฝรั่งเศส เนื่องจากอัครราชทูตไม่อยู่ ชาวฝรั่งเศสส่วนมากที่กรุงเทพฯ และ

ชาวต่างชาติอื่นๆ หลายคนมาร่วมพิธีนี้ด้วย วันอาทิตย์หลังจากเซ็นสัญญาสงบศึก มี

มิสซาใหญ่อย่างสง่า เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ตามด้วยบทเพลง เต เดอุม ที่อาสนวิหาร 

และวัดอื่นๆ ทั้งหลายของมิสซังด้วย” 

ปล.

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ... ในหน้าประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมากมาย

ให้น่าศึกษา และความทรงจ�าที่ตราตรึงใจดังเหตุการณ์มากมายที่ผ่านทางอาสนวิหาร

แห่งนี้ .... การเสด็จเยือนของพระมหากษัตริย์ไทย 3 รัชกาลคือ พระบาทสมเด็จ 

พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา-

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน .... อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีนักบุญในยุคของเรา 

ได้เสด็จมาเยือน ได้แก่ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ... ดินแดน

ประวัติศาสตร์ เรื่องราวแห่งความทรงจ�า .. ยังด�าเนินต่อไป เพราะตั้งแต่มิชชันนารี

แห่งการเริ่มต้นงานมิสซังสยามก็ได้ฝากมิสซัง และงานต่างๆ ไว้กับแม่พระผู้รับเกียรติ

ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ ... 
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ขอค�ำภำวนำเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ พงศ์พัฒน์ (โกวิทย์) วิศวพรบุตร 
พักผ่อนในพระเจ้ำ 25 กันยำยน 2549

ครบ 13 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019 

เวลา 17.30 น. ที่วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

  “เรำไม่จ�ำเป็นต้องท�ำสิ่งที่ิยิ่งใหญ่ แค่ท�ำสิ่งเล็กๆ 
ด้วยควำมรักที่ยิ่งใหญ่ก็พอ” (นักบุญเทเรซำแห่งกัลกัตตำ)

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

ความยิ่งใหญ่ของผู้มีใจนบนอบ
......................................................................................................

 พระนางมารีย์ตรัสว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระ 

ผู้เป็นเจ้า  จิตใจของข้าพเจ้าช่ืนชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์

ทรงทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่�าต้อยของพระองค์” (ลูกา 1:46-48)

 ในวันที่ดวงใจของลูกรุกร้อนรนเหมือนถูกไฟแห่งความชิงชังแผดเผาเหมือน

ถูกหนอนร้ายชอนไชจิตวิญญาณแห่งความดีและความรักให้แหว่งวิ่นไป เรื่องราวแห่ง

ความรัก แบบอย่างของพระแม่มารีย์ ผู้ทรงได้รับเลือก และรับเรียกให้เป็นมารดา 

ผู้ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ แม่กลับตอบรับด้วยถ้อยค�าที่สุภาพ นบนอบ อ่อนหวาน

ลูกสะท้อนใจตนเองเม่ือทบทวนค�าตอบรับของพระแม่ท่ีมีต่อพระเจ้า ท�าไมลูกจึงด้ือร้ัน

นัก ท�าไมลูกจึงมีจิตใจที่หยาบกระด้างไม่อ่อนละมุนเช่นพระแม่ ลูกยอมให้สถานการณ์ 

และปัญหาในชีวิต หรือสภาพแวดล้อมของโลก เข้ามามีบทบาท ท�าลายความสุภาพ

นบนอบ และความรักไปเสียสิ้น ลูกก�าลังฝึกฝนตนเองให้ต่อสู้กับความเลวร้ายทาง

ความคิดท่ีจะส่งผลต่อการกระท�าหากลูกไม่ย้ังคิด จนกระท่ังแสดงออกมาเป็นการกระท�า 

ที่จะท�าร้ายตนเองและคนรอบข้างได้

 วานนี้ ข้าพเจ้าดูละครสั้นย้อนหลังจาก you tube เรื่องหนึ่ง “ฟ้ามีตา” ในชื่อ

ตอนว่า “ฉันนี่แหละไฮโซ” โดยมีเรื่องราวคร่าวๆ ดังนี้  ... ลูกสาวเจ้าของโรงแรมที่คิด 

ว่าตนเองร่�ารวย และคิดว่าตนแค่เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา หรือที่เธอบอกว่าเธอ 

ไม่ใช่พวกสตอเบอรี่ และมักใช้สายตา ค�าพูด ดูถูกระรานพนักงานของตนคนหนึ่งว่า

เป็นพวกสตอเบอรี่ แสร้งท�าเป็นสุภาพ อ่อนหวาน ไม่ต่อสู้กับใคร ไม่ระรานใคร เพื่อ

เรียกร้องความสนใจ ในขณะที่พนักงานส่วนหนึ่งก็พยายามประจบสอพลอ ยกยอ 

ปอป้ันลูกสาวเจ้าของโรงแรม เพ่ือจะได้รับผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ จากลูกสาวเจ้าของ

โรงแรม แม้ว่าละครจะแสดงออกมาให้ดูเกินจริงไปสักนิด เพราะในชีวิตจริงเราอาจจะ

ต้องใช้เวลาในการศึกษาจิตใจใครสักคนหนึ่ง คนที่ตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้ตรงไป

ตรงมาอย่างที่คิด คนที่สุภาพนบนอบ อ่อนหวาน อาจจะซุกซ่อนความอิจฉาริษยา

เอาไว้ก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าคิดว่า บุคคลย่อมแตกต่างกัน เพียงแต่ว่าใครจะ

สามารถพยุง ประคอง จิตวิญญาณของตนให้รอดพ้นความเลวร้าย ที่จะชักน�าเราให้

แสดงพฤติกรรมที่เลวร้ายออกมา

 ข้าพเจ้าอ่านหนังสือจิตวิทยาเล่มหนึ่งเพ่ือทบทวนเรื่องการให้แรงเสริมของ

สกินเนอร์ และพบว่าทุกพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์เกิดจากการเสริมแรง 

ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกหรือทางลบ  และข้าพเจ้าก็พบว่าพระวาจา

ของพระเจ้าเป็นทั้งหมดของแรงเสริมนั้น พระองค์ทรงเสริมแรงข้าพเจ้าผ่านพระวาจา 

ทรงชีวิต พฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับเมื่อถูกกระท�าบ่อยๆ ครั้ง จะกลายเป็น

พฤติกรรมถาวรของมนุษย์คนนั้น ทั้งพฤติกรรมทางบวกหรือทางลบ แต่พฤติกรรม

ที่ข้าพเจ้าและใครๆ มุ่งหวังก็คงไม่พ้นพฤติกรรมทางบวก ดังนั้นแล้ว หากความคิด 

ก�าลังน�าพาเราไปสู่เปลวไฟนรก ข้าพเจ้าก็จ�าเป็นต้องฝึกฝนตนเองที่จะตัด สละ  

บังคับใจตนเองให้มีความสุภาพมากพอ ที่จะยอมรับ ยินดี ชื่นชม ส่งเสริม ออกมา

เป็นการกระท�า บังคับใจตนได้ก็เป็นสุข ยอมรับได้ก็เป็นสุข ยินดีกับทุกสถานการณ์ 

ในชีวิตได้ก็เป็นสุข ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และข้าพเจ้าก็ยังคงต้องฝึกฝนตนเองต่อไป 

“ศัตรูสุดท้ายที่จะถูกท�าลายคือความตาย เพราะพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่ง

ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์” (1โครินธ์ 15:26)

     จิตวิญญาณ แสนอ่อนหวาน  ของมารดา

 จักน�าพา   วิญญาณลูก   ให้สุขศรี

 พบหนทาง  พบความจริง   พบสิ่งดี

 แม่คือทาง   น�าชีวี     ลูกก้าวไป

     มีแบบอย่าง   แห่งรัก    ประจักษ์สอน

 แม่พร่�าวอน   สอนคุณค่า   ผู้รับใช้

 จงเรียนรู้   อยู่ให้เย็น   เห็นที่ใจ

 รู้จักให้   รู้จักรัก    ตระหนักตน

น้ำาผึ้งหวาน
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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. 

 วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน

 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.

 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

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. 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 (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 ทองคำา, 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 อมรพัฒนา,   C.Ss.R. (เจ้าอาวาสวัด 

พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี) ค่�าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พิธี 

มิสซา 19.30 น. โดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตา- 

ธิการคณะพลมารีย์ประเทศไทย หลังพิธีมีถวายช่อดอกไม้

แด่แม่พระ)

 

สังฆมณฑลนครราชสีมาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

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

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ 

พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ ต. 

บ้านแปะ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

 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. 

 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.

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

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

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่
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ที่นี่มีนัด
] ฉลองแม่พระบังเกิด คณะพลมารีย์ มิซซัง 

อุดรธานี (เจ้าภาพ) วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. ที่อาสนวิหาร

พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

] 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 หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลัง

ทางด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร.  

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

] แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ใหญ่ที่ก�าลังเรียน 

ค�าสอน 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

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 18 กันยายน / วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วัน 

พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18 ธันวาคม 

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] 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 

มินิมาราธอน  บ้านเณรเล็กราชบุรี ขอเชิญผู้มีใจรัก 

ในการวิ่งและ “ลูกขาว - ฟ้า” ทุกท่าน มาวิ่งไป 

พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 โรงเรียน 

ดรุณาราชบุรี เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ระยะทาง 

3 กิโลเมตร / 5 กิโลเมตร / 10.5 กิโลเมตร 

 ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2019 ค่าลง

ทะเบียน 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ราคา 400 

บาท, 3 กิโลเมตร ราคา 300 บาท โอนเงินที่ธนาคาร

กรุงเทพ ชื่อบัญชี : นายปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์  เลขที่

บัญชี  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

] โคเออร์ ขอเรียนเชิญร่วมงาน “วันกตัญญุตา”  

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019  พิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังพิธีมิสซา

ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน และเชิญร่วมเป็นสักขี 

พยานในการจับรางวัลบัตรการกุศลท�าบุญลุ้นโชค (ไม่

เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานใดๆ ทั้งสิ้น)

] แผนกดนตรศีกัดิส์ทิธิ ์ เปิดอบรมเชงิปฏบิตัเิทคนคิ 

การเล่นอิเล็กโทน โดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ วัน

เสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 เวลา 

09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่า

อบรม 2,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน / เอกสาร

ประกอบการเรียน) รับจ�านวน 20 ท่าน  หมดเขตการ

รับสมัคร วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 นี้ รายละเอียด

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

Prachachart24@gmail.com

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมี 

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

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  

เสกสุสาน
V วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  เวลา  

10.00 น.

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 37 ประจำาวันที่ 8-14 กันยายน 2019

อุดมสาร หนงัสือพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจ้าของ : สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้�านวยการ : คณุพ่ออนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนุชา ไชยเดช R หวัหนา้กองบรรณาธิการ : วัชร ีกจิสวัสดิ ์ 

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  

CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, 

udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com

หน้า 17

เตรียมฉลอง 50 ปี   (ต่อจากหน้า 20)

การยกระดับพระฐานานุกรม สถาปนาเป็นสังฆมณ- 

ฑลสุราษฎร์ธานี (ค.ศ. 1969-2019) โดยมีก�าหนด

จัดการเฉลิมฉลองในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 

2019 ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี 

 โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ สังฆมณฑลได้

จัดพิธีโมทนาคุณพระเจ้าด้วยของขวัญล้�าค่า คือ การ 

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกร 3 ท่านคือ

 1. สังฆานุกรยอแซฟ อมรเทพ สุริปะ 

สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ถ้�าสิงห์

 2. สังฆานุกรฟรังซิสอัสซีซี ชัยณรงค์ ฤทธิ์-

สารพิทักษ์ สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

 3. สังฆานุกรฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบ-

วัฒนกุล สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

 โดยจัดแบ่งตารางเวลากิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ

วันที่ 27 กันยายน 2019 วันแห่งการโมทนาคุณ

เวลา 17.00 น.  เริ่ม ให้บริการอาหารเย็น 

จนถึงเวลา 20.30 น.

เวลา 17.30 น. วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป  

และพิธีอวยพรศีลมหาสนิท โดยบิชอปโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล

เวลา 18.30 น. พิธีมิสซาเทิดเกียรติพระนาง

มารีย์ โดยบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

เวลา 20.00 น. การแสดงชุดพิเศษโอกาส

ฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

“50 ปี สายธารรักและพระพรด้ามขวานทอง

เวลา 20.40 น. “ พิ ธี แ ส ด ง ก ตั ญ ญุ ต า ” 

บรรดาพระสงฆ์-นักบวช  ผู้อภิบาลในอดีต

วันที่ 28 กันยายน 2019 วันแห่งพระพร

 เวลา 06.00 น. เริ่ ม ให้บริการอาหาร เช้ า 

จนถึงเวลา 09.15 น. 

 เวลา 09.30 น. “พิธีต้อนรับคณะผู้ใหญ่ฝ่าย

พระศาสนจักร” 

 เวลา 09.45 น. “การแสดงเตรียมจิตใจสู่

พิธีกรรม”

 เวลา 10.00 น. “พิธีมิสซาฉลอง 50 ปี 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ “พิธีบวชพระสงฆ์”

 เวลา 12.30 น. อาหารเที่ยง

วันทีี่ 29 กันยายน 2019 วันแห่งความชื่นชมยินดี

 เวลา 09.00 น. มิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่

ทั้ง 3 องค์ ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

 ท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด 

กิจกรรมต่างๆ ตลอด 3 วัน ผ่านทางช่องทาง 

Facebook LIVE: สื่อมวลชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

“พระบิดาเจ้าข้า 
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” 

(ลูกา 23:34)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ผลของชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในวันๆ เดียว

	 ค่ำ�วันนั้นผมอยู่ที่โรงแรมเอเชีย	 พัทย�	 เป็นค่ำ�ในช่วงของก�รสัมมน�
สภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกประจำ�ปี 2019 เป็นครั้งที่ 49	แล้ว	ผมสังเกตว่�ท่�มกล�ง
ผู้คนที่เข้�ร่วมสัมมน�	 มีบ�งคนที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปต�มห้วงเวล�ของ 
อ�ยุขัยที่ไม่อ�จฉุดรั้งได้	 หรือบ�งคนเดินเข้�ม�ใหม่ในสน�มนี้	 มีบ�งคนผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนหน้�ที่ไปต�มตำ�แหน่ง	 กฎเกณฑ์แห่งเวล�และสถ�นภ�พชีวิต 
ไม่มีใครหนีพ้นก�รเปลี่ยนแปลง	 แต่ก็ไม่มีใครที่ไม่ได้รับผลของก�รกระทำ�ในวัน 
เวล�ท่ีเร�มีเวล�ให้กับโลกใบน้ีน้อยลง	 เร�จะปลดและเร�จะปลงม�กข้ึน	หนุ่มน้อย 
คงเรียนรู้ได้ไม่เท่�	แต่ก็ใช่ว่�หนุ่มใหญ่จะเข้�ใจทั้งหมด
	 ประโยคเด็ดตอนจบของละครเรื่องหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ผมเฝ้�ติดต�ม
ชีวิตของตัวเอก	 “เร�เข้�ใจทุกอย่�งได้ในน�ทีสุดท้�ย	 ว่�จริงๆ	 เร�อดทนได้
ม�กกว่�ที่เร�คิด	มีคุณค่�ม�กกว่�ที่เร�รู้สึก...ถ้�เร�รักตัวเองม�กพอ...”	ผมชอบ
ที่หล�ยๆ	 น�ทีก่อนจบของเรื่องนี้ตัวเอกทุกตัวเดินท�งม�ในฉ�กสุดท้�ย	 และ
พวกเข�กำ�ลังไถ่โทษบ�ปของตนเอง	 พ่อที่จริงๆ	 แล้วก็รักลูกเหมือนพ่อทุกคน	
แต่เป็นคว�มรักที่ค�ดหวัง	 เป็นคว�มรักที่ไม่อย�กเห็นในสิ่งที่ไม่อย�กเห็นและ
ไม่อย�กรับ	 เป็นคว�มรักจริงไหม?	 เรื่องเลยเถิดไปกับพฤติกรรมล้ำ�เส้นของชีวิต 
และก�รจัดก�รชีวิต	 เมื่อชีวิตเดินท�งม�ถีงวันที่ทุกอย่�งแตกสล�ย	 คำ�ที่พ่อ 
บอกรักอ�จม�ช้�ไป	 หรือพระเอกหนุ่มที่มีครอบครัวอยู่แล้ว	 แม้ว่�ไม่ต้องก�ร	
หม�ยหมุดแลกผิดเพี้ยน	 แต่คว�มรับผิดชอบที่ต้องแบบ	 วันที่หลงวนไปพบกับ
สิ่งสวยง�มกว่�	 แต่ที่สุดสิ่งสวยง�มนั้นคือหล�นแท้ๆ	 ของตน	 หรือก�รโกหก 
คนทั้งโลกของตัวเอก	กับก�รไถ่โทษและชดใช้บ�งสิ่ง	 ผลชองชีวิตต�มติดเร�ไป
ทุกที่	เพียงแต่ว่�ในแต่ละวันเร�ทำ�มันอย่�งไร
	 ในวันที่ต้นฉบับหนังสือ	“กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม” ของซิสเตอร์
ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา เดินม�ถึงมือผมพร้อมกับโจทย์ว่�	อย�กให้พิมพ์
ทันฉลอง  350  ปีพระศ�สนจักรในประเทศไทย	 เวล�ที่เหลือเพียงน้อยนิด	 ผม
คิดอะไรอยู่	 ณ	 วิน�ทีนั้น	 หลักฐ�นในหน้�หนังสือลงไว้ว่�	 พิมพ์ครั้งที่	 1	 เดือน
พฤษภ�คม 2019 ผมไล่คว�มรู้สึกกลับไป	พบว่�	นอกจ�กจะเตรียมง�นใหญ่แล้ว	
ยังมีก�รเดินท�งม�ของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี มีหนังสือหล�ยๆ	 เล่ม 
ที่ต้องปิดต้นฉบับ	 มีก�รแสดงที่ต้องประส�นง�น	 มีนิทรรศก�ร	 พิธีกรรรม	 ก�ร
จัดว�งผู้คน	สคริปท์	ติดต่อพิธีกร	แน่นอนมีบุคล�กรม�กม�ยและทีมง�น	แต่ก็
ต้องประส�นให้ลงตัว	และต้องร่วมง�นกับทุกคนอย่�งมีคว�มสุข	วิน�ทีเดียวกัน
ที่คนหนึ่งกำ�ลังวุ่นว�ย	 อ�จจะมีคนอีกบ�งคนกำ�ลังเฝ้�ดู	 ในคนเฝ้�ดูเหล่�นั้น 
คงมีบ�งคนที่ส่งกำ�ลังใจม�ให้	 และคนมีบ�งคนเช่นกันที่เฝ้�ดูว่�	 มันจะไปได้ 
สักกี่น้ำ�	ไม่ใช่เรื่องใหม่	ละครชีวิตก็ไม่ต่�งจ�กละครในจอทีวีนักหรอก
	 ผมมักเร่ิมง�นและทำ�ให้ผู้ร่วมง�นรับรู้เสมอว่�	 จุดท่ีเร�ยืนอยู่คือตรงไหน	
ฟังดูมันอ�จจะเวอร์ไปก็เป็นได้	 แต่สน�มจริงก็ไม่เปิดโอก�สให้ถอนคว�มรู้สึก
แบบนั้น	 ผมบอกพวกเข�ว่�	 จุดที่เร�ยืนอยู่คือระดับของคว�มเป็นช�ติ	 เมื่อวัน 
เวล�ผ่�นไป	 คนอ�จจะหลงลืมและชื่อเร�อ�จจะถูกลบไปเมื่อไรก็ได้	 แต่คำ�ว่�	
ค�ทอลิกไทย	 สื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย	 ยังคงต้องยืนอยู่ต่อไป	 เมื่อได้

คว�มคิดแบบนี้	ณ	 วิน�ทีนั้น	 เร�จะไม่ออกแรงอย่�งสุดกำ�ลังเลยหรือ	ผมเชื่อว่�
ทุกคนก็ต้องทำ�สุดใจ	 คว�มเหนื่อยหนักเป็นเรื่องปกติที่เร�ต้องวอร์มร่�งก�ยม�
ให้แข็งแรงพอ	 คว�มพร้อม	 คว�มส�ม�รถเป็นส่ิงท่ีไปฝึกและห�ตัวช่วยได้	 ว่�แล้ว	 
ทุกง�นที่ม�ในห้วงเวล�นั้น	เร�ก็ออกแรงกันเต็มที่	จนง�นเปิด 350	ปีมิสซังสย�ม
ผ่�นพ้น	จะดีหรือจะประสบคว�มสำ�เร็จ	ใครจะพูดแสดงออก	วิเคร�ะห์วิจ�รณ์ไป
อย่�งไร	 เดียวเวล�มันก็ตัดสินเอง	 และพระเป็นเจ้�ไม่เคยอยุติธรรมกับชีวิตคน	
เร�ไม่มีเวล�นั่งทบทวนง�นม�กนัก	 เพร�ะสน�มง�นก็เหมือนลู่วิ่งเมื่อนักกีฬ�ที่ดี 
คงหยุดได้เมื่อสัญญ�ณนกหวีดบอกให้หยุด	 และผมก็ได้รับข้อคว�มว่�	 “เร�
จะนำ�หนังสือ	 “กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม” ในโอก�ส  350	 ปี	 มิสซังสย�ม	 
เข้�ไปทูลเกล้�ทูลกระหม่อมถว�ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”	วิน�ทีนั้นผมไม่แน่ใจว่�	คว�ม
รู้สึกอะไรที่เกิดขึ้น
	 เช้�ตรู่ก่อนที่จะนำ�หนังสือเข้�ทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ผมยังนั่งประชุมอยู่ที ่
บ้�นพักพระสงฆ์อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ	 บ่�ยไปกว่�น้ัน	 ผมม�ประชุมแถวตึกอโศก	
และบอกให้รถที่จะม�รับหลังจ�กที่มีบรรณ�ธิก�รหนังสืออุดมส�ร	 และไปรับ 
คุณพ่อนิโคลาส เลอเฟบิวร์	 อธิก�รเจ้�คณะมิสซังต่�งประเทศแห่งกรุงป�รีส 
ม�ร่วมกัน	 ผมบอกรถไว้ไม่เกิน	 15.30	 น.	 แต่ง�นที่ต้องประชุมก็เร่งและ 
ต้องก�รเวล�ในก�รตัดสินใจพอกัน	 ผมลงม�เกือบ	 16.00	 น.	 แล้ว	 คนขับรถ 
บอกกับเร�ว่�	 เร�นัดไว้	 16.30	 น.	 ที่อ�ค�รชัยพัฒน�	 ผมมองน�ฬิก�	 และ 

(อ่�นต่อหน้�	11)
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“มิสซาร�าลึก 16 ปี คุณพ่อเรย์” เพื่อร�าลึกถึงการมรณกรรมของ  

คุณพ่อเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ครบ 16 ปี  

ในเดือนสิงหาคม 2562 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้จัดงานเพื่อร�าลึกถึงคุณพ่อเรย์ขึ้น 

ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเผยแพร่เกียรติประวัติคุณพ่อเรย์  

โดยค�่าวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้ประกอบพิธีมิสซาร�าลึก 16 ปี  

คุณพ่อเรย์ ที่วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา หลังพิธีมิสซามีการวางดอกไม้ที่หลุมฝังศพ 

คุณพ่อเรย์ โดยคุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นประธาน

พิธี

“ประชุม” วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

จัดประชุมสมาคม ที่บ้านแคทเธอรีน ชั้น 2 อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยม ี

คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นจิตตาธิการ และคุณจิตรา แท่นชวาล เป็นนายก 

สมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกของสมาคมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2019 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โรงเรียนอันนาลัย โดยฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 

350 ปี มิสซังสยาม โดยมีการแสดงละครชุด “ศิษย์พระคริสต์ ประกาศข่าวดี 350 ปี มิสซังสยาม” การจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน  ตอบค�าถามเพื่อรับรางวัล  

ทั้งนี ้เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง 350 ปี มสิซังสยาม 169 ปี วดันกับญุอันนา ท่าจนี และ 97 ปี โรงเรยีนอนันาลยั

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 “เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน”(อฟ 

4:25) จากชุมชนเครือข่ายสังคมสู่ชุมชนมนุษย์ สาส์นของสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส กิจกรรมการให้ค�าแนะน�าเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ส�าหรับเยาวชน

นักเรียนจากโรงเรียนยอแซฟชายและโรงเรียนยอแซฟหญิง ภาคเช้ามัธยมปลาย

ภาคบ่ายมัธยมต้น ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย สื่อมวลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคณะ 

ผู้บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รวมทั้งขอบคุณแขกรับเชิญ น้องเชียร์ จาก  

The Voice Kids ผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อ 

นพดล ยอแซฟ และพิธีกรศิษย์เก่ายอแซฟ รุ่น 50 น้องนิด วันที่ 26 กรกฎาคม 

2019
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ค�าสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตอนที่ 7 ไม่สนความดี แต่...
 “พระเจ้าจะไม่ท�าอัศจรรย์กบัคนท่ีถอืว่าตนเป็นคนชอบธรรม แต่กับคน 

ที่ส�านึกตนว่าตนเองมีความบกพร่อง  พระองค์ไม่สนใจในความดีของเรา  แต่นั่น 

ไม่ใช่เหตุผลที่พระองค์ทรงรักเรา  พระองค์ทรงรักเราอย่างท่ีเราเป็น พระองค์

ตามหาบุคคลที่ไม่มีความครบครันในตนเอง แต่บุคคลที่พร้อมจะเปิดใจต่อ

พระองค์ คือบุคคลที่เป็นเหมือนเปโตรและเปาโล ที่ท่านโปร่งใสต่อพระพักตร์

พระเจ้า”

 (บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสมโภชนักบุญเปโตร

และเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2019)

 Photo by EvandroInetti

วันที่ 13 สิงหาคม 2019 โอกาสเข้าเงียบประจ�าเดือน ที่ศูนย์งานอภิบาล 

บ้านชุมพาบาล บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อม และแบ่งหน้าที่ ร่วมกับคณะสงฆ์

สังฆมณฑล เพื่อเตรียมฉลอง 50 ปี 

เตรียมฉลอง 50 ปี สายธารรัก
และพระพรด้ามขวานทอง

(อ่านต่อหน้า 17)

เชียงใหม่เปิดอารามกลาริส ที่อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2019 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ (อ่านต่อหน้า 11)


