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สถาบันแสงธรรม

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ

เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 

พิธีบวชสังฆานุกร 10 องค์ 

พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 3 คน 

และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ 

9 คน 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 

ที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ 

สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

โดยบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา 

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี 

เป็นประธาน

“เตรียมฉลอง 50 ปี FABC” FABC คือ สหพันธ์สภาพระสังฆราช

แห่งเอเชีย (Federation of Asian Bishops’ Conferences) มีก�าเนิดตั้งแต่ 

ค.ศ. 1970 เพื่อเป็นการทบทวนพันธกิจของ FABC ปีหน้า 3-20 พฤศจิกายน 

2020 จึงมีการประชุมระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2019 ที่ศูนย์อภิบาล

คามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อฉลอง 50 ปี FABC อย่างมีความหมาย 

วันที่ 3 สิงหาคม 2019 บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย คุณจีราวัฒน์ 

เจนผาสุก จากกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)  คุณพิพัฒน์ ไตร-

จันทร์ จากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง ประชุม

กับ Msgr. Robert J Vitillo (ICMC) International Catholic Migration 

Commission และ Dr. Nenette Motus (Regional Director)  จาก Inter-

national Organization for Immigration (IOM) องค์กรระหว่างประเทศ

เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อประชุมจัดเตรียมงาน ICMC Workshop ในเดือน

ธันวาคม 2019 ที่โรงแรมอามารี วอเตอร์เกท ประตูน�้า

คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู  ประชุมคณะกรรมการรางวัลวรรณศิลป์

อุชเชนี และ “100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” วันพุธที่ 28 

สิงหาคม 2019 เวลา 18.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี
และ 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก 

(อ่านต่อหน้า 11)
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สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 

พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์

สถาบันแสงธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช

พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู ่สวรรค์ท้ังกายและ

วิญญาณ พิธีบวชสังฆานุกร 10 องค์ พิธีแต่งตั้ง

ผู้ช่วยพิธีกรรม 3 คน และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระ

คัมภีร์ 9 คน วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 ที่อาคาร

มารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

โดยบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑล

อุบลราชธานี เป็นประธาน

  ส�ำหรับสำมเณรใหญ่แสงธรรมที่ได้รับบวชเป็น

สังฆำนุกรในปีนี้ได้มีจ�ำนวน 10 องค์ คือ 

 1. สังฆานุกรเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 2. สังฆานุกรเปโตร สมศักดิ์ ตู้ส�าราญ 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 3. สังฆานุกรดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน

  สังฆมณฑลอุบลราชธานี  

 4. สังฆานุกรยอแซฟ ลิขิต สัพโส 

 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 5. สังฆานุกรเปาโล พิชิต จ�าปาพยุง 

 สังฆมณฑลเชียงใหม่

 6. สังฆานุกรมัทธิว ธรรมชาติ ชอบพงไพร

 สังฆมณฑลเชียงใหม่   

 7. สังฆานุกรคริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู 

 สังฆมณฑลเชียงใหม่

 8. สังฆานุกรเปาโล รัฐพล ลุนอุบล 

 สังฆมณฑลอุดรธานี

 9. สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ ตันชัย

  สังฆมณฑลจันทบุรี

 10. สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ ธงชัย ทอง-

รส 

 คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI)

 สำมเณรใหญ่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

มี 3 คน คือ 

 1. สามเณรอันโตนีโอ รติ พรหมเด่น 

 2. สามเณรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนา- 

นุรักษ์ 

 3. สามเณรยอห์น ชัชวาลย์ วาปีเตา

 ส�ำหรับสำมเณรใหญ่ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อ่ำน

พระคัมภีร์มี 9 คน คือ 

 1. สามเณรอันเดร ธนบูรณ์ พูนผล 

 2. สามเณรมาระโก อิทธิศักดิ์ กิจสกุล 

 3. สามเณรมัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล   

 4. สามเณรยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร 

 5. สามเณรเปโตร สิทธิฤทธิ์ นันศรีทอง 

 6. สามเณรฟีลิป สีฟอง สันติ ใหญ่คุณ 

 7. สามเณรยอห์น พิชิษฐ์ ไพรวัลย์คีรี 

 8. สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล 

 9. สามเณรราฟาแอล พิสิษฐ์ ยอแซฟ

 คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล อธิกำรสำม-

เณรำลัยแสงธรรม กล่ำวขอบคุณพระสังฆรำชและแขก

ที่มำร่วมพิธี โอกำสสมโภชพระนำงมำรีย์รับเกียรติเข้ำสู่ 

สวรรค์  “จำกข้อมูลของประวัติศำสตร์สมัยอยุธยำ เมื่อ

บรรดำมิชชันนำรีแห่งกรุงปำรีส (MEP) เดินทำงมำ

ถึงแผ่นดินสยำมในปี ค.ศ. 1662 และ 1664 พร้อม

กับหน้ำท่ีอย่ำงเป็นทำงกำรจำกสมณกระทรวงเผยแผ่

ควำมเชื่อประกำรหนึ่ง ก็คือ “ให้ก่อตั้งบ้ำนเณรขึ้นที่ 

ดินแดนแห่งนี้” แสดงให้เห็นถึงเจตนำที่ส�ำคัญของพระ

ศำสนจักร ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรฝึกอบรมผู้เตรียมตัว

เป็นพระสงฆ์เป็นล�ำดับแรกของงำนประกำศข่ำวดี และ

ในปีต่อมำ เมื่อมีพระบรมรำชำนุญำตจำกสมเด็จพระ

นำรำยณ์มหำรำช ให้ก่อตั้งบ้ำนเณรแล้ว ก็ลงมือก่อสร้ำง 

ทันที  ในระหว่ำงปี            จนแล้วเสร็จ โดยให้ 

ชื่อว่ำ “สำมเณรำลัยนักบุญยอแซฟ” จุดประสงค์คือ

เพ่ืออบรมผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ ซึ่งไม่ใช่เฉพำะแต่

คนไทยเท่ำนั้น แต่มีสำมเณรมำจำกอีกหลำยประเทศใน

ทวีปเอเชีย บ้ำนเณรแห่งนี้มีผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ และบวช

เป็นพระสงฆ์องค์แรกในปี 1668  ถึงวันนี้ นับเป็นเวลำ 

351 ปีท่ีมกีำรบวชพระสงฆ์ท่ีส�ำเรจ็กำรศกึษำในบ้ำนเณร

ของประเทศไทย แม้บ้ำนเณรในยคุสมยัแรกนัน้จะมคีวำม 

ยำกล�ำบำกด้วยสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองจนเป็นเหตุให ้

ต้องปิดตัวลง โดยย้ำยไปตั้งอยู่ในสถำนที่ใหม่หลำยแห่ง 

เช่น  จันทบุรี กัมพูชำ (Hon Dat ปัจจุบันอยู่ในเขต

เวียดนำม) อินเดีย มำเลเซีย ฯลฯ แม้ว่ำสถำนกำรณ์

กำรเมืองในเวลำนั้น ท�ำให้สำมเณรจ�ำนวนครึ่งบ้ำนเณร 

ถูกจ�ำคุกพร้อมกับพระคุณเจ้าหลุยส์ ลาโน บำงคน 

เจ็บป่วยและเสียชีวิตในท่ีคุมขัง แต่พระเจ้ำก็ทรงดูแล 

และอยู่กับพระศำสนจักรไทยเสมอมำ จนวันนี้ท่ีเรำมี

บ้ำนเณรแสงธรรมเกิดข้ึนอีกคร้ัง และได้ให้กำรอบรม

ผู้ตอบรับกระแสเรียกกำรเป็นพระสงฆ์มำเป็นเวลำที่

จะครบ 50 ปี ในปี 2022 โดยในปีปัจจุบันมีสำมเณร

จ�ำนวนทั้งสิ้น 72 คน ในจ�ำนวนนี้ รวมสำมเณรของ

คณะธรรมทูตไทย 9 คน และสำมเณรจำกกัมพูชำ 3 คน 

บ้ำนเณรแสงธรรมยังคงรักษำเจตนำเดิมของพระศำสน-

จักรเมื่อ 350 ปีที่แล้ว คือ เตรียมพระสงฆ์เพื่อเป็น 

นำยชุมพำบำล และผู้ประกำศข่ำวดี เพื่อให้พระศำสน- 

จักรท้องถิ่นด�ำรงอยู่และเจริญเติบโตยิ่งขึ้น

 ในนำมของคณะผู้ให้กำรอบรมสำมเณรใหญ่

แสงธรรม และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่ได้รับกำรบวชเป็น

สังฆำนุกร และผู้ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคนในวันนี้ ขอ

ขอบคุณพระคุณเจ้ำฟิลิป บรรจง ไชยรำ  ประธำนในพิธี 

พร้อมกับบรรดำพระสังฆรำชทุกองค์ พระสงฆ์ทุกท่ำน 

ทีม่ำร่วมพธิใีนวันนี ้ขอขอบคณุพ่อเจ้ำวดัทุกท่ำน อธกิำร

สถำบันต่ำงๆ นักบวชชำย-หญิงทุกคณะ พี่น้องสัตบุรุษ

ทุกคนที่ใจดี ให้กำรสนับสนุนกระแสเรียก และสนับสนุน

บ้ำนเณรแสงธรรมด้วยดีเสมอมำ ขอพระมำรดำมำรีย์

ผู้รับเกียรติเข้ำสู่สวรรค์ ที่อยู่เคียงข้ำงเรำเสมอมำจนถึง

วันนี้ เสนอวิงวอนต่อพระเจ้ำเพื่อตอบแทนน�้ำใจดีของ

ทุกท่ำน ให้ได้รับควำมสุข กำรปกป้องคุ้มครอง มีควำม

เจริญรุ่งเรืองในชีวิต อยู่ในศีลและพระพรของพระเจ้ำ

เสมอ” 

 

1665-1666
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วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 ที่หอประชุม Lux 

mundi วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน  มีพระสังฆราช 

พระสงฆ์ นักบวช บราเดอร์ สามเณร ผู้ฝึกหัด 

นักศึกษาและพี่น้องคริสตชนผู้ร่วมงานในองค์กร

ต่างๆ ของพระศาสนจักรไทย มาร่วมงานประมาณ 

350 คน

 จุดประสงค์ของการจัดงานมี 2 ประการคือ

  1. เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าโอกาส 350 ปี  

มิสซังสยาม ส�าหรับพระพรและพระหรรษทานที่พระองค์

ประทานให้แก่พระศาสนจักรไทยและบรรดามิชชันนารี

ที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ซึ่งบัดนี้ได้เติบโต 

งอกงาม เกิดผล และสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ 

  2. เพ่ือปลุกจิตส�านึกและเสริมสร้างก�าลังใจด้าน 

งานธรรมทูตให้แก่ศิษย์พระคริสต์  ศิษย์ธรรมทูต โอกาส

ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15

  งานวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่ส�าคัญ เริ่มต้น

จากวจนพิธีกรรมเปิดโดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก  

ปัญญา   กฤษเจริญ และกล่าวเปิดงานวันชุมนุม โดย 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์   สิริสุทธิ์   และต่อด้วย

การปลุกจิตส�านึกด้านงานธรรมทูต โดยฟังเสียงของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จากสาส์นวันแพร่ธรรม

ในปี   2019 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” 

พระศาสนจักรของพระคริสต์มีพันธกิจในโลก โดย พระ

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

 ในช่วงที่สองเป็นการแบ่งปันประจักษ์พยาน

ชีวิตศิษย์พระคริสต์โดยพี่น้องคริสตชนฆราวาส 6 ท่าน 

คือ โรซา  อารี  ตั้งฤทัยวานิชย์ โยอันนา นันทพิมพ์ 

กิจนิจชีวะ ยอห์น บัปติสต์ เมธา เหลืองรุ่งนภา  

มารีอา  นิรมล  สุขวัฒนางกูร ครอบครัวคุณยอแซฟ 

สายชล  ศีติสาร และมารีอา พจนา  ศีติสาร ซึ่งแต่ละ

ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ได้สัมผัสถึงความรัก

ของพระเจ้าและได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดี

ขึ้น ซึ่งแต่ละคนได้ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า

ด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวดีในบ้าน ในครอบครัว ใน

ที่ท�างาน ในร้านอาหาร และในการเยี่ยมผู้ป่วย และใน

ชีวิตประจ�าวันของตน ต่อด้วยการแบ่งปันชีวิตธรรมทูต 

จากตัวแทนคณะนักบวช โดยคุณพ่ออเล็กซานโดร 

ไบร์ คณะซาเวเรียน

 ในช่วงท่ีสามเป็นการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

วันชุมนุมคนแพร่ธรรม (ต่อจากหน้า 20)

ให้แก่คณะนักบวช องค์กรฆราวาสทุกคณะ ในโอกาส

ครบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม เพื่อขอบคุณ

นักบวชและองค์กรฆราวาสทุกคณะท่ีได้อุทิศตนเพ่ือ 

งานอภิบาลและประกาศข่าวดีในพระศาสนจักรไทย

อย่างเข้มแข็ง ท�าให้พระศาสนจักรคาทอลิกไทยเติบโต

ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

 ปิดท้ายงานด้วยการร่วมใจกันภาวนาเพื่องาน

ประกาศข่าวดีในประเทศไทย โดยพระอัครสังฆราช 

หลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ พร้อมกับถ่ายภาพ

ร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดี
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ตอนที่ 259

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

20 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l วันท่ี 22 สิงหาคม องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนด

เป็นครั้งแรกให้ทุกปีเป็นวันระลึกถึงเหยื่อความรุนแรง 

ที่ถูกกระท�าจากการนับถือศาสนา

l ปณิธานเรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม จากข้อเสนอของประเทศโปแลนด์ สหรัฐ 

อเมริกา แคนาดา บราซิล อียิปต์ อิรัก จอร์แดน ไนจีเรีย

และปากีสถาน

l การน�าเสนอเรื่องนี้ได้รับการปรบมือจากที่ประชุม

องค์การสหประชาชาติอย่างกึกก้องที่เห็นว่าควรใส่ใจ

ต่อผู้ทุกข์ทนในฐานะเป็นผู้นับถือศาสนาชนกลุ่มน้อย

ในประเทศที่มีผู้เบียดเบียนพวกเขา
 โธมัส ไฮน์-เจลเดิร์น ประธานบริหารหน่วยงาน
ช่วยเหลือพระศาสนจักรยามยาก (Aid to the Church 
in Need)
 “หน่วยงานช่วยเหลือพระศาสนจักรยามยาก 
(ACN)ปกป้องฐานะและสิทธิของคริสตชน เฉพาะอย่าง
ยิ่งเม่ือพวกเขาถูกกีดกันและต้องรับทุกข์ทนจากการ

วันที่ 22 สิงหาคม : ประเดิมกำาหนดให้เป็นวันระลึกถึง

ผูถ้กูเบยีดเบยีนทางศาสนาของยเูอน็

เบียดเบียนในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นเรารู้สึกดีใจมาก
ที่มีการประกาศวันคิดถึงพวกเขา ในวันที่ 22 สิงหาคม
ทุกปี เพราะนี่เป็นการสร้างพื้นที่และเตรียมความพร้อม
ให้แก่ความเป็นไปได้ท่ีพวกเราจะจัดกิจกรรมต่อสู้กับ
การกระท�ารุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
เมื่อคุณเข้าไปดูรายชื่อผู้นับถือศาสนาท่ีถูกเบียดเบียน 
ทั่วโลกมากที่สุดคือผู้เป็นคริสตชน”
l มาร์ธา เปโตรสิลโล (โฆษกหน่วยงานช่วยเหลือ
พระศาสนจักรยามยากประจ�าประเทศอิตาลี) “เป็นสิ่ง
ส�าคัญเสมอท่ีจะชักน�าให้โลกได้หันมาสนใจปัญหาการ

เบียดเบียนทางศาสนา เพราะนี่มักเป็นประเด็นที่ไม่ยอม
พูดถึงกัน ความคิดของการที่มีวันอุทิศให้กับผู้ต้อง
ทนทุกข์อันเนื่องมาจากความเช่ือของเขานั้นเป็นก้าวท่ี
ส�าคัญมาก ดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นก้าวส�าคัญที่ผู้คน
เหล่านี้จะต้องมีส�าหรับผู้ที่ด�าเนินชีวิตตามความเชื่อ
แล้วต้องเผชิญกับการกีดกัน การถูกแบ่งแยกออกไป
และแม้แต่ความตาย”
l หน่วยงานช่วยเหลือพระศาสนจักรยามยากชื่นชมต่อ
การจัดให้มีวันระลึกถึงความจริงในวันนี้ และเน้นย้�าว่า
ยังมีงานอีกมากรออยู่ข้างหน้า

16 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l ก่อนสวดภาวนา “ทูตสวรรค์แจ้งข่าว ในวันสมโภช
พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ” 
พระสันตะปาปาทรงแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต 
กว่า 200 คน จากอุทกภัยเพราะลมมรสุมในประเทศ
อินเดีย ตรัสตอนหนึ่งว่า
 “พ่อขอสวดภาวนาให้ผู้ประสบภัยและผู้ต้อง
อพยพออกนอกพื้นที่ ส�าหรับครอบครัวที่ไร้ที่อยู่อาศัย 
ขอพระเจ้าทรงประทานพละก�าลังแก่พวกเขาและแก่ผู้ท่ี
เข้าไปช่วยเหลือ”
l พระสันตะปาปายังทรงระลึกถึงประชาชนในประเทศ
ซีเรียที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่จบสิ้นจากสงคราม
ภายในประเทศ ตรัสว่า  “พ่อขอให้ลูกร่วมใจกับพ่อ  
ณ บัดนี้ พ่อก�าลังจะภาวนาเพื่อเสกสายประค�าจ�านวน
มากเพื่อมอบให้กับพี่น้องของเราในประเทศซีเรีย เป็น
โครงการมาจาก ‘หน่วยงานช่วยเหลือพระศาสนจักร
ยามยาก’ พวกเขาจัดหาสายประค�า 6,000 สายที่ท�า
โดยซิสเตอร์คาร์เมไลท์แห่งเบธเลเฮ็ม ให้เราจงสวด

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสกสายประคำา 6,000 สายสำาหรับคริสตชนในประเทศซีเรีย             
สายประค�าเพื่อสันติภาพ
ในตะวันออกกลางและแก่ 
ทกุแหง่ในโลก”    พระสันตะ- 
ป า ป า ท ร ง น� า ร� า พึ ง วั น
สมโภชของพระศาสนจักร
ในวันนั้น “สมโภชพระนาง 
มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
ท้ั ง ก า ย แ ล ะ วิ ญ ญ า ณ ” 
พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง เ น้ น ไ ป ที่
พระนางมารีย์ว่าทรงเลือก 

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมพิธีมิสซา

ขอพรพระเจ้าเพื่อการบูรณะ

วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2019 อย่างมากมาย 

จะมีการภาวนาเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป 

หลังจากพิธีฉลองวัดแล้ว....

 ฉลองวัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ 

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 
พิธีมิสซาเวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 โดยมีพิธีมิสซาเทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ ดังนี้

-  วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019  พิธีมิสซา 

08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 10.00 น. 

โดยคุณพ่อเจริญ  เวียนสิรินันทโชติ,  C.Ss.R. 

(บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน)

-  วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 พิธีมิสซา 

08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 10.00 น. 

โดยคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา,  C.Ss.R.  

(เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี)

-   ค�่าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 พิธีมิสซา 

19.30 น. โดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ 

(จิตตาธิการคณะพลมารีย์ประเทศไทย)

หลังพิธีมีถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ

สิ่งท่ีมีคุณค่าแท้จริงต่อชีวิตแทนท่ีจะแสวงหาความสุข 
ชั่วครู่ยามซึ่งไม่อาจท�าให้ดวงใจอิ่มได้ ตรัสว่า “ในชีวิต 
เป็นเร่ืองส�าคัญมากท่ีเราจะต้องแสวงหาสิ่งท่ียิ่งใหญ่
แท้จริง นั่นคือเธออาจต้องยอมสูญเสียสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 
ออกไป พระนางมารีย์แสดงให้เราเห็นว่าหากเราต้องการ 
ให้ชีวิตของเรามีความสุข พระเจ้าจะต้องมาเป็นอันดับ 
แรก เพราะพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ส�าคัญยิ่งใหญ่แท้จริง 
ก่ีคร้ังแล้วแทนท่ีเราจะสนใจส่ิงส�าคัญแท้จริง กลับหมกมุ่น
กับสิ่งส�าคัญเล็กน้อยในชีวิต การมีอคติ เคียดแค้น ชิงดี  
ริษยา สิ่งลวงตา ความฟุ่มเฟือยในข้าวของวัตถุ”
l โดยปกติพระสันตะปาปาจะทรงใช้เวลาช่วงนี้พักผ่อน 
2-3 วันที่พระต�าหนักกัสแตล กันดอลโฟ เพราะที่นั่น
อากาศจะเย็นกว่าที่กรุงโรม อย่างไรก็ตามพระสันตะ- 
ปาปาฟรังซิสทรงใช้เวลาประทับที่วาติกันเท่านั้น ที่ซึ่ง
ความร้อนอันแรงกล้าท�าให้ถนนนครอันเป็นนิรันดร์
เกือบร้างผู้คน
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บทอธิษฐานภาวนา

พ่อขอโทษนะลูก
“เพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก”

(ลูกา 15:24)

 ลกูชายวยัสบิขวบของผมมักจะต่อสูกั้บพีช่ายของเขาอยูเ่สมอ บางครัง้

ท�าให้ผมรู้สึกหงุดหงิดและอารมณ์เสียตามไปด้วย  บางครั้งด้วยความร�าคาญ

ผมก็จะท�าตัวเฉยเมยไม่สนใจเขา หรือถ้าเขามาเซ้าซี้ก็จะตวาดกลับอย่างไม่มี

เหตุผล

  เหตุการณ์วันหนึ่ง ผมใช้ค�าตะโกนดุว่าใส่ลูกชายของผม ผมจับท่ี 

คอเสื้อเขา ลูกชายคนเล็กของผมรู้สึกกลัวผมมากและร้องไห้อย่างหวาดกลัว  

และเมื่อเขาวิ่งหนี ผมก็คว้าแขนของเขาอย่างรุนแรงจนตัวเขาสั่นไหวด้วย

ความหวาดกลัว จากความกลัวและความเจ็บปวดบนใบหน้าของเขา ใบหน้า 

ท่ีเคยยิ้มแย้มสดใส ใบหน้าที่ผมรักมานานหลายสิบปี ท�าให้ผมหยุดชะงัก

คิดถึงความเป็นพ่อของเด็กน้อยที่อยู่ตรงหน้านี้ แล้วคิดว่าผมท�าอะไรลงไปนี่

  ทันทีที่ผมปล่อยแขนเขาไป ลูกชายคนเล็กวิ่งออกไปและกระแทก

ประตูแล้วก็ไถลตกลงที่ระเบียงบ้านแล้วล้มกลิ้งไปตามสนามหญ้าหน้าบ้าน 

ผมยืนอึ้งอยู่ที่นั่นด้วยความเสียใจ จากนั้นผมเดินลงจากบ้านไปหาลูกของผม 

ผมสวมกอดเขาและเขาก็สวมกอดกลับแน่นขึ้นพร้อมกลับร้องไห้สะอื้นอยู่ 

ตลอดเวลา พวกเรานั่งบนพื้นหญ้าเป็นเวลานานโดยไม่พูดอะไรกัน ในที่สุด 

ผมก็ขอให้เขาให้อภัยผมอย่างเงียบๆ แล้วผมก็พยุงเขาขึ้นจับมือเขาและพา

เขากลับเข้าไปในบ้านด้วยกัน

  ความเสียใจที่สุดคือการท�าร้ายคนที่เรารักมากที่สุด เราจะพยายาม

แสวงหาหนทางที่ท�าให้เขาให้อภัยเรา ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจแบบนี้ เรา

สามารถเป็นท้ังพ่อผูม้วีนัิยเคร่งครดัหรอืเป็นพ่อผูใ้จดมีีเมตตา เราจะเป็นลกูชาย

ท่ียดึตวัเองเป็นศนูย์กลางและท�าร้ายคนทีร่กัเขามากทีส่ดุ หรอืเราจะเป็นลกูชาย

ที่ส�านึกผิดแล้วกลับมาคืนดีขอรับการอภัยจากผู้ที่เราได้ท�าผิดไป

 ข้าแต่พระบดิาผูท้รงมีพระทยัเมตตา พระองค์ทรงให้อภยัพวกลกูเสมอ 

หลายครั้งที่พวกลูกได้ท�าส่ิงท่ีผิดบาปและท�าให้เป็นท่ีเคืองพระทัย แต่ด้วย

ความรักอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรอและต้อนรับพวกลูกเสมอ พวกลูกสัญญาว่า

จะตั้งใจประพฤติตนให้เป็นลูกที่น่ารักของพระองค์เสมอไป อาแมน

โดย ราฟาแอล

“ . . . เมื่ อ โย เซฟพร ้อมกับ

พระนางมารีย์ปฏิบัติตามที่ 

ธรรมบัญญัติขององค์พระ 

ผู ้ เป ็นเจ ้าก�าหนดไว้ส�าเร็จ 

ทุกประการแล้ว  ก็กลับไปที่ 

นาซาเร็ธ  เมืองของตนใน

แคว้นกาลิลี พระกุมารทรง

เจริญวยัแขง็แรงขึน้ ทรงพระ

ปรีชาญาณอย่างสมบรูณ์ และ

พระหรรษทานของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์” (ลูกา 2:39-40)

 ไมค์ จอห์นสัน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปักษีวิทยา (Ornitholo-

gist)  เล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างรังของนกอินทรีย์ (eagles) ไว้ดังนี้.-

 แม่นกอินทรย์ีสร้างรงัของมนัด้วยกิง่ไม้แห้ง  ใหญ่บ้าง  เลก็บ้าง   บางกิง่ 

ก็มีหนามติดมาด้วย แม่นกจะคาบกิ่งไม้แข็งๆ เหล่านี้วางเป็นฐานของรัง  เมื่อ

แน่ใจว่ารังของมันแข็งแรงพอแล้ว  ล�าดับต่อไป แม่นกอินทรีย์จะคาบขนสัตว์ 

ขนนก และปีกนกที่เป็นเหยื่อของมัน  ใบไม้และหญ้าแห้ง รวมทั้งสลัดขนของ

ตัวเองมาปูบนกิ่งไม้ในรังเพ่ือให้พื้นรังอ่อนนุ่ม  เพ่ือมันจะได้ออกไข่และนอน

ฟักไข่  ถ้าไม่มีขนสัตว์และขนนกปีกนกมารองพื้นแล้ว  ท้ังตัวมันและลูกนก

ที่จะฟักเป็นตัว คงจะถูกกิ่งไม้แห้งและหนามทิ่มต�า รังของมันคงเป็นบ้านท่ี 

ไม่น่าอยู่เลย

 เม่ือลูกนกฟักเป็นตัวออกจากไข่แล้ว  เมื่อถึงก�าหนดตามธรรมชาติ

ทีจ่ะให้ลกูนกออกจากรงั แม่นกอนิทรย์ีกจ็ะเริม่ย้อนกระบวนการการท�ารงัของ

มัน  โดยมันจะเริ่มคาบใบไม้และหญ้าแห้ง ขนนกขนสัตว์ท่ีปูเป็นพรมท่ีนุ่ม 

น่านอนในรังของมันโยนทิ้ง  เพียงไม่กี่วันรังของมันก็จะเหลือกิ่งไม้แห้ง  เหลือ

แต่หนามแหลมคมทีค่อยต�าตวัลกูน้อย  ท�าให้มนัอยู่ในรังอย่างไม่มคีวามสขุเลย

 นี่เป็นปรีชาญาณของพระเจ้าพระผู้สร้างท่ีปลูกฝังสัญชาตญาณนี้ไว้

ในยีนของสิ่งสร้างประเภทนกอินทรีย์และนกต่างๆ ที่จะบังคับให้ลูกๆ ของมัน

ออกจากรังเพื่อไปสู่โลกที่อิสระเสรีและกว้างใหญ่เท่าท้องฟ้าตามธรรมชาติของ

มัน

 พระบดิาพระผูส้ร้างก็ท�ากับเราเช่นน้ีเหมอืนกัน  เมือ่เราปฏสินธิในครรภ์ 

มารดาของเรา  บ้านของเราในครรภ์คุณแม่เป็นบ้านอยูอ่าศยัท่ีอบอุ่น ท่ีสขุสบาย  

ที่บริบูรณ์ด้วยอาหารที่จ�าเป็นที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  ท�าให้อวัยวะต่างๆ ของ 

เราเติบโตอย่างครบถ้วน  และเมื่อครบเก้าเดือนเราก็คลอดจากร่างของคุณแม่

มาเป็นบุคคลคนหนึ่ง  เป็นลูกของพระ เป็นประชากรคนหนึ่งของบ้านเมือง

 และนับแต่วันแรกๆ ของชีวิตของเราบนโลกนี้  ทั้งคุณพ่อคุณแม่และ

ญาติของครอบครัว ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ต่างก็ช่วยกันอบรมสั่งสอนเรา

ให้รู้จักชีวิตจริงของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั่นคือ ไม่ใช่ให้รู้จักความสุขสบาย

แต่อย่างเดียว  แต่ให้ได้รับรู้  รู้จัก  และ “เป็น/อยู่” ในความยากล�าบากของ

ชีวิตด้วย  พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ในชีวิต  รู้จักช่วยเหลือ เอื้ออารี 

เผื่อแผ่ แบ่งปันกับผู้อื่น   “ความเป็นผู้ใหญ่” (maturity) นี้  ทางด้านจิตใจ

ก็ถูกปลูกฝังเจริญเติบโตในตัวเราควบคู่กับ  “ความเป็นผู้ใหญ่” (maturity) 

ทางด้านชีวิตกายด้วย  นั่นคือการเรียนหนังสือ  การเสาะแสวงหาความรู้  การ

ศึกษาเพิ่มเติม การท�างาน ฝึกฝน หาความเชี่ยวชาญ มีทักษะ มีประสบการณ์ 

เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และโลกดีขึ้น
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ชวนเด็กๆ ค้นหาความรักของพระเจ้า  

 เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  ค.ศ. 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเขียนข้อความเชิญชวนบรรดา

ผู้ปกครองให้สนับสนุนเด็กเล็กๆ ในการค้นหาความรักของ พระเจ้ามากยิ่งๆ ขึ้น  โดย “อย่ารู้สึกเหนื่อยล้าที่จะตั้ง

ค�าถามหรือบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อแก่ลูกๆ ของท่าน”   อาศัยข้อมูลจาก สมณองค์กร   YOUCAT for Kids  

เปรียบเสมือนคลังความรู้เกี่ยวกับข้อความเชื่อที่มีข้อมูลมากมายเพื่อปลูกฝังเด็กๆ ในเรื่องความเชื่อคริสตชน

 องค์กร YOUCAT for Kids แหล่งรวมข้อมูลพื้นฐานเรื่องความเชื่อคาทอลิกส�าหรับเด็กๆ วัยระหว่าง 

8-12  ปี  บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดที่มีสีสันสดใส  ผ่านค�าถามค�าตอบท่ีเข้าใจง่ายในค�าถามท่ียากๆ  เช่น 

“เพราะเหตุใดฉันจึงมีชีวิตอยู่?” และ “ท�าไมคนจ�านวนหนึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า”  ผู้ประพันธ์หนังสือ YOUCAT for 

Kids ได้ทดสอบค�าถามดังกล่าวกับกลุ่มเด็กเล็กๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เขาเหล่านั้นเข้าใจค�าอธิบายอย่างถูกต้อง 

 หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เชิญชวนเด็กเล็กๆ 

และบิดามารดาของเขาให้พูดคุยถึงแง่มุมต่างๆ ในเรื่อง

ความเชื่อ  เป็นต้นว่า  การสวดภาวนา สรรพสิ่งสร้าง 

และชีวิตของพระเยซูเจ้า  แต่ได้ยกตัวอย่างเนื้อหาและ

ข้อมูลเบื้องลึกของแต่ละค�าถามที่มีในหนังสือ เพื่อช่วย 

ให้บรรดาผู้ปกครองสามารถส่ือสารเน้ือหาเก่ียวกับ

ความเชื่อกับลูกๆ ได้ดีขึ้น หรืออาจตั้งค�าถามน�าเพื่อให้

ลูกๆ ได้คิดลึกซึ้งมากขึ้น  

 ในขณะที่เนื้อหาของหนังสือนี้มีองค์ประกอบ

ของคุณลักษณะหนังสือที่ขายดี  ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด

ที่ดูตลกขบขัน  ถ้อยค�าจากบรรดานักบุญและความคิด 

เห็นอธิบายภาพลักษณ์เหล่านั้น  ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยน 

ให้เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็กๆ ที่จะอ่านหนังสือนี้    

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพระอักษร

ในบทน�าหนังสือเล่มนี้ว่า “เมื่อได้พลิกดูเนื้อหาของ

หนังสือ YOUCAT for Kids พ่อได้พบค�าถามมากมาย

ที่เด็กๆ ได้ถามพ่อแม่และครูค�าสอนหลายล้านครั้ง และ

ด้วยเหตุผลนี้เองที่พ่อคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์

อย่างยิง่ส�าหรบัครคู�าสอนเช่นเดียวกนั  เพราะเราสามารถ

พบค�าตอบของค�าถามส�าคัญๆ ในชีวิตได้...หนังสือ 

ค�าสอนเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือท่ีพ่อเคยใช้เรียน 

ค�าสอนมาก   พ่อแนะน�าว่าหนังสอืเล่มนีเ้ป็นคูมื่อเหมาะสม 

ท่ีลูกๆ และผู้ปกครองควรหาเวลาอ่านด้วยกัน  เพ่ือ

ร่วมค้นหาความรกัของพระเจ้ายิง่วนัยิง่มากขึน้”    (ข้อมูล 

จากส�านกัพมิพ์อกิญาซโีอ ในเรือ่งการศึกษาและเยาวชน) 

ยุติความรุนแรงต่อสตรีเพศ  
 “สตรีไม่อาจตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน การ

สังหาร การใช้ความรุนแรงต่อสตรี  และอาชญากรรม

อื่นๆ” 

 เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม ค.ศ. 2019 ส�านัก

ข่าวฟีเดสรายงานว่า “มงซินญอร์ Víctor Sánchez 

Espinosa อาร์ชบิชอปแห่งเมือง Puebla  ประเทศ

เม็กซิโก ได้เน้นถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีว่า 

“เป ็นความจ�าเป ็นเร ่งด ่วนที่จะช ่วยกันรณรงค์ยุติ

การกระท�าที่บ่อนท�าลายศักดิ์ศรีของสตรีในเม็กซิโก”  

พระคุณเจ้าวิคเตอร์ได้กล่าวในโอกาสสมโภช  375 ปี 

การสัมมนาหอสมุดปาลาโฟเซียนว่า “การต่อต้านของ

สตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลจ�านวนหนึ่งที่เข้าไป

ท�าลายทรัพย์สินของรัฐอย่างป่าเถื่อน ไม่ใช่วิถีทางที่ดี 

ของการแสดงออกถึงการคัดค้าน  แม้ทุกๆ คน จะมี 

สิทธิความชอบธรรมทีจ่ะแสดงความคดิเหน็  แต่ในกรณีนี้ 

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่สตรีพึงได้รับความปลอดภัยในสังคม”  

 พระคุณเจ้ากล่าวเสริมว่า  “สตรีไม่อาจตกเป็น 

เหยื่อของการถูกข่มขืน การสังหาร การใช้ความรุนแรง 

และอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ”  พ่อจึงอยากเชิญชวน 

ทุกภาคส่วนในสังคมให้ร่วมมือกัน  “ต่อสู้กับปัญหานี้ 

ด้วยความมานะอดทนเพราะชีวิตเป็นสรรพสิ่งสร้าง 

ที่ศักดิ์สิทธิ์และจ�าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองดูแล  พ่อ

จึงขอให้หยุดการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีและ

ต่อมวลมนุษยชาติ” 

 ประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อสตรียังพบเห็น

อย่างต่อเนื่อง  การชุมนุมประท้วงของบรรดาสตรีเมื่อ 

วันศุกร์ที่แล้วในเม็กซิโกซิตี้ ดูเหมือนจะเป็นการชุมนุม

ประท้วงของสตรีคร้ังใหญ่ท่ีสุดให้หยุดใช้ความรุนแรง

ต่อสตรี พวกเขาร้องขอการเคารพในสตรี และหยุด

การกระท�ารุนแรงทางเพศต่อสตรี รวมถึงความรู้สึก 

ไม่ปลอดภัยในชีวิตของเธอในประเทศเม็กซิโก น่าเศร้า 

ที่มีผู้ประท้วงจ�านวนหนึ่งใช้จัตุรัสสาธารณะ สถานีรถไฟ 

ใต้ดิน หรือทางเท้าในเมืองหลวงก่อความวุ่นวาย   ส�านัก 

ข่าวเม็กซิโกรายงานว่า “เม็กซิโกเป็นประเทศหนึ่งใน 

ทวีปลาตินอเมริกา ที่สตรีจะสามารถด�าเนินชีวิตได้

อย่างปลอดภัย  สตรีจ�านวนมากถูกกระท�าทารุณ ถูก

ฆาตกรรม และถูกข่มขืน เป็นสิ่งที่พบเห็นได้เสมอ” 

 ผู้สื่อข่าวส�านักข่าวฟีเดสรายงานว่า “แต่ละวัน

สตรีถูกฆ่าสามคน  อย่างน้อย 49  คน ถูกข่มขืน  ซึ่ง

เป็นสถานการณ์ที่น่าตกใจ”  สถิติรายงานโดยส�านักข่าว

เม็กซิกันว่า “ภายในหกเดือนแรกของปีนี้  สตรีเสียชีวิต  

470  คน  ในจ�านวนน้ี  111 คน ถูกยิงเสียชีวิต   

99 คน ถูกแทงเสียชีวิต  261 เสียชีวิตจากอาวุธอื่นๆ  

ยังมีรายงานของกรณีสตรีถูกข่มขืนสูงถึง 1,530  คน 
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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
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ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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
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ปฏิทินคาทอลิก [แขวน] 
ป ร ะ จ ำ ป ค ริ ส ต ศั ก ร า ช  2 0 2 0 / 2 5 6 3  
ขนาด 39 ซม. x 60 ซม. จำนวน 12 แผน/ชุด พิมพ 4 สี พรอมวันหยุดและวันสำคัญ 
วันฉลองนักบุญ ซึ่งแผน สุดทายของปฏิทินจะลงประกาศรายนามทานท่ีอุปถัมภ และ 
สนับสนุนการพิมพต้ังแต 1,000.--10,000.- ข้ึนไป
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 38 ประจำาวันที่ 15-21 กันยายน 2019 หน้า 9ปีที่ 43 ฉบับที่ 38 ประจำ�วันที่ 15-21 สิงห�คม 2019 หน้� 9หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

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

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

สนใจติดตอ
 บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

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

"New Pipe Organ from Italy"

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

เ พ่ื 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)

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

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

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

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

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

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีให้คุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพร้อมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

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 

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

ÂÍá«¿ ä¾ÈÒÅ 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2011

ÂÍá«¿ ä¾ÈÒÅ 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

12 ÊÔ§ËÒ¤Á 2011

ÁÒàÃÕÂ ÇÔÃÑµ¹� 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2011

ÁÒàÃÕÂ ÇÔÃÑµ¹� 
¶ÒÇÃ¾Ò³ÔªÂ� 

21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2011

ÃÐÅÖ¡¶Ö§ÊÙ‹ÍŒÍÁ¾ÃÐËÑµ¶�¾ÃÐà Œ̈ Ò 

¤Ãº 8 »‚

ÃÐÅÖ¡¶Ö§ÊÙ‹ÍŒÍÁ¾ÃÐËÑµ¶�¾ÃÐà¨ŒÒ 

¤Ãº 8 »‚

¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§

« Ù« Ò¹¹Ò ÊØ¹Ò ¾¨¹ �»
¯ÔÞ

Þ
Ò
  

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à Œ̈ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 10 »‚

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à ¨Œ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 10 »‚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

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 38 ประจำาวันที่ 15-21 สิงหาคม 2019หน้า 10

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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พระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเปลี่ยนกฎหมายพระศาสนจักร
ส�าหรับนักพรตที่ออกจากหมู่คณะ

CAN  26 มีนาคม  2019 

โดย Hannah  Brockhaus

 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ปรับปรุงกฎหมาย

พระศาสนจักร  เพ่ือให้มีกระบวนการใหม่ส�าหรับถอดถอน

นักพรตที่ออกจากหมู่คณะ

 อธิการนักบวชสามารถประกาศถอดถอน

สมาชิก  ถ้าเขาไม่อยู่ในหมู่คณะอย่างไม่ถูกต้อง  มากกว่า  

1 ปี  และไม่สามารถติดต่อให้มาอยู่ต่อได้

 ชีวิตหมู่คณะเป็นองค์ประกอบท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

ชีวิตนักพรต  ตามกฎหมายพระศาสนจักร  มาตรา 665 

วรรค 1 “นักพรตต้องด�าเนินชีวิตรวมในบ้านนักพรต

ของตน และต้องไม่จากบ้านไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากอธิการของตน อย่างไรก็ตามหากเป็นเรื่องของการ

จากบ้านเป็นเวลานาน เมื่อมีเหตุผลอันสมควร อธิการ

ชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยความยินยอมของคณะที่ปรึกษา 

อาจอนุญาตให้สมาชิกด�าเนินชีวิตอยู่นอกบ้านของ

สถาบันได้  แต่ไม่นานเกินกว่าหนึ่งปี เว้นแต่จะมีเหตุผล

ในเรื่องการดูแลสุขภาพที่อ่อนแอ หรือเรื่องการศึกษา 

หรือการปฏิบัติงานแพร่ธรรมในนามของสถาบัน”

 ถ้านักพรตออกไปจากหมู่คณะ  ถ้ามี 2  เหตุผล 

คือ

 1. ผิดความเชื่อคาทอลิก

 2. ไปท�าพิธีแต่งงาน  หรือพยายามท�าพิธีแต่งงาน  

แม้แต่ท�าตามกฎหมายบ้านเมือง

 การประกาศถอดถอนนี้  สันตะส�านักยืนยัน  

หรือยืนยันโดยพระสังฆราชท้องถิ่น  ขบวนการเดินเรื่อง 

อธิการคณะอาจเริ่มขบวนการหลังจากสมาชิกนั้นไม่อยู่

ในบ้าน  อย่างน้อย  6 เดือน

 กฎนี้มีผลตั้งแต่วันที่  10  เมษายน  ค.ศ. 2019  

พระสังฆราชของสังฆมณฑลสามารถขอสมณกระทรวง 

เพื่อพระสงฆ์ให้ถอดฐานะสมณะเป็นฆราวาส  กล่าวคือ

เพื่อพระสงฆ์ที่ละทิ้งหน้าที่  และไม่อยู่  เป็นเวลา 5 ปี

ก่อนเริ่มด�าเนินการใด

 พระสันตะปาปาได้อธิบายการเปลี่ยนเรื่องนี้

ส�าหรับนักพรต  “เพื่อช่วยสถาบันนั้นให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่จ�าเป็น  และสามารถด�าเนินการถอดถอน

นักพรตที่ไม่อยู่แบบไม่ถูกต้อง  เป็นพิเศษในกรณีไม่

สามารถตามหาตัวได้

 โดยอธิการได้พยายามให้ก�าลังใจเขาให้กลับเข้า

มาอยู่ในหมู่คณะแล้ว  เพื่อรักษากระแสเรียก  ก่อนการ

ด�าเนินการถอดถอน

 อาร์ชบิชอปโฮเซ่  โรดริเกซ  คาร์บัลโล  เลขาฯ  

ของสมณกระทรวงเพื่อสถาบันชีวิตผู้รับเจิมฯ  ยืนยันว่า  

“อธิการมีหน้าท่ี  ปกป้องความดีส่วนรวมของชีวิตนักบวช.. 

รักสมาชิกทุกคน.. ข้อเท็จจริงมีบางคนท่ีตามหาตัวไม่เจอ  

ติดต่อไม่ได้เพื่อสืบสวน  และมิใช่เพื่อเร่งรีบปิดคดี”

 

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุป

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

Vol 38Sept.  .indd   11 21/8/2562 BE   12:11

ที่ห้องนิลปัทม์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนน

ราชด�าริ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�านวน 20 

ท่าน ประกอบด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานโครงการและประธานคณะกรรมการ 

อ�านวยการ คณุพ่ออนุชา ไชยเดช เซอร์มารีย์ อกัแนส 

บัวทรัพย์ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ พ.ต.ปานสรวง

ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์          

คุณอดุล จันทรศักดิ์  คุณชมัยภร แสงกระจ่าง คุณ 

จิระนันท์ พิตรปรีชา คุณชุติมา เสวิกุล คุณกนกวลี      

พจนปกรณ์ คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ คุณทัศชล 

เทพก�าปนาท คุณมณฑิรา สวัสดิรักษา คุณนิชานันท์   

สัญจร คุณพินิจ นิลรัตน์ คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ คุณ

แก้วตา ยงจินดารัตน์ คุณอัจฉรา ภูริคุปต์ และคุณ

นิภาพร จวบสมัย

 ส�าหรบัปีน้ีหวัข้อการประกวดวรรณกรรมรางวัล 

“วรรณศลิป์อชุเชน”ี คอื “ทีใ่ดมชีีวิต ทีน่ั่นมคีวามหวัง” 

ทั้งประเภทกลอนสุภาพ ประเภทความเรียง ในระดับ

นกัเรียน และระดบัประชาชน ปิดรบัผลงานส่งเข้าประกวด 

วันที่ 31 สิงหาคม 2019 และนับเป็นโอกาสที่ดีในปีนี้ 

เป็นวาระครบ 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี จะมีกิจกรรม

ร�าลึก “อุชเชนี” ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้สร้าง 

แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่รักงานวรรณศิลป์ กิจกรรม “100 

ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก” จัดขึ้นในวันศุกร์

ที่ 6 กันยายน 2019 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ และห้อง

สมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งนอกจากร�าลึกถึงอุชเชนีด้วย

ประชุม (ต่อจากหน้า 2)

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)

พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกแล้ว ใน

แวดวงวรรณกรรมก็จะมีเสวนา “100 ปี ชาตกาลอุช-

เชนี” และวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 ที่อาคารมหา-

จุฬาลงกรณ์ ห้อง 105 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการอ่านบทกวี “กวีรุ่นใหม่ 

แรงบันดาลใจจากอุชเชนี” การเสวนา “คิดถึงอุชเชนี  

กวีที่เรารัก” การอ่านบทกวีระลึกถึงอุชเชนี โดยศิลปิน

แห่งชาติ” การเสวนา 100 ปี และเปิดตัวหนังสือ 100 

ปี อุชเชนี กวีที่เรารัก 

 ส�าหรับพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลวรรณกรรม 

“วรรณศิลป์อุชเชนี”  จะจัดวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019 

เวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ 

 อนึ่ง โอกาสนี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้-

อ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โอกาสน�า 

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา จากอาราม

คาร์แมล สาธารณรัฐฝรั่งเศส และคณะ เฝ้าทูลละออง

พระบาททูลเกล ้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเร่ือง 

“กว่าจะ...ก�าเนิดมิสซังสยาม” และหนังสือเกี่ยวกับ 

พระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น 

ประมุขมิสซังสยามองค์แรก ฉบบัภาษาฝร่ังเศส แด่สมเดจ็ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช- 

สดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัพฤหสับดีที ่22 สิงหาคม  

2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวัง

ดุสิต

 ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เนาวรัตน์  

พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก

วุฒิสภา 

 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณณรงค์ฤทธิ์ ยง-

จินดารัตน์ (ปะการัง) ได้รับรางวัลการประกวดหนังสือ

ดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 16 ผลงาน “ไม่มี

เธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน” รองชนะเลิศอันดับ 2 

ประเภทนวนิยาย จะเข้ารับรางวัลวันที่ 4 กันยายน 

2019

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช คุณอดุล  จันทรศักดิ์ อาจารย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คุณหญิ งปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 

อาจารย์ชมยัภร แสงกระจ่าง นางสาวทศัชล เทพก�าปนาท 

พ.ต.ปานสรวง  ชุมสาย ณ อยุธยา
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (Blog : www.historyinmemory2019.blogspot.com 

Mail: nasawanpsing@gmail.com)

1

 ผมเพิ่งจบกิจกรรม “กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ เขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์” 

ผมประดิษฐ์ชื่อภาษาอังกฤษหรูๆ ว่า “Youth 1 Nakhonsawan Diocese Games 

1” ผมต้องการเพิ่มพูนความเป็นพี่เป็นน้องของเยาวชนในสังฆมณฑลที่ผมดูแล ผม

ลอกเลียนคอนเซ็ปต์การจัดงานแบบ “แสงธรรม” สถาบันที่ผมเรียกว่าเป็น “บ้าน” ... 

และภาพของความเป็นพี่เป็นน้องที่แสงธรรม กับภาพของบรรยากาศกีฬาสัมพันธ์เป็น

ภาพเดียวกัน คือ “มิตรภาพ” ... 

2

 ถ้าจะนิยามของมิตรภาพ ... เราอาจมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไป 

มิตรภาพส�าหรับผมแล้วคือภาพของความเป็น เพื่อน พี่ น้อง ... และแสงธรรม ก็สอน 

อบรม ให้แบบอย่าง ของความเป็นพี่เป็นน้องที่ดีมากๆ จนผมเรียกว่า “บ้าน” อย่าง

เต็มปาก 

 วันนี้เรามาฟังเรื่องราวของแสงธรรม .... ทศวรรษแรก บ้านแสงธรรม (ค.ศ.

1972-1982) สมัยพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค เป็นอธิการ ค.ศ.

1972-1975

 บรรยากาศ เรื่องราวในวันแรกแห่งแสงธรรม มีเรื่องราวที่บันทึกในอุดมสาร ปี 

ค.ศ. 1972 ถึงเรื่องราวในวันนั้นว่า 

“วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในประเทศไทย

พลิกไปอีกหน้าหน่ึง ... วันประวัติศาสตร์ท่ีบรรดาพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสมณทูต

ยอห์น มอเร็ตตี และพระสงฆ์อีก 50 องค์ บรรดานักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ ร่วม

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับการเปิดบ้านเณรลุกซ์มุนดี ที่วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน” 

 และเหล่านี้เป็นเรื่องราวในวันนั้น ... พระอัครสังฆราชยวง นิตโย เทศน์

เชิญชวนให้ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับสถาบันแห่งนี้ ขอพรพระเจ้าส�าหรับอาจารย์ และ 

สามเณร ส�าหรับอาจารย์ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับศิษย์ ... หน้ากระดาษ 

ในอุดมสาร บันทึกบทเทศน์เตือนใจบรรดาสามเณรว่า

 “..ส่วนสามเณรจงตั้งหน้าใฝ่หาความศักดิ์สิทธิ์สำาหรับตนหากทำาผิดพลาด

ภาพที่สวยงามที่สุดคือ “มิตรภาพ”

เพราะใจอ่อน ความโง่เขลา และน้ำาใจไม่ดี ก็จงวอนขอพระตรีเอกภาพช่วยเหลือ” 

 ส่วนพระสังฆราชเกี้ยน  เสมอพิทักษ์ ผู้รับผิดชอบบ้านเณรใหญ่ ในนาม

สภาพระสังฆราช กล่าวไว้อย่างชื่นใจว่า 

 “... บ้านเณรนี้อุบัติขึ้นอย่างเงียบๆ  

ทำานองพระกุมารเจ้าท่ีทรงบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม 

บ้านเณรตกลงชื่อ “ลุกซ์มุนดี” (แสงธรรม) นับ 

เป็นมงคลนามท่ีเหมาะมาก ขอสามเณรจงบำาเพ็ญ 

ตนให้มีใจร้อนรน มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะนำา

ความดีครบครันนั้นแผ่ไปยังผู้อื่น” 

 นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร 

กล่าวในนามของคณะสงฆ์ ที่ยืนยันว่า “บ้านเณรคือ

หัวใจของพระศาสนจักร”

 และนี่คือวาทะของอธิการองค์แรก คุณพ่อ 

บรรจง  อารีพรรค “.. คณะอาจารย์รุ่นแรกทั้งสาม 

(คณะผู้ให้การอบรม) จะพยายามร่วมมือกับ 

สามเณรในการศึกษาอบรมอย่างเต็มที่ ขอฝาก 

สามเณรไว้กับคณะพระสังฆราช พระสงฆ์ สัตบุรุษ 

โปรดช่วยกันทุกวิถีทางให้เขาเป็นอย่างที่ต้องการ

เป็น แต่ที่เขาเป็นนั้นอาจไม่เหมือนกับที่คนอื่น

ต้องการให้เป็นก็ได้”

 ยังมีบันทึกคณะผู้ให้การอบรมสามท่าน .. คุณพ่อบรรจง อารีพรรค คุณพ่อ

สมศักดิ์ นามกร คุณพ่อนรินทร์ ศิริวิริยานันท์ และบันทึกรายชื่อของสามเณรใหญ่ 

รุ่นที่ 1 ของบ้านเณรแสงธรรม ทั้ง 31 คน

 

3

 นี่คือเรื่องการเปิดบ้านเณรใหญ่ที่หัวหิน เป็นการชั่วคราว เพราะที่สามพราน

ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ... 

 เราเห็นการเดินทางไกลจากวันนั้นถึงวันนี้ เราเห็นเรื่องราวค�าสอนของพระ

สังฆราชในวันนั้น เห็นภาพค�าสัญญาของคณะผู้ให้การอบรม ... ยืนยันเรื่องราวเหล่า

นั้นจนถึงวันนี้ได้อย่างมั่นใจว่า “บ้านเณรใหญ่ หัวใจของพระศาสนจักร” อย่าง

แท้จริง 1

และที่สุดการเดินทางจากหัวหินเพ่ือไปสู่บ้านอบรมท่ีแท้จริงท่ีถูกเตรียม 

ไว้แล้วก็มาถึง ในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1972 มีบันทึกไว้ว่า

 “ขบวนราชรถของพวกเณร ย้ายสัมภาระกลับสามพราน แต่เกิดขัดข้อง รถ

ติดหล่ม ท�าการแก้ไขเสร็จก็เป็นเวลา 18.00 น. จึงทานข้าวที่ตลาด ... 21.00 น. ออก

เดินทางจากหัวหิน ถึงสามพราน ตี 1 พอดี” 2

4

 มีไม่กี่ที่ส�าหรับใจเรา ที่จะเรียกว่า “บ้าน” อย่างสนิทใจ ... ส�าหรับผมแล้ว 

บ้านเณร ประดุจดั่งบ้านที่ไม่ใช่อาคาร แต่เป็นความเป็น พ่อ เพื่อน พี่ น้อง ... เป็น

ภาพที่สวยงามที่สุดที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ... 

ปล.

 ผมเชื่อมโยงสองภาพทั้งแสงธรรม และ Youth 1 Nakhonsawan Diocese 

Games 1 เข้าด้วยกัน ด้วยมิตรภาพ อันเป็นภาพที่งดงาม ซึ่งไม่ใช่ภาพเก่าแต่ 

เป็นภาพปัจจุบันที่สัมผัสได้ และในท้ายที่สุดก็เชื่อมโยงกับภาพหน้าปก ... ร่วมยินดี

กับ สังฆานุกร ผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ปี 2019 ขอพระเจ้าอ�านวย

พระพรครับ

1 ประมวลจากอุดมสาร ค.ศ. 1972 

2 อนุทิน สามเณราลัยใหญ่แสงธรรม เล่มที่ 1 ปี ค.ศ.1972-1980, หน้า 8.
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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

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

...ขอให้เราระลึกไว้

เสมอว่า พระเยซูเจ้า

ไม่ทรงใช้วิธีการ

แบบผู้ใหญ่ที่ดูถูก

เยาวชน หรือใช้อ�านาจ

ปกครองเหนือพวกเขา 

ตรงกันข้าม พระองค์

ทรงเน้นย�้าว่า “ท่าน

ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด 

จงท�าตนเป็นผูน้้อยทีส่ดุ 

(ลก 22:26) ส�าหรับ

พระองค์แล้ว อายุ

ไม่ได้สร้างสิทธิพิเศษ

แต่อย่างใด และการ

เป็นเด็กหรือเยาวชน

ไม่ได้หมายความว่า 

มีคุณค่าหรือศักดิ์ศรี

น้อยลงไป...” (14) 

สมณลิขิตเตือนใจ 

พระคริสตเจ้า

ทรงพระชนม์ 

(CHRISTUS VIVIT) 

ของสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส ส�าหรับ

บรรดาเยาวชนและ

ประชากรของพระเจ้า
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 วั ดซา งตาครู้ ส  

กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

250 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ 

103 ปี วัดหลังปัจจุบัน 

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  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

 วัดแม่พระสายประค�า หลักห้า ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 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

 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

 

สังฆมณฑลเชียงราย

เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

เป็นประธาน (ก�าหนดการตรีวาร 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)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล  ปากน้�า จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพุธที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

(งดจ�าหน่ายสินค้า)

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

 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

 วัดพระตรีเอกภาพ และนักบุญยอห์น ปอล 

ที่ 2 เทอดไทย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. 

 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

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 
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ที่นี่มีนัด
] 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 

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 18 กันยายน / วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วัน 

พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18 ธันวาคม 

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า

ร่วมฝึก “ส�ารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” ปี 

2019 ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน  

เวลา 09.00-15.00 น. ทีห่อ้งประชมุอารามพระหฤทยัฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก

ตารางต่อไปนี้

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 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 

] 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

] โคเออร์ ขอเรียนเชิญร่วมงาน “วันกตัญญุตา”  

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019  พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังพิธีมิสซาขอ

เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน และเชิญร่วมเป็นสักขี 

พยานในการจับรางวัลบัตรการกุศลท�าบุญลุ้นโชค (ไม่

เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงานใดๆ ทั้งสิ้น)

] แผนกดนตรศีกัดิส์ทิธิ ์เปิดอบรมเชิงปฏบิตัเิทคนคิ 

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

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เปิดโครงการอบรมการเล่น

เคร่ืองดนตรีประกอบในพิธกีรรม (ตามวดั) โดย อาจารย์ 

เรมีย์  นามเทพ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019 เวลา 

09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน    (ไม่มี

ค่าใช้จ่าย) หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2019 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 09-2585-6113 หรือ 

E-mail : prachachart24@gmail.com

] 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 ค่าลงทะเบียน 

10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ราคา 400 บาท, 3 

กิโลเมตร ราคา 300 บาท โอนเงินที่ธนาคารกรุงเทพ 

ชื่อบัญชี : นายปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์  เลขที่บัญชี  530-

7-04701-8 

 สมัคร  ส่งเอกสารการโอนเงินที่ : Link ของ

การสมัครในแฟนเพจ www.facebook.com/เดินว่ิง 

มินิมาราธอนรวมพลคนรักบ้านเณร

 วัน-เวลา-สถานที่ในการรับเสื้อและ BIB Num-

ber ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบในเพจภายหลัง  รายได้

ทั้งหมดเพื่อท�าบุญบ้านเณรฯ 

 ก�าหนดการ : 04.30 น. ลงทะเบียนและรับเสื้อ  

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

ปล่อยตัวระยะ 10.5 กิโลเมตร 06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 

5 กิโลเมตร และ 06.10 น. ปล่อยตัวระยะ 3 กิโลเมตร

 สอบถามโทร. 09-1814-1260 หรือ 08-

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

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM ส�าหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมี 

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com โทร. 06-

5249-5964 หรือ ดร.สุนทรี โคมิน โทร. 08-9611-

7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลท�าบุญลุ้นโชค  

2562 โคเออร์ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล 

ท�าบุญลุ้นโชค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน 

ค่าอาหารแก่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง จ. 

สิงห์บุรี  โครงการสงเคราะห์คนชราและคนพิการ จ. 

สระแก้ว และโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสา- 

สมัครโคเออร์รีไซเคิลวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) 

จับรางวัลในวันกตัญญุตาโคเออร์  ที่อาสนวิหารอัส- 

สัมชัญ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 สั่งซื้อได้ที่ 

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

ท�าการ

 

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

V วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  เวลา  

10.00 น.

V วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก  

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน  เวลา 10.00 น.

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
V วัดนักบุญอันนาหนองแสง  

 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานสนามบิน (กูบา)

 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานท่าควาย

 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานหลังโบสถ์

 หมายเหตุ เงินท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้

บรรพชนผู้ล่วงลับทั้งหมดสมทบเข้าในโครงการ

บูรณะวัดนักบุญอันนาหนองแสงหลังปัจจุบัน 

โอกาสครบ 50 ปี ในปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วม 

พิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอแซฟ อมรเทพ 

สุริปะ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ถ้�าสิงห์ สังฆา-

นุกรฟรังซิสอัสซีซี ชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ 

สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ สังฆา- 

นุกรฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบวัฒนกุล 

สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โดย

บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล 

สุราษฎร์ธานี

kอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร 

เปาโล ชัยเฉลิม สุทธิ  สัตบุรุษวัดพระคริสตราชา  

ช้างมิ่ง สังฆานุกรเปโตร เตริ่น วัน เตวียน  

สัตบุรุษวัดทั๊นห์ หญ่ะ จังหวัดเงะอาน ประเทศ 

เวียดนาม คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัว 

ศักดิ์ิสิทธิ์ สังฆานุกรซีมอน เหงียน วัน เกื่อง  

สัตบุรุษวัดเญิณ ฮว่า จังหวัดเงะอาน ประเทศ 

เวียดนาม คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบ- 

ครัวศักดิ์ิสิทธิ์ โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 12  

ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเณรฟาติมา 

ท่าแร่ 
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชน

แห่งชาติ น้องๆ เป็นอนาคตของชาติ เป็นความหวังของพระศาสนจักร ถ้าพี่มีค�าถาม

หนึ่งค�าถาม เราจะตอบกับตัวเราเองอย่างไร บทบาทของเยาวชนที่ดีต้องเริ่มจาก 

ตรงไหน? เป็นเรื่องปกติส�าหรับในทุกสังคมของแต่ละประเทศ แต่ละชุมชนว่า สมาชิก

ต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพแตกต่างกันไป โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งถือว่าเป็น

อนาคตของชุมชนและในสังคมนั้นๆ มักได้รับการดูแล สอนสั่ง เพื่อที่ว่าพวกเขาจะ

ต้องขึ้นมาเป็นแกนน�าส�าคัญในการพัฒนาสังคมแต่ละแห่งให้ย่ังยืนและก้าวหน้าต่อไป  

โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัลซึ่งทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนั้น เด็กๆ ในรุ่นถัดไป จึง

มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน แต่ขณะเดียวกันก็มักพบ

สิ่งยั่วยุทั้งทางกายภาพ อารมณ์และจิตใจมากขึ้น เงื่อนไขของการพัฒนาตนเองหรือ

ความคาดหวังของผู้ใหญ่ก็ยิ่งมากตาม

 การก�าหนดหน้าที่และบทบาทของเยาวชนที่ดี จึงเป็นของหน่วยงานและ 

รัฐบาลในทุกประเทศซึ่งมีมาตรฐานเอาไว้ ในภาพรวมแล้ว คุณลักษณะในทางดี 

ทั้งหลายจึงโดนน�ามาเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการบ่มเพาะอบรมให้เยาวชนของ

ประเทศ เพื่อให้ท�าได้ดีเท่า หรือดีกว่าคนรุ่นก่อน อีกทั้งในแง่หนึ่งยังเป็นการฝึกฝน

ตนเองเพื่อสร้างบุคลิกนิสัยส�าหรับใช้ชีวิตในสังคมได้ดีต่อไป

 ส�าหรับมาตรฐานโดยทั่วไปที่ก�าหนดคุณค่าความดี จะยึดจากสถานภาพและ

บทบาท เช่น

 สถาบันครอบครัว เคารพเชื่อฟังบิดามารดา รู้จักอดออม ใช้จ่ายประหยัด 

ไม่ฟุ่มเฟือย รักใคร่ปรองดองพี่น้องหรือญาติๆ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับชื่อเสียง 

วงศ์ตระกูล

 โรงเรียน สถานศึกษา เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ กตัญญูรู้คุณ ตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียน คบหาเพื่อนฝูงในทางที่ดี ส�านึกในหน้าที่แห่งการเป็นนักเรียนของตนเอง 

เพราะบิดามารดาต้องท�างานอย่างเหนื่อยยากในการหารายได้ ส่งเสียลูกหลานให้ไป

โรงเรียน

 ต่อชุมชน หรือท้องถิ่นที่อยู่ ควรรู้จักรักษาสุขลักษณะภายในชุมชน เช่น  

ทิ้งขยะให้เป็นที่ แล้วไม่สร้างปัญหาหรือท�าลายทรัพย์สมบัติของสาธารณะ ควรม ี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนั้นๆ

 ต่อประเทศชาติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รู้จักใช้ทรัพยากรของประเทศ

อย่างรู้คุณค่า สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่กระท�าส่ิงท่ีจะเป็นภัยต่อประเทศ 

รู้จักใช้สิทธิ์ เช่น ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ทุจริตคดโกง ยึดถือระเบียบวินัย โดย

เฉพาะในช่วงเวลาวิกฤต หรือสถานการณ์ไม่ปกติ

 ต่ออาชีพการท�างาน  พึงยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพของตน และ

เห็นผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นส�าคัญ เมื่อนั้นผลตอบแทนที่ได้รับก็จะกลับมาอย่าง

เหมาะสมเอง

 และ สิ่งที่ส�าคัญสุดน่าจะเป็นต่อตนเอง เพราะหากเราสามารถปลูกฝัง

จิตส�านึกดีให้กับเยาวชน เพื่อมีจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต เมื่อนั้นข้ออื่นๆ ก็จะตาม

มาเอง โดยเราไม่จ�าเป็นต้องไปบังคับกะเกณฑ์ให้มากความเลย เพราะในโลกความ

เป็นจริง ย่อมไม่มีใครสามารถกระท�าความดีทุกอย่างได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 

แต่หากว่าลูกหลานของเรามีจิตส�านึกต่อตัวเองในทางดีแล้ว ก็ย่อมเกิดความเห็นอก

เห็นใจต่อผู้อื่น เกิดความมุ่งมั่นที่จะกระท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมได้เอง 

(ที่มา https://www.juventudesocialista.org)

 และยิ่งถ้าเราเป็นเยาวชนคาทอลิกด้วยแล้ว เราจะปฏิบัติตนเป็นเยาวชน

คาทอลิกที่ดีอย่างไร สิ่งที่เยาวชนคาทอลิกควรท�าก็คือ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ในทุกวันอาทิตย์ ตอบรับพระสงฆ์ อ่านบทอ่านในมิสซา การช่วยจารีตที่พระแท่น 

หรือยกของถวายในภาคถวายเครื่องบูชา และอย่าลืมแต่งตัวอย่างเหมาะสมเวลาไป 

ร่วมพิธีมิสซาฯ ไม่ใส่กางเกงยีนส์หรือรองเท้าผ้าใบ  หญิงสาวก็ควรแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการใส่กระโปรงสั้น เด็กชายควรสวมใส่กางเกงขายาวและเสื้อมีคอ

ปกเสื้อ

 เยาวชนคาทอลิกควรรับศีลมหาสนิทในทุกมิสซา เพราะศีลมหาสนิทเป็น

ศูนย์กลางของความเชื่อคาทอลิก ก่อนที่จะไปรับศีล คุณจะต้องตระหนักและเชื่อว่า  

ศีลมหาสนิทเป็นพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ และพระเทวภาพของพระเยซู 

คริสตเจ้าอย่างแท้จริง หลังจากที่เรารับศีลแล้ว เรากลับมานั่งที่นั่งของเรา  สนทนากับ

พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทที่เรารับมา ขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับการประทับจริงใน

ตัวเรา และเราสามารถสวดภาวนาเพื่อบางคนหรือความตั้งใจอื่นๆ เช่น เวลาหลังรับ

ศีลมหาสนิท ด้วยการไตร่ตรองเกี่ยวกับการประทับอยู่ของพรเยซูเจ้าภายในเรา ทูล

พระเยซูเจ้าถึงความต้องการของเรา เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่า มันเป็นความผิดหนัก

ที่จะได้รับศีลมหาสนิทขณะที่เรามีบาปหนัก ซึ่งเราต้องไปที่สารภาพบาปกับพระสงฆ์

ก่อนที่จะไปรับศีลมหาสนิท และเราควรไปรับศีลอภัยบาปอย่างสม่�าเสมอ

 นอกจากน้ัน เยาวชนคาทอลิกควรผูกมัดตนกับพระแม่มารีย์ ควรสวดภาวนา

ทุกวัน ควรมีจิตอาสา ควรถามวัดของเราว่า เราจะช่วยท�าอะไรได้บ้างเท่าที่เรา

สามารถท�าได้  มีสิ่งต่างๆ ที่จะท�ามากทีเดียว แม้เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม 

เราอาจจะเข้าร่วมกลุ่มเยาวชน เพราะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ที่ท�าให้เราเติบโต

ในความเชื่อและพบปะกับเยาวชนคาทอลิกด้วยกัน (อ้างอิงข้อมูลจาก http://

www.kamsonbkk.com) 

 น้องๆ เยาวชนครับ การเป็นเยาวชนคาทอลิกที่ดีนั้น อาจจะท�าได้ยาก

ข้ึนในปัจจุบันนะครับ เพราะมีส่ิงต่างๆ มากมายท่ีอาจจะดึงเราให้ออกห่างจาก

ความดีนั้น ดังนั้นเราจึงต้องเข้มแข็งให้มากขึ้นครับ ขอฝาก พระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ที่ว่า “...คนดีทำาให้คนอื่นดีได้ หมายความว่า คนดีทำาให้

เกิดความดีในสังคม คนอ่ืนก็ดีไปด้วย ความเลวน้ันจะทำาให้คนดีเป็นคนเลว

ก็ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำาให้คนเลวมาทำาให้ 

คนดีเป็นคนเลวยาก สำาคัญอยู่ท่ีความเข้มแข็งของคนดี...”  แล้วพบกันใหม่ 

กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า....สวัสดีครับ
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สุภาพ ถ่อมตน   

	 บ่ายวันนี้ผมนั่งอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอยุธยา	 หนีบคอมไปมา	

และสัญญากับตัวเองว่าต้องเสร็จบทความสักที	 ผลัดมาหลายวันแล้ว	 เดดไลน์

แล้วเดดไลน์อีก	 ผมสงสัยว่าผมรออะไรอยู่	 จริงๆ	 ผมได้รอ	 เพียงแต่เวลาไม่รอ

ผมเท่านั้นเอง	มีคนเคยถามว่า	ปกติแล้วใช้เวลานานเท่าไรกับหนึ่งบทความ	ผม

กะไว้แบบสบายตัว	หนึ่งชั่วโมงคือคำาตอบนั้น	แต่เวลาที่คิดอาจจะใช้เยอะกว่านั้น	 

เพราะฉะน้ันถ้ามีเวลาไม่ถึงหน่ึงช่ัวโมงผมก็ไม่ค่อยอยากเร่ิม	 ไม่ใช่แค่เวลา	 อุปกรณ์

ที่ใช้ในการเขียนก็สำาคัญคอมพิวเตอร์ที่จะใช้	 เน็ตพร้อมที่จะส่งเมื่องานเสร็จ	 

ขณะนี้มีเวลาหนึ่งชั่วโมง	 อุปกรณ์ถูกต่อและจัดวางเรียบร้อย	 สมองมีสมาธิ

พอควร	แม้เด็กนักเรียนจะวิ่งผ่านหน้าไปมา	  ผมตั้งใจไม่ได้เขียนเรื่องที่ยากอะไร	

มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง	เมื่อวานที่บทเทศน์บทนั้นของผม...

	 “ถ้าเราจะคิดว่าคำาสอนของพระเยซูเรื่องนั่งข้างหน้าข้างหลังเวลามีงาน 

หรือถูกเชิญ	 แล้วพระเยซูเจ้าก็สอนว่า	 ให้ถ่อมตน	 ด้วยการเลือกไปนั่งข้างหลัง 

ด้วยการเชิญคนท่ีไม่สลักสำาคัญมาร่วมงานท่ีเราจัด	 หรือด้วยการให้น้ำาหนักกับการ

ทำาตนเป็นคนสุภาพ	 ฯลฯ	 เรื่องของการเลือกที่นั่งข้างหลังดูเหมือนเป็นตัวอย่าง

ที่ชัดเจนที่สุด	 แบบนี้คนบางคนที่อยู่ในสังคมอาจจะกระหยิ่มยิ้มย่องอย่างเต็มที่	

เพราะว่า	 เรื่องนั่งข้างหลังนี่พี่ไทยถนัด	 ไม่ต้องบอก	 ไม่ต้องสอน	ทุกคนยินดีนั่ง

หลังๆ	อยู่แล้ว	แต่...นั่นไม่ใชจิตตารมณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงสอน	พระองค์ทรงสอน

เราเรื่อง	...ความสุภาพ

	 ถ้าเปรียบเทียบพระศาสนจักรคาทอลิก	 เป็นบริษัทใหญ่หน่ึงบริษัท	 วัดหน่ึง	

อารามหนึ่ง	 คนหมายถึงสาขา	 ถ้าบริษัทของพระเยซูนี้อยากจะรับคน	 บริษัทจะ

เลือกคนที่มีคุณสมบัติแบบไหน?

	 เมื่อเราต้องสมัครงานในบริษัททั่วไป	 เขาคงถามเราว่าจบอะไรมา	 มี

ประสบการณ์อะไร	 เก่งฉกาจในสายงานที่ทำาแค่ไหน	 มีบุคลิกอย่างไร	 ใครส่งมา 

หรือได้รับเรื่องการสมัครนี้จากไหน	 ฯลฯ	 คำาถามมากมายพร้อมกับหลักฐาน

มากมายที่เราต้องยื่นให้	ส่งมอบ	เอามาประกอบเพื่อบอกกับเจ้าของบริษัทหรือผู้

ดูแลว่า	ผมหรือดิฉัน	เหมาะกับบริษัทของคุณ	บริษัทของพระเยซูต้องการคนที่มี

คุณลักษณะสมบัติแบบไหน?	....	ตอบได้เลยว่า	“คนสุภาพ”

	 คนสุภาพ	   ไม่ใช่หมายถึงคนที่เลือกที่นั่งข้างหลัง	 แต่คือคนที่	 “ยึดน้ำา

พระทัยของพระเป็นท่ีต้ัง”	เวลาเราได้ยินคำาว่า	“นบนอบ”	ในฤทธ์ิกุศลของคริสตชน	

หรือในคำาปฏิญาณของบรรดานักบวชชาย-หญิง	หรือคุณพ่อบาทหลวง	พระสงฆ์	

บางทีเราไม่เข้าใจความหมายนัก	 สำาคัญเร่ิมไม่ค่อยเห็นความสำาคัญของคำาน้ีเท่าไร 

แต่คำานี้เป็นอีกคำาหนึ่งที่บอกว่า	 เมื่อเรานบนอบ	 เราได้เลือกน้ำาพระทัยของพระ 

ที่ผ่านมาทางผู้ใหญ่

         	คนส่วนใหญ่เวลาที่สอนลูก	ก็มักจะบอกว่า	ต้องเรียนเก่ง	ต้องเป็นที่หนึ่ง	

สังคมก็จะยัดเยียดคำาว่า	ต้องเป็นตัวของตัวเอง	สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี	หรือไม่

ควรทำา	 แต่เป็นสิ่งที่นำาพาความสำาเร็จมาแค่เพียงในโลกนี้	 พระเยซูเจ้าสอนความ

สำาเร็จเพื่อไปสู่บ้านแท้นิรันดร	 โลกที่รอเราอยู่ข้างหน้า	 ความสุภาพถ่อมตนและ

เลือกน้ำาพระทัยของพระเป็นใบผ่านจากโลกนี้สู่เมืองสวรรค์	 หลายคนสงสัยใน

ความเก่งกาจสามารถของตน	 เป็นคนแถวหน้าเสมอในทุกเวที	 บางคนถูกเรียก

ว่าเป็นอัจฉริยะ	 บางคนสร้างสรรค์สิ่งใดๆ	 ได้มหาศาล	 จบการศึกษาเกียรตินิยม	

ฯลฯ	จะเก่งแค่ไหน	ถ้าถามว่าความเก่งเหล่านั้นมาจากไหน	ยังไม่ทันตั้งตัว	ก็อาจ

จะถามอีกว่าแล้วความเก่งเหล่านี้	พระเป็นเจ้าโปรดให้มีและเกิดขึ้นเพื่ออะไร

	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	ร่วมกับสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

จัดมอบรางวัล	Catholic	Media	Awards	ในทุกปี	ปีนี้ก็เช่นกัน	รางวัลเหล่านี้ 

คัดมาจากสื่อประเทศไทยที่ทำารายการทำาโฆษณา	 หรือภาพยนตร์ออกมาใน

ช่วงเวลาปีนั้นๆ	 ปีนี้มีภาพยนตร์ที่เข้ารอบลึกๆ	 ไม่เยอะ	 หนึ่งในนั้นมีชื่อเรื่องว่า	

“Homestay”  (บ้านช่ัวคราว)	 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีกรรมการสนใจและจับตามอง	

หนังว่าด้วยเรื่องราวของตัวเอก	 ที่ไม่พอใจในชีวิตและหนีปัญหาด้วยการจบชีวิต	

แต่กาลหาเป็นดังหวัง	 สวรรค์ให้รางวัลเขากลับมายังโลก	 เพื่อทวงถามหาสาเหตุ

ของการฆ่าตัวตายของเขา

	 หลังจากเปิดด้วยเอฟเฟค	 โลกถล่มภาพยนตร์ก็ค่อยๆ	 พาผู้ชมไปรู้จัก

กับตัวละคร	 คนท่ีตัวละครเอกใช้ชีวิตด้วย	 พ่อผู้ไม่เคยสนใจไยดีครอบครัว	 พ่ีชาย 

ที่ไม่แน่ใจว่าตกลงรักน้องแค่ไหน	 คนรักที่แม้ว่าจะรักกันแต่ก็ต้องยอมเก็บงำา

ความลับท่ีแสนจะเจ็บปวดบางอย่างไว้	 วันท่ีเขากลับมาจากความตายแรกๆ	 ทุกส่ิง

ดูสวยงาม	แต่ไม่นานทุกสิ่งก็ดำาเนินไปตามปกติ	แม่ที่เขารักที่สุด	 เป็นความหวัง 

ของการมีชีวิตอยู่	 และเป็นทุกสิ่ง	 หนังโบยตีซะยับทุกคน	 จนในที่สุด	 สวรรค์ 

ก็ถามเขาว่าคุณคิดว่าสาเหตุหลักการฆ่าตัวตายของคุณคือใคร	 รอบแรกเขาตอบ

ว่า	ทุกคน	แต่ผิด	ที่สุดเขาตอบว่า....

	 หนังคืนทุกสิ่งให้กับผู้ชมแม้กระทั่งชีวิตของตัวเอก	 แต่หนังสอนเรา 

ตามชื่อเรื่อง	 “Homestay”	 บ้านชั่วคราว	 ถ้าเราอยู่บนโลกใบนี้กันเพียงชั่วคราว

เราจะใช้ชีวิตกันอย่างไร

	 เมื่อความเก่งและความสำาเร็จ	เป็นใบเบิกทางของความสุขบนโลกใบนี้

	 แต่ความสุภาพ	 ถ่อมตน	 ยอมรับทุกสิ่งอย่างหมดใจ	 คือความสุภาพ	

ถ่อมตน	 ให้ความรักในชีวิตและพระทัยดีของพระเป็นเจ้าบอกทางไปยังบ้านแท้ 

นิรันดร์	ที่ที่ความสุขก็เป็นนิรันดร์เช่นกัน”

	 สภาพบรรยากาศท่ีมีเด็กนักเรียนว่ิงเล่นถูกกลายเป็นโถงโล่งๆ	 ความสงบ

โรยตัวของมันอีกคร้ัง	 ผมเช่ือว่าก่อนเลิกเรียนบรรยากาศจะเปล่ียนอีก	 ความสงบ 

ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการ	 ผมยังจำาภาพและคำาของสัตบุรุษคนนั้นที่เดิน 

มาทักได้	 “เสียดาย	 ไม่มีอะไรบันทึกส่ิงท่ีคุณพ่อได้เทศน์เนอะ	จะเอาไปให้ลูกหลาน

มันฟังบ้าง...ความสุภาพเดี๋ยวนี้มันไม่สอนกันแล้ว	 ...”	 ผมกล่าวคำาขอบคุณและ

คิดในใจ	 วันนี้ทำามิสซาสองรอบเทศน์ซ้ำากันในประเด็นสำาคัญ	 น่าสนใจดีเดี๋ยว

เขียนเล่าในบทความที่อุดมสารดีกว่า	ไม่ต้องบันทึกเสียงครับ	ผมเขียนให้แล้ว...

บรรณาธิการบริหาร

ไม่ต้องบันทึกครับ...
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เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2019 มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองครบ 50 ปี ชีวิต 

การถวายตัวเป็นนักบวชของบิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. คุณพ่อ

พอล พล เนตรธรรม, C.Ss.R. คุณพ่อเปโตร วิเชียร ลิขิตธรรม, C.Ss.R. 

และ 25 ปีชีวิตการถวายตัวเป็นนักบวชของภราดายอห์น วิทยา รุ่งโรจน์-

เกษตร, C.Ss.R. ที่บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา จ.ชลบุรี 

หน่วยงานเยาวชน เขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดกิจกรรมกีฬาเยาวชน

สัมพันธ์ youth 1 Nakhonsawan Dioceses Games 1 เมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม 2019 ที่สามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก 

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 คุณพ่อสุรพงศ์ นาแว่น เจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

ยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก พร้อมด้วย คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาส และสัตบุรษุวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนกุ จดัพิธแีห่แม่พระ

โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) 3 รายการ คือ 

แชร์บอลหญิงอายุ 12 ปี กองเชียร์และลีดเดอร์ จากการแข่งขันกีฬา 6 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนศูนย์รวมน�้าใจ โรงเรียนชุมชนพัฒนา โรงเรียนคลองเตยใน 

โรงเรียนวัดสะพาน โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2019 ที่การท่าเรือคลองเตย

วันที่ 22 สิงหาคม 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา แผนก

พฒันาสงัคม จดัอบรมเชงิปฏิบัตกิาร : กระบวนการเกบ็ข้อมลูในเชิงลกึ/คนืข้อมลู

สู่ชุมชน และวิธีการยื่นค�าขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  เพื่อเขียน

โครงการเสนอขอรับเงนิกองทนุส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม จากภาครัฐในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะล�าบาก ทั้งนี้ได้เชิญ ดร.ปิยนาฏ 

เสงี่ยมศักดิ์ นักพัฒนาสังคมช�านาญการพิเศษ  พมจ.บุรีรัมย์ มาบรรยายในการ

อบรมครั้งนี้ ที่ห้องประชุมวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคก

ปราสาท/ปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ประค�า จ.บุรีรัมย์
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ค�าสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตอนที่ 8
สันติแดนอาทิตย์อุทัย

 ส�าหรับสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซสิ มีความฝันสมัยท่ีพระองค์

ยังเป็นสงฆ์หนุ่มของคณะเยสุอิต ที่จะ 

เดนิทางไปเป็นธรรมทตูยงัประเทศญีปุ่น่

แต่สุขภาพของพระองค์เป็นอุปสรรค 

ในปี ค.ศ. 1958 ขณะที่พระองค์มีอายุได้  

22 พรรษา พระองค์ตัดสินใจเข้าคณะ 

เยสุอิตโดยหวังที่จะเป ็นธรรมทูตที่

ประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อจบการฝึกอบรม (โนวิส) ค�าขอของพระองค์ถูกปฏิเสธ

เนื่องจากระบบหายใจของพระองค์ไม่ปกติ

 พระองค์เป็นสงฆ์เยสุอิตองค์แรกท่ีเป็นพระสันตะปาปา  พระองค์จะ 

เจริญรอยตามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ผู้น�าคาทอลิกสู่ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 
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 พระสันตะปาปาได้รับค�าเชิญอย่างเป็นทางการให้ไปเยือนประเทศ

ญี่ปุ่นจากนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ (Shinzo Abe) เมื่อเดือนมิถุนายน 

ค.ศ. 2014 และต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 นายกเทศมนตรี 

โตมิฮิซา ตาอูเอ (Tomihisa Taue) แห่งเมืองนางาซากิและเมืองฮิโรชิมา 

ส่งจดหมายเชิญไปยังพระสันตะปาปา เพื่อไปเยือนนครทั้งสองของพวกเขา 

ที่เคยตกเป็นเหยื่อของระเบิดปรมาณูในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 ท�าให้

ประชาชนเสียชีวิตทันที 110,000 คน และต่อมาเสียชีวิตอีกจ�านวนพอๆ กัน

จากรังสีปรมาณู

 (จาริกแสวงบุญเพื่อสันติภาพ นครรัฐวาติกัน วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 

2019 – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับนักข่าวถึงแผนการเดินทาง 

ของพระองค์ในเดอืนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019  แผนการถกูก�าหนดและประกาศ

ลงในหนังสือพิมพ์ “Japan Today”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหวังเป็น 

อย่างยิง่ท่ีจะเยอืนเมืองฮโิรชิมาและเมอืงนางาซาก ิวนัที ่24 พฤศจิกายน 2019)

 Photo by EvandroInetti

วันชุมนุมคนแพร่ธรรม“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก และวิทยาลัยแสงธรรม จัดงานวันชุมนุมคนแพร่ธรรม 

“ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” (อ่านต่อหน้า 4)

ชมรมนักบริหารคาทอลิกรุ่นใหม่ (CYES) จัดกิจกรรม CYES Smart  

Exchange ในหัวข้อ Gen C : Jesus 4.0 ที่บ้านเซเวียร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

18 สิงหาคม 2019 




