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สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาประจ�าปี ครั้งที่ 49 หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” ระหว่างวันที่ 18-21 
สิงหาคม 2019 ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี

พิธีส่งมอบประธานจัดประชุมครั้งที่ 50 

สังฆานุกรอมรเทพ สังฆานุกรชัยณรงค์  สังฆานุกรยุทธการ   

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
เตรียมบวชพระสงฆ์ 3 องค์
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมพิธีบวช 

พระสงฆ์ของสังฆานุกรยอแซฟ อมรเทพ สุริ- 

ปะ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำาสิงห์ สังฆา- 

นุกรฟรังซิสอัสซีซี ชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ 

สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา  บ้านแสงอรุณ  สังฆา- 

นุกรฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบวัฒนกุล

(อ่านต่อหน้า 14)
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(อ่านต่อหน้า 4)

“การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” ประชุมสัมมนาประจ�าปีการศึกษา 2562
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข-

นรินัดร์ ประธานสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศ 

ไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประจำาปี 

2562 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 49 หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” 

ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมเอเชีย 

พัทยา จ.ชลบุรี โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

เป็นประธานจัดประชุมสัมมนา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถึงสาระสำาคัญของความ

จำาเป็นในการจัดการศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต 

และเพื่อยืนหยัดในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ที่มีคุณค่าอันเป็นสากล และเป็นอมตะ รวมทั้งเพื่อ

พร้อมที่จะยืนยันความรักตามแบบพระคริสต์ และ

คุณค่าของพระวรสาร เมื่อต้องเผชิญกับโลกอนาคต

 เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณี

เจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กล่าวว่า 

“สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้มอบหมายให้คณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นประธานจัดประชุมสัมมนา

ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะฯ ได้น้อมรับด้วยความยินดี และ

เร่ิมต้นเตรียมการกับคณะกรรมการบริหารสภาการ

ศึกษาคาทอลิกฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึง

การเริ่มประชุมสัมมนาวันที่ 18 สิงหาคม ทั้งนี้ด้วย

ความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ

จัดการศึกษาคาทอลิกให้มีคุณภาพ และทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของโลกอนาคต โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ 

ในการศึกษาของโลกอนาคต มาแบ่งปันในหัวข้อต่างๆ 

ที่ช่วยให้เข้าใจและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น ผลตอบรับการเข้า 

ร่วมสัมมนาในครัง้น้ีมจี�านวนมากกว่า 500 ท่าน ประกอบ

ด้วย พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และฆราวาสจากทุก

สังฆมณฑล ทั้งที่เป็นโรงเรียนของฆราวาส โรงเรียน

สังฆมณฑล และโรงเรียนของนักบวช”

 พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุข- 

นรินัดร์ ประธานสภาการศกึษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา และให้ข้อคิดว่า “พ่อรู้สึก 

ยินดีที่ได้เห็นทุกท่านมาร่วมชุมนุมกันเป็นจ�านวนมาก 

ในการประชุมสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

เพราะแสดงให้เห็นว่าท่านตระหนักถึงความส�าคัญของ 

ภารกิจการจัดการศึกษา และตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของความร่วมมือ การเรียนรู้ด้วยกัน และความกระตือ- 

รือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให้ชีวิตความเป็นนักการ

ศึกษา และชีวิตของสถาบันของท่านก้าวหน้า พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่โลกอนาคต”

 “ในปีนี้ หัวข้อการสัมมนาคือ “การศึกษา 

คาทอลิกในโลกอนาคต” ซ่ึงสอดคล้องกับสมณลิขิต 

เตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เรื่อง “พระ 

คริสตเจ้าทรงพระชนม์” ท่ีทรงให้ความส�าคญักบัเยาวชน  

ซึ่งเป็นปัจจุบันและอนาคตของโลก”

 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “พวก

เราที่ไม่อยู่ในวัยเยาวชนแล้ว จ�าเป็นต้องหาวิธีใกล้ชิด 

กบัเสยีงเรยีกร้องและความห่วงใยเกีย่วกบับรรดาเยาวชน 

ร่วมช่วยกันสร้างแนวทางให้พระศาสนจักรกลายเป็น

สถานที่เสวนาและเป็นประจักษ์พยานฉันพี่น้องที่ให้ชีวิต 

เราจ�าเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ยินเสียงของ

บรรดาเยาวชน การฟังท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนพระพร

ในบริบทของความเห็นอกเห็นใจกัน ขณะเดียวกันก ็

ก�าหนดแนวทางในการประกาศพระวรสารท่ีสามารถ

สัมผัสหัวใจได้อย่างจริงแท้และบังเกิดผล ขอขอบคุณ

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่เลือกหัวข้อการ

สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต 

ซึ่งเป็นการช่วยให้เราได้รับฟังและรับทราบสิ่งท่ีอยู่ใน

ความสนใจและเป็นชีวิตของเยาวชนมากขึ้นด้วย” 

 “ขอให้การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ของสภา

การศึกษาคาทอลิกฯ ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอพระเจ้า

อวยพรท่านและผู้ร่วมสัมมนาทุกคน ให้ได้รับพระพร

จากพระจิตเจ้า ให้ได้รับสิ่งดีๆ มีประสบการณ์การเรียนรู้ 

ท่ีด ี ท่ีจะน�าสูค่วามก้าวหน้าในการจดัการศกึษาคาทอลกิ

ยิ่งๆ ขึ้น”

 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคมและ

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ปาฐกถาพิเศษ 1 

หวัข้อ  “เมือ่เราก้าวไปด้วยกนั” เน้นอตัลกัษณ์การศึกษา 

คาทอลิก การน�าอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกกลับเข้าสู่

โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนคาทอลิกได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งให้การศึกษา

ตามหลักการศึกษาแบบคาทอลิก เพ่ือให้คุณค่าพระ 

วรสารถูกบ่มเพาะในจิตใจและจิตวิญญาณของนักเรียน 

รวมถึงครูและบุคลากรโรงเรียน จนพวกเขาใช้ชีวิตเป็น

ประจักษ์พยาน

 พ่อขอพดูเพยีง 3 หัวข้อเท่านัน้ คือ “อตัลักษณ์ 

อัตลักษณ์ และก็อัตลักษณ์” ใช่ อัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิก เรื่องเดียวที่พ่อเน้นตลอดการท�างานของพ่อ 

ในฐานะเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ใน 9 ปี 

ที่ผ่านมา เป็นเรื่องเดียวก็จริง แต่เนื้อหาอัตลักษณ ์

การศึกษาคาทอลิกได้เติบโตตามกาลเวลา และประเด็น

ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญนั้นได้หยั่งรากลึกมากขึ้น

 อตัลกัษณ์ที ่1 เป็นอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ 

ที่ได้น�ามาในวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาโรงเรียน

 อตัลกัษณ์ที ่2 เป็นอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ

ที่เข้าสู่ห้องเรียน ผ่านแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่า

พระวรสาร และการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง

  อัตลักษณ์ที่ 3 คือ พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของนักเรียน ด้วยการมีและปฏิบัตินโยบายเรื่อง 

การปกป้องและคุ้มครองนักเรียน (Child Protection 

Policy) อย่างเป็นรูปธรรม

 เป้าหมายอันเป็นรากฐานของอัตลักษณ์ของ

การศึกษาคาทอลิก คือ พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนคาทอลิกต้องเป็น

แปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสาร เพื่อ

ให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและ

เมตตาของพระเจ้า เราจะเป็นเช่นนั้น ไม่ได้เลย! หาก

เราไม่เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

นักเรียน ไม่ได้เลย! หากเรายังมีหรือใช้ความรุนแรงด้วย

ประการใดๆ ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ได้เลย! 

หากเรายังให้มีการล่วงละเมิดนักเรียนไม่ว่าทางร่างกาย 

ทางจิตใจ ทางเพศ หรือด้วยการปล่อยปละละเลย

 หลังจากสภาฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “นโยบายการ

ปกป้องคุ้มครองนักเรียน” ให้กับโรงเรียนในสังฆมณฑล 

ต่างๆ พ่อเร่ิมได้เห็นโรงเรียนตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

ต่างทยอยกันประกาศใช้นโยบายในการปกป้องคุ้มครอง

นกัเรยีน รวมทัง้คูม่อืทีไ่ด้พฒันาและปรับปรงุจากตัวอย่าง

ที่สภาฯ ได้จัดท�าขึ้น พ่อดีใจที่ทุกโรงเรียนตระหนักและ

ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ พ่อขอชื่นชมและขอเป็นก�าลัง

ใจให้ทุกโรงเรียนที่ตั้งใจและแข็งขันในเรื่องนี้ พ่อเชื่อมั่น

ว่า จะเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ว่า โรงเรียนคาทอลิกของเรา

เคารพสิทธิของนักเรียน และปราศจากความรุนแรงและ

ล่วงละเมิดใดๆ อันเป็นการสร้างอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิกให้เด่นชัดอีกประการหนึ่ง 
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“การศึกษาคาทอลิก...” (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 10)

 อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ 

ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม สำานักวาติกัน ปาฐกถา

พิเศษ 2 หัวข้อ “Apostolic Constitution, Verita-

tis Gaudium” (สมณสาส์น เรื่อง ความชื่นชมยินดี

ในความจริง) 

 สมณสาส ์นว ่าด ้วยมหาวิทยาลัยของพระ

ศาสนจักร Veritatis Gaudium เป็นสมณสาส์นที่มี

ความส�าคัญระดับสูง เทียบเท่ากับกฎหมาย จึงต้อง

ปฏิบัติ ความส�าคัญคือ “ความชื่นชมยินดีในความจริง  

The joy fo truth” ผู้กล่าวถึง “ความจริง” ที่ชัดเจนคือ  

มหาตมะคานธี ท่านกล่าวว่า ความจริง คือสัจธรรม 

ไม่มอีะไรสงูสดุกว่าความจรงิอกีแล้ว ความจรงิในศาสนา

คริสต์ คือ องค์พระคริสต์ องค์พระคริสต์ คือความ

ชื่นชมยินดี เราต้องสอนเด็กให้รู้จักพระองค์ สอนให้รู้ว่า

พระองค์ทรงรักทุกคน ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก คนที่เชื่อ

และไม่เชื่อ ความรักเป็นรูปแบบสูงสุดของความดีงาม 

แสดงออกทางความปรารถนาดีกับผู้อื่น ประกาศข่าวดี

ใหม่ที่เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าอาศัยการภาวนา ไตร่ตรอง 

ช�าระล้างบาป ผู้เป็นครูอาจารย์จะต้องสอนเด็กไม่ขัดกับ 

ข้อค�าสอนของพระศาสนจกัร การฟ้ืนฟปูฏริปูการประกาศ

ข่าวดี มี 4 ประการคือ

 1. ต้องใหม่และน่าสนใจเสมอ เราต้องเห็น

ความสวยงาม และยิ่งใหญ่ในตัวเพื่อนครูและเด็ก รัก

พระเจ้าในตัวครูและเด็ก ได้ยินเสียงร้องของผู้ยากไร้และ 

ช่วยเหลอืตามความเหมาะสม สร้างอารยธรรมแห่งความ

รักให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้บรรยากาศแห่งความรัก

เกิดขึ้นชัดเจน เห็นได้สัมผัสได้อย่างชัดเจนในหมู่ผู้เรียน 

ผู้สอน ผู้บังคับบัญชา เป็นการน�าความรักของพระเจ้า

ไปสู่ผู้เรียน

 2. ต้องเสวนากับผูท้ีต่่างความเชือ่ และผูท่ี้ไม่เชือ่ 

ไม่ใช่เพื่อให้เปลี่ยนใจมานับถือแต่เพื่อให้เข้าใจ เราต้อง

เคารพในวัฒนธรรมแห่งความเชื่อที่แตกต่างกัน

 3. วชิาทีส่อนต้องมกีารช่วยเหลือแลกเปลีย่นกัน 

ไม่ใช่เป็นอิสระจากกัน ต่างคนต่างท�าหรือขัดแย้งกัน 

ทุกวันนี้เราขาดปรีชาญาณ และการคิดไตร่ตรอง

 4. ต้องสร้างเครือข่ายอย่างเร่งด่วน ให้ความ

ส�าคัญกับงานวิจัย ศึกษาเรียนรู้ผลกระทบ แก้ปัญหา 

พฒันาการเรยีนการสอนให้ดีขึน้ โรงเรยีนคาทอลกิไม่ควร

ตีกรอบตัวเองให้สอนเฉพาะแต่เนื้อหาวิชาตามหลกัสตูร

เท่าน้ัน แต่พฒันาผูเ้รยีนให้ปฏบัิตไิด้ในชวิีตจรงิ

 พระคุณเจ้าจำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็น

ประธานวจนพธิเีปิดประชุมสมัมนา และให้ข้อคดิว่า “พ่อ

มคีวามอิม่เอบิใจท่ีได้ยนิได้อ่านพระวรสาร ทีเ่ป็นค�าสอน

ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับการบอกให้เราไปให้การศึกษา 

จดัการศกึษา เช่น เราจะได้อยู่กับท่านเสมอไปจนสิน้พภิพ 

เป็นบทสรุปการให้การศึกษาแก่คนอื่น การศึกษาให้คน

เป็นคน พระเยซูเจ้าตั้งความหวังในเรื่องนี้ มีพระจิตเจ้า

อยู่กับเราทุกหนทุกแห่งทุกที่ เราไม่ต้องกลัว เราต้อง

ร่วมมือกับพระจิตเจ้า”

 “มีเรื่องเล่าวันเปนเตกอสเต พระสงฆ์องค์หนึ่ง

อยากสร้างความตื่นเต้นแก่สัตบุรุษ เกี่ยวกับพระจิตเจ้า 

จึงให้ลูกศิษย์วัดจับนกพิราบมา 2 ตัว และนัดหมาย

สัตบุรุษกับลูกศิษย์วัดว่า ถ้าพ่อบอกพระจิตเจ้าเสด็จลง

มาก็ให้ปล่อยนกพิราบบินออกมา วันจริงปรากฏว่าเมื่อ

พระสงฆ์กล่าว “พระจิตเจ้าเสด็จลงมา” นกพิราบกไ็ม่บนิ

ออกมา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ก็แล้ว ลูกศิษย์วัด

บอกว่า “พระจิตเจ้าตายแล้ว” ในชีวิตประจ�าวันของเรา 

เราบบีให้พระจติเจ้าตายหรอืเปล่า หรอืปล่อยให้พระจติเจ้า 

มีชีวิตชีวา และเราได้พูดถึงความเชื่อกับเด็กๆ หรือ

เปล่า” 

 “เรามีเด็กๆ อยู่ในโรงเรียนของพวกเราถึง 

600,000 คน เราไม่ต้องไปเคาะประตูเรียกเด็กๆ มาหา 

พระเจ้า เราต้องประกาศพระวรสารในโรงเรียนของเรา  

เราต้องเป็นผู้ดูแลเด็ก ไม่ใช่ด้วยอามิสสินจ้าง แต่ท�า 

ด้วยใจ เพื่อให้เด็กๆ มีชีวิตนิรันดร การท�าให้เด็กเก่ง

ได้รางวัลต่างๆ มากมายเป็นความดี แต่อย่าลืมว่า 

เป้าหมายส�าคัญคือการสอนให้ครูและเด็กรู้ว่าองค์พระ

เยซูเจ้าเป็นใคร พระจิตเจ้าเป็นใคร เมื่อเด็กๆ จบไปแล้ว 

ให้เด็กๆ จ�าไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง เป็นองค์แห่งความ

รัก ความเมตตา เป็นผู้ไถ่”

 ประชุมที่ 1 “สมณลิขิต CHRISTUS VIVIT 

(พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์)” โดย อาจารย์ชัยณรงค์ 

มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม 

สำานักวาติกัน 

 เยาวชนเป็นปัจจุบันของพระเจ้า ไม่ต้องรอไป 

ถงึอนาคต พระเยซเูจ้าทรงเป็นคนหนุม่ท่ามกลางเยาวชน 

พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เมื่อพระองค์

อายไุม่มาก เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีต้องตระหนกัว่า พระเยซเูจ้า 

ทรงเป็นเยาวชนคนหนุ่ม พระองค์มอบชีวิตพระองค์เอง  

เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในวัยฉกรรจ์ พระเยซูเจ้าในช่วงวัย

หนุ่มคือ “การฝึกฝน” ให้พร้อมรับแผนการของพระบดิา  

ชีวิตของพระเยซูเจ้าสามารถเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับ 

เยาวชนทุกคน 

 สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 กล่าวว่า “พระ

ศาสนจักรเป็นเยาวชนคนหนุม่สาว ท่ีมัง่ค่ังด้วยประวตั-ิ 

ศาสตร์อันยาวนานและมีชีวิต และก้าวหน้าไปสู่ความ

ครบบริบูรณ์ของมนุษย์ ในกาลเวลาและเป้าหมายอัน

สูงสุด ของประวัติศาสตร์และชีวิต” ปัญหาเยาวชน

ปัจจุบัน ผู้ใหญ่ในพระศาสนจักร ไม่ค่อยรับฟังเด็กและ

เยาวชน คิดแทน แก้ปัญหาแบบส�าเร็จรูป ไม่ให้เด็กและ

เยาวชนแสดงความคิดเห็น ไม่ให้ซักถาม ไม่มีการรับฟัง

ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนอย่างตั้งใจ

 โรงเรียนส�าคัญต่อเด็กและเยาวชน โรงเรียน

เป็นทีใ่ห้ความรู ้ การอภบิาลให้ทบทวนรปูแบบและวิธกีาร

ท่ีใช้สอนศาสนาว่า สามารถเพ่ิมประสบการณ์ให้เดก็และ

เยาวชนมากน้อยเพียงไร ปัญหาเด็กจบไปแล้วละท้ิง

ศาสนา วิธีการที่เราใช้ ไม่ช่วยเตรียมให้เด็กและเยาวชน

รับมอืกบัสิง่แวดล้อมในสงัคม มเีดก็และเยาวชนบางกลุม่

สวดภาวนา เรียนรู้ พบคุณค่าของศาสนา ด้วยวิธีการ 

ท่ีถกูต้อง ยินดใีนความเช่ือ แต่วธิกีารนีใ้ช้ไม่ได้ในเยาวชน

บางกลุ่ม ให้โรงเรียนหาวิธีการใหม่ๆ ให้เด็กและเยาวชน

รู้คุณค่าการรับใช้ รู้จักพระเมตตาของพระเจ้า เด็กและ

เยาวชนจ�านวนไม่น้อย ไม่ชอบรับฟังการอบรม แต่ชอบ

ท�ากิจกรรม โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย 

ให้เด็กลงมือปฏิบัติมากกว่าการสอนจากหนังสือ เด็ก

และเยาวชนมีคุณค่ามหาศาล ความเชื่อของเด็กและ

เยาวชน ส่งผลให้พระศาสนจกัรเจริญเตบิโตอย่างเข้มแขง็ 

เราต้องจัดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนทุกประเภท ทุกคุณ- 

ลักษณะนิสัย พระศาสนจักรต้องเปิดประตูต้อนรับ

 จงจ�าไว้ว่า เยาวชนทุกคนไม่มีข้อยกเว้น อยู่

ในพระเจ้า อยู่ในหัวใจของพระศาสนจักร เราต้องดูแล

เยาวชนให้เป็นเกลือ เป็นแสงสว่างส่องโลก 

 ทุกวันนี้เยาวชนจ�านวนมากอยู่ในภาวะวิกฤต

อยูใ่นเขตสงคราม และประสบกบัความรนุแรง ในรูปแบบ

ที่แตกต่างกันนับไม่ถ้วน เช่น การถูกลักพาตัว การ

บีบบังคับ การก่ออาชญากรรม การค้ามนุษย์ การค้า

ทาส และฉวยประโยชน์ การค้าทางเพศ การข่มขืนใน

ช่วงสงคราม ฯลฯ เยาวชนจ�านวนหนึ่ง เผชิญปัญหา 

พยายามดิ้นรนในสังคม อดทนต่อการถูกเบียดเบียน 

หลายคนถูกบังคับให้อยู่ในความรุนแรง เช่น กองก�าลัง

ทหารเด็ก แก๊งอาชญากรติดอาวุธ การค้ายาเสพติด 

การก่อการร้าย ความรุนแรงนี้ท�าลายชีวิตของเยาวชน

หลายคน การล่วงละเมิด ทารุณกรรม และการติดยา 

เสพติด 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นห่วง

เด็กและเยาวชนในเรื่องนี้อย่างมาก โดยให้มีการจัดการ

กับผู้ที่กระท�าการล่วงละเมิด ต้องป้องกันและคุ้มครอง 

ไม่ให้มีการละเมิดซ�้า และการฟื้นฟูจิตใจผู้ถูกล่วงละเมิด 

ทรงตั้งสมณกระทรวงขึ้นใหม่ ให้พระศาสนจักรทั่วโลก 

เป็นสถานทีป่ลอดภยัส�าหรับเดก็และเยาวชน ในท่ีประชมุ

พระสังฆราชทั่วโลก 21-24 กุมภาพันธ์ 2019 มีการ

ออกแถลงการณ์ท�าสงครามทุกรูปแบบต่อการละเมิด

เด็กและเยาวชน ต้องการขจัดอาชญากรรมที่น่าสะพรึง

กลัว อย่างถอนรากถอนโคน

 ประชุมที่ 2 “พลังสมอง...ศักยภาพสู่ความ

สำาเร็จ” โดย นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร ที่ปรึกษา

บริษัทร่วมมงคล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 

 “การพัฒนามนุษย์จะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 

และเป้าหมายนั้นจะต้องอยู่กับปัจจุบัน และอนาคตต้อง 

เริม่ต้นจากสิง่ท่ีมนษุย์ม ีต้องใช้เคร่ืองมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ

และมีความเหมาะสม”

 เป้าหมาย เป้าหมายถ้าไม่ชดัเจนเท่ากบัสญูเปล่า

อย่าพัฒนาเด็กเพื่อแก้ปัญหาในอดีต เป้าหมายต้องมอง 

ไปข้างหน้า ต้องเริ่มจากสิ่งที่มนุษย์มี พัฒนาจากต้นทุน

ที่มีอยู่ และพัฒนาอย่างเหมาะสม ใช้เครื่องมือที่มีความ

เหมาะสม สอนให้เด็กมี Human Skill เครื่องมือ 

บางอย่างถ้าใช้ผิดเท่ากับพัง

 เราต้องก�าหนดเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนมอง

ว่า โลกเป็นของเรา ประเทศไทยเป็นของเรา

 ประชุมที่ 3 “บริหารโรงเรียนอย่างไรเพื่อ

สร้าง Active Citizen : กรณีศึกษา ประเทศเยอรมนี 

อิสราเอล และญี่ปุ่น” โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด 

 เราต้องจดัการศกึษาอย่างไร ถงึจะเตรยีมพร้อม

เยาวชนของชาติให้เป็นคนดี คนเก่ง รับผิดชอบตัวเอง

ได้ และมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ท�าได้จริง

หากปรับวิธีคิดในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

นอกห้องเรียน หรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการ 

 ประชุมที่ 4 “5 เทรนด์ เทคโนโลยีในสนาม

การเรยีนรู”้ โดยศาสตราจารย์ ดร.สชัุชวีร์  สวุรรณสวสัดิ ์
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

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

30 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงกลับไปยังทวีปแอฟริกา

เพื่อเสด็จเยือนสามประเทศ ประกอบด้วย มอริเชียส   

พลเมืองแห่งโมซัมบิกและมาดากัสการ์ อันเป็นประเทศ 

ท่ีมีกำาลังซ้ือต่ำาท่ีสุดในหมู่ประชาชาติโลก   ผู้รู้สถานการณ์

ในประเทศมาดากัสการ์ดีมากคนหนึ่งก็คือนางเปาลา 

เพราะเธออุทิศตนกว่า 15 ปีทำางานดูแลเด็กและสตรี 

ในประเทศนี้ เปาลา จิยุสติอานิ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ “Per 

un cielo stellato” เล่าว่า  “เป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้อง

รู้ว่าพวกเขาได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1960 จากการตก

เป็นเมืองขึ้นเพราะลัทธิล่าอาณานิคมที่ระบาดไปทั่ว แม้

ทุกวันน้ีฉันยังเห็นผู้คนที่เคยเป็นทาสและลูกหลานของ

ผู้ตกเป็นทาสเหล่านั้น ฉันสวมกอดพวกเขาเพราะรู้สึก

สะเทือนใจ”

l นางเปาลาเล่าว่าเธอมายังประเทศมาดากัสการ์ 

ครั้งแรกในฐานะอาสาสมัคร เธอแทบช็อกเมื่อได้พบเห็น

สภาพความเป็นอยู่ของเด็กเล็กและผู้หญิง  เธอเป็น

จักษุแพทย์และแม้ขณะนั้นมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย

ในกิจการระดับประเทศ  เธอก็ตัดสินใจเริ่มโครงการ

สังคมสงเคราะห์ น่ีไม่เพียงแต่เร่ืองช่วยเหลือผู้คนเท่าน้ัน

แต่หางานให้พวกเขาด้วย เธอลงทุนด้วยทรัพย์ส่วนตัว 

ทั้งหมดและบัดนี้ 16 ปีให้หลัง เธอก่อตั้งศูนย์ดูแล

สุขภาพ ที่พักสำาหรับเด็กๆ ศูนย์ช่วยเหลือสตรีในสังคม

และอื่นๆ   เปาลา เล่าต่อว่า “เริ่มแรก ฉันก็เช่าบ้านเก่า 

มาดากัสการ์ : พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศนี้
ในเดือนกันยายน ต่อด้วยประเทศโมซัมบิกและมอริเชียส

หลังหนึ่ง ปรับปรุงขึ้นใหม่และก็นำาเอาเด็กๆ ตามถนน

มาดูแล และหางานให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะพวกผู้หญิง 

ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในทวีปแอฟริกาผู้หญิงเป็นผู้แบกรับ

ภาระเกือบทุกเรื่อง ฉันจึงเริ่มสร้างบ้านหลังแรก และพอ

มันเร่ิมไปได้ฉันก็ขายทุกสิ่งท่ีพ่อแม่ให้มาและเอาเงิน

มาสร้างบ้านหลังต่อๆ ไป”

l งานของเปาลาเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเช่น อันเดรีย 

บุรุษพยาบาลมายังมาดากัสการ์ เขากล่าวว่า เขาไม่มี

วันลืมสภาพการสุขาภิบาลและอนามัยท่ีได้พบเห็นทาง

ตอนเหนือของประเทศเลย อันเดรีย มาริแนลโล (บุรุษ

พยาบาล) เล่าว่า

 “เราได้เห็นเด็กถูกทอดท้ิงจำานวนมากมาย 

ผู้ต้องการยารักษาโรค สิ่งที่คุณตระหนักได้ก็คือเรายิ่ง

ทำางานมากเท่าไหร่เราก็ยังทำาไม่พอ เป็นสิ่งจำาเป็นที่พระ

สันตะปาปาจะต้องเสด็จมายังมาดากัสการ์เพ่ือมาช่วย

ชีวิตและปลุกเร้ามนุษยธรรมที่สูญหายไปจากที่นี่”

l เปาลา จิยุสติอานิ กล่าวสรุปว่า “พระสันตะปาปา 

ผู้นำาของพระศาสนจักรสามารถเดินทางไปทุกหนแห่ง 

อย่างไรก็ตาม ในความคิดของฉันเม่ือใครคนหน่ึงมีลูกๆ 

หลายคน เธอก็ย่อมจะเสียสละอุทิศตนแก่ลูกที่ยากจน

ที่สุด เจ็บป่วยมากที่สุด และต้องการความช่วยเหลือ

มากที่สุด พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นบิดา บิดา 

ของพระศาสนจักร ควรท่ีจะเสด็จมาท่ีน่ีก่อนและสวมกอด

เด็กๆ เหล่านี้ คุณจินตนาการไม่ออกเลยว่าพวกเขา

ต้องการสิ่งนี้แค่ไหน ให้คุณคิดเกี่ยวกับว่าทุกปีมีพายุ

ไซโคลนถล่มกี่ลูก ผู้คนล้มตาย หมู่บ้านโดนน้ำาท่วม

และโลกไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลย สิ่งที่ทำาให้พวกเขาแปลก

ใจมากที่สุดก็คือการไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้จากโลกและที่ 

พวกเขาไม่เคยได้รับการสนใจพิจารณาใดๆ เลย”

l เปาลาหวังว่าจะได้แสดงบทเพลงสักสองเพลง แต่ง

และร้องโดยเด็กที่เธอดูแล หนึ่งในนั้นคือบทภาวนาที่

แต่งโดยตัวเธอเอง

l  ประเทศมาดากัสการ์เคยได้รับการเสด็จเยือนจาก

พระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวในปี ค.ศ. 1989 ผ่านมา

แล้ว 30 ปีและประเทศก็ยังคงเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด 

ปัญหาใหญ่ที่สุดของพลเมืองจำานวน 25 ล้านคนก็คือ 

ภัยแล้งและภัยพิบัติธรรมชาติ



ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำ�วันที่ 22-28 กันย�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 6

บทอธิษฐานภาวนา

“ฉันจะท�ำอย่ำงไร...จะไปขุดดินก็ท�ำไม่ไหว

จะไปขอทำนก็อำยเขำ” (ลูกำ 16:3)
 ต�านานเก่าแก่ของอียิปต์เกี่ยวกับเด็กชายตัวเล็กชื่อไมโอบิ ได้เดิน 

มาท่ีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนต่างก็แสดงท่าทางแปลกๆ ชาวบ้านทั้งหมด 

ท�าเสียงครวญครางและคร�่าครวญเกือบทั่วหมู่บ้าน ที่นั่นไฟไม่ได้ถูกส่องสว่าง 

แพะไม่ได้รีดนม เด็กๆ ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า และพืชผักก็ไม่ได้เพาะปลูก เพราะ 

ชาวบ้านต่างกลัวกันว่าจะถูกสัตว์ประหลาดที่มาอยู่บนยอดเขาจับกิน

 ไมโอบิจึงแหงนคอของเขามองหาและพบว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ มัน

มีหัวเหมือนจระเข้ ล�าตัวเหมือนฮิปโปโปเตมัส หางเหมือนงูและมีตัวอ้วนมาก  

มีควันและไฟออกมาจากรูจมูกของมัน ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวและ

หวั่นกลัวว่าสัตว์ประหลาดจะลงมากินพวกเขา 

 ไมโอบิกล่าวกับชาวบ้านว่า “ผมจะขึ้นไปบนภูเขาด้วยตัวเองและ

จัดการกับสัตว์ประหลาดนั้นเอง” ชาวบ้านบอกกับเขาว่าไม่ให้ไปเพราะว่าถ้า

เขาไปก็จะไม่มีวันกลับมา แต่เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะไป เขาเริ่มปีนภูเขา และ 

ในขณะที่เขาปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเข้ามาใกล้ๆ เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นก็ดูเล็ก

ลง นี่เขาแปลกใจมาก คิดว่าเมื่อฉันถอยห่างจากสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาด

ก็จะใหญ่ขึ้น แต่ยิ่งฉันเข้าใกล้มันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้น

 ในท่ีสุดเมื่อเขามาถึงถ�้าที่ด ้านบนของภูเขาแทนที่จะเป ็นสัตว์

ประหลาดขนาดยักษ์ เขาก็พบสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆ เงียบๆ ขนาดเท่า

คางคก มันท�าให้ขุ่นเคือง เขาจับมันขึ้นมาและใส่มันในกระเป๋าแล้วเดินกลับ

ลงมา

 เมื่อชาวบ้านเห็นไมโอบิที่ปลอดภัย พวกเขาต้องการท�าให้ไมโอบิ

เป็นพระเจ้าเพราะเขาได้จัดการกับสัตว์ประหลาด เขาจึงอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น 

และน�า “สัตว์ประหลาด” ที่เอากลับลงมาจากภูเขาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง เขาแสดง

ให้เห็นคางคกตัวน้อย เป็นแค่สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่ง

 “เจ้าชื่ออะไร” ชาวบ้านถามสัตว์ตัวน้อย 

 “ฉันมีหลายชื่อ” สิ่งมีชีวิตตัวนั้นตอบกลับ “บางคนเรียกฉันว่า ความ

กันดารและโรคระบาด บางคนเรียกฉันว่า สงครามและมะเร็งบ้าง” 

 จากนั้นสัตว์ตัวเล็กก็หาวและเสริมว่า “แต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะเรียก

ฉันว่า “สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น”

 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า โปรดให้ลูกสามารถก้าวข้ามความหวาดกลัว

และความวิตกกังวล ที่ท�าให้ลูกไม่สามารถท�าอะไรต่อไปได้เลย โปรดให้ลูก

ตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับลูก และรู้ว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นและไม่ต้องกลัว

อะไรใดๆ เพราะพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างลูกเสมอไป อาแมน

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

สัตวป์ระหลาดตัวน้อย

รังแกเด็กทรยศชาติ
 น่าจะเป็นประเด็นที่จบไปนานแล้ว
 เรื่องการทุจริตอาหารทุจริตนมโรงเรียน
 แต่ที่คิดว่าน่าจบน่าเลิกกันได้แล้ว
 เพราะไม่เห็นเป็นข่าวมาช้านาน
 ที่ไหนได้ยังมีให้เห็นให้รับรู้ให้สะท้อนใจ
 แสดงว่าพฤติกรรมเลวร้ายนี้ยังมีอยู่
 ท�าให้เห็นเป็นสัจธรรม
 ระหว่างพฤติกรรมกับข่าวที่ออกมา
 ไม่ใช่ว่าไม่เป็นข่าว
 แสดงว่าพฤติกรรมนั้นๆ จบสิ้นลงแล้ว
 และนี่คือครรลองข่าวบ้านเรา
 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ “คน” เสนอข่าว
 ที่มีผลประโยชน์จากข่าวเป็นตัวแปร
 และ “ผลประโยชน์” มักจะน�าหน้า “ข่าว”
 ในอาชีพนักข่าวการ “ขายข่าว” คือรายได้
 การเสนอข่าวที่เกิดขึ้นจึงมีตัวแปรหลายอย่าง
 “ความรวดเร็วบัดนี้เวลานี้” คือตัวแปรส�าคัญ
 ท�าให้คนบริโภคข่าวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์
 ใครเสนอข่าวได้เร็วกว่าได้ทันเหตุการณ์กว่า
 ย่อมได้เปรียบกว่าในการขายข่าว
 หากข่าวดังกล่าวกระทบชื่อเสียงวงศ์ตระกูลใคร
 ยังมีการขายข่าวได้อีกแบบหนึ่ง
 “ปิดข่าว” แลกค่าตอบแทนน่าพอใจ
 เมื่อมี “การขายข่าว” เป็นตัวแปรส�าคัญ
 การเสนอข่าว...ใครที่ไหนท�าไมอย่างไร...
 ตราบเท่าที่คนสนใจคืออีกหนึ่งตัวแปร
 แค่น�าเสนอข่าวให้ตื่นเต้นเร้าใจน่าติดตาม
 แล้วนั้นรีบหาข่าวใหม่มาประเคนต่อมมักรู้มักเห็น
 แทบไม่สนใจติดตามว่าข่าวที่เสนอจบอย่างไร
 ประเภท “ใหม่มาเก่าไป” อย่างไรอย่างนั้น
 ก็เหมือนกับข่าวทุจริตอาหารทุจริตนมโรงเรียน
 ที่ยังด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง...ไม่เป็นข่าว
 นักเรียนตัวน้อยๆ อนาคตของชาติถูกฉกฉวยผลประโยชน์
 ผู้ใหญ่โกงค่าอาหารโกงค่านมอย่างไร้ส�านึก
 ย่ามใจว่าเด็กไม่มีปากมีเสียง
 ตักแกงมีแต่น�้าแกงมีแต่เศษผัก
 แม้แต่วิญญาณหมูวิญญาณไก่แทบไม่เห็น
 ไข่พะโล้บูดก็แค่ล้างน�้าเอาไปต้มใหม่
 แจกนมโรงเรียนเก่าเอานมใหม่ไปขายต่อ
 กระทั่งครูกระทั่งแม่ครัวยังต้องกล�้ากลืน
 ต้องออกมาแฉออกมาเรียกร้อง...แทนเด็ก
 รู้ทั้งรู้ว่านี่คือการฆ่าตัวตายทางอาชีพ
 ที่แน่ๆ คือสถาบันการศึกษาต้องสิ้นศักดิ์ศรี
 โรงเรียนเป็นดังบ้านที่สองของเด็ก
 ประสิทธิ์ประสาททักษะประสบการณ์วิชาความรู้
 ให้การอบรมบ่มนิสัยพลเมืองของชาติ
 อีกทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
 แต่พอผลประโยชน์ความมักได้แทรกซึมเข้ามาในทุกระดับ
 ความทุจริตความคดโกงจึงมีให้เห็นทุกหย่อมหญ้า
 กลายเป็น “การล้มละลาย” ของคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
 โรงเรียนจึงหมดความชอบธรรมไปโดยปริยาย
 อย่างมากก็เป็นแค่สถาน “ขาย” วิชา “ขาย” ความรู้
 อย่าคิดว่าเด็กไม่พูดคงไม่เป็นไร
 ใช่เด็กไม่พูด...แต่เด็กคิด
 คิดมากกว่าผู้ใหญ่คิดด้วยซ�้าไป
 คนโกงอาหารคนโกงนมไม่ได้โกงเด็กเท่านั้น
 แต่ก�าลังโกงชาติ...โกงอนาคตของชาติด้วย 
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอยู่ไหน? 
“พระองค์ทรงติดอยู่ในลิฟต์”

 เมื่อวันที่  1  กันยายน ค.ศ.  

2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ตรัสว่า “พ่อติดอยู่ในลิฟต์นาน 25 

นาที”  ท�าให้พ่อมาช้า เพื่อน�าประชาชน

ท่ีมาเฝ้ารอพ่อบริเวณจัตุรัสหน้ามหา-

วิหารนักบุญเปโตร ให้ร่วมสวดภาวนา

บททูตสวรรค์แจ้งข่าวพร้อมกัน”

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสในทันทีที่ทรง

ปรากฏพระองค์เบื้องหน้า พระบัญชรว่า  “พ่อขอโทษ 

ที่มาช้า เพราะพ่อติดอยู่ในลิฟต์”

 ฟังดูเหมือนสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเช่นนี้

เพ่ือให้ฟังดูน่าขัน  แต่ข้อความดังกล่าวเป็นพระด�ารัส

ที่พระองค์ตรัสแก่ผู้มาเฝ้ารอคอยพระองค์     บริเวณจัตุรัส 

หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรเมื่อวันที่ 1  กันยายน ค.ศ. 

2019 

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า  

ได้มาช่วยซ่อม  พ่อขอบใจช่างไฟทุกๆ คนมาก  และ

หลังจากใช้เวลาซ่อมนาน  25  นาที  ลิฟต์ก็ท�างานได้

ตามปรกติ”

 ก่อนท่ีพระองค์จะตรัสถึงเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้

หลังสวดภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าว  พระองค์ได้เชิญ

ชวนประชาชนให้ปรบมือดังๆ ให้แก่ช่างไฟ    เพื่อแสดง

ความขอบคุณ  

“ก่อนอื่น  พ่อขอโทษที่มาสาย”  ก่อนจะทรงอธิบาย

ถึงสาเหตุท่ีทรงมาสายเนื่องจากมีเหตุการณ์ผิดปรกติ 

ได้เกิดขึ้น” 

 พระองค์ทรงอธิบายว่า “พ่อติดอยู่ในลิฟต์นาน  

25  นาที”  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตก  ท�าให้ลิฟต์หยุด

ท�างาน”

 พระองค์ตรัสเสริมว่า “ขอบคุณพระเจ้า ที่ช่างไฟ 

“ล่องล�าน�้าอเมซอนสี่สิบวัน” 
 เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  ค.ศ. 2019  เครือข่าย 

พระศาสนจักรคองโก รณรงค์ริเริ่มโครงการ “สี่สิบวัน

ล่องแม่น�้า : ล่องไปด้วยกันกับข่าวดีของพระเจ้าก่อน

การประชุมสมัชชาอเมซอน”   เป็นการสะท้อนแนวคิด

ของเนื้อหาต่างๆ ในแต่ละวันแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วม

ประชุมสมัชชา  โดยน�าเนื้อหาของบทอ่านประจ�าวันและ 

ให้ผู้ร่วมโครงการได้แสดงความเห็นเป็นประจักษ์พยาน

ของชาวอเมซอน และตามค�าเชิญชวนของสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส”  

 นายเมารซิโิอ โลเปซ  เลขาธกิารจัดการประชมุ

กล่าวว่า “โครงการนี้เริ่มต้นในวันที่ 27  สิงหาคม  

แต่ละวันผู ้ร ่วมประชุมจะนั่งเรือล ่องไปตามล�าน�้า 

อเมซอน ร่วมร�าพึงข้อความของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส เพ่ือให้เกดิเอกภาพและความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีว 

กันของผู้ร่วมประชุม”

 เนื้อหาของข้อร�าพึงน�ามาจากหน้าเว็บไซต์และ

สื่อทางเลือกอื่นๆ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บ้านท่ีมนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันอันได้แก่โลกของ

เราและความรู้เกี่ยวกับแม่น�้าอเมซอน เพื่อตอบรับการ

เรียกของพระเยซูเจ้าให้บรรดาคริสตชนแต่ละคน “จง

แล่นเรือออกไปในที่ลึก”  

 สมัชชานี้จัดขึ้นที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 6-27  

กันยายน ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะสามารถ

ร่วมประชุมสมัชชาอเมซอนได้  ผู้จัดจึงได้ให้ทางเลือก

ส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะมีส่วนร�าพึงภาวนาระหว่างวันที่ 

27  สิงหาคม ถึงวันที่ 5  ตุลาคม   ผ่านทางเครือข่าย 

พระศาสนจักรคาทอลิก และผ่านทางส�านักข่าววาติกัน 

 นายโลเปซ ได้อัดวิดีโอข้อความเชิญชวนผู ้

ร่วมประชุม โดยสามารถเปิดรับข่าวสารได้ตั้งแต่วันท่ี    

26  สิงหาคม 2019   เนื้อหาระบุว่า  “เพื่อจัดประชุม

สมชัชาครัง้นีจ้�าเป็นต้องเตรยีมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องขององค์กร การรับฟัง และเรื่องเอกสารประกอบ

ต่างๆ   เพียงแต่เราจะต้องเริ่มต้นในทันที  และแล่นเรือ

ออกไปในที่ลึก  ดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงขอให้เราท�าเช่น

นั้น”

อีโบล่าระบาด คร่า 2,000 ชีวิตในคองโก 
 “ช่วยชีวิตเด็กๆ” เป็นค�าเตือนจากองค์กร

ป้องกันการแพร่ระบาดของอีโบล่าที่อยู ่ในสภาวะ 

ที่หนักเกินจะควบคุมได้

 เมื่อวันที่  30 สิงหาคม ค.ศ. 2019  การ

ระบาดของโรคอีโบล่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก ทวีรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะควบคุมได้  

เป็นสาเหตุให้มีจ�านวนผู้ป่วยสูงถึง 3,000 คน และ 

ผู้ติดเชื้อไวรัสและได้เสียชีวิตแล้ว  2,000  คน  ทัง้นี้

ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018   ผู้แทนหน่วยงาน 

“ช่วยชีวิตเด็กๆ” กล่าวว่า “พบเด็กติดเชื้อใหม่ที่

ยูกันดา ประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐคองโก  

ในเด็กหญิงอายุ 9 ขวบ คนหนึ่ง  และมีความน่าจะ

เป็นไปได้ว่าเชื้อโรคอีโบล่าจะระบาดต่อเนื่องยาวนาน

อย่างน้อยอีกหนึ่งปีผลของการระบาดสู่ประเทศรอบๆ 

บริเวณ 

 ฮีธเทอร์ เคอร์ ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันโรค

ระบาด  กล่าวว่า  “การระบาดของโรคอีโบล่ายังคงส่ง

ผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน  เรารู้สึกเสียใจอย่าง

มากท่ีเด็กๆ ประมาณสองพันคนได้เสียชีวิตจากการ

แพร่ระบาดครั้งนี้”

 “อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 67% ส่วนใหญ่เด็ก 

เล็กๆ ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด  เด็กหลายคนสูญเสีย

บิดาหรือมารดา หรือบางคนก็ไม่สามารถไปเรียน

หนงัสือไม่ว่าจะเป็นเพราะโรงเรยีนปิด หรือการสญูเสยี

บิดาหรือมารดาท�าให้เด็กต้องช่วยท�างานเพื่อมีรายได้

เพียงพอส�าหรับการยังชีพของครอบครัว”

 “ขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมการระบาด

ของโรคได้ และมีความเป็นไปได้ว่า  อีโบล่าจะระบาด

ต่อเนื่องอย่างน้อยอีกหนึ่งปี”

 “ในขณะทีอ่ตัราการเสยีชวีติสงูข้ึน  หน่วยงาน 

“ช่วยชีวิตเด็กๆ” ก�าลังพยายามท�าทุกวิถีทางโดย

ขอความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องและรัฐบาล  ในการ 

เตรียมชุมชนเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มและ

ทันทีที่สงสัยว่ามีผู ้ติดเชื้อเพิ่มขอให้บริหารจัดการ
(อ่านต่อหน้า 17)
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มีความยินดีขอเชิญรวมฉลอง 79 ป วีรกรรมแหงความเชื่อของ

ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร

ติดตอสอบถาม : คุณพอวีระเดช ใจเสรี เจาอาวาส โทร.  08-1965-5877
ซิสเตอรประจำวัดสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรือ 08-4799-2265

Thare-Nongseng Archdiocese

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 วันกอนวันฉลอง วันศุกรที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2019
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาพิเศษ) - สุสานศักดิ์สิทธิ์
  15.00 น.  พิธีตั้งศีลฯ และเฝาศีลมหาสนิทที่สักการสถานฯ
    - พิธีแหศีลมหาสนิทสูสุสานศักดิ์สิทธิ์
    - พิธีอวยพรศีลฯ (ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  19.00 น.  พิธีแหพระรูปแมพระ (จากสุสานศักดิ์สิทธิ์ สูสักการสถานฯ)
  19.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)
      โดยคุณพอดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย เปนประธาน
    - ถวายชอดอกไมแดแมพระ

 วันฉลอง วันเสารที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2019
  09.45 น.  ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ) 
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย 
     พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน
    - แหพระธาตุบุญราศีฯ (จากสักการสถานฯ สูสุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  15.00 น.  มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

วีรกรรมแหงความ
เชื่อ

1940-2019
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มารีอา สุย ชานนท
พักผอนในพระเจา 29 กันยายน ค.ศ. 1984

ครบ  35 ป แหงการจากไป
พวกเราจำเปนตองฟนฝาความทุกขยากเปนอันมาก 

จึงจะเขาสูพระอาณาจักรของพระเปนเจาได (กจ 14:22)

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ผูใดสรางสันติ  
ผูนั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

พระเจา

ประทาน 

พระหรรษทาน

ทุกประการ

แกทาน

ไดอยางอุดม 

เพื่อใหทาน

มีทุกอยาง

เพียง
พอ

เอลีซาเบธ เซซีลีอา ลาวัณย 
ลุลิตานนท บุญโญภาส ศกุนะสิงห

พักผอนในพระเจา 30 กันยายน 2013 ครบรอบ 6 ป

2013
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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 »‚

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 1 µ.¤. 2014

¤Ãº 5 »‚

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 1 µ.¤. 2014

¤Ãº 5 »‚

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

ขอคำภาวนาเพื ่อระลึกถึง

อักแนส สวาท (สิงหเสนี) สามะพุทธิ 1909-2005
ยวง-มารีย กริต สามะพุทธิ 1911-1991

เทเรซา รัศมิมาน สามะพุทธิ 
22 ก.ค. 1980-27 ก.ย. 2013

Rest 
in 

Peace

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

จงรักศัตรู  และภาวนาให้ผู้ที่ เบียดเบียนท่าน

(มธ 5:44)

Vol 39Sept.  .indd   9 29/8/2562 BE   11:40



ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำ�วันที่ 22-28 กันย�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 22-28 กันยายน 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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(อ่านต่อหน้า 17)

“การศึกษาคาทอลิก...” (ต่อจากหน้า 4)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 โลกวนัน้ีไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว โลกเกิดปรากฏ- 

การณ์ “โลกปั่นป่วน” ฤดูกาลตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลง 

ใน 1 ปี ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา

เหตุการณ์ไม่ปกติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นซ�้ารอยในรอบ

หลายสิบปี ความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้ เคยสรุปไว้ ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงไม่เป็นจริงตามแบบเดิมอีกต่อไป 

 ประชุมที่ 5 “คุณธรรมในยุค 5.0” โดย 

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) 

 “เราจะสร้างคนให้เป็นหุ่นยนต์ท่ีแพ้หุ่นยนต์กัน

ไปท�าไม สิ่งที่เราต้องท�าคือ การสร้างคนให้มีคุณธรรม 

ถ้าคนไม่มีคุณธรรมก็สู้หุ่นยนต์ไม่ได้”

 ระบบการศึกษา คือการยกระดับคุณภาพ

พลเมืองทั่วประเทศ ระบบการศึกษาต้องสร้างมนุษย์

เหนือหุ่นยนต์ให้ได้ ด้วย (1) สอนเด็กให้มีจินตนาการ 

(2) สอนให้คิด เน้นคิดไม่ใช่ท่องจ�า (3) สอนคุณธรรม 

(4) มีสายใยรัก และ (5) มีความศรัทธา 

 ประชุมที่ 6 “สร้างเด็กไทยยุคใหม่” โดย  

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวจิยัและพัฒนาหลักสูตร และหัวหน้าศนูย์พัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 BIG CHANCE ท�าให้เกิดโอกาสดีที่จะสร้าง

เด็กยุคใหม่ เด็กเจนอัลฟา เป็นผู้มีอิทธิพลต่อโลก ใน

ยุคเจนอัลฟาเด็กเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ดูแลใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต 

โซเชียลเน็ตเวิร์กขยายอาณาจักร โลกออนไลน์กับออฟ-

ไลน์จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว รูปแบบการท�างาน

เปลี่ยนไป เด็กเริ่มต้นการท�างานได้เร็วขึ้น ประชากรเกิด

ใหม่ลดลง

 ประชุมที่ 7 “ผู้นำาแห่งอนาคต” โดย รศ.ดร. 

รัตติกรณ์ จงวิศาล ภาควิชาจิตวิทยา คณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 “การเป็นผู้น�า” หรือ “การน�าการเปลี่ยนแปลง” 

เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส�าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่ง

ของผู้น�า ผู้บริหาร และของครูอาจารย์ การเป็นผู้น�า 

หรือการมีภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิผลสูง มีความจ�าเป็นที่ 

จะต้องกระตุ้นและเอื้ออ�านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการ 

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และการจะน�าการเปลีย่นแปลง

เพื่อไปสู่เป้าหมายสิ่งที่ดีกว่าและที่ส�าคัญที่สุดคือ ผู้น�า

จ�าเป็นต้องริเร่ิมเปลีย่นแปลงให้เป็นตวัอย่างก่อน ดงันัน้

เมื่อผู้น�าจะต้องน�าการเปลี่ยนแปลงในองค์การ หรือใน

โรงเรียน ทั้งตัวผู้น�า ครูหรืออาจารย์ และคนอื่นๆ ใน

องค์การ ควรจะต้องเข้าใจเหตุผลว่าท�าไมองค์การต้อง

มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากองค์การเป็นระบบเปิด จึง

ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอก ในปัจจุบัน

องค์การต่างๆ ได้รับผลกระทบและต้องเผชิญกับความ

ท้าทายต่างๆ มากมาย ซึ่งผู้น�าควรที่จะต้องตระหนักรู้  

ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

รวมถึงปัญหาการขาดจริยธรรม โดยเฉพาะจริยธรรม

ของผู้น�า นอกเหนือจากนั้นได้มีนักวิชาการที่ชี้ให้เห็น

ว่า อารยธรรมของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ 

เป็นการเปลี่ยนสภาพ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลง แบบ

เล็กๆ น้อยๆ เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคแรก 

สุด คือยุคของการล่าสัตว์หาอาหาร เปลี่ยนไปสู่ยุคที่

สอง คือยุคของเกษตรกรรม เข้าสู่ยุคที่สาม คือยุคของ

อุตสาหกรรม และยุคที่สี่ คือยุคของคนท�างานโดยอาศัย

ข้อมูลและความรู้ซึ่งเป็นยุคในปัจจุบัน และนักวิชาการ

ได้ท�านายว่ายุคอนาคตที่ก�าลังจะมาถึงคือยุคแห่ง

ปัญญา หรือยุคแห่งจิตวิญญาณ 

 ประชุมที่ 8 “ทิศทางการศึกษาในอนาคต สู่

การเรียนรู้ตลอดชวีติ” โดย ดร. สมเกียรต ิตัง้กิจวานชิย์  

ประธานสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเอกชนในโลก

อนาคต” โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ประทับใจเห็นความงดงามของคาทอลิกที่

จัดการศึกษาให้ประเทศไทยได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ร่วมพัฒนาการศกึษาไทย ส�านกึว่าคาทอลกิได้ช่วยพัฒนา

คน

 อนึ่ง ส�าหรับการประชุมสัมมนาประจ�าปีการ

ศึกษา 2563 คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน คณะ

พระกุมารเยซู คณะพระมหาไถ่ และคณะเยสุอิต เป็น

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

กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

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

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

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

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

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

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

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

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

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

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

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

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

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2020/2563

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

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

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

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

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

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

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

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

ชองทางการชำระเงิน

      

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

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

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

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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 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

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

เพื่อทดแทนความรัก...
ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพ่ืออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 

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"

Vol 39Sept.  .indd   11 29/8/2562 BE   11:40

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 22-28 กันยายน 2019 หน้า 11

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

กรุณากรอกขอมูล รายละเอียดของทาน 

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

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

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

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

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

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

 ชุดเนื้อใน    4 สี 17,000.- 9,000.- 

     2 สี 8,000.-  6,000.-

   ขาว/ดำ  7,000.- 5,000.-

กรุณากรอกรายละเอียดและขอความที่จะลงโฆษณาของทานดานลาง

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

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

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

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

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

ประสงคลงโฆษณาใน หนังสือปฏิทินคาทอลิก ประจำปคริสตศักราช 2020/2563

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

     ขาว/ดำ เต็มหนา       ขาว/ดำ ครึ่งหนา

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

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

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

    หรือประสงคใหทางการพิมพคาทอลิก จัดทำ Artwork ให :-

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

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

ชองทางการชำระเงิน

      

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

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

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

แผนสุดทายของปฏิทิน

ปฏิทินคาทอลิก ป 2017|2560

ขอพระเจาประทานพระพรและสันติสุขแดทานและครอบครัวตลอดไป
สื่อมวลชนคสทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ)

ปฏิทินคาทอลิก ป 2018|2561

ปฏิทินคาทอลิก ป 2019|2562

Lorem ipsum

ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
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ผูสนับสนุนการจัดพิมพ
ปฏทินคาทอลิกประจำป 2018 | 2561
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

เพื่อทดแทนความรัก...
ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพ่ืออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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"
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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)

แรงจูงใจในการเข้าบ้านเณร   

 เร่ิมต้นจากการเป็นเด็กช่วยมิสซาท่ีวัด มีโอกาสช่วยมิสซาอยู่เป็นประจ�า

จนท�าให้เกิดความใกล้ชิดกับวัด มีโอกาสมาค่ายค�าสอน พี่ๆ เณรเป็นแบบอย่าง

ที่ดี เล่นกีฬาและดนตรีเก่ง มีอัธยาศัยดี จนมาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน

ทางการได้รับการปลูกฝังความเชื่อจากพ่อแม่ คุณพ่อเจ้าอาวาสในเขตวัด ที่

เป็นแบบอย่าง ส่งเสริม และสนับสนุนการมาร่วมกิจกรรมที่วัด และค่ายค�าสอน

ภาคฤดูร้อน ท�าให้กระแสเรียกในการเป็นเณรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจาก

นั้น ผู้ที่เป็นคนจุดประกายในการเข้าบ้านเณร คือ คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม และ 

ซิสเตอร์นิลุบล ทิวากร ที่มาสวดสายประค�าที่บ้านในช่วงเดือนตุลาคม คุณพ่อ

และซิสเตอร์ได้ชวนผมเข้าบ้านเณร ที่สุด จึงตัดสินใจเข้าบ้านเณร รับการอบรม 

และฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆ ที่บ้านเณรมอบให้จนมาถึงปัจจุบัน  

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดย 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม

 ได้รับแต่งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2017 โดย 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย ที่สามเณราลัยแสงธรรม

 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2018 โดย  

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม

 

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ต่อจากหน้า 14)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 22-28 กันยายน 2019 หน้า 13

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (Blog : www.historyinmemory2019.blogspot.com 

Mail: nasawanpsing@gmail.com)
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 “องค์กรคาทอลิกที่มีการประชุมทุกอาทิตย์ ตั้งรูปพระแม่มารีย์ ธง และโล่ 

ประจ�าคณะ เรียกแทนตนเองว่า บราเดอร์ ซิสเตอร์ งานหลักๆ คือสวดภาวนาให้ผู้คน

กลับใจ เยี่ยมเยียน ประคับประคองความเชื่อ ... ที่ส�าคัญกว่าหมดคือกิจการ ไม่เน้น

พูดคุย และท�าทุกอย่างไม่เปิดเผย ถือเป็นควำมลับ ที่เป็นควำมรัก” ถ้าให้ตอบในใจ 

คิดว่าจะตอบถูกไหมครับ ... ผมชอบนิยามองค์กรคาทอลิกนี้ ... 

 คือ “พลมารีย์” ที่กระจายอยู่ในทุกสังฆมณฑล มีเกือบทุกวัด และที่ส�าคัญ

คือรักษาเอกลักษณ์ ความสัมพันธ์ ความเป็นกลุ่มไว้ได้นานซึ่งอีก 2 ปี ก็จะครบ 100 

ปีแห่งการก่อตั้งคณะพลมารีย์ 
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 พิจารณาเรื่องราวของเลยีโอ มารี เมื่อมีอายุครบ 50 ปีการก่อตั้งคณะ .... 

จากหนังสือที่หน้าปกมีภาพคลาสสิกที่พลมารีย์จะรู้จักกันดี เพราะเป็นภาพหน้าปก 

ของหนังสือบทสวด และคู่มือประจ�าคณะพลมารีย์ ใต้ภาพบันทึกข้อความ “เลยีโอ 

มารี ที่ระลึก งานฉลอง 50 ปี ณ ร.ร. เซนต์คาเบรียล สามเสน พระนคร วัน

อาทิตย์ที่ 5 กันยายน 1971 ...”

 พินิจค�าขวัญจาก ฯพณฯ ยวง นิตโย “คณะพลมารีย์ เป็นพลังส�าคัญของ

พระศาสนจักร ในยุคปัจจุบัน ... พระศาสนจักรก�าลังเผชิญกับมรสุม การผันแปรของ

โลก ซึ่งมุ่งไปสู่ลัทธิวัตถุนิยม และห่างเหินจากพระเป็นเจ้า แต่พระศาสนจักรก็ได้รับ

พลังอันใหม่จากพระจิตเจ้า เพื่อเสริมสร้างพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า เช่นเดียวกัน 

พลังดังกล่าวปรากฏออกมาในรูปของคณะพลมารีย์ ... อาศัยอิทธิพลของค�าภาวนา 

และความอุตสาหะออกแรงท�างาน เพื่อน�าวิญญาณไปสู่ความรอด .... คณะประกอบ

การงานร่วมมือใกล้ชิดคณะสงฆ์ มุ่งเฉพาะเพื่อช่วยวิญญาณ มิใช่เกียรติยศชื่อเสียง

หรือผลประโยชน์ฝ่ายโลก ลักษณะที่ปรากฏเด่นของคณะนี้ คือ มีจิตนอบน้อมต่อ

ผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนา”

 ผมอ่านเรื่องราวต่อเนื่อง จากบทความ “เมื่อผมเป็นประธานคูเรีย โดย 

คุณสวัสดิ์  ครุวรรณ ... บอกเล่าเรื่องราวการเริ่มก่อตั้งคณะพลมารีย์ ในประเทศไทย 

ประมาณ ค.ศ. 1950 ผู้ที่สนใจมี 4 ท่าน ... 

 1. คุณพ่อเดลลาโตร์เร ผู้ลงแรงแปลคู่มือฉบับแรก เป็นคู่มือย่อยๆ ชื่อ 

“ระเบียบการคณะพลมารีย์” 

 2. คุณพ่อนิโกลาส เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ผู้สนใจ

เล
ยี
โอ 
มา
รี

คณะ และได้ทดลองจัดตั้งเปรสิเดียมแรกๆ ขึ้น ค.ศ. 1952

 3. ท่านภราดาโรเกชั่น แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ และ

 4. ท่านภราดามงฟอร์ต แห่งโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ผู้สนใจจัดต้ังเปรสิเดียม

ประจ�าโรงเรียนทั้งสองขึ้น ..

 จากนั้นความสนใจเริ่มขยายออกไป ค.ศ. 1954 เริ่มมีพลมารีย์ที่วัดอัสสัมชัญ  

บางรัก วัดบ้านนา หนองรี ค.ศ. 1955 ร.ร. อัสสัมชัญ ศรีราชา, วัดหัวไผ่,  

วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว, วัดปากน้�าเจ้าพระยา, วัดบางเชือกหนัง ฯลฯ ... ทางดับลิน  

ก็สนใจตั้ง ซ.เอมมา ป๊อดกินด์ เป็นผู้ติดต่อกับประเทศไทย ที่สุดก็ตั้งเป็นคูเรีย ...  

การตั้งคูเรียที่ กรุงเทพฯ ... วันที่ 2 กันยายน 1956 เปรสิเดียมต่าง ๆ 19 เปรสิเดียม  

พร้อมทั้งจิตตาธิการ ประชุมกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเลือกประธานคูเรีย สรุปว่า 

คุณสวัสดิ์ ครุวรรณ เป็นประธาน คุณชูชีพ ผลสุวรรณ เป็นรองประธาน คุณนิภา  

กิจเจริญ เป็นเลขานุการ คุณหยอง จันทรัคคะ ... คูเรียที่ตั้งขึ้นชื่อว่า “คูเรียมารีย์

สมภพ” โดยมี คุณพ่อมอริส ยอลลี เป็นจิตตาธิการคูเรีย ... นี่คือเรื่องราวแรกๆ ของ

คณะพลมารีย์ ในประเทศไทย ...
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 บางเรื่องราวเป็นเพชร แต่บางเรื่อง บางราว มีค่าแค่ฝุ่น ... เรื่องราวของ 

พลมารีย์ น่าสนใจ น่าเรียนรู้ .. ผมอ่านต่อไปพบบทความที่เมื่อใครอยากรู้เรื่องวิถี

ปฏิบัติเกี่ยวกับพลมารีย์ ... ผมยกเอาบางเรื่องบางราวที่น่าสนใจ เป็นเพชรเม็ดงาม ...  

ที่ลืมเรื่องฝุ่นๆ ไร้สาระของคนที่ไม่จริงใจ หรือคิดว่าพลมารีย์ ไม่ได้ดีอย่างที่คิด .. 

 1. ชื่อและกำาเนิด ... เลยีโอ มารี เป็นสมาคมชาวคาทอลิก โดยอนุมัติของ

พระศาสนจักร และการน�าอันทรงฤทธิ์ของพระนางมารีอาผู้นิรมล คนกลางแจกจ่าย

พระหรรษทานทั้งสิ้น .... ต่อต้านอ�านาจชั่วร้ายต่างๆ ด้วยกองทัพนี้

 2. จุดมุ่งหมาย ช่วยสมาชิกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยการภาวนาและ 

รว่มมือท�างาน ภายใต้การแนะน�าของผูใ้หญฝ่า่ยพระศาสนจกัร ในงานของพระแมม่าร ีย์ 

และพระศาสนจักร คือขยี้หัวงูปีศาจมารร้าย  ขยายพระราชัยของพระคริสตเจ้า ให ้

เติบใหญ่ไพศาล 

 3. จิตตารมณ์ ... เจริญรอยตามพระแม่มารีย์ ถ่อมตน เชื่อฟัง สวดภาวนา 

อ่อนหวาน พลีกรรม และที่ส�าคัญคือมีความเชื่อ  ... งานใดก็ตาม “ไม่บ่นว่าเป็นไป 

ไม่ได้ ... เรื่องไม่ง่าย ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะท�าไม่ได้” 

 4. ลักษณะงาน ... ต้องเสียสละ มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่คล้อยตามกระแสโลก 

... ไม่หนีงานหนัก ด�าเนินชีวิตด้วยความรัก และตั้งใจให้งานส�าเร็จ

 5. หน้าที่ของพลมารีย์ ... ประชุมประจ�าสัปดาห์ ตรงเวลา สม่�าเสมอ 

ท�างานที่ได้รับมอบหมาย กล้าหาญ รายงานกิจการที่ท�าด้วยวาจาต่อที่ประชุม ละเมิด 

ความลับที่ได้รับมอบงานไม่ได้ ควรมีสมุดบันทึก สวดบทกาเตนาทุกวัน มีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนสมาชิก ผู้ที่เราไปเยี่ยม ส่งเสริมขยายงาน ศึกษาคู่มือเสมอ ส�านึก

ถึงหน้าที่เป็นประจ�า เข้าเงียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภาวนาสม่�าเสมอ และนมัสการ 

ศีลมหาสนิท ...
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 ผมพบหนังสือเล่มนี้ที่ส�านักมิสซังนครสวรรค์ หลังจากไปส่งศีลกับพลมารีย์ 

ของอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ กว่าจะกลับถึงประมาณบ่าย 2 โมง ...  

พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้รับจากคุณเอนก ไมเกิ้ล แล้วส่งมอบให้ผมต่อ 

เพราะผมรับผิดชอบงานพลมารีย์ของสังฆมณฑล ... ผมคิดย้อนความทรงจ�าของผม

กับพลมารีย์ ... คุณย่าผมเป็นพลมารีย์ ผมไปวัดกับย่าเสมอ เราจะนั่งรถโดยสารไป

ร่วมมิสซา และต้องรอคุณย่าประชุมประจ�าสัปดาห์ในช่วงหลังมิสซา บางครั้งผมก็ไป

นั่งรอในห้องประชุมพลมารีย์ วิ่งเล่นตามประสาเด็ก ... เมื่อเติบโตขึ้น เข้าบ้านเณร  

มีโอกาสได้ไปสวดกับเปรสิเดียมของบ้านเณรใหญ่ ... ที่สุดเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ก็ 

รับผิดชอบงานพลมารีย์ของสังฆมณฑล ... ความทรงจ�า และภาพที่เห็นเกี่ยวกับ 

พลมารีย์ ส�าหรับผมแล้วเป็นเพชรที่มีค่า ... 

 ผมหวังว่าองค์กรคาทอลิกนี้ จะได้รับการสืบสาน และยังคงอยู่คู่พระศาสน- 

จักรต่อไป
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สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โดยพระ

สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน  

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. 

ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ธานี

 สังฆานุกรยอแซฟ อมรเทพ  สุริปะ เกิดวันที่

12  มิถุนายน ค.ศ. 1983/พ.ศ. 2526 สัตบุรุษ 

วัดนักบุญยอแซฟ  ถ�้าสิงห์ บิดาชื่อนายสุธน  สุริปะ

มารดาชื่อนางชารี  ยันงาม มีพี่น้อง  3 คน เป็นบุตร

คนโต

กระแสเรียก

 บ้านเณรเล็ก ส�านักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ 

สุราษฎร์ธานี

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ ปี  

ค.ศ. 2004  (นครราชสีมา)  

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลยัแสงธรรม (นครปฐม)

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สามเณรา- 

ลัยแสงธรรม  สามพราน  นครปฐม  วันเสาร์ที่ 13 

สิงหาคม  ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก 

ปัญญา  กฤษเจริญ

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย

แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม วันเสาร์ที่ 11 สงิหาคม  

ค.ศ. 2012  โดยพระสังฆราชซิลวโีอ  สิริพงษ์ จรัสศรี

 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร ที่บ้านเณรเล็ก 

ยอแซฟ สามพราน นครปฐม วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 

ค.ศ. 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร

สันติสุขนิรันดร์

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6   โรงเรียนอนุบาล

นิรมล (จ.ชุมพร)

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา  (จ.สุราษฎร์ธานี)

 ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์

บัณฑิต  สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

     (ก�าลงัศึกษา) ปริญญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาเทวจริยธรรม  คณะศาสนสตร์

 คติพจน์ “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะ

พระองค์พระทัยดี ความรักมั่นคงของพระองค์ด�ารงอยู่

เป็นนิตย์” (สดด 118:1)

กระแสเรียกสู่ความเป็นสงฆ์ในสังฆมณฑลสุราษฎร ์

ธานี

 ภาพแรกของกระแสเรียกเห็นชายแต่งชุด 

เสื้อขาวแขนยาว  ผูกเน็คไท  กางเกงขายาว  ดูสะอาด

เรียบร้อย สุภาพ นั่นคือสามเณรเล็กของส�านักฝึกธรรม 

ดอมินิก ซาวีโอ ที่มาสัมผัสชีวิต เป็นที่มาที่ท�าให้ผม 

ได้เข้ามาเรียนรู้กระเเสเรียกของการเป็นสามเณร

 ความรัก  ตลอดชีวิตของการอบรม  บ้าน วัด  

โรงเรียน  บ้านเณร  วัดที่เคยฝึกงาน (วัดซางตาครู้ส วัด

นักบุญอันนา ท่าจีน วัดนักบุญหลุยส์ มารีย์ บางแค)  ที่ 

ทุกคนได้พร�่าสอนให้แบบอย่าง  ช่วยส่งเสริมและท�าให้มี 

วันนี้  และพระสงฆ์ในบ้านเณรที่เป็นแบบอย่างที่ดี   

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ต่อจากหน้า 2)
พระสงฆ์รุ่นพี่ท่ีได้ให้ค�าแนะน�าและก้าวเดินไปด้วยกัน 

เป็นแรงก�าลังส�าคัญท่ีจะเป็นพระสงฆ์ท่ีดีต่อไป...ขอ

ขอบคุณ

 มั่นคง  วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว  ได้พบทั้ง

ความสุข  ความทุกข์  ความยินดี  สุขสดชื่น  สมหวัง  

ผิดหวัง  ความส�าเร็จ ความไม่ส�าเร็จ  ผิดบ้าง ถูกบ้าง 

ใช้ชีวิตสังฆานุกรหลายปี  เป็นการพิสูจน์ถึงความมั่นคง  

เข้มแข็ง  ยืนหยัดในชีวิตกระแสเรียก

 ดำารงอยู่เป็นนิตย์  พระสงฆ์เป็นคนธรรมดา

ท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้แทนของพระเจ้าท่ามกลาง

ประชาสตับรุุษ  ให้สนทิสัมพันธ์กบัพระเจ้าในชีวิตภาวนา  

สวดท�าวตัร ถวายมสิซา บริการศลีศักดิส์ทิธิ ์ การอภบิาล

วิญญาณประชาสัตบุรุษอย่างดี  และยึดมั่นต่อคุณธรรม

ความนบนอบ  จึงขอค�าภาวนามากๆ ส�าหรับผมผู้เป็น

สงฆ์ใหม่ด้วย... ขอขอบคุณครับ

 สังฆานุกรฟรังซิสอัสซีซี  ชัยณรงค์  ฤทธิ์- 

สารพิทักษ์ เกิดวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1982/

พ.ศ. 2525 สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ  

อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ บิดาชื่อยวง บอสโก  

ชาญ  ฤทธิ์สารพิทักษ์ มารดา ชื่อเทเรซา นิภา  ฤทธิ์- 

สารพิทักษ์ มีพี่น้องในครอบครัว 3 คน และเป็นบุตร

คนที่ 2 มีพี่สาว 1 คน และน้องชาย 1 คน

การศึกษา 

 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนอรุณวิทยา  

ประจวบคีรีขันธ์

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา  สุราษฎร์ธานี

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา  สุราษฎร์ธานี

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน  

นครปฐม

 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา

 ปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์  สาขาวิชาเทว- 

วิทยา 

 

กระแสเรียก

 เข้าบ้านเณรในนามของวัดแม่พระฟาติมา  

บ้านแสงอรุณ

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเอเลียวเตเรียว  ตาไปย์

 บ้านเณรเล็ก ส�านักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ  

สุราษฎร์ธานี

 บ้านเณรกลาง  สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์  นคร- 

ราชสีมา

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  

นครปฐม

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สามเณรา- 

ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม  วันที่ 13 สิงหาคม 

2011 โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม  ที่สามเณรา-

ลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม  วันที่ 11 สิงหาคม 

2012 โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี

 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร ที่สามเณราลัย 

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 18 สิงหาคม 2018 

โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์  “แม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจา...

ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีความส�าคัญแต่อย่างใด” 

(1คร 13:2)

แรงจูงใจในกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์

ยังจ�าได้ดีตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นประถม ผมมัก

จะชอบไปช่วยมิสซาในวันอาทิตย์อยู่เสมอ บวกกับการ

ที่สนิทสนมกับรุ่นพี่ที่เป็นเณรด้วย ท�าให้มีความรู้สึก

อยากเข้าไปเป็นเณรเหมือนพี่ๆ หลังจากได้มีโอกาสเข้า

ค่าย “สุราษฎร์สัมพันธ์” (ค่ายกระแสเรียก) ท�าให้เกิด

ความแน่ใจว่าอยากจะเข้าบ้านเณร จึงตัดสินใจที่จะบอก

กับคุณพ่อเจ้าวัด(คพ.แทรี่ ตาไปย์) ซึ่งคุณพ่อก็แนะน�า

ให้ไปคุยกับเตี่ย-แม่ก่อน ผมก็ไปบอกตามค�าแนะน�า 

เต่ีย-แม่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร ต้ังแต่น้ันผมก็เข้ามาเป็นเณร 

และได้เดินในเส้นทางกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์จนถึง

ทุกวันนี้ (จริงๆ ก็เกือบจะฉลองครบ 25 ปีชีวิตเณรอยู่

แล้วนะเนี่ย...555) 

ตลอดเส้นทางกระแสเรียกอันยาวนานของผม 

ก็ต้องยอมรับว่ามีท้ังความสุข ความทุกข์ ความลังเลใจ  

ความไม่มั่นใจ มีสะดุดล้มไปบ้าง แต่ทุกครั้งที่เจอกับ

อุปสรรค ผมก็มักจะเห็นถึงความรักของพระ ผ่านทาง

ครอบครัว พ่ีๆ เพ่ือนๆ และคนรอบข้าง ท่ีคอยให้ก�าลังใจ 

และประคับประคองให้เข้มแข็งมั่นคงและรักในเส้นทาง

กระแสเรียกของผมอยู่เสมอ จนท�าให้ผมมั่นใจที่ตอบรับ 

เสียงเรียกของพระท่ีทรงรักและเลือกผม ให้ท�าหน้าท่ีสงฆ์ 

เพื่ออุทิศตนรับใช้พี่น้องสัตบุรุษอย่างเต็มก�าลัง

 สังฆานุกรฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบ-

วัฒนกุล สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎร์ 

ธานี เกิดวันที่ 14 กันยายน  ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532 

บิดาชื่อนายวีระชัย  กอบวัฒนกุล มารดาชื่อมารีอา 

รัศมีเพ็ญ  กอบวัฒนกุล มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตร 

คนที่ 1

การศึกษา  

 ระดับอนุบาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ

 ระดับมัธยมต้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 ระดับมัธยมปลาย  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

 ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา 

และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

 ปริญญาตรี สาขาวิชาเทววิทยา (Ordained 

Ministry Course) ที่ ST.VINCENT SCHOOL  OF  

THEOLOGY, ADAMSON  UNIVERSITY 

 ปริญญาโท สาขาเทววิทยาจริยธรรม คณะ

ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

 คติพจน์  “ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้า

อีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้าทรงด�ารงอยู่ในตัวข้าพเจ้า” 

(กท 2:20)

(อ่านต่อหน้า 11)
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 วัดคอนเซ็ปชัญ 

กรุงเทพมหานคร ฉลอง 

แม่พระไถ่ทาส วันอังคารที่  

24 กันยายน เวลา 18.30 น.  

พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 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- 

ยางคำา เซกา จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านเวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา อ.ทุ่งฝน  

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 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

 วัดพระตรีเอกภาพ และนักบุญยอห์น ปอล 

ที่ 2 เทอดไทย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียง- 

ราย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธาน (ติดต่อสอบถาม คุณพ่อบัญชำ อภิชำติวรกุล 

เจ้าอาวาส  โทร. 08-1874-1989)

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 ทองค�ำ, 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.

 วัดแม่พระลูกประคำา 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 อมรพัฒนำ,   C.Ss.R. (เจ้าอาวาสวัด 

พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี) ค่�าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พิธี 

มิสซา 19.30 น. โดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตา- 

ธิการคณะพลมารีย์ประเทศไทย หลังพิธีมีถวายช่อดอกไม้

แด่แม่พระ)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล  ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพุธที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

(งดจ�าหน่ายสินค้า)

 

 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

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. 

 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

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

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 จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 12  

ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเณรฟาติมา 

ท่าแร่ 

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลเชียงราย

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำ�วันที่ 22-28 กันย�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

 

ที่นี่มีนัด
] 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 หลังพิธีมิสซาขอเชิญ 

รับประทานอาหารร่วมกัน และเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการจับรางวัลบัตรการกุศลท�าบุญลุ้นโชค (ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานใดๆ ทั้งสิ้น)

]  ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที่ 5 

ตุลาคม 2019 เวลา 10.30 น.  โดยบิชอปซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมแสดง

ความยินดีโอกาสฉลอง 60 ปีแห่งการเป็นพระสงฆ์

ของบิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต  และฉลอง 

50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์ 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  12 ตุลาคม /  

9 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาที่วัด 

พระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย 

และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณ

เปรม โทร. 08-4700-8789 

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน /  

วันพุธที่ 18 ธันวาคมตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-

8585

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า 

ร่วมฝึก “ส�ารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” ทุก

วันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก 

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 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 สอบถาม 

โทร. 08-1904-2138, 08-1685-2826 

] แผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิค 

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  หมดเขตรับสมัคร 

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 ติดต่อโทร. 09-2585-

6113 หรือ E-mail : Prachachart24@gmail.com

] คุณพ่อจิตตาธิการและมาเซอร์อารามคาร์แมล สาม- 

พราน ขอเชิญร่วมฉลองโมทนาคุณพระและเทิดเกียรติ

นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา วันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  

2019  เวลา  10.30 น.  พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เปิดโครงการอบรมการเล่น

เคร่ืองดนตรีประกอบในพิธกีรรม (ตามวดั) โดย อาจารย์ 

เรมีย์  นามเทพ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019 เวลา 

09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน    (ไม่มี

ค่าใช้จ่าย) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2019 

ติดต่อโทร. 09-2585-6113 หรือ E-mail : prach-

achart24@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

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลทำาบุญลุ้นโชค  

2562 โคเออร์ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล 

ท�าบุญลุ้นโชค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน 

ค่าอาหารแก่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง จ. 

สิงห์บุรี  โครงการสงเคราะห์คนชราและคนพิการ จ. 

สระแก้ว และโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสา- 

สมัครโคเออร์รีไซเคิลวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) 

จับรางวัลในวันกตัญญุตาโคเออร์  ที่อาสนวิหารอัส- 

สัมชัญ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 สั่งซื้อได้ที่ 

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

ท�าการ

] ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างบ้านเณรจอห์น ปอล 

พิษณุโลก ชื่อบัญชี นายสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ (เพื่อ

สร้างบ้านเณรจอห์น ปอล พิษณุโลก) เลขบัญชี 549-

0-70094-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนเรศวร หรือ

ชื่อบัญชี Mr.SANTI PITINITNIRUN (For Build-

ing JOHN PAUL SEMINARY) เลขบัญชี 503-6-

14014-5 ธนาคารธนชาต สาขาพิษณุโลก ในกรณี

ส่งจากต่างประเทศ THBKTHBK 503-6-14014-5 

Mr.SANTI PITINITNIRUN (For Building JOHN 

PAUL SEMINARY) โทร. 08-6927-2233 คุณพ่อ

สันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ อธิการบ้านเณร

 

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) 

คณะธรรมทูตปี เมและวัดแม ่พระแห ่งภู เขา
คาร์แมลและบุญราศีเคียร่าลูเช่ 
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส
บวชสังฆานุกรของยอแซฟ ซามานีโก บรีออเนส 
โดยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. 
ท่ีวัดแม่พระแห ่งภู เขาคาร ์แมลและบุญราศี 
เคียร่าลูเช่ 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำาวันที่ 22-28 กันยายน 2019

ถ้อยแถลงการประชุมสัมมนาประจำาปี 2562

ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

หัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต”

วันอาทิตย์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสัมมนาประจ�าปี 2562 เป็นปีที่พระศาสนจักรไทยฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ท�าให้ย้อนร�าลึกเหตุการณ์
ในอดีตและขอบคุณพระเจ้า พิจารณาดูสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งมุ่งหน้าสู่อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการสัมมนาปีนี้คือ “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต”  
การสัมมนาเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จุดประกายให้มองเห็นว่า  
เป้าหมายของการศึกษาคาทอลิกคือ การสอนให้รู้จักพระคริสตเจ้า
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 567 คน ได้รับการตอกย้�าให้น�าอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มาก�าหนดในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนาสถานศึกษา น�ากระบวนการ
เรียนรู้มาบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร อีกทั้งได้ไตร่ตรองสมณสาส์นเรื่อง ความชื่นชมยินดีในความจริง และสมณลิขิตเรื่อง พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ ซึ่งสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงช้ีให้เห็นว่า เยาวชนเผชิญปัญหาต่าง ๆ               อย่างมากมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถูกล่วงละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ   ความรุนแรง ความยากไร้  
ฯลฯ เราต้องมุ่งช่วยให้เยาวชนมีความหวังและความปีติยินดี จากการสัมผัสองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงพระชนม์
 บรรดาวิทยากรต่างเชิญชวนให้ตระหนักว่า โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ดังนั้น นักการศึกษาคาทอลิกจึงต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง 
และวธิกีารจดัการศึกษา                  ดว้ยการวางแผนและมคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งแรงบนัดาลใจ ใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถวางแผนและก้าวไปสูเ่ปา้หมายในการด�าเนนิชวีติ รู้จกัเคารพ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไตร่ตรองแยกแยะและรู้จักคุณค่าของตนเอง ท�าให้โลกแห่งการเรียนรู้กว้างขวางและไร้พรมแดน ด�าเนินชีวิตในยุคแห่งการท�าลายเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดใหม่ (Disruption) โดยอาศัยความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ ผู้น�าการศึกษาจึงต้องเป็นผู้น�าแห่งอนาคต มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบ
ด้วยภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้เฉกเช่นพระเยซูคริสตเจ้า เป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมในยุค 5.0 เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เปี่ยมด้วยปรีชาญาณเหนือกว่าหุ่นยนต์ มีทักษะการคิด 
เชิงวิพากษ์ มีทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด มีจิตอาสารับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ที่พระเจ้าทรงมอบให้และร่วมสร้างสรรค์กับพระองค์
 การประชุมสัมมนาประจ�าปี 2562 ท�าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งก�าลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ทักษะและองค์ความรู้ อีกทั้งได้เรียนรู้ถึงสาระส�าคัญของความจ�าเป็นในการจัดการการศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต ทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทอุทิศตนในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับวิธีคิด เพื่อเข้าใจเยาวชนในสมัยปัจจุบัน ที่พระเจ้าฝากไว้ในความดูแลของเรา โดยยึดถือพระเยซูคริสต์เป็นปรมาจารย์และ 
แบบฉบับ ผู้ซึ่ง “เป็นหนทาง ความจริงและชีวิต” (ยน 14:6) พวกเราเชื่อมั่นว่าพระองค์สถิตประทับอยู่ในประวัติศาสตร์และอนาคตของการศึกษาคาทอลิกตลอดไป 
เพราะ “พระองค์คือ อัลฟาและโอเมก้า เป็นเบื้องต้นและบั้นปลาย เป็นปฐมเหตุและอวสาน” (วว 22:13)

อุดมสาร หนงัสือพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจ้าของ : สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนุชา ไชยเดช R หวัหนา้กองบรรณาธิการ : วัชร ีกจิสวัสดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำาแต่ละเขตมิสซัง เขตมิสซังกรุงเทพฯ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  เขตมิสซังเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เขตมิสซังจันทบุรี : คุณพ่อเอนก  

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

จดัอบรมให้ความรูบ้คุลากรด้านสขุอนามยั  และสนับสนุน 

เจ้าหน้าท่ีด้านสุขอนามัยที่จะช่วยคัดแยกผู้ติดเชื้อ 

อีโบล่าเป็นการปิดกั้นการแพร่ระบาด  รวมถึงอบรม 

เจ้าหน้าที่ท่ีจะสามารถให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโรค 

อโีบล่าแก่เดก็ๆ และครอบครวั  ทัง้น้ีเพราะข้อมูลทีผ่ดิๆ 

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

และการดูแลผู้ป่วย  ทางศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดจึง 

อีโบล่าระบาด (ต่อจากหน้า 7) ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าแก่ชุมชนถึงการป้องกัน

ตนเองไม่ให้ติดเชื้ออีโบล่า และให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจ�าเป็น

ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน”

 “เราไม่ประสงค์จะให้ผู ้ป่วยเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น   

องค์กรระหว่างชาติจ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ 

งบประมาณแก่ชุมชนเพ่ือป้องกันการระบาดของเช้ือ

ไวรัส  เรายังคงต้องท�างานร่วมกับชุมชนเพื่อหยุดการ

แพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด   ทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโกจะต้องให้ความมั่นใจว่ามีวัคซีน

เพียงพออย่างน้อยอีกหนึ่งปี ขณะเดียวกันก็จัดเตรียม

วัคซีนไว้ให้เพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการระบาดครั้งใหม่”

 ผู้อ�านวยการศูนย์ “ช่วยชีวิตเด็กๆ” กล่าว

สรุปว่า “เราขอร้องให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโกให้ความเชื่อมันแก่ผู้ปกครองว่า  เหตุการณ์นี้     

จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน  โรงเรียนจะ

ไม่ปิดการเรียนการสอนสาเหตุจากการระบาดของโรค

อีโบล่า  และคณะครูจะเตรียมการสอนเสริมแก่นักเรียน

ที่ป่วยและหยุดเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่าง

ครบถ้วน”
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เมื่อความรักน�าทาง อุชเชนี กวีที่เรารัก
ตอนที่ 1 เธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ สนามบินเมืองชุมพร 2019

	 ผมถามว่าอากาศที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง	 ในวันเดินทางมาถึง	 ตอนนั้นเย็น

มากแล้ว	 พระอาทิตย์โบกลาลับขอบฟ้าไปต้ังแต่เม่ือไหร่ไม่ทราบได้	 ผู้คนไม่แออัด	

หยาดฝนหมาดพื้น	 ผมเชื่อว่าสายฝนคงเพิ่งจางไป	 ท่ามกลางข่าวน้ำาท่วมหลาย

พื้นที่ในประเทศไทย	ซิสเตอร์ที่มารับตอบกับทีมงานของเราว่า	“ฝนตกได้เรื่อยๆ	 

อากาศคาดเดายาก	 โรงเรียนที่คุณพ่อจะไปที่ต่ำา	 ถ้าตกมาก็ท่วมตลอด”	 เราเชื่อ

คำาพูดนั้นจากคนท้องถิ่น	 แม้ที่สุดแล้วซิสเตอร์จะบอกเราว่า	 เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ 

ปีเศษๆ

	 ความทรงจำาของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น	 ยังติดตรึงอยู่	 ผมติดหนังสือ

และโปสการ์ดของงานในวันน้ันมาด้วย	 ในช่วงวันงาน	 ผมได้ข้ึนไปเสวนาบนเวที	

งานที่ว่านี้จัดสองวัน	 มีหยาดน้ำาตาแห่งความประทับใจไหลและหยุด	 บางคนคง

จุกอยู่ในอก	งานแบบนี้อาจจะแปลกๆ	ในกลุ่มคาทอลิก	แต่สนามนักคิดนักเขียน	

กวี	 หรือผู้ที่ทำางานสร้างสรรค์	 เป็นภาพที่คุ้นชิน	 แต่คงมีไม่กี่งานที่ทำาได้ถึง	 ผม

เชื่อว่างานที่เราจัดทำาได้ถึง	ไม่ใช่แค่ถึงใจ	ถึงประสิทธิภาพ	แต่เข้าไปถึงความรู้สึก

ข้างในแห่งความเป็นมนุษย์	งานที่ว่านี้คืองาน	“100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของ

กวีที่เรารัก”

	 ถ้าในสนามวรรณกรรม	 หรือการประกวดวรรณศิลป์	 ผมเชื่อว่าเราอาจ

จะเป็นมดงานเล็กๆ	ที่เข็นที่ขับเคลือนในมุมของเรา	เพียงปีที่	3	ที่เราดำารงฐานะ

อยู่ในสนามวรรณกรรมท่ามกลางนักคิด	นักเขียน	กวี	หรือศิลปินแห่งชาติแต่ผม

เชื่อว่า	 เรานำาความเชื่อ	 แรงบันดาลใจ	 เอกลักษณ์ของความเป็นคริสตชน	 และ 

จิตวิญญาณแห่งความเชื่อลงไปในงานของเรา	ผมจะลองค่อยๆ	เรียบเรียงให้ฟัง

	 ในปี	2019	ถ้าอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา	ยังมีชีวิตอยู่	ท่านจะ

อายุครบ	100	ปี	แต่ความจริงคือท่านจากเราไป	3	ปี	แล้ว	เลข	100	ฟังดูน่าสนใจ	

ยาวนานและสร้างตำานานได้	 คณะผู้จัดโครงการวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์ 

อุชเชนี	 จึงเห็นพ้องต้องกันว่าต้องจัดวาระนี้เป็นวาระพิเศษ	 และเพื่อให้สมน้ำา 

สมเนื้อ	สมราคา	และหลากหลายในความเป็นเธอ	งานวันเดียวดูจะไม่ครอบคลุม	

คณะผู้จัดงานจึงเลือกวันที่	 6	 กันยายน	 ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดพอดี	 จัดงาน

ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 โดยมีมิสซาในช่วงแรก	 และมีการเสวนาที่ห้องสมุดของ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ	 บางรัก	 ส่วนงานอีกวันหนึ่งคือวันถัดไป	 7	 กันยายน	 ใน 

วันนั้นเปิดเวทีที่ห้องประชุมของคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

ที่แรกจึงเป็นที่กำาเนิดอุชเชนี	และที่ที่สองจึงเป็นเหมือนช่วงการปฏิบัติหน้าที่แห่ง

การสร้างแรงจูงใจ	 อุชเชนีจบการศึกษาที่นี่และทำางานที่นี่	 มอบแบบอย่างที่ดีให้

กับคนรุ่นลูกศิษย์ลูกหา	ได้อย่างน่าทึ่ง

	 ในวันที่	 6	 กันยายน	 ผมมีความคิดเบื้องหลังมากไปกว่าการจัดมิสซา

ระลึกถึง	 ผมเชื่อว่าไม่บ่อยนักที่บรรดานักคิด	 นักเขียน	 ศิลปินแห่งชาติจะได้

สัมผัสกับบรรยากาศมิสซาในแบบคริสตชนอย่างใกล้ชิด	 ผมอยากพาพวกเขา

มาดู	 มามีส่วนร่วม	 มาร่วมซาบซึ้งไปกับเรื่องราวชีวิตประจำาวันของเรา	 เพื่อให้

เข้าใจว่า	 เราถูกหล่อหลอมมาจากอะไร	 เส้นทางชีวิตเราไม่ได้ดีโดยธรรมชาติ	แต่

เราต้องการศาสนา	 ช่วยขัดเกลาหัวใจของเรา	 บนเวทีเสวนาที่ห้องสมุดในสาย

ของวันนั้น	 ผมเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมรับเชิญ	 เมื่อมองไปทางขวาเห็นปะการัง  

ผู้ดำาเนินรายการ	มองไปทางซ้ายเห็นอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง	ศิลปินแห่งชาติ 

คนที่ผมเคยอ่านงานของเขาแบบสนุกไปในวันวัยแสวงหา	 เห็นคุณพิบูลศักดิ์ 

ละครพล ศิลปินพเนจร	 ที่ผมติดตามวงมาชารี	 ซื้อเทปทุกชุด	 แม้จะเป็นสินค้า

ฟุ่มเฟือยในสมัยก่อน	ปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้ว	 ถัดไปเป็น

คุณไพวรินทร์ ขาวงาม	 เจ้าของรางวัลซีไรท์	 กับบทกวีไพเราะๆ	 หรือหนังสือ	 

คำาหวานโดนใจผมทุกเล่ม	ทุกบท	“คำาใดจะเอื้อนเอ่ยได้ดั่งใจ”	ผมไม่ได้มองด้วย

ความภาคภูมิใจ	 เพราะถ้าเทียบรุ่นแล้ว	 ผมไม่ติดฝุ่นใดๆ	 ในวงวรรณกรรม	 แต่

ผมเคยอ่านงานของพวกเขาทุกคน	 ผมเคยติดตามเรียนรู้	 ผมเคยใช้เวลาทั้งใน

และนอกเวลา	เพื่อซึมซับทีละเล็กทีละน้อย	แต่ปัจจุบัน	ผมได้ขึ้นเวทีเดียวกับเขา	 

พูดไปพร้อมกับพวกเขา	 แสดงทัศนคติที่ไม่ต้องอาย	 กังวล	 เพราะคุ้นเคยกัน 

ผ่านทางน้ำาหมึก	 ผมบอกบนเวทีว่า	 เหล่านี้คือเส้นทางการนำาทางของพระเจ้า	 

ในวันเวลาที่เราแต่ละคนก้าวเดินไปเรื่อยๆ	 ไม่มีคำาตอบอะไร	 แสวงหาต่อไป	 แต่

วันหนึ่งเส้นทางเหล่านั้นจะพาเรามาบรรจบกันในจังหวะที่เหมาะสม	 และถ้าเรา

เงยหน้าขึ้นไปบนฟ้า	เราอาจกำาลังจะพบคำาตอบว่า	มีใครบางคนนำาทางเรามา

	 ผมชอบชื่องานที่บอกว่า	“กวีที่เรารัก”	หรือจะชื่อเต็มๆ	ว่า	“กวีของกวี

ที่เรารัก”	 ก็ไม่เกี่ยง	 มันมีคำาว่า	 “รัก”	 คำาว่ารักเป็นคำาสอนหลักของคริสตศาสนา	

เรารักคนๆ	 หนึ่งแล้วเราทำาอะไร	 น่าสนใจนะครับ	 งานวันที่	 6	 เป็นงานที่ผมนั่ง

ประทับใจตลอดเวลา	ผมถามตัวเอง	ผมประทับใจกับอะไร	พลังของภาษาหรือเปล่า	

บรรยากาศ	 ผลงานของอุชเชนีหรืออะไรกันแน่	 ผมเพิ่งจับคำาร้องบางตอนใน

บทเพลงของอุชเชนี	 “ดอกไม้	แย้มย้ิม	พร้ิมบาน”	ดอกไม้ย้ิมตลกเกินไปหรือเปล่า	

แต่ที่แท้มันคือกวี	 มันคือสายตาคู่นั้น	 ที่วันหนึ่งกวีที่สร้างพลังให้กับโลกบอกกับ

เราว่า	“เขาเป็นแค่เพียงเม็ดทราย”	ความรักสร้างสรรค์ทุกสิ่ง	ชนะทุกสิ่ง	ประกาศ

กล้าต่อทุกสิ่ง	และในทุกเวทีของอุชเชนี	กวีที่เรารัก	เราไม่ต้องรู้จักเขาก็ได้	แต่เรา

รักเขา	เพราะเขาเริ่มรักผู้อื่นในชีวิต

	 เสียงเรียกขึ้นเครื่อง	 นาฬิกาบอกเวลาว่า	 ผมต้องปิดคอมพิวเตอร์แล้ว	

สิ่งที่อยากเล่ายังไม่จบ	 ยังมีกรุ่นไอแห่งความสุขของงานในวันถัดไป	ลอยล่องอยู่

ในหัวใจและความรู้สึก	ผมจะเรียบเรียงความรู้สึกนั้นให้ฟังอีกครั้งในไม่ช้า....

	 (ต่อภาคสองตอนจบ	ในฉบับถัดไป)

บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองวัด” วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ

เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง โดย 

คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ 

เป็นประธาน

“อาลัยรัก” คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ

ยอห์น บัปติสต์ ประจวบ มะกรครรภ์ บิดา วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019  

ที่วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์

“วันรวมพลพลศีลและกองหน้าร่าเริง” วันที่ 24 สิงหาคม 2019 

องค์กรกองหน้าร่าเริงและพลศีล แผนกเยาวชน ฝ่ายอภิบาล โดยคุณพ่อ 

ชนภัทร ศุขะเนตร และคุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย ร่วมด้วยคุณพ่อ 

วิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา จัดวันรวมพล 

พลศีลและกองหน้าร่าเริง ที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร โดยมีการบรรยาย 

พิธีมิสซา และพิธีมอบเข็มในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมฐาน 6 ฐาน 

โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งครูและนักเรียน 175 คน จาก 10 โรงเรียนในอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2019 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑล 

นครราชสีมา (แผนกพัฒนาสังคม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิโคเออร์และ 

คณะอาจารย์จากแผนกสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

ลงพื้นที่ เพื่อติดตามและให้ค�าแนะน�าการเลี้ยงสุกรให้แก่ผู ้พิการ/ผู ้ดูแล 

ผู้พิการ หลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและ 

การเลี้ยงสัตว์ (สุกร) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย 

บ้านผไทรินทร์ ต.ผไทรินทร์ อ.ล�าปลายมาศ และบ้านไทรทม ต.สระทอง 

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

“ติดตามและให้ค�าแนะน�าการเลี้ยงสุกรให้แก่ผู้พิการ”



ปีที่ 43 ฉบับที่ 39 ประจำ�วันที่ 22-28 กันย�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

ตอนที่ 8
สันติแดนอาทิตย์อุทัย


