
50 ปี ภารกิจแพร่ธรรม ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมในประเทศไทย
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 50 ปี ภารกิจแพร่ธรรม  

ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมในประเทศไทย ร่วมกับบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี บชิอป 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ ประมุขสงัฆมณฑลราชบรุ ี บชิอปฟิลปิ บรรจง ไชยรา ประมขุสงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี วันเสาร์ที่  

31 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังพิธีมิสซา ซิสเตอร์ 

คอนโซเลเชี่ยน เอต้า อธิการิณีเจ้าคณะธิดาเมตตาธรรมแห่งนักบุญวินเซนเดอปอล กล่าวขอบคุณทุกท่าน

บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองครบ 50 ปี ภารกิจแห่งรัก สมาคมสตรีไทยคาทอลิก พร้อมด้วยคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน และคุณพ่อ 

ยอดชาย เล็กประเสริฐ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น. ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง 

50 ปี ภารกิจแห่งรัก สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
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“350 ปี มิสซังสยาม : ครอบครัว
คาทอลิกไทย” คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณงาน “350 ปี 

มิสซังสยาม : ครอบครัวคาทอลิกไทย” วันที่ 31 

สิงหาคม 2019 ที่วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ 

และมีกิจกรรมฐานตามความสนใจ 

 ฐาน 1 ครอบครัวในยุค 4.0 

         (รู้ทันสื่อเทคโนโลยี) 

 ฐาน 2 ครอบครัวกับผู้สูงอายุ 

 ฐาน 3 ครอบครัวบ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

น�าซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา จากอารามคาร์แมล  

สาธารณรัฐฝรั่งเศส และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “กว่าจะ...ก�าเนิดมิสซังสยาม” และ 

หนังสือเกี่ยวกับพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง 

เป็นประมุขมิสซังสยามองค์แรก ฉบับภาษาฝรั่งเศส แด่สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 

บรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 

ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

“เยี่ยมศูนย์คุณพ่อเรย์” บริษัท เอ็ม-

เซเว่น (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัทในเครือ  

คุณณัฐณภัทร์ ภาสวรไพบูลย์ น�าพนักงาน

เยี่ยมศูนย์เด็กก�าพร้าคุณพ่อเรย์ พัทยา และมอบ 

เครื่องบริโภคพร้อมปัจจัยแด่คุณพ่อภัทรพงศ์ 

ศรีวรกุล, C.Ss.R. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2019
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สาส์นจากบิชอปซิลวีโอ
สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกฆราวาส

โอกาสวันฆราวาส
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2019

พีน้่องครสิตชนฆราวาส และผูน้�าองค์กรฆราวาส ทีร่กั

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ได้ 

เขียนสมณลิขิต Maximum Illud (ความส�าคัญสูงสุด 

ของการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน หรือ งานธรรมทูต) 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1919 ปีนี้ครบ  

100 ปี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงประกาศให้

เดือนตลุาคม 2019 เป็นเดอืนพเิศษแห่งงานธรรมทตู 

ซึ่งปกติเราถือว่าวันอาทิตย์รองสุดท้ายของเดือน

ตลุาคมเป็นวนัธรรมทตู แต่ปีนีพ้ระองค์ขอให้ทัง้เดือน

ตุลาคมเป็นเดือนพิเศษแห่งงานธรรมทูต

 หัวข้อฉลอง คือ Baptised and Sent เรา

แปลว่า “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระ

ศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก” หมาย 

ทุกภาคส่วนของพระศาสนจักรประกาศ และ ยืนยันความเชื่อรวมกัน ในฐานะ

ที่พี่น้องคริสตชนฆราวาส และ ผู้น�าองค์กรฆราวาส ต่างเป็น “ศิษย์พระคริสต์ 

ศิษย์ธรรมทูต” ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้เราได้หวนคิดถึงบรรดาอัครสาวก

ผู้มีส่วนท�าให้งานธรรมทูตแพร่หลายไป และบรรดาธรรมทูตจ�านวนมากมาย

ได้ตายเป็นมรณสักขีเพื่อยืนยันความเชื่อ ต่อมาจนถึงเราในปัจจุบัน ในฐานะ

ผู้สืบทอดบทบาทงานดังกล่าว พ่อเรียกร้องและเชิญชวนให้เราได้ท�างานเพื่อ

พระศาสนจักรส่วนรวม อุทิศตนโดยไม่เห็นแก่ตัว เพราะงานธรรมทูตไม่ได้

เป็นงานของบรรดาธรรมทูตเท่านัน้ แต่คริสตชนคาทอลิกทกุคนต้องมีส่วนร่วม

ในงานนี้ ทุกคนสามารถช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาเพื่องานธรรมทูต การ

สนับสนุนกระแสเรียก และช่วยเหลือทางด้านวัตถุปัจจัย และที่ส�าคัญคือการ

แสดงออกถึงความตั้งใจแน่วแน่ในความเป็นธรรมทูตในตัวเราแต่ละคนให้เห็น

เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป

 ในโอกาสนี้ เราฉลองวันฆราวาส (ครั้งที่ 3) ที่สังฆมณฑลราชบุรี ซึ่ง

อยู่ในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ขอขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เราได้รับ

พระพรมากมายเช่นนี้ในผืนแผ่นดินไทย และขอให้ก�าลังใจแก่พี่น้องคริสตชน 

ฆราวาส และ ผู้น�าองค์กรฆราวาสทุกคนได้ด�าเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งตาม

แบบอย่างของบรรดาธรรมทูต และร่วมกัน “ออกไป” ประกาศข่าวดีนี้ด้วยใจ

กตัญญูและชื่นชมยินดี ไม่เพียงแค่โอกาสส�าคัญวันใดวันหนึ่งแต่ต้องท�าอย่าง

สม�่าเสมอทุกวันตลอดไป 

ขออ�านวยพร

บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกฆราวาส

ความว่า ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป ก็ถูกส่งไปประกาศข่าวดี ดังพระวาจา

ของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ 

ทั้งปวง” (มาระโก 16:15)

 พระคาร์ดนิลัแฟร์นนัโด ฟิโลน ีสมณมนตรแีห่งสมณกระทรวงประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชน ได้ออกจดหมายเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2018 ได้

เสนอกิจกรรม คือ 

 1. จัดฉลองในระดับสังฆมณฑล หรือระดับชาติ มีการเปิด 

  เดือนพิเศษแห่งการธรรมทูต

 2. มีการตื่นเฝ้า (คืนวันจันทร์ที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019) เน้น 

  หัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบให้เรา

 3. มีมิสซาระดับสังฆมณฑล ในวันอาทิตย์แพร่ธรรม (20 

  ตุลาคม)

 4. เสนอให้กลุ่มหรือครอบครัวรวมกันในบ้านสวดสายประค�า  

  เพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักร

 5. จัดแสวงบุญไปสักการสถานแม่พระ นักบุญ หรือมรณสักขี 

  ธรรมทูต

 6. รวบรวมเงินท�าบุญสนับสนุนงานธรรมทูต และการอบรม 

  ธรรมทูต

 7. จัดกิจกรรมสาธารณะ ให้เยาวชนมีส่วนในการประกาศพระ 

  วรสาร

 8. สงัฆมณฑล หรอืระดับชาต ิจดัปิดเดอืนพเิศษแห่งงานธรรมทตู  

  ค.ศ. 2019

 พระสันตะปาปา และ ผู้น�าพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องให้
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วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น. บิชอป 

ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบล- 

ราชธานี และประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

การพัฒนาสังคม แผนกสตรี เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ฉลองครบ 50 ปี สมาคมสตรีไทย

คาทอลิก ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง 

 พระคุณเจ้าบรรจง เทศน์ให้ข้อคิดว่า “จาก 

บทอ่านในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับนางรูธและ

ความซื่อสัตย์ต่อแม่ของสามี แม่ของสามีได้บอกกับลูก

สะใภ้ว่า “กลับไปเถอะลูก กลับไปอยู่กับพ่อแม่ของลูก

เองเถอะ ตัวฉันไม่มีอะไรจะให้อีกแล้ว” แต่ลูกสะใภ้หญิง 

คนนั้นเธอบอกกับแม่ของสามีว่า “แม่หนูไม่ไปหรอก 

แม่อย่าเร่งรัดให้หนูละทิ้งแม่  แม่จะเป็นอย่างไรหนูก็จะ

อยู่กับแม่” เพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าเรื่องราวในวันนี้ที่

บอกว่า เพราะความยากจน นางรูธไปเก็บเมล็ดข้าวที่

หล่นอยู่ตามท้องนา และเนื่องจากว่า นางรูธคนยากจน

คนนั้น และเจ้าของนาผืนนั้นก็รู้สึกจะพอใจในความ

ซื่อสัตย์ของนางที่มีต่อแม่สามี  โบอาสก็บอกว่า ปล่อย

ให้นางเข้ามาเก็บข้าวได้ ไม่มีใครมารังแก แล้วที่สุด 

ทั้งสองก็ได้แต่งงานกัน พวกเขามีลูกเป็นชายคนหนึ่งชื่อ 

โอเบด โอเบดมีลูกชื่อเจสซี และเจสซีมีลูกชายชื่อดาวิด 

และดาวิดนั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอล

เพราะฉะนั้น พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมก็ได้ท�านายและ 

บอกไว้โดยผ่านทางบรรดาประกาศกว่า พระเมสสิยาห์ 

จะบังเกดิมาในตระกลูของดาวิด จึงเริม่มาเป็นพระคมัภีร์ 

พันธสัญญาใหม่ และบุรุษผู้หนึ่งในตระกูลของดาวิด จึง 

มีชื่อและมีเรื่องราวในพระคัมภีร์ในวันนี้ และที่เราได้ยิน 

เกี่ยวกับสตรีผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งเทวดาบอกว่า จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 

นั่นก็คือ พระนางมารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้า และ 

มารดาของเรา นกับุญลกูาบอกว่า พระเจ้าได้ทรงส่งเทวดา 

กาเบรยีลมายังเมอืงหนึง่ชือ่นาซาเรธ็ มาพบหญิงพรหม- 

จารคีนหน่ึงซ่ึงหม้ันอยูก่บัชายชือ่โยเซฟ ในราชวงศ์ของ

กษัตริย์ดาวิด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพระคัมภีร์พันธ-

สัญญาเดิมมาสู่พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

 วันน้ีได้มาพูดถึงหญิงที่ซื่อสัตย์ และหญิงที่มี

ความเชื่อแน่นแฟ้นในพระเจ้าอีกคนหนึ่ง และเธอเป็น

หญิงที่บริสุทธิ์ ที่พระเจ้าได้เลือกสรรไว้เพื่อการมาของ

พระผู้ไถ่ หรือพระเมสสิยาห์นั้น เราจะเห็นบทบาทของ

แม่พระกับเทวดา เมื่อเทวดามาบอกว่า พระนางจะตั้ง 

ครรภ์ แน่นอนว่าแม่พระตกใจ และแม้ว่าแม่พระจะตกใจ 

แต่แม่พระก็กล้าที่จะถามเทวดาว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็น

ไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังเป็นหญิงบริสุทธิ์อยู่ แต่

เทวดาบอกว่า อย่ากลัวเลยมารีย์ ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้า

ทรงโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์และก�าเนิดบุตรชาย 

คนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่า เยซู และการจะตั้งครรภ์

นั้นด้วยอ�านาจของพระเจ้า และอ�านาจของพระจิตเจ้า 

เมื่อแม่พระเห็นว่า นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า และ

ตามพระวรสารบอกว่า พระนางตอบด้วยความเต็มใจ 

ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ

ข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” 

 แล้วเรามาดกูเ็หน็ว่าเหตุการณ์ต่างๆ นัน้แม่พระ

ได้ท�าตามน�้าพระทัยของพระเป็นเจ้า แม่พระได้เป็น

50 ปี ภารกิจแห่งรัก สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
มารดาของพระผู้ไถ่คือองค์พระเยซูเจ้า ซึ่งพระเยซูเจ้า 

มอบพระมารดาองค์น้ีให ้กับเราในขณะท่ีพระองค  ์

ถูกตรึงกับไม้กางเขนนั้น พระองค์บอกว่า “นี่คือแม่ของ

ท่าน” และบอกกับพระมารดาว่า “นั่นล่ะ ลูกของแม่” จึง

เป็นสญัลกัษณ์ท่ีว่า แม่พระเป็นมารดาของเราทุกคนด้วย 

   โอกาสที่เราฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคม

สตรีไทยคาทอลิกนี้ พ่อขอแสดงความยินดีกับสมาชิก

ของสมาคมสตรีไทยคาทอลิกทุกท่าน ขอชื่นชมกับงาน

ของสมาคมสตรีไทยคาทอลิก ที่ทุ่มเทชีวิต จิตใจ ด้าน

งานสงเคราะห์ และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบปัญหา รวม

ถึงส่งเสริมพัฒนาบทบาทด้านศาสนา วัฒนธรรม สังคม 

และเศรษฐกิจ แก่สมาชิกสตรีทั่วไป

 พ่อซึ้งในงานที่สมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้าไป

พัฒนาคุณค่าชีวิต อบรมจิตใจ ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ถูก 

คุมขังที่อยู่ในเรือนจ�า เขาผิดพลาด แต่เราให้อภัยเหมือน

กับพระเยซูคริสตเจ้า เขามีคุณค่า แต่สังคมจะมองเขา 

ในระดับที่ต�่า เขาอยู่ชายขอบสังคม แต่พวกเราเข้าไป 

เพ่ือจะบอกกับเขาและเป็นพยานแห่งความรักของ

พระเจ้าว่า พระเจ้ารักเขา พวกเรามาเติมให้เขารู้ว่า เขามี

ศักดิ์ศรี เขาถูกสร้างมาเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า พ่อ

คิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นกิจการที่ดี

 งานต่างๆ ของสมาคมสตรีไทยคาทอลิกท�าให้ 

พ่ออยากให้ก�าลังใจแก่พวกเรา จากค�าสอนของพระเยซู 

คริสตเจ้าตามท่ีท่านนักบุญมัทธิวได้บันทึกไว้ “เชิญ 

มาเถิด ท่านท้ังหลายท่ีได้รับพระพรจากพระบดิาเจ้าของ

เรา เชญิมารบัอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว 

ตั้งแต่สร้างโลก  เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรา

กระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก ็

ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เรา 

เจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา” 

 “เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา” พ่อขอเน้นตรงนี้  

ว่าเป็นความเด็ดขาดท้าทายพวกเราทุกๆ คนที่ท�างาน

ด้านสตรี โดยเฉพาะกับผู้ที่ถูกบอกว่า อยู่ชายขอบของ

สังคม และจงจ�าค�านี้เอาไว้ พระองค์ยังกล่าวเพิ่มเติม

อีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย ท่านท�าสิ่งใด 

ต่อพี่น้องผู้ต�่าต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท�าสิ่งนั้น

ต่อเรา” งานที่เราท�าเป็นพยานถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ 

เป็นศิษย์ธรรมทูต เป็นการประกาศข่าวดีแก่คนเหล่านั้น 

 โอกาสที่เราจัดฉลอง 50 ปีนี้ ให้เรามอง 

“สัญญาณของกาลเวลา” เราจะท�าอย่างไรให้โลกที่เรา 

อาศัยอยู่ด้วยกันนี้ เป็นโลกแห่งสันติ เป็นโลกแห่ง 

ความรัก เป็นโลกท่ีเราจะอยู่ด้วยกันแบบพ่ีแบบน้อง 

ไม่ใช่ระหว่างเรามนษุย์เท่านัน้  แต่ระหว่างมนุษย์กบัสิง่สร้าง 

ของพระองค์ด้วย”

 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้เริ่มก่อตั้งเมื่อป ี

ค.ศ. 1969 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาถึง 50 ปี การ

ด�าเนินงานในช่วงแรกของสมาคมได้มีการปฏิบัติงาน 

อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านกิจสงเคราะห์ และมีผลงาน 

อันเป็นท่ีประจกัษ์คอื การช่วยเหลอืนคิมโรคเร้ือน บ้าน

โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ

พระมหาไถ่ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงาน 

เอกชน และราชการ ตลอดจนองค์กรสตรีคาทอลิก 

ในต่างประเทศ 

 จนกระท่ังในปี ค.ศ. 1999  พระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ด�าริผ่านทางคุณพ่อชัชวาล 

ศภุลักษณ์ ซึง่ขณะน้ันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการแผนก

ศูนย์สังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ฟื้นฟู

การท�างานของสมาคมฯ จนเกิดการสานต่องานโดยมี

การเลือกตั้งคณะกรรมการฯ โดยผ่านการคัดสรรสตรี

จากระดับวัด ระดับสังฆมณฑล ซึ่งคุณสมทรง บุญ-

อรุณรักษา ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม มีการทบทวน

จิตตารมณ์ของสมาคม และน�าข้อความของนักบุญ 

เทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่กล่าวว่า “กิจการอันเล็กน้อย 

ด้วยรักอันยิ่งใหญ่” มาเป็นข้อคิดส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

โดยมีแม่พระปฏิสนธินิรมลเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคม

คณะกรรมการสมาคมได้ด�าเนินงานตามข้อบังคับ 

และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และไม่เคยลืมความเป็น 

คริสตชนคาทอลิก ในการที่จะเลือกอยู่เคียงข้างผู้ทุกข์

ยากล�าบาก เจริญชีวิตท่ีเป็นประจักษ์พยานถึงค�าสอน 

ของพระคริสตเจ้า ด้วยความรัก เมตตา เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะ

เด็กและสตรี  ปัจจุบันสมาคมได้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหลัก มีกลุ่มเป้าหมาย

หลักคือ ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ากลางจังหวัดนครปฐม 

เรือนจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานวัยหนุ่ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เด็กและเยาวชนท่ีศูนย์ฝึก

และสถานแรกรับท่ีอยู่ในความดูแลของกรมพินิจ เด็ก 

เยาวชน และผู้เคยต้องโทษในชุมชนกองขยะหนองแขม 

สมาคมฯ ยังได้ท�างานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างานอีกหลายองค์กร เช่น คณะกรรมการเพื่อ 

การพัฒนาสังคม แผนกสตรี สมาคมสตรีภาคพ้ืน 

แปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ คณะกรรมการสตรีคริสตชน 

ไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ และอื่นๆ อีกหลาย 

องค์กร หลายหน่วยงาน แต่ที่ไม่อาจจะลืมได้คือ แผนก 

สังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และผู้มีอุปการ- 

คุณท่านอื่นๆ ท่ีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณท�าให ้

สมาคมสตรไีทยคาทอลกิสามารถด�าเนนิงาน และพฒันา 

โครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

 โอกาสนี้ได้มีการมอบใบพรสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส แก่  คุณล�าดวน  ชินมโนพันธ์ คุณ

ยุพดี สิริรัชต์กุล รศ.ดร. วีณา เชิดบุญญชาติ คุณ 

อภิชาติ และคุณอังคณา ผ่องบุรุษ  คุณชวาลี โอสถา- 

นุเคราะห์   

 นอกจากนี้ได้มีกิจกรรม workshop รณรงค์

รักสิ่งแวดล้อม น�าสิ่งของที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ตอบโจทย์ในสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างดี

 สมาคมสตรีไทยคาทอลิก ปัจจุบันมีคุณยุพดี  

สิริรัชต์กุล เป็นนายกสมาคม

 

คุณยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน พระสันตะปาปาผู้ทรงดั้นด้นไปยังทวีปแอฟริกา

31 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ทั่วตลอดทวีปแอฟริกา พระสันตะปาปาทรงหว่าน

เมล็ดพันธุ์ความเช่ือแก่พระศาสนจักรท้องถิ่นวัยเยาว์

และยังทรงปลูกฝังความเชื่อลงไว้ด้วย  พระสันตะปาปา

เปาโล ที่ 6 ทรงเป็นสมณสมัยยุคใหม่ที่เสด็จเยือนทวีปนี้ 

ในปี ค.ศ. 1969 เมื่อพระองค์เสด็จยังประเทศอูกานดา 

นั่นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะลืมเลือนข่าวสารของพระองค์

ที่มอบไว้ พระองค์ตรัสว่าเป็นยุคสมัยของชาวแอฟริกัน 

ที่พวกเขาจะแสดงบทบาทการเป็นประจักษ์พยาน 

คริสตชน หลังจากที่มิชชันนารีจ�านวนมากได้ประกาศ

ข่าวดี ณ ทวีปนี้

l ความตราตรึงใจที่พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

ทรงมอบไว้ก็ลบล้างไม่ออกเช่นกัน พระองค์เสด็จเยือน

ทวีปแอฟริกา 16 ครั้ง ครั้งอันเป็นที่จดจ�าที่สุดคือครั้งที่

ทรงพบปะกับนายเนลสัน แมนเดลา ค.ศ. 1995

l พระองค์ทรงมีโอกาสพบกับคนเจ็บป่วย ทวีปแอฟริกา

สั่นไหวไปด้วยความยินดีอย่างแท้จริงเมื่อได้พบกับพระ

สันตะบิดรเช่นนี้

l พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสด้วยความ

หนักแน่นในการเสด็จเยือนทวีปนี้ถึง 2 ครั้ง พระองค์

ประณามสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกภายหลัง 

ต่อมาว่า “ideological colonization” (การล่าอาณา- 

นิคมทางความคิด) ในทวีปแอฟริกา เหนืออื่นใด พระ

สันตะปาปากิตติคุณองค์ปัจจุบันทรงส่งข่าวสารแห่ง

ก�าลังใจว่า “รอคอยความหวังในทุกสิ่ง นี่ไม่ใช่ค�า

จ�ากัดความอันงดงามของเราคริสตชนดอกหรือ? ทวีป

แอฟริกาได้รับเรียกให้มามีความหวังผ่านทางพวกลูก

และในตัวลูก”

l การเดินทางของพระสันตะปาปาฟรังซิสในเดือน

กันยายนจะจารึกไว้เป็นคร้ังที่ 4 ในสมณสมัยของ

พระองค์ที่ทรงเดินทางสู่ทวีปนี้

l ค.ศ. 2015 พระองค์เสด็จเยือนประเทศอูกานดา  

เคนยา และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง การเดินทางสู่

ประเทศสดุท้ายท�าให้หว่ันกลวัอยูไ่ม่น้อยเนือ่งจากปัญหา

เรื่องการรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตามพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลา

แห่งความทรงจ�าที่พิเศษสุด  พระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสที่ค่ายผู้อพยพว่า “เราจะต้องท�างานและสวดภาวนา

และท�าทุกสิ่งเพื่อสันติภาพ แต่สันติภาพปราศจากความ

รัก ปราศจากมิตรภาพ ปราศจากความอดกลั้น 

ปราศจากการให้อภัย เป็นไปไม่ได้”

l ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสทรงแสดงเครื่องหมายที่โดดเด่นมาก 

พระองค์ทรงเริ่มต้นประกาศ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา

ธรรม” (the Jubilee of Mercy) ซึ่งต่อมาก็ส่งต่อไป

ทั่วพระศาสนจักร พระองค์ทรงต้องการเริ่มต้นจาก

ประเทศที่ทุกข์ทรมานอย่างที่สุดจากสงคราม

l พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศอียิปต์

ในปี ค.ศ. 2017 และ 2019 

เสด็ จ เยื อนประ เทศโมร็อกโก 

นับเป็นการเดินทาง 2 ครั้งที่ทรง

ต่อเนื่องงานจากพระสันตะปาปา

พระองค์ก่อนเพื่อส่งเสริมความ

สัมพันธ์กับศาสนาอิสลาม
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

โรงแรมของพระเจ้า
“ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อน

ต้นนี้ว่า “จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด” 

ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน” (ลูกา 17:6)

 โรงแรมของพระเจ้า คือบันทึกประจ�าวันของ แพทย์หญิงวิคตอเรีย 

สวีท เธอท�างานอยู่ที่โรงพยาบาลลากูน่า ฮอนดา เมืองซานฟรานซิสโก เป็น

โรงพยาบาลให้บริการคนยากจนและคนพิการ ซึ่งความหมายของ “โรงแรม

ของพระเจ้า” นี้หมายถึงสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่ก�าลังจะสิ้นชีวิต

 ดร. สวีท บันทึกถึงเวลาในการบริหารโรงพยาบาลน�าทีมผู้เชี่ยวชาญ

มีประสิทธิภาพมาตรวจสอบการปฏิบัติด้านการแพทย์และการจัดการของ 

โรงพยาบาล ในการตรวจสอบถงึส่ิงอ�านวยความสะดวก แต่พวกเขาต่างกต็กใจที่

พบว่ามีหัวหน้าพยาบาลคอย “ถักนิตติ้งตลอดทั้งวัน”

 นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น หัวหน้าพยาบาลของหอผู้ป่วยส�าหรับผู้หญิง

สูงอายุ เธอตั้งใจจะถักผ้าห่มและรองเท้าส�าหรับคนไข้ทั้ง 36 คนในวอร์ด 

ของเธอ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลจงึพบว่าผูป่้วยเกอืบทกุรายในวอร์ดนัน้ห่มผ้าห่ม

สีสันสดใส และในขณะเดียวกันเห็นหัวหน้าพยาบาลคอยรับโทรศัพท์ท�าหน้าที่

ของเธออย่างเต็มที่ และโต๊ะข้างๆ ของเธอก็มีผ้าถักนิตติ้งเพียงไม่กี่ชิ้น จึงรู้

ได้ว่าภารกิจของเธอใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 ผ้าห่มท่ีถักทอด้วยนิตต้ิงเป็นมากกว่าความเมตตาอันแสนเรียบง่าย 

ดร. สวีท บันทึกว่า “ผ้าห่มท�าให้ฉันสัมผัสและรับรู้ถึงความรัก ท�าให้ฉันมี

ความรู้สึกใส่ใจ เป็นเครื่องหมายว่าหัวหน้าพยาบาลยิ่งมีความใส่ใจต่อคนไข้

เป็นอย่างดี เธอดูแลเอาใจใส่พวกเขาอย่างดี นี่คือสิ่งที่ท�าให้ฉันและคนอื่นๆ 

สัมผัสถึงได้”

 หลายคนสามารถสังเกตและสัมผัสถึงสิ่งที่หัวหน้าพยาบาลได้ท�า มัน

มากกว่าหน้าที่ที่คอยดูแลผู้ป่วย แต่เป็นการแสดงออกถึงความรักและการให้

ก�าลังใจ ให้กับผู้ป่วยในช่วงวาระสุดท้ายในชีวิตของพวกเขา และนี่เป็นเสมือน 

“โรงแรมของพระเจ้า” ก่อนที่พวกเขาจะได้เข้าไปร่วมพักผ่อนกับพระเจ้า  

ณ บ้านแท้นิรันดรในเมืองสวรรค์

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกมีความเช่ือในการท�าความดีต่อผู้อื่นและ

สังคม ให้ลูกสามารถกระท�าทุกสิ่งด้วยความไว้วางใจในพระองค์ และมั่นใจว่า

ทุกสิ่งจะส�าเร็จไปตามน�้าพระทัยของพระองค์  เพื่อถวายกิจการงานของลูกแด่ 

พระสริมิงคลของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเพ่ิมพูนให้ลูกมีความเช่ือนัน้ด้วยเทอญ 

อาแมน

องค์พระผู้เป็นเจ้า
 เป็นขบวนแห่ศพที่สุดเศร้า
 ร่างชายหนุ่มนอนบนแคร่ผ้าปิดทั้งตัว
 ตามหลังติดๆ คือแม่ที่หัวใจร้าวราน
 ชาวบ้านเดินเคียงข้างร่วมความรู้สึก
 แค่การสูญเสียลูกชายคนเดียว
 ก็หนักหนาให้แม่ต้องปวดร้าวแล้ว
 การจากไปของลูกอย่างไม่มีวันกลับ
 ยังเป็นการซ้�าเติมบดขยี้ใจแม่ที่ชอกช้�า
 จากการต้องสูญเสียสามีไปก่อนหน้านี้
 แค่ต้องเป็นแม่หม้ายก็หนักหนาสากรรจ์แล้ว
 ในบริบทชาวยิวสมัยนั้น
 ต้องท�างานหาเลี้ยงดูตัวแม่กับลูก
 ต้องเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งแม่บ้าน
 อย่างน้อยลูกชายยังท�าให้หัวใจแม่ชุ่มชื้น
 แม้จะแทนความรักของสามีไม่ได้ก็ตาม
 อย่างน้อยส่วนหนึ่งของพ่อยังอยู่ใกล้ชิดแม่
 แต่แล้วแม่ต้องมาเดินในขบวนศพอีกครั้ง
 ย้อนรอยความทุกข์ความเสียใจความเจ็บปวด
 งานศพลูกจึงเหมือนงานศพแม่
 แม้ยังไม่ได้ตายตามพ่อตามลูก
 แต่ก็ไม่ต่างกับตายไปแล้วทั้งเป็น
 ในเมื่อความรักของแม่ตายไปต่อหน้าต่อตา
 จู่ๆ ก็มีเสียงบอกให้ขบวนศพหยุด
 ก่อนที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าประชิด
 “หยุดร้องไห้เถอะแม่” 

พระสุรเสียงชัดเจนเปี่ยมด้วยความสงสาร
ในขณะที่แม่ยังคงสับสนงุนงง
เสียงเดียวกันนั้นก็ดังชัดถ้อยชัดค�า
“หนุ่มเอ๋ย ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้”
ยังไม่ทันสิ้นเสียง
ร่างที่นอนคลุมผ้าอยู่ก็ขยับตัวลุกขึ้นนั่ง
ทุกอย่างรวดเร็วมากจนแม่ท�าอะไรไม่ถูก
ได้แต่ร่�าไห้หนักขึ้นจนตัวแม่สั่นเทิ้ม
น้�าตาแห่งความเศร้าเปลี่ยนเป็นน้�าตาแห่งความดีใจ
ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงจูงมือลูกชายเดินมาหาแม่
ท่ามกลางเสียงอื้ออึงของผู้ร่วมขบวน
“พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์”
ขณะเคลื่อนขบวนกลับเข้าเมืองทั้งสับสนทั้งยินดี
กลายเป็นขบวนศพเดียวในโลกใบนี้
ที่เพิ่งจะเคลื่อน “คนตาย” สู่สุสานในความเศร้าโศก
ตอนนี้ก�าลังเคลื่อน “คนเป็น” กลับด้วยความยินดีพิศวง
คนตายคนเป็น...เป็นคนเดียวกัน
ใจของทุกคนเต็มตื้นด้วยความสุขความยินดี
“พระเจ้าเสด็จมาหาถึงหน้าประตูเมืองถึงหน้าบ้าน”
นั่นคือภาพลักษณ์พระเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นทรงชี้บอก
พระเจ้าทรงออกจากพระวิหารที่มนุษย์สร้างให้พระองค์ประทับ
เพื่อมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อมาร่วมชะตากรรมกับมนุษย์
พระเจ้าทรงเป็นฝ่ายแรกที่เข้าหามนุษย์
ก่อนที่มนุษย์คิดจะไปหาพระองค์
พระเจ้าทรงรักทรงช่วยเหลือทรงดูแลทุกข์สุขมนุษย์
ก่อนที่มนุษย์จะวอนขอ
ตราบใดที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึงภาพลักษณ์พระเจ้าแท้จริง
ก็คงต้องตามหาพระเจ้าทุกที่ทุกแห่ง
เว้นแต่ที่ที่พระองค์ก�าลังประทับอยู่
ในตัวตนในบ้านในที่ท�างาน...
ทุกแห่งที่ฉันอยู่...ที่นี่ เดี๋ยวนี้  
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ครบ 80 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2  
 “การมีความทรงจ�าร่วมกันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อร่วมสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีร่วมกัน” 

 เมื่อวันที่  2  กันยายน  ค.ศ. 2019  ส�านักข่าวซีนิตเชิญชวนผู้อ่านรื้อฟื้นความทรงจ�าของสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 ซึ่งส่งผลให้โปแลนด์เป็นประเทศแรกท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักและถูกยึดครองนาน 6 ปี หลักฐาน 

ทางเอกสารระบุว่า ชาวโปแลนด์ 6 ล้านคน และชาวโปแลนด์เชื้อสายยิวอีก 3 ล้านคน  ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยทหาร

นาซีเยอรมัน  คณะพระสังฆราชเชิญชวนประเทศคู่กรณีให้ร่วมมือสร้างความปรองดองฉันพี่น้องเพื่อเอาชนะความ

ทรงจ�าที่เจ็บปวด 

 “ถ้อยค�าเชิญชวนจากพระสังฆราชชาวโปแลนด์เมื่อ ค.ศ. 1965  ขอให้ชาวเยอรมันและชาวโปแลนด์ได้

ตระหนักในความเป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นและก้าวสู่ความปรองดองไปพร้อมกัน ด้วยค�าพูดสั้นๆ ที่ซาบซึ้งใจว่า ‘เรา

ขอโทษและอยากจะให้ท่านได้ยกโทษให้เราด้วย’  ค�ากล่าวน้ีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการประสานความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างประเทศทั้งสอง  ขณะเดียวกันคณะพระสังฆราช

ชาวเยอรมันตอบรับและให้อภัยด้วยการสัมผัสมือของ

พระสังฆราชชาวโปแลนด์ด้วยความปีติยินดีเช่นกัน”

 คณะพระสังฆราชเตือนใจเราว่า การกระชับ

ความสัมพันธ์ในวันน้ีจะก่อให้เกิดเอกภาพในทวีปยุโรป   

โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างด้านประวัติศาสตร์ของ

แต่ละชาติเพราะเรามีเอกลักษณ์เดียวกันบนรากฐาน

ความเชื่อคริสตชนนั่นเอง  เราเชิญชวนทุกๆ คนให้ลืม 

ความทรงจ�าในเรื่องการใช้ความรุนแรงและความไม่

ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการเป็นประจักษ์พยาน

ที่ให้ก�าลังใจ แรงบันดาลใจที่จะร่วมกันสร้างสันติภาพ

และเอกภาพเพื่อความดีของทุกๆ คน 

 กล่าวโดยสรปุ  คณะพระสังฆราชได้มอบประเทศ 

โปแลนด์และประเทศเยอรมนี รวมถึงประเทศต่างๆ ใน

ทวีปยุโรป ไว้ในพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้า  “เราจะร่วม

กันภาวนาเป็นพิเศษระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณประจ�า

วันที่ 1  กันยายน นี้เพื่อสันติภาพโลก  เรายังเชิญชวน

ผู้เชื่อศรัทธาเม่ือภาวนาตามล�าพังให้วอนขอพระเจ้าให้

ยุติความขัดแย้งและการท�าสงคราม ความสยดสยอง

และความรนุแรงทัง้มวล  และขอพระองค์ประทานสันตสิขุ 

เพือ่มนุษย์ทกุคน   ขอพระแม่มารย์ี  ราชนีิแห่งสนัตภิาพ 

โปรดฟังค�าภาวนาของเรา อาศยัการวอนขอจากพระเยซู

คริสตเจ้า พระบุตรของพระแม่”

หมายเหตุ

 สงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นสงครามทั่วโลก 

กินเวลาตั้งแต่ปี 1939 ถึง 1945 ประเทศส่วนใหญ่ 

ในโลกมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังรัฐมหาอ�านาจท้ังหมด 

แบ่งเป็น ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ   เป็นสงคราม

ท่ีกว้างขวาง ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ มทีหารกว่า 100 

ล้านนายจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วม  ประเมินกันว่า 

มีผู้เสียชีวิต   ระหว่าง 50 ถึง 85 ล้านคน สงครามโลก

คร้ังท่ี 2 จงึนบัว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ท่ีสดุ ใช้เงนิทุน

มากท่ีสดุ     และมีผูเ้สยีชีวิตสงูสดุในประวตัศิาสตร์มนษุย- 

ชาติ

 จักรวรรดิญี่ปุ ่นซึ่งมีเป้าหมายครอบง�าทวีป

เอเชียและแปซิฟิกและท�าสงครามกับจีนมาตั้งแต่ป ี

1937 แล้ว แต่โดยทั่วไปถือว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 

เริ่มตั้งแต่การบุกครองโปแลนด์ของเยอรมนีในวันที่ 1 

กันยายน 1939 น�าไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมนี

ของประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปลายปี 

1939 ถึงต้นปี 1941

 ในเดือนมิถุนายน 1941 ชาติอักษะยุโรปบุก

ครองสหภาพโซเวียต เปิดฉากเขตสงครามภาคพื้นดิน

ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งท�าให้ก�าลังทหารส�าคัญ

ของฝ่ายอักษะตกอยู่ในสงครามบั่นทอนก�าลัง ในเดือน

ธันวาคม 1941 ญี่ปุ่นโจมตีสหรัฐและอาณานิคมยุโรป

ในมหาสมุทรแปซิฟิก และพิชิตมหาสมุทรแปซิฟิก

ตะวันตกส่วนมากได้อย่างรวดเร็ว

 สงครามในยุโรปยุติลงหลังกองทัพแดงยึดกรุง

เบอร์ลินได้ และการยอมจ�านนอย่างไม่มีเงื่อนไขของ

เยอรมนีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1945 แม้จะถูกโดดเดี่ยว

และตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างยิ่ง ญี่ปุ่นยังปฏิเสธ

ที่จะยอมจ�านน จนกระทั่งมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ 2 

ลูกถล่มญี่ปุ่น จึงยอมจ�านนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 

กันยายน 1945

 สงครามยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธ- 

มิตร ผลของสงครามได้เปลี่ยนแปลงการวางแนวทาง

การเมืองและโครงสร้างสังคมของโลก สหประชาชาต ิ

ถกูสถาปนาขึน้ เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ

และเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต สหรัฐอเมริกา

กับสหภาพโซเวียตก้าวเป็นอภิมหาอ�านาจของโลก 

อันเป็นคู่ปรปักษ์กัน น�าไปสู่ความขัดแย้งบนเวทีแห่ง

สงครามเย็น

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาดากัสการ์ 
 เมื่อวันที่ 1  กันยายน  ค.ศ. 2019  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งข้อความผ่านวิดีโอ 

ถึงประชาชนในมาดากัสการ์ ซึ่งพระองค์จะเสด็จเยือน

ระหว่างก�าหนดการเยือน 3 ประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 

กนัยายน  รวมถงึประเทศโมซัมบิก และประเทศมอรเิชยีส  

ประเทศที่เป็นเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทร

อนิเดีย     เน้ือหาตอนหน่ึงในสาส์น  สมเด็จพระสนัตะปาปา 

ฟรังซิสทรงกล่าวขอบใจประชาชนที่เตรียมต้อนรับ

พระองค์  เป็นพิเศษส�าหรับค�าภาวนาไม่ว่าจะภาวนา

ส่วนตัว ภาวนาพร้อมกับครอบครัว ร่วมภาวนาพร้อม

กันในชุมชนวัดของตน หรือภายในโรงพยาบาลและห้อง

คุมขังนักโทษ”  

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นความส�าคัญ

ของการภาวนาที่ไร้พรมแดน  พระองค์ตรัสว่า  “เมื่อพ่อ 

อยูท่ีเ่กาะมาดากสัการ์  แม้ว่าพ่อจะไปแวะเยีย่มตามชมุชน

ได้เพียงไม่กี่แห่ง  แต่ผ่านการสวดภาวนาพ่อสามารถจะ

สวดภาวนาให้แก่ทุกๆ คน ไว้เว้นผู้ใดเลย  ทั้งนี้พ่อยัง

วอนขอให้พระเจ้าประทานพรแก่ทุกๆ คนอีกด้วย”

 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงตัง้ข้อสงัเกต

ว่า  “มาดากสัการ์มีช่ือเสยีงในเร่ืองของธรรมชาตท่ีิงดงาม 

และด้วยเหตุนี้ เรากล่าวได้ว่า “เลาดาโต ซิ” (Laudato 

si!) นั่นคือ  “เป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยกันดูแลรักษา

ธรรมชาติที่งดงามในโลกนี้ด้วยความเอาใจใส่” 

 พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่า “อย่างไรก็ตาม มี 

ความงดงามอีกสิ่งหนึ่งที่ “เป็นที่พอพระทัยของพระเยซู 

คริสตเจ้าเหนือสิ่งใดและเป็นที่พึงพอใจของสมเด็จ            

พระสันตะปาปาฟรังซิส อันได้แก่ มวลมนุษย์ซึ่งเป็น

ประชากรของพระเป็นเจ้าและความเชื่อศรัทธาของเขา

เหล่านัน้นัน่เอง”  ด้วยเหตผุลนีเ้อง  “พ่อจะมาเพือ่ยนืยัน

ความเชื่อศรัทธาของลูกๆ” จากนั้นพระองค์ทรงภาวนา

วอนขอพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลให้ประทานพระพร

แก่ลูกทั้งหลาย”

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสในตอนท้ายว่า 

“ขอบใจนะ แล้วพบกับใหม่”

หมายเหตุ

 มาดากัสการ์ ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐ

มาดากัสการ์ คือชาติเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้ง

อยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของแอฟริกา ใกล้กับ

โมซมับกิ เกาะมาดากัสการ์ท่ีเป็นเกาะหลกัเป็นเกาะใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นถิ่นของสายพันธุ์พืชและสัตว์

ถึงร้อยละ 5 ของโลก และมีมากกว่าร้อยละ 80 ที่เป็น

สัตว์หรือพืชเฉพาะถิ่นมาดากัสการ์ ที่เด่นคือตัวลีเมอร์

ซึ่งอยู่ในตระกูลไพรเมต ตัวฟอสซา (fossa) ซึ่งกินเนื้อ 

(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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ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข
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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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอา สุจินต นวชาตโฆษิต
(ครบ 11 ป)

เกิดใหมในพระเจ้า 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008
“ข้าแตพระเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงฤทธิ์ และผู้มิรู้ตาย 

ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลาย
และชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

ทานเป็นของ

พระเยซู
คริสตเจ้า

แล้ว  

เพราะ

พระองค

ทรงเรียก  

(รม 1:6)

บทภ�วน�พระจิตเจ้�
ข้�แต่พระจิต พระผู้ประท�นให้ลูกมองเห็น 
และแสดงให้ลูกได้พบกับหนท�งที่จะบรรลุ 

ถึงคว�มปร�รถน�ของลูก ผู้ประท�นพระหรรษท�น
สำหรับก�รยกโทษและลืมคว�มผิดบกพร่องต่�งๆ 

ทั้งเปนแบบอย่�งสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภ�วน�สั้นๆ นี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ 
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่�ง และลูกขอกล่�วย้ำอีกว่� 
ลูกไม่ต้องก�รที่จะแยกจ�กพระองค์ ไม่มีอะไร

สำคัญไปกว่�คว�มปร�รถน�นี้ 
ลูกต้องก�รเปนหนึ่งเดียวกับพระองค์ 

และคว�มรักของลูกเพื่อพระองค์เท่�นั้น
อ�แมน

ปุลเกรีอา วาแลน เชาวดี
พักผอนในพระเจา 
14 กันยายน  2013
อายุ 85 ป ครบ 6 ป

ปุลเกรีอา วาแลน เชาวดี
พักผอนในพระเจา 
14 กันยายน  2013
อายุ 85 ป ครบ 6 ป

เปโตร ภิรมร เชาวดี
พักผอนในพระเจา 
8 ตุลาคม 2005

อายุ 79 ป ครบ 14 ป

เปโตร ภิรมร เชาวดี
พักผอนในพระเจา 
8 ตุลาคม 2005

อายุ 79 ป ครบ 14 ป
พักผอนในพระเจ้า 27 ตุลาคม 2008

ครบรอบ 11 ป
พักผอนในพระเจ้า 27 ตุลาคม 2008

ครบรอบ 11 ป

ÁÒàÃÕÂ ¨Ñ¹·¹Ò ¡Í§¾Ñ²¹Ò¡ÙÅ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปาโล กาวฮวด แซแพ้
26 กันยายน 2017

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอา จีระ แซแพ้
3 ธันวาคม 2011

มารีอา เดอนีส ยุพา สรรเพชร
10 พฤศจิกา 2012

มารีอา มักดาเลนา รัชชนี สรรเพชร
25 มกราคม 2015

พัก

ผอน

ใน

พระ

เจ้า

ด้วย

อา

ลัย

รัก
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ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

และศาสนาซิกข์ จัดโครงการงานรวมพลังทางศาสนา

เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช- 

ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2019 

 โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนอกห้องประชุม 

นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
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ผลติภณัฑ์ของชุมชนศาสนกิสมัพนัธ์ บรกิารตรวจสขุภาพ

โดยโรงพยาบาลมิชชั่น มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย ์

แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย กิจกรรมในห้องประชุม 

ได้แก่ พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา และการเสวนา 5 ศาสนา 

เรื่อง “ศาสนิกสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ- 

วัฒนธรรม” โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี

 คุณอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม ประธานพิธี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน

และผลิตภัณฑ์ของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา 

และรับชมวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ฯ 

 คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรม 

การศาสนา กล่าวรายงาน ประธานในพธีิเปิดกรวยดอกไม้

ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และอ่านราช-

รวมพลัง (ต่อจากหน้า 20)

สดุดีถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมงานร่วมร้องเพลง 

สรรเสริญพระบารมี และเริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล
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ซกิข์  สวดอรัดาสขอพรจากพระศาสดา เม่ือเสรจ็พิธทีาง

ศาสนา ประธานในพิธีได้ถวายของที่ระลึกแด่ประธาน

สงฆ์ และมอบของที่ระลึกแด่ผู้น�าศาสนา 

 จากนั้นมีการเสวนา 5 ศาสนา เรื่อง “ศาสนิก 
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ศาสนาคริสต์ จ�านวน 200 คน จาก 5 องค์การคริสต์ 
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิค”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิค”  

    บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

 2  2  6 - 0 -  0 0 6  0 4 - 0

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 
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 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"เ พื่ อ ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก . . .
ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง . . .
แ ล ะ เ พื่ อ อุ ทิ ศ แ ด่ ผู้ จ า ก ไ ป 
ใ ห้ ท่ า น ที่ เ ร า รั ก ไ ด้ รู้ ว่ า 

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

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

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

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

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

 
22-31 
ตุลาคม

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

อิสราเอล  

จอรแดนเพทรา

ขอคำภาวนาอุ ทิศแดขอคำภาวนาอุทิศแด

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

ยอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 13 ป

ยอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 13 ป

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

Peace

on

Earth

สิ่งที่ตาไมเคยเห็น หูไมเคยได้ยิน 
และจิตใจของมนุษยคิดไมถึง  
คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้
สำาหรับผู้ที่รักพระองค  

(1คร  2:9)
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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

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

 
22-31 
ตุลาคม

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

อิสราเอล  

จอรแดนเพทรา

ขอคำภาวนาอุ ทิศแดขอคำภาวนาอุทิศแด

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

ยอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 13 ป

ยอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 13 ป

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

Peace

on

Earth

สิ่งที่ตาไมเคยเห็น หูไมเคยได้ยิน 
และจิตใจของมนุษยคิดไมถึง  
คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้
สำาหรับผู้ที่รักพระองค  

(1คร  2:9)
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (Blog : www.historyinmemory2019.blogspot.com 

Mail: nasawanpsing@gmail.com)

1
 “สุบินนิมิต” เป็นจริงอีกครั้ง เมื่อได้รับข่าวดี เรื่องการเสด็จเยือนประเทศไทย 
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส นับเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 2 ที่เสด็จเยือน
ประเทศไทย จากวันท่ีนักบุญยอห์น ปอล ท่ี 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนประเทศไทย 
จนถึงปีนี้ครบ 35 ปี ... หนึ่งภาพเก่าขอใช้เวลาในการย้อนรอยประวัติศาสตร์อันน่า
จดจ�า เพื่อเตรียมหัวใจของเราต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในเดือน
พฤศจิกายนนี้ ...

2
 พระราชประวัติของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ... พระนามของ 
พระองค์คือ คาโรล โจเซฟ วอยติวา ผู้ที่ได้รับเลือกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1978 ให้
ด�ารงต�าแหน่งพระสันตะปาปา ในพระนามสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
เป็นชีวิตธรรมดาๆ เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ ที่เกิดและเติบโตในโปแลนด์ จากครอบครัว
ที่ศรัทธา มีเพื่อนเล่นเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน
  คาโรล เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1920 ที่วาโดวิเช เมืองเล็กๆ 
ห่างจากคราคูฟประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นบุตรชายคนที่สองในจ�านวนพี่น้องสอง
คน ของนายคาโรล วอยติวา และนางเอมิเลีย คัสโซรอฟสกา นางเอมิเลียถึงแก่กรรม
ใน ค.ศ. 1929 เอ็ดมูนด์ พี่ชายเพียงคนเดียวซึ่งเป็นหมอถึงแก่กรรมใน ค.ศ. 1932   
และบิดาซึ่งเป็นทหารถึงแก่กรรม   ค.ศ. 1941  คาโรลจึงก�าพร้าบิดามารดาตั้งแต่อายุ
ยังไม่ครบ 21 ปี
  คาโรลรับศีลมหาสนิทครั้งแรกขณะอายุได้ 9 ปี   และรับศีลก�าลังอายุ 18 ปี  
เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมาร์ซิน วาโดวิตา ก็ได้สมัครเรียนระดับ
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยยาเยโลเนียน ใน ค.ศ. 1938 โดยเลือกเรียนคณะวิชา 
การละคร
 ค.ศ. 1939  ทหารนาซีเยอรมันครอบครองโปแลนด์ มหาวิทยาลัยถูกปิด คาโรล 
จึงไปท�างานในเหมืองหิน (ค.ศ. 1940-44) และต่อมาย้ายงานไปท�าในโรงงานเคมีภัณฑ์
ซอลเวย์ เพ่ือหาเล้ียงชีพและเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกควบคุมตัวส่งไปยังเยอรมนี
  ค.ศ. 1942 คาโรลรู้สึกถึงการได้รับเรียกให้เป็นพระสงฆ์ จึงสมัครเรียนกับ
พระคาร์ดินัลอดัม สเตฟาน ซาปีเอฮา อาร์ชบิชอปแห่งคราคูฟ เมื่อสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ยุติ คาโรลได้เรียนวิชาเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัยยาเยโลเนียน  จนกระทั่งบวช
เป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1946   ที่เมืองคราคูฟ
  จากน้ันไม่นาน พระคาร์ดินัลซาปีเอฮา ได้ส่งคุณพ่อคาโรล ไปศึกษาต่อท่ีกรุงโรม 
ให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อการ์ริกูย์ ลาแกร็งญ์ คณะโดมินิกัน จนส�าเร็จปริญญาเอก
ทางเทววิทยา ใน ค.ศ. 1948   ระหว่างปิดภาคเรียนได้มีโอกาสอภิบาลผู้อพยพชาว 
โปลิช ที่อาศัยในฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และฮอลแลนด์
 ค.ศ. 1948 คุณพ่อคาโรล วอยติวา เดินทางกลับโปแลนด์ ได้อภิบาลงาน 
ที่วัดหลายแห่งในคราคูฟ และเป็นจิตตาภิบาลนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จน ค.ศ. 1951  
จึงเรียนต่อวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่มหาวิทยาลัยลูบลิน
 วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1958  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ทรงแต่งตั้ง 
คุณพ่อคาโรล โจเซฟ วอยติวา ให้เป็นบิชอปเกียรตินามแห่งออมบิและผู้ช่วยแห่ง 

พ่อ...
รัก
เมืองไทย

คราคูฟ โดยอาร์ชบิชอปบาซิแอค ประกอบพิธีอภิเษก ณ อาสนวิหารวาเวล เมือง 
คราคูฟ วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1958
  วันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1964  สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6   ทรงแต่งตั้ง 
บิชอปผู้ช่วยวอยติวา ให้ด�ารงต�าแหน่งอาร์ชบิชอปแห่งคราคูฟ พระองค์ยังทรง
สถาปนาท่านเป็นพระคาร์ดินัล ในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1967

3
 ผมเรียบเรียงเรื่องราวต่อเนื่อง ... พระสันตะปาปาผู้ก้มจูบดินแดนสยามเมื่อ
ครั้งเสด็จเยือนประเทศไทย พระภารกิจในสมัยการปกครองของพระองค์ยิ่งน่าอัศจรรย์ 
....
 ตั้งแต่เริ่มสมัยปกครองวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978 จนปัจจุบัน สมเด็จ 
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทางเดินทางเพื่ออภิบาลงานนอกประเทศอิตาลี 104 
ครั้ง เดินทางภายในอิตาลี 146 ครั้ง และในฐานะบิชอปแห่งโรม พระองค์เสด็จไปยัง
วัดต่างๆ 317 แห่ง จากจ�านวนทั้งสิ้น 333 แห่ง
  งานด้านการเขียน สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงออก  
Encyclicals 14 ฉบับ, Apostolic Exhortations   15 ฉบับ Apostolic Con- 
stitutions 11 ฉบับ และ Apostolic Letters 44 ฉบับ
  พระองค์ยังทรงประพันธ์ หนังสือ 5 เล่ม ดังนี้ Crossing the Threshold of 
Hope ตีพิมพ์เดือนตุลาคม ค.ศ. 1994, Gift and Mystery ตีพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ. 1996 โอกาสครบ 50 ปี  ชีวิตสงฆ์, Roman Triptych – Meditations บท 
ร้อยกรอง – ตีพิมพ์เดือนมีนาคม ค.ศ. 2003, Rise, Let Us Be On Our Way  
ตีพิมพ์เดือนมีนาคม ค.ศ. 2004, Memory and Identity   ตีพิมพ์ในฤดูใบไม้ผลิ 
ค.ศ. 2005, Easter Vigil and other Poems “อ้อมกอดนวกาล” แปล : นิลพันชั่ง, 
อุชเชนี : บรรณาธิการ
  ทรงสถาปนาบุญราศี 1,338 องค์ (147 ครั้ง)   ทรงประกาศแต่งตั้งนักบุญ  
482 องค์ (51 ครั้ง) ทรงเรียกประชุมคณะบิชอปเพื่อแต่งตั้งพระคาร์ดินัล (ประชุม 
คอนซิสตอรี) 9 ครั้ง และสถาปนาพระคาร์ดินัล 231 องค์ กับอีก 1 องค์ ที่ทรงสงวน
ชื่อเป็นความลับ
  ไม่มีพระสันตะปาปาพระองค์ใดจะมีผู้แสวงบุญมาเฝ้ามากเท่าสมเด็จ 
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งมีผู้แสวงบุญมาเฝ้า ณ ลานมหาวิหารนักบุญ 
เปโตร ทุกวันพุธ (กว่า 1,160 ครั้ง) จ�านวนมากกว่า 17,600,000 คน เฉพาะ
ในปี “ปีติมหาการุญ” ค.ศ. 2000 ปีเดียวมีผู้แสวงบุญมาเฝ้ามากถึง 8 ล้านคน และ
ประชาชนหลายล้านคนมาเฝ้าพระองค์ระหว่างการเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ ทั้งในและ
นอกประเทศอิตาลี นอกนั้นยังมีผู้น�ารัฐบาลจาก 38 ประเทศ ที่มาเยือนเป็นทางการ 
และมีผู้น�าประเทศมาเฝ้าพระองค์มากถึง 737 ครั้ง และประธานาธิบดีประเทศต่างๆ 
เฝ้า 245 คน อย่างไม่เป็นทางการ
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
ทรงเรียกประชุมคอนซิสตอรี เพื่อสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 18 องค์ (ในจ�านวนนี้
ได้แก่ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย) 

4
 ปีที่ผมเกิด เป็นปีที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือน
ประเทศไทย นอกจากค�าบอกเล่า ก็ยังมีเหล่าหนังสือนี่แหละที่จะบอกเล่าเรื่องราวของ
พระองค์ ... 

ปล.
 ในเนื้อหาต่างๆ ที่ผมพอจะรวบรวมได้ ผมพบค�าพูดของสมเด็จพระสันตะ- 
ปาปายอห์น ปอล ที่ 2 พระองค์ตรัสภาษาไทย “พ่อรักเมืองไทย” ผมเกิดไม่ทัน  
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น ยังหัวใจพองโต ... คริสตชนไทย 2-3 แสนคน แต่
ประมุขสูงสุด ผู้น�าระดับโลกมาหาพวกเรา ด้วยความรักที่ท่านมีต่อพวกเราคนไทย ... 
 ผมจบด้วยสิ่งที่พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค ผู้ก่อตั้งบ้านเณร 
จอห์น ปอล นครสวรรค์ ... ท่านเล่าให้ฟังในขณะที่พวกเราเรียนวิชาการแปลกับท่าน 
ถึงชื่อของบ้านเณรว่าเป็นความประทับใจในความเป็น (being) พระสันตะปาปาของ
พระองค์ ... พระองค์เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
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“ข้าพเจ้ามอบพระวาจาของพระองค์ให้เขาเหล่าน้ันแล้ว  และโลกเกลียดชังเขา เพราะเขาไม่เป็นของโลก 

เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าไม่เป็นของโลก  ข้าพเจ้าไม่ได้วอนขอพระองค์ให้ทรงยกเขาออกจากโลก  แต่

วอนขอให้ทรงรักษาเขาให้พ้นจากมารร้าย  เขาไม่เป็นของโลก เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าไม่เป็นของโลก  

โปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริง  พระวาจาของพระองค์คือความจริง  พระองค์ทรง

ส่งข้าพเจ้ามาในโลกฉันใด  ข้าพเจ้าก็ส่งเขาเข้าไปในโลกฉันนั้น  ข้าพเจ้าถวายตนเป็นบูชาส�าหรับเขา  

เพื่อเขาจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงด้วย  ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่ส�าหรับคนเหล่านี้เท่านั้น  

แต่ส�าหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วย” 

ยอห์น 17:14-20

โดย ราฟาแอล

 ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 การเดินทาง 

ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างประเทศอังกฤษ

และสหรัฐอเมริกา  แทนที่จะลดน้อยลงกลับมีมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพราะมีผู้คนอพยพจากแผ่นดินทวีปยุโรปหนีภัย

สงครามไปอยู่ทวีปใหม่

 มีกัปตันของเรือโดยสารข้ามมหาสมุทรล�าหนึ่ง  

มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย  จึงได้ติดต่อขอค�า

แนะน�าจากกองทพัเรอืของประเทศองักฤษ  นายพลเรอืเอก 

ของกองทัพเรือได้แนะน�ากัปตันเรือโดยสารว่า  “ไม่ต้อง

กลัว  จงแล่นเรือตรงไปยังที่หมายได้เลย  และไม่ต้อง

แล่นเรืออ้อมน่านน�า้ทีม่เีรอืข้าศกึด้วย  ท่านจงตัง้เข็มทศิ

ตรงไปยังกรุงนิวยอร์กได้เลย”  

 ด้วยค�ามัน่นี ้ กัปตนัเรือโดยสารจึงออกเดนิทาง

ด้วยความมั่นใจ  แต่ระหว่างเส้นทางข้ามมหาสมุทร

แอตแลนติกผู ้โดยสารทั้งล�าก็เห็นเรือของข้าศึกแล่น

ไปมา  ไกลบ้าง  ใกล้บ้าง  มีเรือด�าน�้าด�าผุดด�าโผล่

ขึ้นเหนือน�้าให้เห็นเป็นครั้งคราวซึ่งก็ท�าให้กัปตันเรือ

โดยสารประหวั่นพรั่นพรึงใจเช่นกัน

 แต่อย่างไรก็ตาม  กัปตันได้ท�าตามที่นายพล

เรอืเอกแห่งกองทัพเรอืได้แนะน�าไว้  น่ันคอืถือหางเสอืเรือ

แล่นตรงไปยังที่หมาย  ไม่ต้องหลบหลีก  ไม่ต้องเปลี่ยน

เส้นทางเดินเรือ  ไม่ต้องอ้อมไปมา  และอีกสัปดาห์ต่อมา 

เรือโดยสารก็ถึงจุดหมายปลายทาง  ทุกคนโบกมือให้

กับอนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งอิสรภาพ  ก่อนจะขึ้นเหยียบ

ท่ามหานครนิวยอร์กอย่างปลอดภัย

 และเม่ือผู้โดยสารทุกคนได้ผ่านกระบวนการ

ไม่ต้องกลัวหลงทาง เพราะเรามี
องค์พระเยซูคริสตเจ้าคอยคุ้มกัน

ตรวจเอกสารผ่านเข้าประเทศเรียบร้อยแล้วซ่ึงก็ใช้เวลา

หลายชั่วโมง กัปตันและลูกเรือก็ยังคงยืนอยู่บนดาดฟ้า

ของเรือโดยสาร  มองออกไปทางปากอ่าวเห็นเรือรบชัก

ธงอังกฤษชื่อเรือ “Man of War”  แล่นเข้ามาเทียบท่า 

ใกล้ๆ กับเรือโดยสารของตน  กัปตันได้อุทานให้ลูกเรือ 

สงครามมากมายเช่นกัน ก็ให้เรายึดเข็มทิศให้ม่ัน  ไม่

ต้องกลัวอุปสรรค  ไม่ต้องกลัวศัตรูที่จะพบระหว่างทาง  

ไม่ต้องกลัวหลงทาง  ท้ังนี้ก็เพราะเรามีองค์พระเยซ ู

คริสตเจ้าที่เดินตามหลัง  คอยคุ้มกันเราโดยตลอด

ของตนได้ยินว่า   “มิน่าเล่า  ตอนนี้ 

ผมรู้แล้วว่าท�าไมเรือรบของข้าศึก 

ที่เราเห็นระหว่างทางจึงไม่ได้โจมต ี

เรา  ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาเห็นเรือ 

Man of War ล�านีท้ีแ่ล่นตามหลัง 

คอยคุ ้มกันเรามาตลอดเส้นทาง 

ของเรา  เราเป็นหนี้บุญคุณต่อ

กองทัพเรืออย ่ างอเนกอนันต ์

ทีเดียว”

 ชี วิ ต ค ริ ส ต ช น ใ น ส มั ย

ปัจจุบันก็เช่นกัน  ชีวิตประจ�าวัน

ของเราก็ต ้องเดินทางผ่านสนาม
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 วัดนักบุญเทเรซา 

หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

5 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วั ด แ ม่ พ ร ะ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
วัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประค�า บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระแห่งสายประค�า ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

 วัดบุญราศีไมเคิ้ล รัว ทับสะแก  ประจวบ- 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เวลา  

10.00 น.

 

 วัดแม่พระลูกประค�า บ้านเวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา  

10.00 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญเยราร์ด จ.ขอนแก่น ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 12 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

 วดันกับุญวนิเซนเดอปอล บ้านโคกซี จ.อดุร- 

ธานี ฉลองวัดวันพุธที่ 23 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

 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดร- 

ธานี ฉลองอาสนวิหาร และบวชพระสงฆ์ 2 องค์ วัน

เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. บิชอปยอแซฟ  

ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์  

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 

จ.เลย ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย บ้านทุ่ง-

กว้าง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน  

เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 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. 

ลูกประค�า กาลหว่าร์ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 

(พิธีมิสซาเทศน์ตรีวารเตรียมจิตใจ ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 

22 กันยายน พิธีมิสซา 08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 

10.00 น. โดยคุณพ่อเจริญ  เวียนสิรินันทโชติ,   C.Ss.R.  

(บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน) วันอาทิตย์ที่ 29 

กันยายน พิธีมิสซา 08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 

10.00 น. โดยคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา,   C.Ss.R. 

(เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี) ค่�าวันเสาร์ที่  

5 ตุลาคม พิธีมิสซา 19.30 น. โดยคุณพ่อชวลิต  

กิจเจริญ จิตตาธิการคณะพลมารีย์ประเทศไทย หลังพิธี 

มีถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล  ปากน้�า จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพุธที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

(งดจ�าหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 

เคารพศีลมหาสนิท วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. 

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหา- 

สนิท

 เวลา 08.30-09.00 น. ตั้งศีลและน�าเฝ้าศีลฯ 

โดยคณะพระเมตตา เทเรเซียน

 เวลา 09.00-09.30 น. น�าเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

อัศวินแห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอ-

ปอล

 เวลา 09.30-10.00 น. น�าเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

พลมารีย์ แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

 เวลา 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 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

 วัดแม่พระลูกประค�า สัตหีบ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 12 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก ฉลอง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
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 

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงราย

สหพันธ์ครอบครัวฟรังซิสกันแห่งประเทศไทย  
ขอเชญิท่านและสมาชกิในสังกดั 

ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ครอบครัวฟรังซิสกันฯ  

ในการสรรเสริญและขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช

นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ที่วัดน้อยอารามซิสเตอร์

กลาริส กาปูชิน สามพราน นครปฐม  

วันอาทิตย์ที่  6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 

เวลา 10.30 น. โดยภราดาอิกญาซีโอ เอกมัย 

เหลือหลาย, OFM Cap  เป็นประธาน       

สอบถามได้ที่ภราดาสมภพ จงธีระธรรม 

โทร. 09-2703-9081 

สังฆมณฑลจันทบุรี

คณะธรรมทูตปีเมและวัดแม่พระ
แห่งภูเขาคาร์แมลและบุญราศีเคียร่าลูเช่ 

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

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียง- 

ราย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธาน (ติดต่อสอบถาม คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล 

เจ้าอาวาส  โทร. 08-1874-1989)

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. 

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด เขาใหญ่ จ. 

นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น.

สังฆมณฑลนครราชสีมา
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ที่นี่มีนัด
]  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 

] สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลอง 50 ปี แห่งการปฏิญาณตน มารีอา 

เกสร ฉายแก้ว สัตบุรุษวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ 

ปากลัด เทเรซา สุปราณี ระงับพิศม์ สัตบุรุษอาสน-

วิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ฉลอง 25 ปี แห่ง

การปฏิญาณตน มารีอา วิภาพรรณ เหล่าศิริมงคล 

สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ อังเยลา อังคณา ชื่นบาน 

สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม โดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. 

ที่หอประชุมเอ็มมานูแอล โรงเรียนพระแม่มารี สาทร 

] วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019  พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ปิดค่ายค�าสอนเขตอุดรธานี เขต 2  เวลา 10.00 น.  

ที่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

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

9 พฤศจิกายน / 14 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ร่วม 

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุ 

ร่วมมิสซาที่วัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ 

กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้าน

ร่างกายและจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-

4766 

] วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ฉลองเดือนแม่พระ

สายประค�า วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิก พิธี

บูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น. มีการฉลอง 350 ปี 

ของเขตอุดรธานี เขต 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.

] 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 

] คุณพ่อจิตตาธิการและมาเซอร ์อารามคาร์แมล 

สามพราน ขอเชิญร่วมฉลองโมทนาคุณพระและเทิด

เกียรตินักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา 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

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม คุณพ่อมานะชัย  

ธาราชัย เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารีย์  

วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] 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 

 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 ในวันและเวลาท�าการ

] ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างบ้านเณรจอห์น ปอล 

พิษณุโลก ชื่อบัญชี นายสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ (เพื่อ

สร้างบ้านเณรจอห์น ปอล พิษณุโลก) เลขบัญชี 549-0-

70094-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนเรศวร หรือชื่อ

บัญชี Mr. SANTI PITINITNIRUN (For Building 

JOHN PAUL SEMINARY) เลขบัญชี 503-6-14014-

5 ธนาคารธนชาต สาขาพิษณุโลก ในกรณีส่งจาก 

ต่างประเทศ THBKTHBK 503-6-14014-5 Mr. 

SANTI PITINITNIRUN (For Building JOHN PAUL 

SEMINARY) โทร. 08-6927-2233 คุณพ่อสันติ ปิติ- 

นิตย์นิรันดร์ อธิการบ้านเณร

 

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

V วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก วันเสาร์ที่ 2 

พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

V วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยธุยา วนัอาทติย์ที ่3 พฤศจกิายน เวลา 10.00 น.

V วัดนักบุญเปาโล บ้านนา วันอาทิตย์ที่ 3 

พฤศจิกายน 

เวลา 09.00 น. รับศีลอภัยบาปและเริ่มสวดภาวนา

เพื่อวิญญาณพี่น้องผู้ล่วงลับ

เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

 ทางวดัมกีารจัดเตรียมดอกไม้ เทียน อาหาร  

ไว้บริการ ติดต่อโทร. 09-2585-6113

V วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก  

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน  เวลา 10.00 น.

V สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 เวลา 10.00 น.  

มีรอบเดียว ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน  

ถ้าไม่สะดวกมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

สามารถมาร่วมมิสซาระลึกถึงผู ้ล่วงลับได้ในวัน

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 16.30 น. ที่

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน (ติดต่อ

จองร้านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2019 เท่านั้น สอบถามโทร. 0-2429-0117 ถึง 

8 หรือ 08-7531-4490 อีเมล info@santikam.

com หรือ www.santikam.com) 

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) 
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นกเฉพาะถิ่น 3 ตระกูล และต้นบาวบับ (baobab) 6 

ชนิด ภาษาหลักคือภาษามาลากาซี สมดุลทางธรรมชาติ

ของมาดากัสการ์ถูกคุกคาม เนื่องจากป่าส่วนใหญ ่

เสียหาย และลีเมอร์ได้สูญพันธุ์ถึง 15 สายพันธุ์

 ปกครองแบบสาธารณรัฐ  มีนายเฮรี่ ราเจนา

ริมัมเพียนินา เป็นประธานาธิบดี  มีเมืองอันตานานา

รีโว เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด   ใช้ภาษามาลา- 

กาซ ีและภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาราชการ  มนีายครสิเตยีน 

นตัเซย์ เป็นนายกรฐัมนตร ี ประกาศเอกราชจากฝรัง่เศส 

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2503

 โมซัมบิก (Mozambique) มีชื่อเป็นทางการ

ว่า สาธารณรัฐโมซัมบิก (Republic of Mozam-

bique)          เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ 

ทวปีแอฟริกา โดยมีมหาสมทุรอินเดยีอยู่ทางตะวนัออก 

ประเทศแทนซาเนียอยู่ทางเหนือ ประเทศมาลาวีและ

แซมเบียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศซิมบับเว

อยูท่างตะวนัตก และมปีระเทศสวาซิแลนด์และแอฟรกิาใต้

อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้

 มอริเชียส (อังกฤษ: Mauritius) มีชื่ออย่าง

เป็นทางการว่า สาธารณรัฐมอริเชียส (Republic of 

Mauritius) คือประเทศที่เป็นเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกา

ในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางตะวัน

ออกของมาดากัสการ์ ประมาณ 900 กิโลเมตร และทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียประมาณ 3,943 กิโลเมตร 

นอกจากตัวเกาะมอริเชียสแล้ว สาธารณรัฐมอริเชียส

ประกอบด้วยเกาะเซนต์แบรนดอน เกาะรอดรีกส์ และ

หมู่เกาะอากาเลกา มอริเชียสเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ 

แมสการีน มีเกาะเรอูนียงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ห่างจาก 

มอรเิชียสไปทางตะวนัตกเฉยีงใต้ประมาณ 200 กโิลเมตร 

มีเมือง พอร์ต  หลุยส์  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ที่สุด  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  มีระบอบการ

ปกครองแบบสาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดีชื่อ นาย 

อมีนาห์  กูริบ (Ameenah Gurib)   มีนายกรัฐมนตรี

ชื่อ  นายนาวิน   รามกุลาม  ได้รับเอกราชจากสหราช

อาณาจักร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511  และ

ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 12  

มีนาคม  พ.ศ. 2535  

สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 7)

แกะตัวที่หนึ่งร้อย
น�้าผึ้งหวาน

“จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่หายไปนั้น

แล้ว” (ลูกา 15:6)

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

 ถ้าครอบครัวของเราซ่ึงมีสมาชิกในบ้านอยู่ 

ร่วมกันหลายคน แต่หากสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งในบ้าน 

หายไป เราจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย และออกตามหา 

หรือไม่ เราจะยังมีกระจิตกระใจใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับ

สมาชิกที่เหลือหรือเปล่า เพราะทุกคนที่อยู่ในบ้านของ

เรา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ดังนั้น แล้วถ้า

ใครคนหนึ่งก�าลังหลงทางออกจากพื้นที่ที่ปลอดภัย ผู้

ที่เข้มแข็งที่สุดในบ้านย่อมต้องรีบออกตามหา และทิ้ง

สมาชิกที่เรารู้ว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภัยไว้เบื้องหลังอย่างไว้

วางใจ เพื่อน�าพาสมาชิกที่หายไปกลับมาให้จงได้ ความ

รักยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งที่มีต่อชีวิตน้อยๆ ตลอดมา 

แม้ว่าชีวิตน้อยๆ หนึ่งชีวิตนี้จะเหลวไหล หลงทาง  

ดื้อรั้น ดึงดัน แต่ความรักของใครคนนั้นก็น�าพาชีวิต 

น้อยๆ นี้กลับมาอยู่ในที่ปลอดภัยเสมอ

 ข้าพเจ้าก็เป็นชีวิตน้อยๆ ที่หลงออกนอกทาง

ตลอดเวลา เพลิดเพลินเดินไปตามทางที่คิดว่าเป็นทาง

ความสุขสบาย บ่นว่าพื้นที่ปลอดภัยว่าเป็นเสมือนกรอบ

กั้นไร้อิสรภาพ มองโลกกว้างว่าสวยงามไร้พิษภัย วิ่งตุปะ 

ตุเป๋ไม่สนใจภยันตรายรอบข้าง เห็นหมาป่าเป็นมิตร

รายทางที่พร้อมจะเข้าไปคลอเคลียแอบอิง เป็นกงจักร

เบื้องหน้าเป็นดอกบัวงามที่พร้อมจะเข้าไปดอมดม 

ชมกลิ่น บาดเจ็บ หม่นหมองด้วยรอยแผล องค์พระเจ้า 

ก็อุ้มกลับมารักษาดูแล ตีสอนให้จ�าจารึกไว้ถึงประสบการณ์

ที่พลาดพลั้งไปข้าพเจ้าก็จดจ�า และพยายามไม่ให้พลาด- 

ระหกระเหิน  

เพลิดเพลิน 

บนหนทาง

ทุกอย่าง  

ดูน่า  

ไว้วางใจ

กระโดด  

โลดเต้น  

อย่างยินดี

โอ้โลก  

ช่างสุขศรี  

แสนสดใส

นั่นดอกไม้ 

 แสนสวย  

พลั้งหลงทางไปไหนไกลๆ อีก เปิดหูเปิดตามองดู

สัจธรรมบนโลกกว้างว่าสุขไม่ได้อยู่นาน  ทุกข์ก็ไม่ได ้

อยู่นาน และโลกน้ีก็เป็นเพียงเส้นทางข้ามผ่านไปสู่บ้านแท้

ถาวรบนสวรรค์ เป็นเส้นทางเก็บเกี่ยวธรรม น�าพระพร 

ให้กับตนเองและเพื่อนมนุษย์รอบข้าง

“ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้า

ตามความรักมั่นคงของพระองค์เถิด

โปรดทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้าพเจ้า

เพราะพระกรุณาของพระองค์

โปรดทรงล้างข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจด

จากความผิดของข้าพเจ้า

โปรดช�าระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์จากบาปที่ข้าพเจ้าได้ท�า”

(สดุดี 51:1-2)

แกะน้อย  ตัวหนึ่ง  ในคอกใหญ่

หลงทาง  ออกไป  สู่โลกกว้าง

โน่นธารน้�าไหล

โลกนี้  ช่างยิ่งใหญ่  น่าใฝ่ปอง

เห็นหมาป่า  ยิ้มสง่า  เข้ามาใกล้

ก็ยิ้มให้   ด้วยไมตรี  ที่ร่�าร้อง

คิดว่า  เทพบุตร  ที่หมายปอง

กลับถูก  จ�าจองเป็น  เช่นเชลย

แกะน้อย  ร้องเรียก  พร่�าเพรียกหา

โอ้นาย  ชุมพา  ของข้าเอ๋ย

โปรดช่วย  ชีวิตข้า  อย่าละเลย

 น�ากลับสู่  ถิ่นเคย  เอ่ยพร่�าวอน

พลันแล้ว  นายชุมพา  เมตตานัก

ด้วยความรัก  โอบอุ้มข้าฯ  วาจาสอน

ทรงตีข้า ด้วยสายตา  เอื้ออาทร

จดจ�าไว้   อย่าคืนย้อน  ทางร้อนรน
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	 ฝนตกแรงจนการเดนิทางออกจากบ้านเวลา	20.00	น.	เพ่ือไปยงัสนามบนิ 

สุวรรณภูมิ	 ต้องเลื่อนขึ้นไปอีก	 1	 ชั่วโมง	 ที่สุดเอกสารที่ผมจะหนีบส�าหรับไป 

ประชมุทีว่าติกนั	กับงานทีเ่ก่ียวกับเรือ่งการสือ่สาร	ส�าหรับการเตรียมการเสดจ็เยอืน 

ประเทศไทยของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ	ระหว่างวนัที	่20-23	พฤศจกิายน	

2019	 ก็ยังมาไม่ถึง	 ผมไม่แปลกใจอะไร	 ทุกอย่างดูรีบเร่ง	 การแถลงข่าวถึงการ

เสด็จเยือนเพิ่งลุล่วงไปเมื่อวันที่	 13	 กันยายน	 2019	 หลังจากนั้นเรามีประชุม	

และถัดจากวันแถลงข่าวเราเก็บกระเป๋าเดินทางกันต่อ	การจัดเตรียมเป็นกลุ่มคน

ปฏิบัติงานเดียวกัน	 เราจะเอาเวลาที่ไหนเพียงพอกับงานที่ละเอียด	 และมากมาย

ขนาดนั้น	แม้การน�าเอกสารไปพร้อมกับเวลา	20.00	น.	จะไม่ทัน	และผมตัดสินใจ 

ให้รอไม่ได้	 	ที่สุดเอกสารก็เดินทางมาถึงผมที่สนามบินสุวรรณภูมิ	 ไม่เพียงแต่ 

เอกสารประชมุเท่านัน้	ยงัแถมพกเอกสารทีจ่�าเป็นอ่ืนๆ	ทีน่�ามาเผือ่	วนิาททีีเ่อกสาร

ถงึมอืผม	มวลรวมของความประทบัใจก็ถกูกลัน่ออกมา	ในขณะทีเ่รายนือยูข้่างหน้า 

คนข้างหลงัมากมายสนับสนุนเราอยู่	แต่มากไปกว่านัน้	พวกเขารู้ดว่ีาเขาท�าเพ่ือใคร

	 เช้าวันนั้นเราเดินทางถึงกรุงโรม	 ผมได้รับการอ�านวยความสะดวก

มากมายจนเรามาถึงที่พัก	 เช้าวันน้ันเป็นเช้าวันอาทิตย์	 วันอาทิตย์ของยุโรป 

หรือที่ไหนก็คล้ายกัน	ผู้คน	ถนนหนทางดูเงียบสงบ	เรามองไปยังถนนเบื้องหน้า	

เห็นมหาวิหารนักบุญเปโตร	 ตัวแทนภาครัฐที่เดินทางมากับเรา	 ดูมีความสุขกับ

สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้า	 ผมเองก็รู้สึกดี	 เราพอมีเวลาเดินชมเมืองในวันอาทิตย์	 แต่

ส�าหรับเราที่มาถึงวาติกัน	 เราทราบดีว่า	ช่วงเที่ยงสมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จ

ออกมายังลานหน้ามหาวิหารและสวดบทเทวทูตถือสารกับประชาชนที่มาเฝ้ารอ

รับเสด็จ

	 พวกเราที่มาถึงใช้เวลาช่วงเช้าไปกับบรรยากาศของนครรัฐวาติกัน	 ผม

เดินผ่านวัด	ผู้คน	สถานที่ราชการ	ถนนที่นักท่องเที่ยวเมื่อมากรุงโรมแล้วก็ชอบ

มาเดิน	คุณพ่อเชษฐา พี่ชาย	หลังจากกลับมาที่กรุงโรมในบรรยากาศและบริบท

ต่างไป	 แนะน�าหลายสิ่งหลายอย่างให้ผมได้เข้าใจมากขั้น	 เราเข้าออกวัดหลายๆ 

วดั	วดัวญิญาณในไฟช�าระ	วดันกับญุอกัแนส	วดันกับญุหลยุส์	ฯลฯ	ไม่มจีดุประสงค์

มากไปกว่า	 เราขอพระพรของพระให้น�าทางในกิจการท่ีเราจะท�า	 ผมอยากจะบอก

ว่า	การเดินทางเพื่อมาประชุมในครั้งนี้	มีโจทย์แค่	วันแรกประชุมในส่วนของงาน 

พธิกีรรม	วนัทีส่องประชมุในส่วนของงานสือ่สารมวลชน	(ซึง่มกีารประชุม	2	รอบ

เช้าบ่าย)	 เราเดินทางมาถึง	 1	 วัน	 ประชุม	 2	 วัน	 และกลับในวันที่	 3	 เป็นการ 

เดินทางไกลที่สั้นมาก(คุณอ่านไม่ผิดหรอก...ฮา)

	 ผมเร่งฝีเท้าเมื่อมองเข็มนาฬิกาใกล้จะเท่ียงแล้ว	 หน้าลานมหาวิหาร 

นกับญุเปโตร	ประชาชนมารอรับเสดจ็พระองค์ท่านพร้อมกบักจิกรรมในวนัอาทิตย์

การสวดบทเทวทตูแจ้งสาร	 และการทกัทายพดูคยุ	 ผมเหน็ผูค้นหลากหลาย	 ท่ีนัน่ 

สายตาทุกคู่มองไปยังริมระเบียงหน้าต่างนั้น	สูงเกินสุดเอื้อม	สถานที่ที่เคยเป็นวัง 

ของพระองค์ท่าน	 กว้างใหญ่แต่เงียบเหงา	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 บอก

กับเราแบบนั้น	 พระองค์จึงเลือกที่จะพักในที่ที่เล็ก	 แคบกว่านั้น	 ไม่หรูหรา	 แต่

พบเจอผู้คน	 มีเพื่อนและรับรู้เรื่องราวของพวกเขาจากการพูดคุย	 มากไปกว่า

จากการรายงาน	 ท�าไมเราทุกคนอยากมีเวลาที่จะได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิด	

ปรารถนาจะได้สัมผัสพระองค์สักครั้ง	 หรืออยู่ในบรรยากาศของการได้ต้อนรับ

พระองค์	ในมมุของพระองค์ชายสงูวัยทีอ่่อนโยน	เลข	83		ไม่ท�าให้พระองค์ไม่ยิม้	 

ไม่แย้มพระสรวลในขณะที่รถที่พระองค์ประทับเสด็จผ่าน	 พระองค์โบกมือให้ 

เด็กน้อย	 ส่งยิ้มให้กับเยาวชน	 โอบกอดคนเจ็บไข้ได้ป่วย	 คนชรา	 และผู้ทุกข์ใจ	

ร่วมชื่นชมยินดีกับคู่แต่งงาน	 หรือผู้ที่พบความสุขจากกระแสเรียกของตน	 ทรง

ตอนที่ 2 เส้นทางก่อนการเสด็จเยือน
งานนี้ต้องไปประชุมที่วาติกัน
                 

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย

เป็นก�าลังใจ	และส่งค�าภาวนาให้กับพวกเขา	ทรงสั่งสอนและมอบแบบอย่างให้กับ

โลก	บอกพวกเขาถึงค�าเตือนเมื่อเกิดภาวะโลกร้อน	ส่งสัญญาณสันติภาพเมื่อโลก

เกดิความขดัแย้ง	ส่งแรงใจและพลงัของงานสังคมของศาสนาให้ทุกสถานการณ์โลก 

ที่วิกฤติ	เลวร้าย	หรือประสบทุกข์ภัย	พระองค์คือใครกัน	ถึงท�าแบบนี้ได้	พระองค์

เป็นผู้น�าแบบไหนกัน	 ที่มีประชากรนครรัฐอยู่เพียงสองแสนคน	 แต่กุมหัวใจคน

ได้ค่อนโลก

									เมื่อวันที่ต้องท�าหน้าที่ประชุมกับสื่อของพระศาสนจักรส่วนกลาง	ผมเข้า

ออกสถานที่ประชุม	2	แห่ง	พบกับผู้ร่วมประชุม	3	กลุ่ม	การประชุมผ่านไปอย่าง

ง่ายดาย	ด้วยค�าชื่นชม	ทั้งการตระเตรียมเอกสารและข้อมูลอย่างดี	การท�าความ

เข้าใจระบบที่สอดรับกับสิ่งที่เขาขอร้องจากเรา	การวางข้อมูลที่สามารถติดตามได้ 

จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ	 เฉพาะงาน	 สองภาษาทั้งภาษาท้องถิ่นคือภาษา

ไทยและภาษาสากลคือภาษาอังกฤษ	แน่นอนว่าทุกอย่างอาจจะยังไม่สมบูรณ์	แต่

เส้นทางของการพบปะกันก็บอกกับเราว่าหลังจากวันนี้เราจะเดินไปในทิศทางใด 

ผู้รับผิดชอบงานสื่อต่างๆ	ของวาติกันทั้ง	8	ท่านเดินมาจับมือผมและผู้เข้าร่วม

ประชุม	คณุ Andrea Tornielli		ผูอ้�านวยการงานสือ่สารสังคมของสนัตะส�านกั	

บอกผมว่า	“แล้วพบกนัท่ีประเทศไทย”	ผมตอบว่า	“ยนิดีครบั	และพบกนันะครับ”	

ผมเก็บของท้ังหมดใส่กระเป๋า	 และเม่ือรอเพื่อจะทานม้ือเย็นที่พระคุณเจ้าได้นัด

พระสงฆ์ไทยที่มาเรียนที่นี่มาร่วมรับประทานด้วย	 ผมคีย์ข้อความและความรู้สึก

ต่อจากนี้ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

	 “ผมเดินตัวเบาผ่านหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร	ที่ซึ่งสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาจะออกมาทักทายฝงูชนทีม่าเฝ้ารอรบัเสดจ็พระองค์ท่าน	สายลมเยน็แต่งแต้ม 

อากาศร้อนให้ชื่นใจ	 ใครจะรู้ว่า	 ไม่ใช่แค่เพียงลานมหาวิหารท่ีแสงสวย	 และมี

ความงดงามให้เห็นทุกวัน	 จะเป็นท่ีท่ีจะพบพระสันตะปาปาเท่านั้น	 เพราะอีก 

ไม่นาน	เราคนไทยจะได้ต้อนรับพระองค์ท่านด้วย

	 ผมเชื่อว่า	คนเตรียมงานพยายามท�าให้ดีที่สุด	ถ้าจะถามว่า	เขาจะได้นั่ง 

ข้างหน้าไหม	จะได้ใกล้ชิดแค่ไหน	ค�าตอบง่ายๆ	คือ	คงหมดสิทธิ์	เพราะงานที่ท�า 

การตระเตรียมให้สมบูรณ์ที่สุด	ไม่มีสิทธิ์เหล่านั้นอยู่แล้ว	อย่างดีก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น

ฟันเฟืองท�าให้งานสมบูรณ์	 เราไม่ได้ท�างานเพ่ือเราจะได้นั่งตรงไหน	 เราท�างาน

เพ่ือเสริมสร้างให้พันธกิจนี้ส�าเร็จ	 และเป็นศักด์ิศรีให้พระศาสนจักรไทย	 และ

ประเทศไทย

	 มีคนมากมายอยู่เบื้องหลังและตระเตรียมไปด้วยกัน	ท่ามกลางข้อจ�ากัด

มากมายและความกดดันสารพัด	 มีเรื่องที่อยากจะเล่าระบาย	 แต่เงื่อนไขทั้งภาค

รัฐของเรา	และเงื่อนไขของสถาบันวาติกัน	ก็บอกกับเราว่า	ท�าไม่ได้

	 ถ้าจะถามว่าเราควรรู้สึกอย่างไร	 และเดินก้าวต่อไปอย่างไร?	 เราควร

ผนึกก�าลัง	 ร่วมแรงร่วมใจ	 ไม่ต�าหนิกันให้เสียบรรยากาศ	 มีส่วนร่วมตรงไหนได้

อาสาสมัครเข้ามา	 ช่วยกัน	 คนละไม้คนละมือ	 ผมเชื่อแน่ว่า	 ถ้าท�าแบบนี้ได้	 เรา

จะเติมประสบการณ์ความเชื่อของเราให้เข้มแข็ง	 เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่า	 นั่นคือ	

350	 ปี	 และมีโอกาสให้เราได้ภูมิใจเป็นพิเศษ	 ท�าไมพระถึงจัดวางทุกอย่างได้

อย่างเหมาะเจาะ	 พระศาสนจักรไทยจะร่วมใจกับทุกภาคส่วน	 เพื่อท�าให้งานของ

เรา	เป็นงานแห่ง	“สะพานแห่งความรัก”	ที่เชื่อมเราทุกคนเข้าหากัน

	 โลกและสันติสุข	พระสันตะปาปาและชาวไทย	ความรักและภราดรภาพ

	 ผมเดินตัวเบาเพราะเพิ่งประชุมเตรียมงานกับสื่อของวาติกันทุก 

ภาคส่วน	ซึ่งมีอยู่	 3	หน่วยงาน	 เรียบร้อยไปแล้ว	ทุกค�าชมล้วนส่งคืนให้ทีมงาน

และพระศาสนจักรไทยที่สร้างเราและให้โอกาสเราเสมอมา

	 (ติดตามบันทึกการเตรียมงานกันในตอนต่อไป	 มีเรื่องสนุกให้ลุ้นระทึก	

และเรียนรู้อีกเพียบ)

	 17/09/19	วาติกัน”

บรรณาธิการบริหาร
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“เยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนไทยสัมผัสชีวิต” เยาวชนญี่ปุ่นจาก 

สังฆมณฑลเกียวโตและเยาวชนไทยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 

ร่วมค่ายสัมผัสชีวิตคริสตชนคาทอลิกในชนบท สังฆมณฑลนครราชสีมา ท่ี

บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 19-24 

สิงหาคม 2019

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัด

กิจกรรมวันกตัญญูประจ�าปี ในหัวข้อ “HOUSE OF LOVE” ขึ้น เพื่อให้

นักเรียน นักศึกษา และทุกคนในหมู่คณะได้ร่วมใจกันปฏิบัติคุณธรรม ความรัก  

ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา บรรดาผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ และต่อกันและ

กัน โอกาสนี้นักเรียน นักศึกษาของหอพักฯ พนักงาน และคณะซิสเตอร์ได้

แสดงออกซึ่งความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี และคณะ

ซสิเตอร์ ด้วยการร้องเพลง ซ่ึงมตีวัแทนนักเรยีนเล่นกตีาร์ประกอบการร้องเพลง 

การร�าอวยพรจากตัวแทนนักเรียน และเช้าวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม หมู่คณะ 

ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์  

ชัยพรแก้ว คณะซาเลเซียน เป็นประธานพิธี

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 
E-mail: udomsarn@csct.or.th, udomsarn@cbct.net, 

udomsarn@gmail.com ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3MB ขึ้นไป 
ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 

“ถวายคำาสัญญา” วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019 เวลา 15.00 น. ที่ 

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ มีพิธีมอบเหรียญให้สมาชิกใหม่  พิธีต้อนรับผู้สมัคร 

เข้ารับการอบรม  พิธีถวายค�าสัญญาชั่วคราวคร้ังแรก  พิธีร้ือฟื้นการถวาย 

ค�าสัญญาชั่วคราว  และพิธีถวายค�าสัญญาตลอดชีพ ของสมาชิกคณะฆราวาส 

คาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลกรุงเทพฯ จ�านวนทั้งสิ้น 12 ท่าน 

โดยมีคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสุข, OCD เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และ 

เป็นผู้แทนอธิการฯ ในพิธีดังกล่าว ร่วมด้วยคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตา- 

ธิการ
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

คำาสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตอนที่ 9 ความขัดแย้ง เป็นที่สะดุด
 ด้วยเหตนุี ้ ข้าพเจ้าถอืว่าการพบปะกันของเรานัน้มค่ีามากในการแบ่งปัน 

รากเหง้าของเรา ในการค้นพบความดีทีพ่ระคริสตเจ้าทรงหว่านไว้และท�าให้เจรญิ 

เติบโตขึ้นในพวกเราแต่ละคนแล้วเราก็น�ามาแบ่งปันกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ช่วยเหลอืกนัโดยไม่กลวัการเสวนาแต่ต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นรปูธรรม 

การแตกแยกกันอันเป็นที่สะดุดที่ยังไม่ได้มีการเยียวยาอย่างสมบูรณ์จะสามารถ

ขจัดได้ก็ด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าในขณะที่เราก�าลังเดินทางร่วมกัน 

อธิษฐานภาวนาให้กันในแต่ละขั้นตอน ท�างานรับใช้ผู้ท่ีเดือดร้อน เสวนา

ในความจริงโดยไม่มีการต้ังเงื่อนไขใดๆ ต่อความล�าเอียงในอดีต ในความ

จริงใจและความโปร่งใสดังกล่าวซึ่งเป็นที่พอพระทัยของพระคริสตเจ้า เราจะมี

ความใกล้ชิดกันมากขึ้นและหันกลับมาชื่นชอบความเป็นอัตลักษณ์ของตนได้

มากยิ่งขึ้น เราจะก้าวหน้าขึ้นในความรู้และในความรักต่อกันและกัน เราจะมี

ประสบการณ์กับความจริงว่า ส�าหรับความแตกต่างทุกอย่างของเรา มีอะไรที่ 

มากกว่าซึ่งท�าให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวไป 

ข้างหน้าด้วยกัน

 (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การต้อนรับคณะของสมเด็จ

อัยกาเพ่ือเอกภาพจากนครอิสตันบุล ประเทศตุรกี ซึ่งเสด็จเยือนกรุงโรมใน

โอกาสสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน 2019)
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รวมพลังเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019  ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ (อ่านต่อหน้า 10)

“รวมเสียงราชบุรี ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” วันเสาร์ที่ 31 

สิงหาคม 2019 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก คุณพ่อบุญชรัสมิ์  

สุขสว่าง (คุณพ่อเดียร์) สอนเทคนิคการขับร้องประสานเสียง และกิจกรรม

ภาคปฏิบัติ สอนเทคนิคการวอร์มเสียง การขับร้องบทเพลง การแสดงดนตรี

ของแต่ละกลุ่ม โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม 

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พร้อม 

ด้วย บิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมเป็นประธานในพิธีบูชา 

ขอบพระคุณโอกาสฉลอง 60 ปี บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา 

จ.ชลบุรี และโอกาสร่วมฉลอง 60 ปี ชีวิตสงฆ์ของพระคุณเจ้าลอเรนซ ์ 
เทียนชัย สมานจิต ร่วมด้วยพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง สมาชิกกองทุนสนับสนุนกระแสเรียก และพี่น้องสัตบุรุษ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณได้ร่วมกันแห่พระรูป

พระมารดานิจจานุเคราะห์และถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ


