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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับพระศาสนจักรไทย

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแต่งตั้งอาร์ชบิชอปฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นพระคาร์ดินัล  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015 นับเป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์ที่ 2 ที่ได้รับ 

แต่งต้ัง โดยมีพิธีสถาปนาวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 ณ มหาวิหารนักบุญ 

เปโตร นครรัฐวาติกัน

 นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่เป็นคนไทยหลายๆ ท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้า 

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาในวาระต่างๆ

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าถวายรายงานการทํางาน 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2018 ณ นครรัฐวาติกัน นําโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู แสดงความคารวะต่อสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส พระสันตะปาปาองค์ใหม่  วันที่ 13 มีนาคม 2013 

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ร่วมประชุมนานาชาติด้านพระคัมภีร์ ณ เนมี 

กรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่ 18-23 มิถุนายน 2015 

บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

ร่วมประชุมสมัชชาบิชอปคาทอลิก

เรื่องครอบครัว วันที่ 4-25 ตุลาคม  2015 

บิชอปยอแซฟ

วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปา

ฟรังซิส 

โอกาสสัมมนา

บิชอปใหม่

จากทั่วโลก วันที่  

2-15 กันยายน 2018

คณุพอ่วชัศลิป ์กฤษเจริญ เข้าเฝา้โอกาสประชมุสามญัประจําปสีมณองคก์รสนบัสนุน

งานแพร่ธรรมของสันตะสํานัก (PMS) ประจําปี 2018 ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี

อาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย พร้อมครอบครัว ได้รับโอกาสพิเศษเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี
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เหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความชื่นชมยินดี ในการเสด็จเยือนประเทศไทย

ของพระประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้นําทางจิตวิญญาณ ที่จะเสด็จ

มาเยือนประเทศไทย ไม่เฉพาะต่อคาทอลิกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงประชาชนคนไทย

ทั่วประเทศด้วย เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อ 35 ปีที่แล้ว กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2019  “อุดมสาร” ได้สัมภาษณ์บุคคลหลายๆ ท่านสู่วันอันน่า

ชื่นชมยินดีนี้ เชิญติดตามไปด้วยกันเลย

เมื่อพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย
สัมภาษณ์พิเศษ 

“ความรู้สึกแรกก็คือ ขอบคุณพระที่ช่วยให้คำาภาวนาของพวกเราที่ขอให้ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย เป็นจริงข้ึนมา ทุกคร้ังท่ีได้ทราบ

ข่าวการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ของพระองค์ เราก็อดมีความหวังน้อยๆ ไม่ได้ว่า 

สักวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนลูกๆ ของพระองค์ในเมืองไทยบ้าง 

ความรู้สึกต่อมาก็คือ ความชื่นชมยินดี เป็นความปลื้มปีติที่หาความยินดี

อื่นใดมาเทียบไม่ได้เลย ทุกแห่งหนทั่วโลกที่พระองค์เสด็จเยือน ล้วนเปี่ยมล้นด้วย

บรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี เป็นความปีติยินดีที่แสดงออกจากใจจริงของบิดา

เวลาพบกับลูกๆ และลูกๆ ได้มีโอกาสพบอย่างใกล้ชิดกับบิดาผู้แสนใจดี มีเมตตา

ความรู้สึกประการสุดท้ายก็คือ พระองค์กำาลังนำาความหวังมาสู่พวกเราโดยอาศัย

ความเรียบง่ายและสุภาพถ่อมตน เป็นความหวังแห่งสันติ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ความเข้าใจอันดี และความเคารพต่อกันในความแตกต่างทางความเช่ือของศาสนิกชน 

ทั้งหลายในประเทศของเรา  พระองค์ยังทรงนำาความหวังมาสู่บรรดาเยาวชนผู้เป็น

ปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนจักรและประเทศชาติ

นับวันรอการเสด็จเยือนของพระองค์ด้วยใจจดใจจ่อครับ

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภาสื่อสารสังคม 

สันตะสำานัก

“เมื่อ 35 ปีที่แล้วเมืองไทยได้ต้อนรับ

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ใน

ปีนี้เหตุการณ์ยิ่งใหญ่นี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

เป็นบุญท่ีย่ิงใหญ่ของคนไทยและประเทศของเรา 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นสัญลักษณ์

แห่งความรัก ความสุภาพถ่อมตน และทรงเป็น

ผู้นำาสันติ ผมจึงรู้สึกปลาบปลื้มยินดีและตื่นเต้น

มากที่จะได้เห็นพระองค์ท่านปรากฏพระองค์ 

ในเมืองไทยของเรา”

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำานวย-

การสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม 

ในประเทศไทย (PMS) 

“เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรของพระเจ้า

ที่ทรงประทานให้ประเทศไทยเป็นพิเศษ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงต่อคริสตชนชาวไทยทุกคน 

ทุกครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือน

ประเทศใดประเทศหนึ่ง พระศาสนจักรและ 

คริสตชนทั่วโลกจะติดตามข่าวการเย่ียมเยียน

ของพระองค์ และช่วงเวลานั้นทั่วทุกมุมโลก จะ 

สวดภาวนาเป็นพิเศษให้พระองค์และประเทศ

ที่พระองค์เสด็จเยือน ดังนั้นระหว่างวันที่ 20-
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ประเทศไทย พระศาสนจักรไทยและคริสตชนชาวไทย

จะได้รับคำาภาวนาจากทั่วโลก และนี่คือพระพรพิเศษที่พระเจ้าทรงประทานแก่พระ

ศาสนจักรไทย โอกาสฉลองครบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 

ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนครรัฐวาติกัน คงไม่มี

พระพรและของขวัญใดที่จะประเสริฐกว่านี้อีกแล้ว

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1669 สมเด็จพระสันตะปาปา

เคลเมนต์ ที่ 9 ทรงมีพระสมณสาส์นถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งนับเปิดการ

เปิดประวัติศาสตร์หน้าที่หนึ่งสำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐวาติกันกับราช

อาณาจักรสยาม แม้บางช่วงของความสัมพันธ์จะอยู่ในความเงียบก็ตาม แต่ความ

สัมพันธ์นั้นไม่ได้สิ้นสุดลงและไม่เคยมีข้อขัดแย้ง

และประวัติศาสตร์ที่สำาคัญอีกหน้าหนึ่งของพระศาสนจักรสากล ของโลก 

ของราชอาณาจักรสยามที่กำาลังจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือ การเสด็จเยือนประเทศไทย

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกองค์ที่  

266 หลายๆ ท่านยังคงจำาบรรยากาศการเสด็จเยือนประเทศไทยของนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา ว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่ง

พระพร สันติสุขและความชื่นชมยินดีเพียงใด 

ในฐานะคริสตชนชาวไทยในต่างแดน ขอร่วมโมทนาคุณพระ และขอให้พระพร

ของพระองค์ที่จะหลั่งลงมาผ่านทางพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้แทนของพระองค์ จง

บังเกิดผลในจิตใจของพี่น้องชาวไทยทุกท่านในโอกาสนี้และตลอดไป”  

ซิสเตอร์สมศรี บุญอรุณรักษา อารามคาร์แมล ฝรั่งเศส

(อ่านต่อหน้า 10)

อ.ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย 

ในฐานะท่ีปรึกษาสมณสภาสื่อสาร

สังคม สันตะสํานัก เข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ในโอกาส

ประชุมสภาสื่อสารสังคม ผู้ซึ่งเป็น 

ฆราวาสชาวเอเชียท่านเดียวท่ีได้

รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาฯ โดย

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  พระ

สันตะปาปา, สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 และสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส ตั้งแต่ ค.ศ. 1987 จนถึงปัจจุบัน

“โป๊ปจะมาเมืองไทยจริงๆ เหรอ!?” 

ประโยคคำาถามที่ปะปนไปด้วยความยินดีและ

ความหวัง ซึ่งอยู่ในความคิดของผมเป็นเวลา 

นานหลายเดือน จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 

ที่ผ่านมาในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 

เรื่อง การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส ความหวังได้กลายเป็น

ความปีติยินดีอย่างแท้จริง

ผมเชื่อว่าคริสตชนทุกคนต่างก็ มี 

ความหวังว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้พบกับ 

พระสันตะปาปาโดยที่พระองค์ปรากฏต่อหน้าตัวเอง แน่นอนว่าผมก็คือหนึ่งในผู้ที ่

รอคอยจะได้พบพระองค์ท่าน การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสในครั้งนี้ เป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าตั้งแต่พระศาสนจักรในยุค 

แรกเริ่ม เมื่อนักบุญเปโตรเดินทางไปเยี่ยมผู้มีความเชื่อในที่ต่างๆ (กจ 9:32) หรือการ

เสด็จเยือนประเทศไทยของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ในปี พ.ศ. 2527 

ภารกิจของพระสันตะปาปาในฐานะผู้นำาพระศาสนจักร และฐานะการเป็นนายชุมพาบาล 

ลูกแกะทุกตัวล้วนสำาคัญแม้ว่าลูกแกะตัวนั้นจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดในฝูงก็ตาม เช่นกัน 

กับประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีคริสตชนเพียงน้อยนิดแต่พระองค์ทรงให้ความสำาคัญ

และมีความประสงค์ที่อยากจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนบรรดาคริสตชนในพระศาสนจักร

ประเทศไทย 

ความยินดี และความปลื้มปีติถูกเติมเต็มในหัวใจของคริสตชนทุกคน ผม  

ในฐานะที่เป็นสามเณร พระองค์เปรียบเสมือน พ่อ ผู้เป็นแบบอย่างความศักดิ์สิทธิ์ 

และขวัญกำาลังใจในการติดตามพระเยซูคริสตเจ้าในการเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ การ

เสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งน้ีถือได้ว่าเป็นการเพิ่มเติมและเสริมแรงให้กับชีวิต

กระแสเรียกของผม เป็นเหมือนกับยาชูกำาลังชั้นยอดในการฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่

ตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้าซึ่งปรากฏผ่านทางชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส เพราะสำาหรับผมแล้วพระองค์เป็นพระเยซูเจ้า
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คาทอลิกชาวไทยขอต้อนรับ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

Habemus Papam!  Pope Francis เรามีพระสันตะปาปาแล้ว

ค่ำาของวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013

       ลานจัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรแน่นขนัดด้วยคริสตชนคาทอลิกหลังจากรับ

ทราบจากสัญลักษณ์ควันสีขาวว่า  การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้สิ้นสุดลง   

จิตใจของทุกคนก็มุ่งสู่การต้อนรับพระสันตะปาปาองค์ใหม่....... หลังคำาประกาศโดย

พระคาร์ดินัลฌอง หลุยส์ โตร็อง (Jean Louis Tauran) ดังนี้.-

“พวกเรามีพระสันตะปาปาแล้ว คือ พระคาร์ดินัลฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ

ซึ่งทรงเลือกพระนามว่า  “ฟรังซิส”

   Annuntio vobis gaudium magnum:

   Habemus Papam:

   Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,

   Dominum Georgium Marium

   Santae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio

   qui sibi nomen imposuit Franciscum.”

   

   “I announce to you a great joy;

   We have a Pope:

   The Most Eminent and Most Reverend Lord,

   Lord Jorge Mario

   of Holy Roman Church Cardinal Bergoglio

   who has chosen the name of Francis”

 ณ เวลา 20.22 น.  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปรากฏพระองค์บนระเบียง 

และเหตุการณ์หลังจากนั้นยังเป็นที่ประทับใจของคริสตชนคาทอลิกและประชากรโลก

จนถึงทุกวันนี้......  พระองค์สนทนากับประชาชน ณ ลานจัตุรัสนักบุญเปโตรแบบ

เรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง พระองค์ตรัสว่า:

สวัสดีพี่น้องที่รัก......  ตามที่ลูกรู้ว่า การประชุมเลือกตั้ง (conclave) นี้

มีหน้าที่ในการหาคนๆ หนึ่งมาเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรม  และดูเหมือนว่า

บรรดาพี่น้องพระคาร์ดินัลของพ่อต้องเดินทางไกลไปจนสุดโลกเพื่อหาคนๆ นี้

......และเราก็อยู่ที่นี่ ขณะนี้

ขอขอบคุณลูกๆ สำาหรับการต้อนรับพ่อ อัครสังฆมณฑลโรมได้พระสังฆราชแล้ว  

ขอขอบคุณ

แต่ก่อนอื่น  ขอให้เราภาวนาสำาหรับพระสังฆราชกิตติคุณแห่งโรม

เบเนดิกต์ ที่ 16  ขอให้เราภาวนาแด่ท่าน  ขอพระเจ้าประทานพระพรแก่ท่าน

และขอแม่พระคุ้มครองท่าน”

 (หลังจากนั้น  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และบรรดาสัตบุรุษภาวนาบท 

ข้าแต่พระบิดา  วันทามารีย์ และ พระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกัน)

และต่อจากนี้ไป  ขอให้เราเดินทางพร้อมกัน  ไปด้วยกัน  

บนหนทางของพระศาสนจักรแห่งความเป็นพี่น้องกัน 

ในความรัก และความวางใจในกันและกัน

.....ให้เราภาวนาให้แก่กันและกัน ภาวนาให้แก่โลก เพื่อมนุษย์ทุกคน

จะสำานึกถึงความเป็นพี่น้องกัน......  ความหวังของพ่อที่จะเห็นการเดินทาง

ที่เราเริ่มวันนี้.......จะยังผลต่อการประกาศข่าวดีในนครที่สวยงามนี้

และขณะนี้ พ่อจะอวยพรให้แก่ลูกทุกคน  แต่ก่อนจะอวยพร

พ่ออยากจะขอให้ลูกภาวนาต่อพระเจ้า  เพ่ือขอพระองค์ได้ทรงอวยพรแก่พ่อก่อน  

ถือว่าเป็นคำาภาวนาของลูกๆ ในฐานะสัตบุรุษเพื่อพระพรจากพระเจ้า

ให้แก่พระสังฆราชของลูก........  ขอให้เราภาวนาในความเงียบสักครู่หนึ่ง  

จากลูกสู่พ่อ  

(Let us say in silence this prayer, of you over me)

สุดท้าย  พ่อขออวยพรให้แก่นครนี้และแก่โลก (Urbi et Orbi) 

แก่ ชาย-หญิง ที่น้ำาใจดีทุกคน

พี่น้อง  พ่อจะต้องลาจากไปแล้ว  ขอบคุณอีกครั้งสำาหรับการต้อนรับพ่อ

ภาวนาให้พ่อด้วย  และเราจะได้พบกันอีก  พรุ่งนี้พ่อจะไปภาวนาต่อแม่พระ

เพื่อขอพระนางได้คุ้มครองกรุงโรม

ราตรีสวัสดิ์ และ นอนหลับฝันดี  (Goodnight and sleep well).”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

(13 มีนาคม ค.ศ. 2013 – ปัจจุบัน)

คติพจน์     “Miserando atque eligendo”

“เพราะทรงเห็นเขาผ่านสายตาแห่งความเมตตา และทรงเลือกเขา” 

 จากการให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ La Civiltà  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเล่าว่า  ทุกครั้งที่พระองค์มาที่กรุงวาติกันตั้งแต่ยังเป็นพระคาร์ดินัล  พระองค์

จะพักอยู่บริเวณถนน Via della Scrofa  และมาที่วัดนักบุญหลุยส์บ่อยๆ มารำาพึง

ต่อหน้าภาพวาดของ Caravaggio  เพราะภาพนี้แสดงถึงพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

ที่แสดงออกแก่เลวีผู้เก็บภาษี  ในภาพ Caravaggio วาดแขนขวาของพระเยซูยื่นออก 

พร้อมกับนิ้วชี้ ชี้ตรงไปที่นักบุญมัทธิว เป็นเครื่องหมายให้ “ตามฉันมา” (Follow 

Me)  ส่วนนักบุญมัทธิว ก็ใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายชี้กลับมาที่ตนเอง  คล้ายๆ กับถาม 

พระเยซูว่า  “เรียกผมหรือ?”  

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอ้างคำาของนักบุญ Bede ท่ีอธิบายบทพระวรสาร

ของนักบุญมัทธิว ที่บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกตนดังนี้.-

 “..........พระเยซูมองดูและเห็นชายเก็บภาษีคนนี้ด้วยสายตาแห่งความเมตตา

จนกระทั่งตัดสินใจเลือกเขา และเรียกเขาให้ตามพระองค์....”  (มธ 9:9)

 (Jesus looks at the publican, and because He ‘LOOKED with 

MERCY and CHOOSING’,  said to him  ‘Follow Me’. (Mt. 9:9)

 (Vidit ergo lesus publicannum, et quia MISERANDO ATQUE 

ELIGENDO vidit, ait illi, Sequere Me.)

 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้ถ้อยคํา  “MISERANDO ATQUE 

ELIGENDO”  เป็นคติพจน์ของพระองค์
(อ่านต่อหน้า 5)

โดย...ราฟาแอล
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  ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระนาม  : Jorge (George) Mario (Mary) Bergoglio

วันเกิด  : 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936

สถานที่เกิด : บัวโนสไอเรส, ประเทศอาร์เจนตินา

   จากครอบครัวชาวอิตาเลียนท่ีอพยพไปประเทศอาร์เจนตินา

   มีพี่น้องรวม 5 คน

วันสำาคัญด้านพระศาสนจักร : - 11 มีนาคม ค.ศ. 1958  สมัครเข้าคณะเยสุอิต 

                - 13 ธันวาคม ค.ศ. 1969 

    + รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ คณะเยสุอิต

        - 27 มิถุนายน ค.ศ. 1992

    + รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช

        - 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998

    + สืบตำาแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล  

    บัวโนสไอเรส, ประเทศอาร์เจนตินา

        - 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001

    + รับการสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัลจากสมเด็จ 

    พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

         -    13 มีนาคม ค.ศ. 2013 

    + รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา องค์ที่ 266

 หลังจากท่ีควันสีขาวลอยออกจากปล่องบนหลังคาของวัดน้อยซิสตินบรรดา 

คริสตชนที่ชุมนุมกันอยู่มากมาย ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร  ต่างโห่ร้องด้วย

ความยินดี และสื่อมวลชนทั่วโลกรีบออกข่าวต้อนรับพระสันตะปาปาองค์ใหม่อย่าง

อบอุ่น  รวมท้ังส่ือมวลชนในประเทศไทยด้วย  ในรายงานของประเทศไทยน้ัน ‘ราฟาแอล’  

ได้มีโอกาสอ่านคอลัมน์ประจำาของคุณสนิทสุดา เอกชัย ในบางกอกโพสต์ ฉบับ 

วันพุธที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2013 จึงขอนำามาแบ่งปันดังนี้.-

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสให้ตัวอย่างแก่ทุกศาสนา

 รายงานโดย คุณสนิทสุดา เอกชัย – คอลัมนิสต์ นสพ. บางกอกโพสต์

 -   ภาพที่ปรากฏ (ผ่านทางโทรทัศน์) ต่อชาวโลกในช่วงพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 

(holy week) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  แสดงถึงความสุภาพและความเอื้ออาทรห่วงใยอย่าง 

ลึกซึ้งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ประทับใจประชากรโลกไม่ว่าเขาจะถือ

ศาสนาใดก็ตาม....

 -   นี่เป็นคําสอนที่ประกาศกทุกคนสอน นั่นคือ ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความ

สุภาพ และความเอื้ออาทรโดยไม่เลือกคน

 -   นี่เป็นวิถีที่ประกาศกดําเนินชีวิต นั่นคือ การรับใช้ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ 

คนจน

 -   และนี่คือ พระพรที่ศาสนิกชนทุกศาสนาหวังจากบรรพชิตของตน

 -   ในสภาพสังคมของโลกปัจจุบัน  คริสตชนหลายคนอาจจะหมดหวัง  ไม่

มั่นใจในความเชื่อ ความศรัทธา  แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้แสดงให้เห็นว่า  

การที่จะนําคริสตชนเหล่านี้กลับมา เป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยวิธีที่เรียบง่าย.-

  +   ไม่ใช่ไปกรอกหูของเขาด้วยคําสอน

  +   ไม่ใช้ความโอ่อ่า พิธีการต่างๆ ที่มากับตําแหน่งไปแสดงกับเขา

  +    แต่โดยการกระทําที่แสดงความอารี เอื้ออาทรโดยไม่เลือกหน้า

  และกลับไปสู่ความเรียบง่าย และความสุภาพ

 -    ในขณะที่โลกมนุษย์กําลังเผชิญความไม่เข้าใจกันระหว่างศาสนา สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกร้องให้เปิดช่องทางการเสวนา

 -    ต่อหน้าความเกลียดชัง การใช้ความรุนแรง คําเรียกร้องของพระองค์ก็

ง่ายๆ นั่นคือ  “จงเอาชนะความเลวด้วยความดี

 (จาก   Pope Francis’ Sets Example for All Faiths โดย   คุณสนิทสุดา 

เอกชัย Bangkok Post, วันพุธที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2013)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ผู้ประกาศข่าวดีที่เป็นประกาศก (Prophetic Evangelizer)

 สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ประชุมสมัชชาสมัยสามัญคร้ังท่ี  

10 ที่ประเทศเวียดนาม และได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2012  

โดยหนึ่งในสิบข้อเพื่อฟื้นฟูจิตตารมณ์การประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ระบุว่า “การประกาศ

ข่าวดีด้วยเสียงของพระเจ้า ด้วยการดลใจจากพระเจ้า”  นั่นคือเป็น Prophetic 

Evangelizer – ผู้ประกาศข่าวดีที่เป็นประกาศก

 ภายใต้หัวข้อนี้  คำาแถลงการณ์ข้อที่ 7 ระบุคุณลักษณะของ  “ผู้ประกาศ

ข่าวดีที่เป็นประกาศก” ไว้ดังนี้.-

 ผู้ประกาศข่าวดีแบบประกาศก (Prophetic Evangelizer)

 คุณลักษณะการประกาศข่าวดีด้วยเสียงของพระเจ้า  ด้วยการดลใจของพระเจ้า 

(to be prophetic) ในบริบทของข้อ 7 ของคำาแถลงการณ์การประชุมสมัชชา ครั้งที่ 

10 ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) หมายถึง.-

 l สำานึกด้วยความสว่างจากพระจิตเจ้า สามารถเห็น แยกแยะ ความขัดแย้ง 

การปฏิเสธความไม่กลมกลืน ความเหลื่อมล้ำาของสังคมเอเชีย

 +   ต่อต้าน ประณาม การกระทำาเหตุการณ์ที่ทำาให้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ถดถอย 

ต่ำาลง

 ] ป้องกันศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะสตรี เด็ก และบุคคลที่

สถานภาพการดำาเนินชีวิตรันทดจนเกือบไม่เป็นคน ประณามความอยุติธรรม

 + ประกาศความรักของพระเจ้าแก่มนุษย์ทุกคน ความยุติธรรม ความเมตตา

อารี ความเชื่อ (มธ 23:23)  

 ] ประกาศความรัก ความเอื้ออาทรของพระเยซู  โดยเฉพาะต่อคนยากไร้ 

คนจน 

 ตัวอย่างของ Prophetic Evangelizer ในขณะนี้ที่ดีที่สุด ก็คงหนีไม่พ้น

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้นำาของเรานี่เอง  นับแต่วาระแรกหลังจากที่พระองค์

ได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปา  พระองค์ตรัสกับเราคริสตชน  กับชาวโลก  อย่าง

ตรงไปตรงมา  ตรงกับความจริง (Truth)  ตรงกับความเป็นจริง (reality)  อย่างไม่

อ้อมค้อม    อย่างกล้าหาญ อย่างมีเหตุผล และนี่เป็นคุณลักษณะที่น่าประทับใจ  ไม่ใช่

เฉพาะคาทอลิกเท่านั้น  แต่รวมทั้งประชากรโลกด้วย.....

 จึงขอนำาคำาพูด คำาปราศรัย โอวาท คำาเทศน์ และพระราชดำารัสในโอกาส

ต่างๆ มาพิมพ์แบ่งปัน ณ ที่นี้ด้วย ดังนี้.-

 m.........เราคริสตชน อยู่เฉยๆ ไม่ได้  เราจะอยู่นิ่ง เพลินกับการศึกษา เพลิน

กับการสนทนาเรื่องทางเทววิทยาขณะดื่มน้ําชาไม่ได้แล้ว ไม่ได้เราต้องเป็นคริสตชนที่

กล้าหาญ เราต้องออกไปพบปะผู้ที่เป็นเนื้อหนังพระคริสต์ (Christ’s flesh) นั่นคือ 

เพื่อนพี่น้องมนุษย์........

 (Pope Francis’ Q&A with Movements Zenit News – May 21, 2013)

 m.........หนทางของพระศาสนจักรท่ีพระเยซูคริสต์ทรงดําเนินเป็นรูปแบบ

ให้แก่เรา  เป็นหนทางแห่งความยากลําบาก (difficulties) หนทางแห่งกางเขน (the 

Cross) หนทางแห่งการถูกเบียดเบียนถูกสังหาร (persecution)

 (Church is not NGO, warns Pope Francis Asia News – April 27, 

2013)

คาทอลิกชาวไทย (ต่อจากหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 7)
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ม้า ก็คือ ม้า
“เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้วก็กลับมา พลางร้องตะโกน

สรรเสริญพระเจ้า  ซบหน้าลงแทบพระบาท

ขอบพระคุณพระองค์” (ลูกา 17:15-16)

 มีเรื่องเล่าของชาวยิวเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้ปรารถนาความศักดิ์สิทธิ ์

อนัยิง่ใหญ่ หลงัจากแสวงหาหนทางและพยายามทำาตามวิธกีารต่างๆ อนัมากมาย

เพื่อให้ได้ความศักดิ์สิทธิ์นั้น เขาจึงรีบเข้าหารับบีของเขาเพื่อรายงานถึงความ

สำาเร็จของเขา 

 “อาจารย์ครับ” เขาประกาศแก่รับบีอย่างภาคภูมิใจว่า “ผมเชื่อว่า ผม

นั้นได้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์อันแท้จริงแล้วครับ” 

 “อย่างนั้นหรือ” รับบีตอบกลับอย่างอ่อนโยน 

 “อย่างจริงแท้แน่นอนครับอาจารย์” ชายหนุ่มผู้จริงจังในการฝึกฝน

ตอบอย่างชัดเจน และกล่าวต่อไปว่า “ผมได้ฝึกฝนคุณธรรมและมีระเบียบ

วินัยมาระยะหนึ่งแล้วครับ ผมได้ฝึกฝนตั้งแต่เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลา

พระอาทิตย์ตก ผมก็ไม่ได้ทานอาหารหรือแม้แต่ดื่มนํ้า ในทุกๆ วันผมก็ได้ทํา

กิจการอันดีแก่ผู้อื่น ถ้าผมนั้นจะถูกล่อลวง ผมก็จะกลิ้งไปตามพุ่มไม้หนาม

หรือในหิมะจนกว่าการล่อลวงนั้นจะผ่านไป และในเวลากลางคืนก่อนนอนผม

ก็ฝึกตามระเบียบแบบโบราณในการใช้แส้เฆี่ยนหลังทรมานตนเอง” 

 รับบีพยักหน้าอย่างไตร่ตรอง แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร สักพักจากนั้นเขาก็

เรียกชายหนุ่มไปที่หน้าต่างและชี้ไปที่ม้าแก่ตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างนอก 

 “อาจารย์กําลังดูแลม้าตัวนั้นอยู่” รับบีเริ่มกล่าว “มันไม่ได้รับอาหาร

หรือได้รับนํ้าตั้งแต่เช้าจรดคํ่า ตลอดทั้งวันมันก็ทํางานรับใช้คนอื่น อาจารย์มัก

จะเห็นมันกลิ้งอยู่ในหิมะหรือในพุ่มไม้อยู่บ่อยคร้ังตามท่ีม้าท่ัวไปทําอยู่ และ

บ่อยครั้งที่อาจารย์เห็นว่ามันจะเชื่อฟังเมื่อถูกเฆี่ยนตี” 

 “อาจารย์ขอถามเจ้าว่า....นั่นคือนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นม้ากัน

ล่ะ”

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกตระหนักถึงพระพรอันมากมายของ

พระองค์ท่ีได้ประทานให้แก่ลกู และให้ลกูไม่ลมืทีจ่ะขอบพระคุณพระองค์ในทกุ 

ช่วงเวลา ในทุกเหตกุารณ์ของชวีติ  ขอให้ลูกมคีวามกตัญญตู่อบคุคลทีพ่ระองค์

ทรงส่งมาช่วยเหลอืลกูอยูเ่สมอ และพร้อมทีจ่ะแบ่งปันความรกัและพระพรต่างๆ 

นั้นแก่ผู้อื่นได้ด้วยเทอญ อาแมน

สมาร์ตสมชื่อ
 หลายคนพูดไว้ถูกต้อง
 สมาร์ตโฟนกลายเป็นอวัยวะหนึ่งของคนทุกวันนี้
 ไม่ต่างกับมือเท้าใบหน้าหูจมูก...
 วันไหนออกจากบ้านไม่มีติดมือ
 ให้รู้สึกขาดอะไรสำาคัญไป
 จนวางมือวางไม้ไม่ถูก
 ยิ่งวันยิ่งสำาคัญแทบจะลืมอย่างอื่น
 วันๆ ให้เวลาส่วนใหญ่กับสมาร์ตโฟน
 เดินไปไหนไม่ว่าตาจดจ้องอยู่หน้าจอ
 ต้องมีหูฟังเชื่อมต่ออยู่อย่างต่อเนื่อง
 ขึ้นรถโดยสารไม่เคยสนใจใคร
 ก้มหน้าก้มตาสนใจกับสมาร์ตโฟน
 แม้ขณะขับรถขี่จักรยานยนต์
 ยังต้องเหลือบต้องมองหน้าจอเป็นพัก 
 ขณะกำาลังทำางานทำาการประกอบอาชีพ
 เหมือนจะลืมเวลาลืมวันลืมเดือนลืมปี
 แต่ใจไม่ห่างจากสมาร์ตโฟน
 แค่สัญญาณทั้งเสียงทั้งสั่น
 ความสนใจก็เปลี่ยนมาอยู่กับมัน
 ทั้งรวดเร็วทั้งจริงจังทั้งทุ่มเท
 ราวกับทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่สมาร์ตโฟน
 แทบไม่สนใจมือเท้าแขนข้อมือจมูกหูตา
 สมาร์ตโฟนคือสิ่งแรกในเช้าวันใหม่
 สิ่งสุดท้ายแต่ละวันที่กําลังจบสิ้นลง
 จากที่เคยเป็น “เครื่องมือ” สื่อสาร

ใช้โทรออกรับสายโพสต์ข้อความ
กลายเป็น “หุ้นส่วน” ชีวิต
เป็นแรงบันดาลใจ
วิธีคิดวิธีมองวิธีทำาวิธีติดต่อ
เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิต
ให้กำาลังใจให้ความมุ่งมั่นให้ความพยายาม
เป็นจุดอ้างอิงทุกเรื่อง
ให้ความคิดให้มุมมองให้การวินิจฉัย
เป็นมาตรฐานศีลธรรมจรรยาบรรณ
ผิดถูกชั่วดีแล้วแต่ 
“ใครๆ ก็ทำากันทั้งนั้น”...ยืนยันความมั่นใจ
เป็นเพื่อนแท้อยู่เคียงข้าง
ไม่มีคำาว่าเหงาลืมคำาว่าโดดเดี่ยวเดียวดายได้เลย
ต้องการเพื่อนต้องการพูดคุยต้องการระบาย
สมาร์ตโฟนอยู่นี่ติดตัวอยู่ติดมือตลอด
จากที่คนเคยควบคุมเคยกําหนดการสื่อสัมพันธ์
กลายเป็นสมาร์ตโฟนเป็นตัวควบคุมกำาหนดให้
จากที่สมาร์ตโฟนเป็น “คู่คิด” 
กลายเป็น “ผูกขาด” แทบทุกอย่าง
หนักเข้าเป็น “เผด็จการชีวิต” ในที่สุด
เผด็จการที่พากันเต็มใจสวามิภักดิ์
ความเป็นตัวตนหายไปก็ไม่คิดเสียดาย
เพียงเพราะในสมาร์ตโฟนมีพร้อมทุกอย่าง
สามารถแทนพ่อแทนแม่แทนพี่แทนน้อง
สามารถแทนเพื่อนแทนครูบาอาจารย์
สามารถแทนพระแทนเจ้าแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก่อนนี้เคยสวดเคยบนเคยวอนขอ
เดี๋ยวนี้แค่คลิกแค่กดปุ่มแค่ลิงก์...
ตราบใดที่คนยังไม่รู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไร
แยกไม่ออกระหว่างคนกับเครื่องมือสื่อสาร
สังคมก็ยังคงต้องสับสนไปเรื่อย
กระทั่งหมดความเป็น “สังคมคน” ไปในที่สุด 
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(อ่านต่อหน้า 13)

 m พระศาสนจักรเกิดจากงานของพระเจ้า เกิดจากแผนแห่งความรัก (ของ

พระเจ้า) ท่ีเกิดข้ึนเป็นข้ันเป็นตอนตามลําดับในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  พระศาสนจักร

เกิดจากความปรารถนาของพระเจ้าที่เรียกมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์  เป็น

เพื่อนกับพระองค์  เป็นลูกๆ ของพระองค์  และมีชีวิตพระเจ้าในตัวเรา.....

 (On the Church as the Family of God Zenit News – May 29, 

2013)

 m พระศาสนจักรไม่ใช่องค์กรของโลก ไม่ใช่พรรคการเมือง  ไม่ใช่ NGO  พระ

ศาสนจักรเป็นเกลือของโลก พระศาสนจักรเป็นแสงสว่างส่องโลก เป็นพระอาณาจักร

พระเจ้าและทั้งหมดนี้ด้วยการเป็นพยานของลูกทุกคน เป็นพยานถึงความรัก ความ

เป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า และการแบ่งปันระหว่างกัน

 (Pope Francis’ Q&A with Movement Zenit News – May 21, 2013)

 m พ่อ (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) อยากจะพูดเกี่ยวกับการประกาศ

ข่าวดีใหม่ (New Evangelization)…..  พระศาสนจักรที่ประกาศข่าวดีจําเป็นต้อง

เริ่มจากการภาวนาก่อน เริ่มต้นจากการขอไฟจากพระจิตเจ้าก่อน อย่างเช่นบรรดา

อัครสาวกในห้องชั้นบน ด้วยความสัมพันธ์ที่ร้อนรนและซื่อสัตย์กับพระเจ้าเท่านั้นที่

จะสามารถดึงตัวเราออกจากการปิดตัวเราเอง เพราะความกลัว ขาดความกล้าหาญ 

เพื่อมาประกาศข่าวดีด้วยจิตใจร้อนรนและเปิดเผย ถ้าขาดการภาวนา การประกาศ

ข่าวดีของเราก็จะว่างเปล่า ขาดจิตวิญญาณเพราะขาดพระจิตเจ้า

 (One the Mission of the Church Zenit News – May 22, 2013)

 m  หลักเศรษฐศาสตร์ท่ีดีควรร่วมมือกับข้อคําสอนของพระศาสนจักร (Catholic  

Social Teaching) ในการค้นหาและกําหนดข้อปฏิบัติที่ยุติธรรม ที่ถูกศีลธรรมและ

จริยธรรมและไม่ขัดกับหลักเศรษฐศาสตร์ และนี่จะเป็นทางออก ทางแก้ปัญหาสําหรับ

ประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง และความเหลื่อมล้ํา (Inequality) ของสังคมมนุษย์ที่

สมณสาส์น Caritas in Veritate กล่าวถึงว่าเป็น “ความชั่วร้ายของสังคม” (social 

evil)

 (Francis and Catholic Social Teaching Zenit News – April 19, 

2013)

 m……..การรักษ์โลกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม (environmental ecology) เท่านั้น  แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน 

ระหว่างเพื่อนมนุษย์ (human ecology) ด้วย.....  ขณะนี้เรากําลังเผชิญกับวิกฤตใน 

ธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม ที่มีสาเหตุมาจากวิกฤตของมนุษย์เอง วิกฤตของมนุษย์ที่

ถูกครอบงําโดย:

  -   ความโลภ

  +   การบริโภคที่เลยเถิด ที่สุรุ่ยสุร่าย ทิ้งๆ ขว้างๆ

  l  ทําธุรกิจแบบไร้จริยธรรม ไร้ศีลธรรม ทํากําไรเกินควร

 (Francis:  “Let Nothing Go to Waste” Zenit News – June 6, 2013)

 m ขณะท่ีเสด็จเย่ียมบ้านพักฟ้ืนของคนอนาถาของคณะซิสเตอร์เมตตาธรรม 

(นักบุญคุณแม่กัลกัตตา)  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พูดถึงเรื่อง “บ้าน” ดังนี้.-

 -   “บ้าน”  เป็นคําที่น่ารักสวยงาม

 -   “บ้าน”  เป็นที่อยู่อาศัย ให้การพักพิง ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม

 -   แต่ “บ้าน” มีความหมายมากกว่านั้น  เพราะ “บ้าน” นําความอบอุ่น นํา

ความเป็นมิตร นําความรักมาสู่ผู้อยู่อาศัยด้วยกันใน “บ้าน”  ในครอบครัวนั้นๆ

 -   “บ้าน” จึงหมายถึงสายใยความสัมพันธ์ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือ 

แบ่งปันระหว่างกัน โดยไม่มีขีดเส้นแบ่ง หรือข้อจํากัดของอายุ วัฒนธรรม หรือ 

ประวัติศาสตร์

 -   “บ้าน” จึงเป็นสถานที่ ถิ่นที่อยู่ ที่สําคัญมากของแต่ละคน เพราะเราเกิด

ที่นั่นโตที่นั่น เรียนรู้ความรักที่เราได้รับที่นั่น และเรียนรู้ที่จะให้ความรักแก่ผู้อื่นที่นั่น

ด้วย.......  นี่แหละคือ “บ้าน”

 (Pope Francis’ Meditation at Basilica of St. Mary Major;  Zenit 

News – May 6, 2013)

 m นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลาสอนว่า จุดมุ่งหมายประการแรกของโรงเรียน 

ก็คือ การสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่มีใจกว้าง เอื้ออารี ความมีใจสูงส่ง (magna- 

nimity) อันเป็นคุณธรรมสําหรับทุกคน ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ที่นําเราให้มองไปข้างหน้า 

คาทอลิกชาวไทย (ต่อจากหน้า 5)
ไปสุดขอบฟ้า......  การเป็นคนใจกว้างเอ้ืออารี หมายถึงอะไร?......   มันหมายถึง.-

 - การมีใจใหญ่ (big heart) ใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว เอื้ออารีคนอื่น

 + มีความคิดสูงส่ง (greatness of mind)

 l  มีอุดมการณ์เลอเลิศ (great ideals)

 m มีความปรารถนาดีที่จะทําสิ่งยิ่งใหญ่ตามที่พระเจ้าทรงขอจากเรา

 และด้วยพระพรเหล่านี้จากพระเจ้า เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่ประจําวัน 

ด้วยดี ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความใจกว้าง ด้วยความรักต่อพระเจ้า และต่อทุกคน 

เพราะเหตุนี้ การอบรมผู้คนจึงต้องมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีใจกว้าง เมตตาอารี (mag-

nanimity) นี้เสมอ  โรงเรียนไม่ใช่เป็นสถาบันที่สอนเราด้านสติปัญญาเท่านั้น แต่ด้าน

ความเป็นคนที่ดีด้วย

 (Test for Francis’ Meeting with Students of Jesuit Schools; Zenit 

News – June 7, 2013 

 m…….หนทางของพระคริสต์ เป็นหนทางแห่งความสุภาพ หนทางที่จบลง

ด้วยกางเขน เพราะเหตุนี้เราจึงพบความยากลําบาก การถูกเบียดเบียนเสมอ...

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสในคําเทศน์มิสซาที่บ้านพักซางตามาร์ธา 

ว่า.-

 -   การติดตามพระเยซูนั้น ไม่ใช่เป็นการเดินทางสู่อํานาจแต่เป็นหนทางสู่

กางเขน

 -   ถ้าชีวิตคริสตชนคนหน่ึง สุขสบาย ไม่มีความยากลําบากเลย ทุกส่ิงทุกอย่าง

ดูสวยหรูตลอด ให้คิดเถิดว่า มีบางสิ่งบางอย่างผิดปรกติ

 (Pope Francis:  The Path of The Lord Leads to the Cross Zenit 

News – May 28, 2013)

 m  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เขียนจดหมายถึงเพื่อนพระสงฆ์ที่เป็น 

คุณพ่อเจ้าวัดในประเทศอาร์เจนตินา......  ตอนหนึ่งพูดถึงเหตุผลที่ยังคงพักอาศัยอยู่

ที่บ้านนักบุญมาร์ธา:-

 -   เหตุผลที่พ่อ (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ยังไม่อยากพักบ้านของ

พระสันตะปาปาในวัง (Apostolic Palace) นั้น ก็เพราะพ่อไปที่นั่นเพื่อทํางาน เพื่อ

รับแขกทางการ เพื่อพบปะบุคคลที่เจ้าหน้าที่จัดนัดให้

 -   พ่อเลือกที่จะพักที่บ้านนักบุญมาร์ธา ที่พวกเราพักระหว่างการเลือกตั้ง 

ที่บ้านนี้ (บ้านนักบุญมาร์ธา) พ่อมีโอกาสพบพระสังฆราช พระสงฆ์ สัตบุรุษ ฆราวาส 

โดยไม่ต้องมีการนัดหมาย พวกเขาเห็นพ่อ และพ่อก็เห็นพวกเขา และมันทําให้พ่อ 

สามารถดําเนินชีวิตแบบธรรมดาๆ เหมือนแต่ก่อนได้  อีกอย่างที่ดี ทุกเช้าพ่อสามารถ

ประกอบพิธีมิสซาร่วมกับชาวบ้านคนธรรมดาและหลังมิสซาพ่อก็รับประทานอาหาร

เช้าพร้อมกับพวกเขา ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับพ่อ และพ่อมีความรู้สึกที่ดีว่า 

ไม่ถูกพิธีการแยกพ่อออกไปอยู่ตามลําพัง

 (Pope Francis’ Writes to Parish Priest Friend in Argentina Zenit 

News – May 29, 2013)

 m  เมื่อค่ําวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่กรุงวาติกันซึ่งเป็น

เคร่ืองหมายแสดงถึงแนวทางการปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส.....   คํ่าน้ัน 

เป็นกําหนดการแสดงดนตรีซิมโฟนี Beethoven’s Ninth Symphony ซึ่งได้เตรียม

การมานานหลายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม.... ก่อนการแสดงเพียงไม่กี่นาทีก็มีการ

ประกาศว่า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไม่สามารถมาร่วมชม/ฟังการแสดงดนตรี

นี้....  พระองค์ได้เปรยเป็นการส่วนพระองค์กับผู้ใกล้ชิดว่า  พระองค์ไม่ใช่เป็นเจ้าชาย 

ยุคฟื้นฟูศิลปกรรมที่จะมาฟังดนตรีแทนการทำางาน  (ข่าวภายหลังแจ้งว่าพระองค์

กําลังพิจารณารายชื่อพระคาร์ดินัลสําหรับ Curia ชุดใหม่)   ......นอกจากนี้ พระองค์

ยังบอกเลิกสํานักงาน Papal Gentlemen ซึ่งมีหน้าที่จัดหาบุคคลสําคัญไปเป็น

ประธานเปิดงานพิธีต่างๆ พระองค์ตรัสว่า  หน้าที่นี้เก่าคร่ําครึ ไม่มีประโยชน์ แถมยัง

ความเสียหายด้วยในบางครั้ง.....

 ในงานเลี้ยง grand dinner ของทูตฝรั่งเศสประจําประเทศอิตาลี พระองค์

ทรงเปรยให้ลดระดับ menu ลง และข้างๆ จานอาหารมีข้อความพิมพ์บนกระดาษ

สั้นๆ ว่า  “อาหารที่เหลือทิ้งบนจานเป็นอาหารที่ถูกขโมยจากคนยากจน”   พระองค์ยัง 

ตรัสกับบรรดาพระสังฆราชว่า  “อย่าดำาเนินชีวิตแบบเจ้าชาย (prince) พักในห้องพัก

ธรรมดา ไม่ต้องเป็นห้องสวีท (suite) และให้ดำาเนินชีวิตเสมือนเป็นของขวัญ 
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พิธีเสกสุสาน ประจำป 2019

วันจันทรที่ 4 – วันศุกรที่ 8 พ.ย.2019
 - เวลา 19.00 น.  ภาวนาใหผูลวงลับ
 -  เวลา 19.30 น.  พิธีมิสซาอุทิศใหผูลวงลับ

วันเสารที่ 9 พ.ย.2019
 -  เวลา 10.00 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ 
               หลังมิสซา มีพรมน้ำเสกตามหลุม
 - เวลา 19.30 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ

วันอาทิตยที่ 10 พ.ย.2019
 -  เวลา 06.30 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
 -  เวลา 10.00 น.  มิสซาอุทิศใหผูลวงลับ
หลังมิสซา 10.00 น. มีโยนกำยานและพรมน้ำเสกตามหลุม

งด..  มิสซาภาษาอังกฤษ และมิสซาค่ำ

วัดพระหฤหัยฯ ศรีราชา
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จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

อากง โทมัส จูเทง แซเซียว

พระเยซูเจาตรัสวา 
“เราเปนการกลับคืนชีพ และเปนชีวิต ใครเชื่อในเรา แมตายไปแลว
ก็จะมีชีวิต  และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย” 

(ยน 11:25-26)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อามา อันนา จูเง็ก แซลิ้ม
พักผอนในพระเจา

21 ตุลาคม ค.ศ. 1998
ครบรอบ 21 ป

พักผอนในพระเจา
11  กรกฎาคม  ค.ศ.1964

ครบรอบ 55 ป

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

« Ù« Ò¹¹Ò ÊØ¹Ò ¾¨¹ �»
¯ÔÞ

Þ
Ò
  

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

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

มารีอา สุจินต นวชาตโฆษิต
(ครบ 11 ป)

เกิดใหมในพระเจา 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008
“ขาแตพระเจา ผูศักดิ์สิทธิ์ ผูทรงฤทธิ์ และผูมิรูตาย 

ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลาย
และชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ทานเป็นของ

พระเยซู
คริสตเจา

แลว  

เพราะ

พระองค

ทรงเรียก  

(รม 1:6)

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 11 ป

พักผอนในพระเจา 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 11 ป

ÁÒàÃÕÂ ¨Ñ¹·¹Ò ¡Í§¾Ñ²¹Ò¡ÙÅ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปาโล กาวฮวด แซแพ
26 กันยายน 2017

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอา จีระ แซแพ
3 ธันวาคม 2011

มารีอา เดอนีส ยุพา สรรเพชร
10 พฤศจิกา 2012

มารีอา มักดาเลนา รัชชนี สรรเพชร
25 มกราคม 2015

พัก

ผอน

ใน

พระ

เจา

ดวย

อา

ลัย

รัก

เปาโล ทองอยู  มีขันทอง
มารีอา ดารา   มีขันทอง
ฟลิป ทวี   มีขันทอง
เซซีรีอา จินดา  มีขันทอง
อันเดร สมจิต  มีขันทอง
เปโตร  สาคร  มีขันทอง
อังเยลา โสภี  ทับทิมทอง

อุทิศใหกับผูลวงลับ

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§
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¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 

20 µØÅÒ¤Á ¤.È. 2012
(¤Ãº 7 »‚) 
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20 µØÅÒ¤Á ¤.È. 2012

(¤Ãº 7 »‚) 
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

นักบุญยอหน สุวิทย กุลชัยพานิช
 พักผอนในพระเจ้า 21 ตุลาคม 2007

อายุ 63 ป ครบ 12 ป
ด้วยความอาลัยรักจากลูกๆ

นักบุญยอหน สุวิทย กุลชัยพานิช
 พักผอนในพระเจ้า 21 ตุลาคม 2007

อายุ 63 ป ครบ 12 ป
ด้วยความอาลัยรักจากลูกๆ

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
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อีกองค์หนึ่งที่อยู่บนโลกนี้ 

การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปฟรังซิสครั้งนี้ ถึงแม้จะ 

เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเตรียมการที่ค่อนข้างท่ีจะฉุกละหุกอาจเกิดปัญหาต่างๆ 

ความเข้าใจผิด ความขัดแย้งในข้อมูลต่างๆ และอื่นๆ แต่การเป็นคริสตชนคือการ
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และผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการเตรียมงานแห่งประวัติศาสตร์พระศาสนจักรไทยในคร้ังนี้
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ไว้ว่าถ้าไม่มีที่นั่งไปกับกลุ่มก็จะขับรถส่วนตัว

ไปเองครับ”
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ขุนแม่ลา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
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ด้วยครับ”

บราเดอร์ ธาวิน กิจทวี สามเณร
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ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน
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ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)
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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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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

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

Peace
on

Earth

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

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

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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กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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(gift) จากพระเจ้า  ไม่ใช่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่า (treasure) ที่จะเก็บไว้กับ

ตนเอง........” พระองค์ยังกล่าวประณามทุนนิยม (capitalism) โดยยกตัวอย่าง

เหตุการณ์ที่โรงงานในประเทศบังคลาเทศพังทลายทําให้คนเสียชีวิตกว่า 400 คน 

ในเดือนพฤษภาคม 2013 ว่าเป็นผลของทุนนิยมที่บังคับคนงานให้เพิ่มผลผลิต เพื่อ

ให้ได้กําไรมากขึ้นโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของคนงาน

 (ข่าวจาก Reuter โดย John Lloyd; Bangkok Post, วันพฤหัสบดีที่ 27 

มิถุนายน 2013)

 m ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร มีความเข้าใจเกี่ยวกับหนทางสู่

พระเจ้าที่ยังไม่ถูกต้องหลายประการ......   หลายคนเข้าใจว่า  การรําพึงจิตภาวนา เป็น

หนทางพบพระเจ้านําชีวิตของเราให้สูงขึ้น  ใช่ คริสตชนเหล่านี้รู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้น 

แต่เขายังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ พระบุตรพระเจ้า พระบุคคลที่สองของพระตรีเอกภาพ 

มีหลายคนเดินทางผ่านเส้นทางนี้ แต่เขายังไปไม่ถึงจุดหมายที่ปลอดภัย เพราะเขาเดิน

ผิดเส้นทาง....อีกหลายๆ คนเข้าใจว่า  พวกเขาต้องคุมชีวิตกายของเขาอย่างเคร่งครัด 

ต้องเข้มงวดต่อการดําเนินชีวิต ต้องอดอาหาร ทรมานกาย ใช้โทษบาป แต่พวกเขาก็

ยังไม่พบพระเยซูคริสต์.....  พระเยซูตรัสกับเราคริสตชนว่า เพื่อที่จะพบพระองค์ จะ

ต้องสัมผัสแผล (wounds) ของพระองค์   นั่นคือผู้ยากไร้ (destitute) คนจน (the 

poor)  คนหิวโหย ขาดอาหาร (the hungry)  คนขาดที่อยู่อาศัย (the homeless)

คนขาดเครื่องนุ่งห่ม (the naked)  คนป่วย (the sick)  คนถูกกดขี่เป็นทาส (the 

enslaved) คนถูกทําร้าย ถูกทําลาย (the incarcerated)   คนถูกเอาเปรียบเป็นเหย่ือ

ความอยุติธรรม  (the injustice – inflicted victim)…..  เราต้องแตะ เราต้องสัมผัส 

บาดแผลของพระเยซูคริสต์อย่างท่ีพระองค์ตรัสกับนักบุญโทมัส  “จงเอาน้ิวมือมาท่ีน่ี 

และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่  คลำาที่สีข้างของเรา  อย่าสงสัยอีกต่อไป  

แต่จงเชื่อเถิด” (ยน 20:27)

 (Pope Francis:  To Meet God, We Must Touch The wounds of 

Christ Zenit News, July 3, 2013)

 m ในพระวรสารได้เล่าเรื่องของนายชุมพาที่ทิ้งแกะ 99 ตัวไว้  เพื่อไปหาแกะ 

1 ตัวที่หายไปจากฝูง.......แต่พี่น้องที่รัก ในขณะนี้เรามีแกะเหลือเพียง 1 ตัว  และอีก 

99 ตัวหายไป....... เพราะเหตุนี้ เราจึงต้องออกไปเพื่อหาแกะ 99 ตัวนี้.......   ในสภาพ

ปัจจุบันในวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่เราคงต้องพูดความจริงกับตัวเราว่า เรามีเพียง

หนึ่งเดียว เราเป็นคนกลุ่มส่วนน้อย และเรามีความกระตือรือร้น  เรามีพลังแบบอัคร-

สาวกไหมที่จะออกไปหาอีก 99 ตัว  นี่เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเรา  เราจึง

ควรภาวนาขอพระเจ้าได้ประทานพระพรแห่งความกล้าหาญ ความมุมานะอดทน และ

ความใจกว้างที่จะออกไปประกาศข่าวดี.....  แต่นี่เป็นความยากลําบาก มันคงง่ายกว่า

ที่จะอยู่ในบ้าน ในบ้านที่มีแกะเพียงตัวเดียว อยู่กับแกะตัวเดียวสบายกว่า  เลี้ยงดูง่าย

กว่า  อาบน้ําแปรงขนง่ายกว่า  แถมหยอกล้อเล่นกับมันได้ด้วย.....  แต่สําหรับพระสงฆ์ 

และคริสตชน พระเจ้าต้องการให้เราเป็นนายชุมพา เป็นผู้เลี้ยงแกะ ไม่ใช่เป็นคนแปรง

ขนแกะ

 (Pope Francis’ Address to Ecclesial Convention of Rome Zenit 

News – June 21, 2013)

 m สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้สมญานามว่า เป็นพระสันตะปาปาติดดิน  

ห่วงใยผู้ตกทุกข์ยาก คนยากจน รวมทั้งผู้อพยพไร้ถิ่นที่อยู่ เพราะถูกบีบบังคับให้ออก

จากบ้านเกิดด้วยแรงกดดันด้านการเมือง ศาสนา หรือด้านเศรษฐกิจ (หางานทำา) 

 ดังตัวอย่างกรณีของครอบครัว Ibrahim ชาวซูดาน – Meriam Ibrahim 

พร้อมลูกชาย Martin อายุ 18 เดือน และลูกสาว Maya ที่เพิ่งเกิดเมื่อ 2 เดือนก่อน

ในคุกของรัฐบาลซูดานเดินทางถึงประเทศอิตาลี  ก่อนหน้านั้น Meriam ถูกศาล

ตัดสินประหารชีวิต  เพราะเธอปฏิเสธที่จะทิ้งความเชื่อคาทอลิก ทางกรุงวาติกันและ

รัฐบาลประเทศอิตาลีท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศซูดาน  ได้เจรจากับประเทศซูดาน

จนสำาเร็จ และได้นำาเธอและลูกๆ ออกจากซูดาน

คาทอลิกชาวไทย (ต่อจากหน้า 7)
 เมื่อวันที่ 24 กรกฎา- 

คม ค.ศ. 2014  เมื่อถึงกรุงโรม 

Meriam พร้อมสามี Daniel 

Wani ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส เพื่อขอบ- 

คุณพระองค์ที่มีส่วนร่วมใน 

การเจรจาพาเธอสู่อิสรภาพ  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้อวยพรและกล่าวชมเชยในความกล้าหาญที่ไม่ละทิ้ง 

ความเชื่อ  ในวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ครอบครัว Meriam ครบทั้ง 4 คน 

เดินทางสู่บ้านใหม่ที่ New Hamshire เพราะ Daniel ได้รับสิทธิเป็นประชากร

สหรัฐอเมริกา

 m เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เชิญ 

ประธานาธิบดี Salva Kiir แห่งประเทศ South Sudan และอดีตผู้นำานักปฏิรูป 

Rick Machar มาร่วมรับประทานอาหารค่ำาด้วยกันที่กรุงวาติกัน  ทั้งสามท่านนั่ง 

รับประทานอาหารบนโต๊ะเดียวกันท่ามกลางความเงียบ  เพราะนี่เป็นการเริ่มต้นการ 

เข้าเงียบสองวันที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นผู้เชิญ และริเริ่มด้วยจุดประสงค์

เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้หันหน้าเข้าหากัน ประนีประนอม ยุติสงครามกลางเมืองที่ได้คร่า

ชีวิตประชาชนชาว Sudan ไปกว่า 400,000 คน นับแต่ปี ค.ศ. 2013

 (จากบทความ   Our Inner Universes:  Reality is Constructed by the 

Brains; Scientific American, September 2019)

 m สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สนใจเรื่องความเป็นอยู่ประจำาวันของชาว

โลก โดยเฉพาะผู้ยากจน พระองค์ตรัสว่า  ความเชื่อของคาทอลิกนั้นมีมิติของสังคม

อยู่ด้วย และมิติของสังคมนี้ก็เป็นแกนสำาคัญในการประกาศข่าวดีด้วย 

 l......ข้าพเจ้าไม่ต้องการพระศาสนจักรท่ีกังวลอยู่กับการเป็นศูนย์กลาง 

และจบลงด้วยการปิดตนเองอยู่ในเครือข่ายการยึดครองและกระบวนการข้ันตอน

มากมาย  หากมีส่ิงใดท่ีทำาให้มโนธรรมของเราต้องกังวล  ส่ิงน้ันต้องเป็นบรรดาพี่น้อง

ของเราจำานวนมากมายที่ดำาเนินชีวิตโดยปราศจากพละกำาลัง แสงสว่าง และความ

บรรเทาใจจากพระเยซูคริสตเจ้า ปราศจากชุมชนแห่งความเช่ือท่ีต้อนรับเขา ปราศจาก 

ขอบฟ้าแห่งความหมายของชีวิต  ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะออกไปเพราะความกลัวที่จะ 

ปิดขังตัวเองอยู่ในโครงสร้างที่ให้การปกป้องที่ผิดๆ มากกว่าความกลัวที่จะผิดพลาด 

ในกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนเราให้กลายเป็นผู้พิพากษาที่เข้มงวด  ในความเคยชินที่เรารู้สึก 

สงบปลอดภัย ในขณะที่ข้างนอกมีฝูงชนที่หิวโหยพระเยซูเจ้าทรงย้ำากับเราอยู่เสมอ

ว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด”   (มก 6:37)  (Evangelii Gaudium 

No. 49)

 l......เพราะฉะนั้น ขออย่าให้มีการขัดแย้งกันอย่างจอมปลอมระหว่างการ

ปฏิบัติงานทางอาชีพและสังคมฝ่ายหนึ่งกับชีวิตทางศาสนาอีกฝ่ายหนึ่ง คริสตชนที่ละ

เลยหน้าที่ทางโลกก็เท่ากับละเลยหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อพระเป็นเจ้าเองด้วยกับ

ทำาให้ความรอดนิรันดรของตนตกอยู่ในที่อันตราย  (Gaudium et Spes No. 43) 

 (จากบทความ   Gaudium et Spes:  Impulses of the Spirit for an 

Age of Globalisation โดย   Ellen Van Stichel & Yves De Maeseneer;  

Louvain Studies 39 – Spring 2015-16)

 m สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีเอกลักษณ์ของพระองค์ในการสื่อสาร สื่อ

ข้อความ สื่อความหมายให้แก่สัตบุรุษ แก่คริสตชน แก่ชาวโลก  ศาสตราจารย์ Fran-

cis Schussler Fiorenza  ได้เขียนบทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติ (style) 

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

 m ในโลกปัจจุบัน  เรากำาลังประสบปัญหาเรื่อง ข่าวปลอม/ข่าวลวง (fake 

news) ข้อมูลที่ผิด (misinformation)  ข้อมูลที่บิดเบือน (disinformation)  ใน

ประเด็นเหล่านี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็มีหลักการ มีข้อคำาสอน ข้อแนะนำาที่ดี

แก่เราคริสตชนและแก่ประชากรโลกด้วย

 m ในโลกของเศรษฐกิจ/เศรษฐศาสตร์  ซึ่งครอบคลุมการทำาธุรกิจของ

ประชากรโลกพระสันตะปาปา ผู้นำาของพระศาสนจักรคาทอลิกได้ให้ความสำาคัญ

ต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  เพราะนี่เป็นที่มาของรายได้ ของการกระจายแบ่งปันรายได้ 

ความมั่งคั่งความร่ำารวยอย่างยุติธรรม จากประเทศที่ร่ำารวยสู่ประเทศที่ยากจน  และ
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จากคนรวยสู่คนจนในประเทศเดียวกัน (ไม่ว่าประเทศนั้นๆ จะเป็นประเทศรวยหรือ

จนก็ตาม) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส รวมทั้งพระสันตะปาปาอีกสององค์ก่อน ได้

ให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้แก่ประชาคมโลก 

 m สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นผู้ที่ได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้า

ในการเข้าถึงจิตใจคน เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ตกทุกข์ยาก  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

รวมทั้งผู้ที่ถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะทางด้านวิญญาณและจิตใจ  พระองค์ตระหนักถึง

ประเด็นของครอบครัวคริสตชนที่ประสบอุปสรรคในการดำาเนินชีวิตครอบครัว  ยังผล 

กระทบต่อการดำาเนินชีวิตคริสตชนให้ครบบริบูรณ์ได้  ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิสจึงเรียกประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกเพื่อช่วยครอบครัวคริสตชน 

และผลของการประชุมนี้ก็คือสมณลิขิตเตือนใจ Amoris Laetitia  สมณลิขิตนี้

กระจายพระสุรเสียงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่อ่อนโยน ที่แสดงถึงความรัก  

ความห่วงใย ของพระองค์ต่อครอบครัวคริสตชน และต่อครอบครัวประชากรโลก

ด้วย:

พระสมณสาส์น (Encyclicals)   

และพระสมณลิขิตเตือนใจ (Apostolic Exhortations)  

ของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระสมณสาส์น  (Encyclicals)

•	 Lumen Fidei  (แสงสว่างแห่งความเชื่อ) -  29  มิถุนายน  2013

 พระสมณสาส์น Lumen Fidei  เป็นผลของการประชุมสมัชชาพระสังฆราช

ทั่วโลกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012  ซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นของ  “ปีแห่งความเชื่อ” (Year  

of Faith)  จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013  พระสมณสาส์นสรุปข้อคำาสอน 

ข้อสนับสนุนความเชื่อจากการประชุมสมัชชานี้ เพื่อบรรดาคริสตชนได้ศึกษา รำาพึง 

ภาวนา และนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เพื่อทำานุบำารุง ให้ความเชื่อเจริญเติบโต 

มั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน (mature faith)

 พระสมณสาส์นนี้เริ่มโดยพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 (Benedict 

XVI)  แต่ไม่จบ  เพราะพระองค์ทรงสละตำาแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (Francis) จึงเขียนต่อจนจบ และประกาศในเดือน

มิถุนายน ค.ศ. 2013   Lumen Fidei จึงได้ชื่อว่าเป็นพระสมณสาส์นที่ถูกประพันธ์

โดยสี่พระหัตถ์ (written by four hands) (เชิญอ่านรายละเอียดในหนังสือ  “2014 

พระพรทั้งสี่”  หน้า 231-236)

l Laudato Si’  (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า) - 24  พฤษภาคม  2015

 เป็นพระสมณสาสน์ที่เหมาะสม ตรงเวลา กับสมัยใหม่ของโลกมนุษย์ใน

ปัจจุบัน  เพราะ Laudato Si  กล่าวถึง การพิทักษ์ปกป้องระบบนิเวศอย่างถูกต้อง  

และแสดงให้โลกมนุษย์ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ระหว่าง

ความห่วงใยธรรมชาติ ความยุติธรรมสำาหรับคนยากจน และหน้าที่ของเราต่อสังคม

และสันติภาพในจิตใจ (รายละเอียดเชิญอ่าน Laudato Si – On Care for our 

Common Hope ในหนังสือ “2016 ชีวิตนี้ห้ามสอบตก”  หน้า 175-192   และหนังสือ   

“2017 ชีวิตที่ต้องเผด็จ”  หน้า 509-516)

คาทอลิกชาวไทย (ต่อจากหน้า 13)
พระสมณลิขิต (Apostolic Exhortations)

•	 “Evangelii Gaudium”  (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร)  - 24 
พฤศจิกายน 2013 Exhortation on the Proclamation of the Gospel in 
Today’s World

 ประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันสิ้นสุด “ปีแห่งความเชื่อ” 

(Year of Faith) ในวันอาทิตย์สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล วันที่ 

24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนิพนธ์พระสมณลิขิตนี้

จากผลของการประชุมสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 13 เรื่อง  “การประกาศพระวรสาร 

ครั้งใหม่”  (New Evangelization)  เพื่อถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน (ประชุม

ระหว่างวันที่ 7-28 ตุลาคม ค.ศ. 2012)

 พระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้  ได้ให้แนวทางการประกาศข่าวดีครั้งใหม่ และ

เป็นป้ายชี้ทาง (guideposts) สู่ความชื่นชมยินดีในการประกาศพระวรสารนี้ด้วย (เชิญ

อ่านรายละเอียดในหนังสือ  “2015 ชีวิตเริงร่า”  หน้า 97-107   และหนังสือ  “2017  

ชีวิตที่ต้องเผด็จ”  หน้า 505-508)

•	  สมณโองการ “Misericordiae Vultus”  (พระพักตร์แห่งเมตตาธรรม) -  

เมษายน 11, 2015;    Bull of Indiction of the Extra-ordinary Jubilee 

of Mercy

 ด้วยสมณโองการนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศเมื่อวันที่ 11 

เมษายน ค.ศ. 2015 กำาหนดให้เวลาระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ถึง 20 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 เป็น  “ปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม”  ปีศักดิ์สิทธิ์นี้มิใช่

เฉลิมฉลองแต่ในกรุงโรมเท่านั้น  แต่ฉลองกันในทุกสังฆมณฑลทั่วโลก

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เน้นว่า “พระเจ้าไม่เคยเบื่อที่จะเอื้อมพระหัตถ์

มายังพวกเรา เพราะพระองค์ทรงสดับฟังเราอยู่เสมอ  เช่นเดียวกับข้าพเจ้า (Pope 

Francis) พรอ้มกบับรรดาพระสงัฆราชและพระสงฆ ์สิง่ทีเ่ราตอ้งกระทําคอื การตอบรบั 

คําเชื้อเชิญให้กลับใจ และยอมจํานนต่อความยุติธรรมในช่วงเวลาพิเศษ ในปีศักดิ์สิทธิ์

แห่งพระเมตตาที่พระศาสนจักรนํามามอบให้” (เชิญอ่านรายละเอียดในหนังสือ  “2016  

ชีวิตนี้ห้ามสอบตก”  หน้า 193-199)
•	 “Amoris Laetitia”   (ความปีติยินดีแห่งความรัก)   -  19  มีนาคม  2016 
Post Synodal Apostolic Exhortation on love in the family. พระสมณลิขิต
เตือนใจ Amoris Laetitia  เป็นผลสรุปของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชเรื่อง
ครอบครัว 2 ครั้ง: -   วิสามัญ   :   เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 หัวข้อเรื่อง   :   
Pastoral Challenges to the Family in the Context of New Evangelization

  -   สามัญ    :   เดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 หัวข้อเรื่อง :    

Vocation and Mission of the Family in the Church and in the  

Contemporary World 

(อ่านต่อหน้า 17)
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 วัดอัครเทวดารา

ฟาแอล  ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพุธที่ 

23 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิ-

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
 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. 

 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.

 วัดพระคริสตกษัตริย์ ปูแป้ จ.ตาก ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประธาน 

สิฐนนทชัย เป็นประธาน (งดจําหน่ายสินค้า)

 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 

เคารพศีลมหาสนิท วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. 

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหา- 

สนิท

 เวลา 08.30-09.00 น. ตั้งศีลและนำาเฝ้าศีลฯ 

โดยคณะพระเมตตา เทเรเซียน

 เวลา 09.00-09.30 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

อัศวินแห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอ-

ปอล

 เวลา 09.30-10.00 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

พลมารีย์ แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

 เวลา 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 12 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดบุญราศีไมเคิ้ล รัว ทับสะแก  ประจวบ- 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เวลา  

10.00 น.

 

 วัดนักบุญเยราร์ด จ.ขอนแก่น ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 12 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

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุดรธานี
ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

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

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 จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 12  

ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเณรฟาติมา 

ท่าแร่ 

kสังฆมณฑลอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธี 

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ 

ศิลาโคตร สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง 

อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี สังฆานุกรสเตเฟน วุฒิชัย 

จันทรักษ์ สัตบุรุษวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย 

จ.หนองคาย โดยบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุ-

วิสัย เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 

2019 เวลา 10.00 น. และฉลอง 350 ปี แห่ง

การสถาปนามิสซังสยามของสังฆมณฑลอุดรธานี 

ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง 

จ.อุดรธานี

 

 

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

รับสมัครเจ้าหน้าที่

ศูนย์คอมมูนิต้า อินคอนโทร
ต.ล�าไทร อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็กหญิง 

ระดับชั้น ป.1 - ม.6 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง   2. อายุ 20-40 ปี 

3. ท�างาน 6 วัน/ สัปดาห์ 

4. มีใจรักงานบริการ ร่าเริง ใจเย็น

มีความรับผิดชอบ รักและดูแลเด็กได้ดี

5.วุฒิการศึกษา จบม.6 ขึ้นไป

มีที่พัก (พักที่บ้านพักของเด็ก)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

สอบถาม คุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม

โทร. 08-6759-4339 

หรือซิสเตอร์อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ 

โทร. 08-8299-3998

เมื่อท่านจะแสวงหาเราท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)
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ที่นี่มีนัด
] 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 หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลังทางด้าน

ร่างกายและจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-

4766 

] วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ฉลองเดือนแม่พระ

สายประคำา 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 “สำารวมจิตภาวนา 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 เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกสำารวม 

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์  

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้นำา 

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม สอบถาม  

โทร. 08-1904-2138, 08-1685-2826 

] คุณพ่อจิตตาธิการและมาเซอร ์อารามคาร์แมล 

สามพราน ขอเชิญร่วมฉลองโมทนาคุณพระและเทิด

เกียรตินักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา วันอาทิตย์ที่  13  

ตุลาคม 2019  เวลา  10.30 น.  พระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เปิดโครงการอบรมการเล่น

เครือ่งดนตรปีระกอบในพธีิกรรม (ตามวัด) โดย อาจารย์ 

เรมีย์  นามเทพ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019 เวลา 

09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน    

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 

2019 ติดต่อโทร. 09-2585-6113 หรือ E-mail : 

prachachart24@gmail.com

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม คุณพ่อมานะชัย  

ธาราชัย / วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน คุณพ่อเอกมัย 

เหลือหลาย เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารีย์  

วัดเซนต์หลุยส์ / วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม เวลา  

14.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสพระคริสตสมภพ

และปีใหม่ ที่วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ ตลาดน้อย

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 ทำาบุญ 3,000 บาทขึ้นไป

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมี 

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com โทร. 06-

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

7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลทำาบุญลุ้นโชค  

2562 โคเออร์ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล 

ทำาบุญลุ้นโชค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน 

ค่าอาหารแก่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง จ. 

สิงห์บุรี  โครงการสงเคราะห์คนชราและคนพิการ จ. 

สระแก้ว และโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสา- 

สมัครโคเออร์รีไซเคิลวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) 

จับรางวัลในวันกตัญญุตาโคเออร์  ที่อาสนวิหารอัส- 

สัมชัญ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 สั่งซื้อได้ที่ 

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

] 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

] ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ แผนกยุติธรรมและ

สันติ (ยส.) ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา 

สังคม

        เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ดำาเนินงานภายใต้สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีความประสงค์

รับเจ้าหน้าที่เลขานุการสำานักงาน  1 ตำาแหน่ง ผู้สนใจ 

เขียนใบสมัครและประสบการณ์ พร้อมแนบหลักฐาน

การศึกษาและภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำานวน 1 ภาพ 

ส่งมาท่ีคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือความยุติธรรมและ

สันติ 114 (2492) ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนน

ประชาสงเคราะห์ แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทร. 0-2277-4625, 0-2275-7783 แฟกซ์ 0-2692- 

4150 หรือที่ E-mail : ccjpthai@gmail.com 

 

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 วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

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 เงินทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้

บรรพชนผู้ล่วงลับทั้งหมดสมทบเข้าในโครงการ

บูรณะวัดนักบุญอันนาหนองแสงหลังปัจจุบัน 

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



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 42 ประจำาวันที่ 13-19 ตุลาคม 2019 หน้า 17

พระสมณลิขิตฉบับนี้  ได้ให้ข้อคิด คำาแนะนำาหลายประการแก่ฆราวาสที่เลือกกระแส-

เรียกชีวิตครอบครัว ไม่ว่าจะโดยผ่านศีลสมรส Sacrament of Matrimony กรณีที่

ทั้งสองฝ่ายเป็นคาทอลิกหรือผ่าน ข้อสัญญาต่างฝ่ายต่างถือ (เป็นคาทอลิกเพียงฝ่าย

เดียว) (เชิญอ่านรายละเอียดในหนังสือ  “2017 ชีวิตที่ต้องเผด็จ” หน้า 537-556)

•	 “Gaudete et Exsultate”  (จงชื่นชมยินดีเถิด)    -   19  มีนาคม  2018  

Apostolic Exhortation on the call to holiness in today’s world  

พระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้  เกี่ยวกับกระแสเรียกของทุกคนที่จะเจริญเติบโต และ

เป็นผู้ใหญ่ขึ้น  เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า......   สภาสังคายนาวาติกันที่สอง ได้

อธิบายให้เราเข้าใจว่า การเรียกใหม่นี้เรียกเราทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานภาพหรือชั้น

วรรณะใด  พระเจ้าทรงเรียกให้ต่างคนต่างเดินในหนทางของแต่ละคนไปสู่ความศักด์ิสิทธ์ิ 

ดังที่พระบิดาทรงความดีบริบูรณ์
•	 “Christus Vivit”  (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์)   -   25  มีนาคม  2019 
Post-Synodal Exhortation to Young People and to the entire People of  
God    เป็นสมณลิขิตเตือนใจฉบับล่าสุดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 เป็นผลสรุปจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชเรื่อง
เยาวชน ช่วงวันที่ 3 ถึง 28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 โดยขอนำาบางข้อมาชูประเด็น ชู
ความสำาคัญ ของเยาวชนผู้เป็น:-
 - “ผู้รักษ์อดีต”  รักษ์มรดกอันดีงาม สวยงาม ธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าให้
ยั่งยืน
 - “ผู้เป็นปัจจุบัน”  อยู่ ณ ที่นี่ (here)   ในขณะนี้ (now)  จึงมีปัจจุบันที่
เติบโต งอกเงย งดงามตามสมัย (contemporary)  ทันสมัย (modern)  และเหมาะ
สมกับสมัยกับรุ่น และชีวิต (relevant)
 - “ผู้เป็นอนาคต”  เสริมสร้าง  สร้างสรรค์ ชีวิต ชุมชน สังคมที่ดี  มีคุณธรรม 
สำาหรับประเทศ พระศาสนจักร และ โลกมนุษย์
31.   พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงสอนเยาวชนจากสิ่งที่ไกลตัวและไม่มีอยู่จริง แต่พระองค์
ทรงสอนจากสิ่งภายในการเป็นเยาวชนที่แท้จริงของลูก ซึ่งพระองค์ทรงร่วมแบ่งปัน 
กับลูก เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับลูกที่จะรําพึงไตร่ตรองพระเยซูเจ้าในวัยเยาว์ตามที ่
ปรากฏในพระวรสาร เพราะพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพวกลูกอย่างแท้จริงและทรงมี
คุณลักษณะทางจิตใจหลายประการในแบบของเยาวชน
32. พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และทรงต้องการให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตใหม่
แห่งการกลับคืนชีพ พระองค์คือความเป็นหนุ่มสาวที่แท้จริงของโลกที่แก่ตัวลง
34. เยาวชนเป็นมากกว่าแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่เป็นสภาวะของจิตใจ นี่คือเหตุผลว่า 
เพราะเหตุใดสถาบันอันเก่าแก่อย่างพระศาสนจักร สามารถรับประสบการณ์การฟื้นฟู
ขึ้นใหม่ 
48.  ทุกวันนี้พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาที่คอยดูแลเราลูกของพระนาง ในการ
เดินทางของชีวิต......  ภายใต้การเฝ้ามองดูของพระมารดา มีพื้นที่ว่างสําหรับความ
เงียบแห่งความหวังเท่านั้น  ทั้งนี้เพราะพระนางมารีย์ประทานแสงสว่างแก่เยาวชนของ 
เราเสมอ
50. โดยอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของเยาวชน พระศาสนจักรสามารถฟื้นฟูความกระตือ- 
รือร้นทางจิตวิญญาณและพละกําลังในการแพร่ธรรมของพระศาสนจักร
85. ที่ประชุมสมัชชาดําเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 เรื่องที่มีความสําคัญสูงสุด  
ณ ที่นี้ พ่อต้องการกล่าวถึงข้อสรุป ในขณะที่ตระหนักว่าพวกเขาก็เรียกร้องให้มี 
การวิเคราะห์มากขึ้นและการพัฒนาความสามารถที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนอง
102. ท่ามกลางเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ที่ทําให้เราเจ็บปวด “องค์พระเยซูเจ้า ผู้ไม่เคย
ละทิ้งพระศาสนจักรของพระองค์ ได้ประทานความแข็งแกร่งและเครื่องมือในการสร้าง
หนทางใหม่แก่พระศาสนจักร”   ช่วงเวลาที่มืดมิดนี้ “ที่ขาดไม่ได้เลยคือความช่วยเหลือ 
อันมีค่าของบรรดาเยาวชน สามารถเป็นโอกาสสําหรับการปฏิรูปที่มีความสําคัญแห่ง 
ยุคสมัย”
110. .....โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีน้ีเก่ียวกับเยาวชน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีลูกอยู่ร่วมกัน 
ลูกจะมีพลังอันย่ิงใหญ่ เม่ือใดก็ตามท่ีลูกมีความกระตือรือร้นกับชีวิตกลุ่มท่ีอยู่ร่วมกัน 
ลูกจะสามารถเสียสละได้อย่างมากต่อผู้อื่นและต่อชุมชน  ในทางกลับกัน การแยกออก 
จากกลุ่มจะทําให้เราหมดพลังความแข็งแรง และทําให้เราตกอยู่ในความเลวร้ายที่สุด
ตลอดช่วงเวลาของเรา
117. เม่ือพระองค์ตรัสถามอะไรบางอย่างกับลูก หรือทําให้ลูกเผชิญกับความท้าทาย 

คาทอลิกชาวไทย (ต่อจากหน้า 14) ในชีวิต  พระองค์ทรงหวังว่าลูกจะมีที่ว่างสําหรับพระองค์ เพื่อผลักดันลูกเพื่อช่วยให้
ลูกเติบโตขึ้น
125. .....พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ในชีวิตของลูกในทุกช่วงเวลา เพื่อเติมเต็มด้วย
แสงสว่างและขจัดทุกความเศร้าเสียใจและความโดดเดี่ยวอ้างว้าง แม้ว่าผู้คนทั้งหมด
ลาจากไป  พระองค์จะยังทรงดํารงอยู่ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้
143. บรรดาเยาวชนที่รัก จงใช้ช่วงเวลาวัยเยาวชนของลูกอย่างดีที่สุด อย่าสังเกต
มองดูชีวิตจากระเบียงหน้าต่าง อย่าสับสนกับความสุข กับเก้าอี้นั่ง  หรือใช้ชีวิตหลัง
จอโทรศัพท์.......   จงมีชีวิต จงมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับตัวเอง จงเปิดประตูกรง
ออกไปและโบยบิน  โปรดจงอย่าเกษียณอายุก่อนเวลากําหนด
147. เหน็ไดช้ดัวา่พระวาจาของพระเจา้ขอใหล้กูมคีวามสขุอยูก่บัปจัจบุนั ไมใ่ชเ่พือ่ 
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต
154. มิตรภาพกับพระเยซูเจ้าน้ันไม่สามารถถูกทําลายได้ พระองค์ไม่เคยละท้ิงเราไป
แม้ว่าในบางครั้งดูเหมือนว่าพระองค์ทรงนิ่งเงียบ เมื่อเราต้องการพระองค์ พระองค์
ทรงทําให้เราพบกับพระองค์ (เทียบ ยรม 29:14)  พระองค์สถิตอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าเรา
ไปที่ไหน (เทียบ ยชว 1:9)   พระองค์ไม่เคยทําลายพันธสัญญาของพระองค์  พระองค์
เพียงแค่ขอเราว่าไม่ให้ละทิ้งพระองค์ “จงดํารงอยู่ในเราเถิด” (ยน 15:4)  แม้ว่า 
เราจะหลงทางออกไปจากพระองค์ “พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไป  เพราะพระองค์
จะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้” (2ทธ 2:13)  
158. .......แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า เก็บรักษาพระวาจาของพระองค์ มอบความ
วางใจในชีวิตของเราไว้กับพระองค์ และเจริญเติบโตขึ้นในคุณธรรม  ทั้งหมดเหล่านี้ 
ทําให้หัวใจของเยาวชนนั้นแข็งแกร่ง นี่คือเหตุผลที่ลูกต้องคอยเชื่อมต่อกับพระเยซูเจ้า 
เพื่อ  “คงอยู่ออนไลน์” กับพระองค์
160. ผู้ใหญ่ด้วยต้องเป็นผู้ใหญ่โดยไม่สูญเสียคุณค่าของการเป็นเยาวชน ในทุกช่วง
เวลาของชีวิตคือพระหรรษทานถาวร  พร้อมด้วยคุณค่าอันยั่งยืนแห่งคุณค่านั้นเอง   
ประสบการณ์ของเยาวชนนั้น ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างดีในใจของเราเสมอไป ยังคงเจริญ
เติบโตและเกิดผลตลอดช่วงวัยการเป็นผู้ใหญ่
191. โลกไม่เคยได้รับประโยชน์  และจะไม่มีทางได้รับประโยชน์จากความแตกแยก
ของผู้คนระหว่างรุ่นกัน.......  ดังคําสอนโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่า  “ถ้าเยาวชนมีความรู้
และพละกําลังก่อนเก่าอยู่แล้ว จะไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาไม่สามารถทําให้สําเร็จได้”
204. .......การเช้ือเชิญบรรดาเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโอกาสต่างๆ ท่ีได้ให้โอกาส 
ไม่ใช่เพียงแค่สําหรับการเรียนรู้  แต่ยังจะต้องเป็นโอกาสสําหรับการสนทนา การเฉลิม
ฉลอง  การร้องเพลง  การรับฟังเรื่องราวอันแท้จริง  และการร่วมมีประสบการณ์ในการ
พบกับพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
217. ในคําหนึ่งของการสร้าง “บ้าน” คือการสร้าง “ครอบครัว”  เป็นการเรียนรู้ที่จะ 
มีความรู้สึกสัมพันธ์กับผู้อื่นมากกว่าเรื่องที่ถือว่าผลประโยชน์......  การสร้างบ้านคือ
การให้อุดมคติให้เป็นรูปเป็นร่างมีเนื้อมีหนัง และทําให้วันและเวลาของเราอบอุ่นมาก
ขึ้น ใส่ใจกันและรู้จักกันมากขึ้น  เป็นการสร้างข้อผูกมัดโดยการกระทําที่เรียบง่าย ใน
ทุกๆ วันที่เราทุกคนสามารถปฏิบัติได้
242. เยาวชนจะต้องได้รับการเคารพในเสรีภาพของพวกเขา  แต่พวกเขาก็ต้องการ
ให้มีผู้ร่วมเดินทางด้วย  ครอบครัวควรเป็นสถานท่ีแห่งแรกท่ีจะร่วมสนับสนุนร่วมเดินทาง  
งานอภิบาลเยาวชนสามารถนําเสนออุดมคติของชีวิตในพระคริสตเจ้า เปรียบเสมือน
ดั่งการสร้างบ้านบนหิน  (เทียบ มธ 7:24-25)

252. “ชีวิตท่ีพระเยซูเจ้าทรงประทานให้เราเป็นเร่ืองราวความรัก เป็นประวัติศาสตร์

แห่งชีวิตที่ต้องการผสมผสานกับตัวเราและหยั่งรากลงในดินแห่งชีวิตของเราเอง.....”

255. กระแสเรียกส่วนตัวของลูกไม่ได้อยู่แค่ในกิจการงานที่ลูกทําเท่านั้น  แต่นั่น

ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงกระแสเรียกนั้น  กระแสเรียกของลูกเป็นอะไรที่มากกว่า

น้ัน กระแสเรียกเป็นหนทางช้ีนําการลงทุนลงแรงและการกระทําของลูกต่อการรับใช้ผู้อ่ืน 

ดังนั้นการไตร่ตรองแยกแยะกระแสเรียกของลูกจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องพิจารณาว่า

ลูกนั้นเห็นศักยภาพที่จําเป็นต่อการแสดงออกว่าเป็นการรับใช้อันเจาะจงต่อสังคม

276. ในการไตร่ตรองแยกแยะกระแสเรียกของลูก  อย่าเฉยเมยต่อความเป็นไปได้

ของการอุทิศตัวลูกเองแด่พระเจ้า  ในฐานะบาทหลวง นักบวช หรือการอุทิศตนในรูปแบบ 

อื่นๆ

287. เพื่อไตร่ตรองแยกแยะกระแสเรียกส่วนตัวของเรา  เราต้องตระหนักว่านั่นเป็น 

การเรียกจากมิตรสหายคนหน่ึงคือพระเยซูเจ้า  เม่ือเราได้มอบอะไรบางอย่างให้กับเพ่ือน 

ของเรา  เราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่  ไม่จําเป็นว่าต้องแพงที่สุด  หรือต้องหามาอย่าง 

ยากลําบาก  แต่เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าจะทําให้พวกเขามีความสุข  
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ตอนที่ 3 เบื้องหลังบทเพลง มีบทเพลง
(อีกหลายบท) 

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย

	 เรื่องราวเหล่านี้เริ่มขึ้นในบ่ายวันหนึ่ง

	 ความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของผมเสมอเวลาท่ีมีโอกาสเดินทางไป 

ร่วมงานเยาวชนโลก	หรืองานต่างๆ	ในระดับโลก	เรามักจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น	ซ้ำาๆ	

กัน	คือ	สิ่งที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์	หรือความพิเศษในห้วงเวลานั้น	นอกจากโลโก้	

และสโลแกนประจำางานแล้ว	 สิ่งที่เราพบเสมอคือ	 “บทเพลง”	 บางทีเราอาจจะ

เรียกว่า	“Theme	Song”

	 ตอนที่เราเริ่มความคิดที่จะจัดทำาเพลงประจำางาน	 เราไม่ได้คิดถึงขนาด

ว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่ถูกให้ความสำาคัญขนาดนั้น	 เพียงแต่โจทย์ในหัวของ

ผมคือ	ทำาให้ดีที่สุด	มืออาชีพไม่อายใคร	แสดงความเป็นไทยให้ชัดเจน	บ่งบอก

ถึงภาพรวมของงานให้ได้	และท่ีสำาคัญ	เปิดโอกาสให้บรรดาศิลปิน	ดารา	นักร้อง

คาทอลิก	 ได้ใช้เวทีนี้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันตามพระพรของพระที่แต่ละ

คนมี	 แต่เมื่อกระบวนการคิดถูกลงภาคปฏิบัติ	 ตลอดเส้นทางผมเชื่อว่าพระจัด

วาง

	 โชคดีท่ีผมเคยร่วมทำาเพลงในลักษณะน้ีมาแล้วกับนักดนตรี	 ท่ีมากฝีมือ	

แม้วัยยังไม่มาก	 ประสบการณ์จากหลายๆ	 เวที	 และการร่วมงานกันทำาให้การ

เข้าใจงานตรงประเด็นได้ง่าย	 ผมส่งสัญญาณไปบอก	 โซ่  ETC  หรือ	 คุณแมน-

ลักษณ์ ทุมกานนท์ เรากำาลังจะมีงานสำาคัญคือการเสด็จเยือนประเทศไทยของ

สมเด็จพระสันตะปาปา	 อาจจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำาเพลง	 คำาตอบที่ผมได้ยิน

วันนั้น	ไม่มีคำาแบ่งรับแบ่งสู้	มีแต่คำาว่า	“ยินดีมากครับ”

	 การทำางานที่สเกลใหญ่ขึ้น	 ต้องการความแข็งแรงนอกจากดนตรีแล้ว	

ยังต้องการความเป็นมืออาชีพ	 ในปีเดียวกันนี้	 ผมได้ยินว่า	 คุณกริช ทอมมัส 

นักดนตรี	 นักร้อง	 นักแต่งเพลง	 นักอะไรสารพัดในแวดวงนี้	 ปัจจุบันเป็นหนึ่ง 

ในทีมบริหารหลักของค่ายเพลงแกรมมี่	 บริษัทแกรมมี่โกลด์	 คุณกริชมาเข้าพิธี 

ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	ผมจึงสอบถามไปทางคุณพ่อรุ่นน้อง	ได้ความว่า	ใช่แล้ว	

และถ้าเราจะติดต่อเขาเพื่อทำาอะไรบางอย่างละ	....หลังจากนั้นผมได้เบอร์และนัด 

มาพบกันที่วัด	คุณกริช	มาด้วยรอยยิ้มริมหนวด	บุคลิกดี	ดูจิตใจงดงาม	คำาพูด

คล้ายๆ	กัน	“ยินดีมากครับ”

	 เมื่อความยินดีมาบรรจบกัน	 การเริ่มงานแห่งความสุขก็บังเกิดขึ้น	 เรา 

นัดกันที่ชั้น  32  ตึกแกรมมี่	 วันแรกของการนัดพบโซ่มาถึงก่อนแล้ว	 ผมมี 

เจ้าหน้าที่ไปหนึ่งคน	 คุณกริช	 รวมทั้งทีมจากแกรมมี่อีก  2-3  คน	 รออยู่ที่ 

ห้องประชุมอยู่แล้ว	 คุณกริชมีงานรออยู่แต่ก็พร้อมร่วมประชุมกับเรา	 โจทย์ที่น่า

ยากที่สุดในวันนี้คือ	เราจะเขียนเพลงออกมาอย่างไร

	 ความคิดท่ีอยู่ในหัวผมซ่ึงผมเช่ือว่ามีความเป็นสากลมากพอคือ	 คำาสอน

ของพระสันตะปาปา	 แต่เราจะเลือกคำาสอนไหนมาบอกเล่าเป็นบทเพลงคำาหนึ่ง

ที่ได้ยินกรอกหูในช่วงเปิดงาน   350 ปีมิสซังสยามคือคำาว่า	 “สะพาน”	และเป็น

คำาเดียวกับที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 เคยตรัสไว้ที่ประเทศอเมริกา	 ใน

ห้วงเวลาที่บริเวณชายแดนร้อนระอุ	 “เราควรจะสร้างสะพานมากกว่ากำาแพง”	

ทุกคนในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกัน	 การทำาเพลงเริ่มขึ้น	 ท่วงทำานอง	 เนื้อหา	 

ถูกขัดเกลาจนที่สุดเนื้อเพลง	 “ให้รักเป็นสะพาน”	 ที่ถูกเขียนโดยคุณชวัลย์วิทย์ 

ยิ่งยศเสนี ที่มีแบรนด์มาก่อนหน้านี้กับโปรเจกต์ 100 ล้านวิว	คูณ 100 ล้านวิว	 

โดยการนำาเอาศิลปินดังๆ	 ที่มียอดวิวในยูทูปร้อยล้านวิวขึ้นไปมาร่วมร้องเพลง

ในโปรเจกนี้	 คุณชวัลย์วิทย์	 แต่งเพลงในชุดร้อยล้านวิวที่ผมเชื่อว่าถ้าเอ่ยชื่อ 

ไม่ต้องนักฟังเพลงเบอร์ต้นๆ	นักฟังเพลงปกติก็นึกออก	เพลงนั้นชี่อว่า	“ให้นาน

กว่าที่เคย”	 (ขับร้องโดย	 Klear  และไผ่ พงศธร คนนี้แหละครับ	 แต่งทำานอง	

ร้อยเปอร์เซ็นต์และเนื้อที่เราขัดเกลาเพียงไม่เกิน  3	 จุด	 และนี่คือเนื้อเพลง 

ฉบับไฟนอล	แล้ว

  	 ให้รักเป็นสะพาน

	 ทุกความรักที่มีให้กันไม่ว่าแห่งใด

	 สันติภาพจะเกิดขึ้นใน	ณ	ที่แห่งนั้น...

	 ทุกความดีที่เราได้ทำาไม่ว่ากับใคร

 	 มิตรภาพจะเกิดขึ้นในหัวใจเช่นกัน...

 

	 ส่งต่อความรักให้ทุกคน

	 ตามพระประสงค์องค์พระผู้ไถ่

	 เชื่อมต่อความรักให้แก่กัน

	 ยอมรับและแบ่งปัน 	ด้วยความจริงใจ...

 

	 (รับ)ให้ความรักเป็นสะพาน

	 เชื่อมเราเข้าไว้ด้วยกัน...

	 ให้เรานั้นรักผู้อื่น

	 เหมือนที่เรานั้นรักตัวเอง...

 

	 ใช้ความรักเป็นสะพาน

	 มอบกายและใจอุทิศ...

	 เมตตาให้ทุกชีวิต

	 สานพันธกิจขององค์พระเจ้า

	 (Love	is	the	harmony

	 Joining	us	endlessly

	 Let’s	share	the	love	to	others

	 As	the	love	of	yourself

 

	 Pour	your	heart	and	your	soul

	 And	body	to	devote

	 The	world	needs	the	kindness	to	encourage	the	mission	of	

GOD)

 

	 โลกจะสวยงาม	ถ้าเรานั้น	ให้ความรักกัน	ดั่งเช่นพระองค์ทรงรักเรา

	 (Our	world	will	be	worth-living

	 If	we	share	the	love	as	well	as	the	love	of	GOD.)

  	                   เบื้องหลังบทเพลงสักเพลงหนึ่ง	มีบทเพลงอยู่อีกหลายบท	ลองมาฟัง 

บทถัดไป	ครั้งหน้า

บรรณาธิการบริหาร
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วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 10.10 น. ที่ชั้น 4 สภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย ศจ.ดร.ประสาทพงษ์  ป้ันสวย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ

เอกภาพคริสตชนไทย สำาหรับ ค.ศ. 2020 หัวข้อในการอธิษฐาน คือ พวกเขา 

แสดงนำา้ใจต่อพวกเราเป็นพิเศษ (เทยีบกจิการอคัรสาวก 28:2) ซึง่คณุพ่อเสนอ 

ดำาเนินสดวก รองประธานคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ได้อธิบายถึง 

ความหมายของหัวข้อดังกล่าว สำาหรับเจ้าภาพด้านสถานท่ีในคร้ังนี้เป็นของ

โปรเตสแตนท์ 

“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา” คุณพ่อแดเนียล มัซซา, PIME เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 

2019 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง จัดฉลองแม่พระบังเกิด วันศุกร์ที่่ 6 กันยายน 

2019

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 มีพิธีบวชพระสงฆ์คณะคามิลเลียนที่ประเทศ

เวียดนาม ก่อนบวช พระสงฆ์บางท่านเคยมาเรียนและใช้ชีวิตนักบวชที่คณะ

คามิลเลียนในประเทศไทย ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 พระ

สงฆ์บวชใหม่ 5 ท่าน ได้รับเชิญในการประกอบพิธีมิสซาแรก ที่วัดน้อยนักบุญ 

คามิลโล สามพราน และมีพิธีอวยพรผู้ป่วยด้วย

คุณพ่อสดใส จันทร์-

โลมา เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ 

ก่อนสอบกลางภาค

ของนักศึกษา ชมรม

นักศึกษาคาทอลิก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันพฤหัสบดีที่

 12 กันยายน 2019 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
คำาสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตอนที่ 10 เยาวชน ในโอบกอดแห่งพระศาสนจักร
 บรรดาบชิอป บาทหลวง ผูอ้ภบิาล และผูใ้หญ่ต้องเรยีนรูถึ้งวธิใีช้ภาษา

ในการสนทนาหรือสื่อสารกับเยาวชน และต้องหลีกเลี่ยงการกดดันต่อเยาวชน

ท้ังชายและหญิงเพ่ือท่ีจะเข้าบ้านเณรหรือเข้าเป็นสมาชิกคณะนักบวช นี่เป็น

พระดำารัสของพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ต่อการประชุม

เรื่องงานกระแสเรียกในยุโรป

  พระองค์ตรัสเพิ่มเติมว่าเมื่อเทคโนโลยีและสื่อสารสังคมใหม่ๆ เข้ามา 

เยาวชนของโลกทุกวันนี้รู้จักที่จะติดต่อคนอื่นอย่างไร “แต่พวกเขาไม่ได้มีการ

สื่อสาร” (คือ contacting BUT no communicating)

  “คดิว่าการสือ่สารเป็นสิง่ท้าทายสำาหรบัเยาวชน” พระสันตะปาปาตรสั  

“เราต้องสอนพวกเขาเกี่ยวกับการสื่อสารและความเป็นหนึ่งเดียวกันว่า 

คอมพิวเตอร์เป็นสิง่ท่ีดีเพ่ือจะมีรปูแบบอะไรสกัอย่างสำาหรับการตดิต่อ เชือ่มโยง 

แต่นี่ไม่ใช่ภาษาสื่อสาร การสื่อสารต้องเป็นภาษาจากใจ ซึ่งเป็นภาษาที่แท้จริง

ในสิ่งที่เขาจะต้องสื่อออกไป”

 (การประชุมสมัชชาเพ่ือการอภิบาลกระแสเรียกในยุโรป ประชุม  

ณ กรุงโรม 7 มิถุนายน 2019)

  Photo by EvandroInetti

“ฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 

แห่แม่พระ โอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชยีงราย โดยคริสตชน

เผ่าอาข่า ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย วันที่ 7 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019 คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เคารพพระธาตุ 

บุญราศีคุณพ่อมารีย์ ยูจีน คณะพระกุมารเยซู ที่อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ


