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จาริกแสวงบุญดินแดนมรณสักขีเกาหลี

ร่วมเสกและเปิดวัดเอฟฟาธา
ชมรมคนหหูนวกคาทอลกิแห่งประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 3)

“ฉลอง 250 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อซางตาครู้ส กุฎีจีน 
และฉลอง 103 ปี วัดหลังปัจจุบัน” 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

พร้อมด้วยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ฉลอง 250 ปี ชุมชนแห่ง

ความเชื่อซางตาครู้ส กุฎีจีน และฉลอง 103 ปี วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน  

หลังปัจจุบัน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ฉลองวัด” บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณฉลองวัดราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางค�า อ.เซกา จ.บึงกาฬ  

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 ปัจจุบันคุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริกูเอส เป็น 

เจ้าอาวาส

ส�านักวาติกันประกาศ
ก�าหนดการเสด็จเยือนประเทศไทย
และญี่ปุ่นของพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2019 เวลา 15.00 น.  ที่อาคารสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวก�าหนดการ

เสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดย มงซินญอร์ ดร. 

วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 4)

ศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลน
จังหวัดพิษณุโลก 

กรมการศาสนา ร่วมกบัองค์การทางศาสนา 5 ศาสนา จดักิจกรรมช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัยและขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (อ่านต่อหน้า 4)
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพบกับสมาชิกสมาคมคนหูหนวก

ในนครรัฐวาติกัน เพื่อสนับสนุนพวกเขา ด้วยการส่งเสริมพันธกิจอันเป็นงาน

ของพระเจ้า  โดยกล่าวชื่นชมสมาคมคนหูหนวกว่า ขณะนี้สมาคมคนหูหนวก 

ได้อุทิศตนเพื่อจัดการแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสิ่งของ 

แบบทิ้งขว้างท�าให้เกิดของเสีย เป็นการช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

พระองค์ทรงเสริมว่า มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท�างานนี้เพื่อ “คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้นส�าหรับคนหูหนวกและการเอาชนะความพิการนี้ ด้วยการสร้างคุณค่าให้

กับทุกมิติ รวมถึงมิติทางด้านจิตวิญญาณด้วย”

 ในขณะท่ีค�าพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับการแปลเป็น

ภาษามือไปพร้อมกันนั้น พระองค์ตรัสว่า “คนหูหนวกย่อมประสบกับสภาพ

ความอ่อนไหว (โดยเฉพาะกับความรู้สึก) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”  เช่นเดียวกับ

หลายคน ท่ีมีความพิการแบบอ่ืนๆ  พวกเขาก็มักประสบกับอคติ  แม้แต่ในชุมชน 

คริสตชนเอง “สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้อง” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงยืนยันว่า คนหูหนวกสอนเราว่า ให้

รู้จักยอมรับในข้อจ�ากัด ยอมรับต่อความอ่อนไหวกับความรู้สึก เราสามารถช่วย

กันสร้าง  “วิธีการเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นจริง”  ซึ่งเป็นสิ่งที่

ตรงข้ามกับความรู้สึกไม่แยแส ไม่สนใจกับสิ่งรอบตัวเลย

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสถึงเรื่อง  “การได้ยินและการฟังเสียง

ของพระเจ้า” “เราไม่สามารถรับรู้และสัมผัสถึงพระเจ้าได้ด้วยหู แต่ด้วยความเชื่อ

ความศรัทธา” ตรัสต่ออีกว่า “เสียงของพระเจ้าสะท้อนอยู่ในใจของเราแต่ละคน 

และทุกคนสามารถได้ยินได้โดยไม่ต้องใช้หู” และทรงเชื้อเชิญสมาชิกคนหูหนวก

ให้ “ช่วยผู้ที่ไม่ยอมรับฟังเสียงของพระเจ้า แม้จะไม่ได้พิการใดๆ  ให้พวกเขา

กลับมาเอาใจใส่ที่จะฟังเสียงของพระเจ้า”

 ในที่สุด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิษฐานภาวนาส�าหรับคน

หูหนวกทุกคนทั่วโลก “โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในสภาพถูกทอดทิ้งและ

ยากจน” พระองค์ทรงอธิษฐานขอให้คนหูหนวกน�าพระพรพิเศษ (ด้วยการฟังเสียง

ของพระเจ้า โดยไม่ต้องใช้หู)  มาช่วยผู้คนในสังคม”  ด้วยความสามารถพิเศษ

ของคนหูหนวกในการมองเห็นและเข้าใจ หรือความสามารถในการแบ่งปันและ

การร่วมมือร่วมใจกันในการท�าสิ่งที่อ่อนโยนและใกล้ชิดกว่าคนปกติโดยทั่วไป”

 ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกประเทศไทย รายงาน 

 บราเดอร์เจมส์ สังฆมณฑลราชบุรี แปล

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญ

คนหูหนวกให้ช่วยผู้อื่น
ในการ“ ฟัง” เสียงของพระเจ้า

 ชมรมคนหหูนวกคาทอลกิแห่งประเทศไทย จดัจารกิแสวงบญุดนิแดน 

มรณสักขีแห่งเกาหลี และร่วมเสกและเปิดวัดเอฟฟาธา เมื่อวันที่ 20-30 สิงหาคม 

2019 มีพระสงฆ์ นักบวช ครูค�าสอน และพี่น้องหูหนวก ร่วมแสวงบุญทั้งสิ้น 

17 ท่าน  นอกจากได้ไปร่วมเสกวัดเอฟฟาธา ซึ่งเป็นวัดส�าหรับคนหูหนวก 

แห่งแรกในเอเชียแล้ว ยังเป็นโอกาสดีส�าหรับสมาชิกของชมรมได้จาริกแสวงบุญ

ไปยังสักการสถานที่ส�าคัญของบรรดามรณสักขีชาวเกาหลีหลายแห่งด้วยกัน เช่น 

บ้านเกิด สถานที่ส�าคัญในชีวิตที่ส�าคัญของนักบุญอันดรูว์ คิมแตกอน หลุมฝัง

ศพของท่าน บ้านเณรนักบุญยอแซฟ บ้านแห่งแรกของเกาหลี ท�าให้ได้เห็นถึง

แบบอย่างของบรรดามรณสักขีชาวเกาหลี เป็นต้น แบบอย่างแห่งความเชื่อของ

บรรดาฆราวาสมรณสักขี ซึ่งมีบทบาทส�าคัญท�าให้พระศาสนจักรเกาหลีได้เริ่มต้น

ขึ้นและยังคงสืบทอดความเชื่อที่เข้มแข็งเรื่อยมาจนถึงวันนี้ และโอกาสนี้ยังท�าให้

คนหูหนวกคาทอลิกจากประเทศต่างๆ ในเอเชียได้มาพบปะและให้ก�าลังใจกัน

ด้วย โดยการประสานงานและให้การต้อนรับดูแลอย่างดีจาก คุณพ่อเบเนดิกต์ 

มิน โซ ปาร์ค พระสงฆ์หูหนวก และจิตตาภิบาลคนหูหนวกของประเทศเกาหลี 

 อนึ่ง คนหูหนวกคาทอลิกในกรุงโซลมีประมาณ 300 คน มีพระสงฆ์

อัครสังฆมณฑลสามารถสื่อสารภาษามือประมาณ 20 คน มีซิสเตอร์ที่ช่วย

อภิบาลและสอนค�าสอนมากกว่า 10 คน

 คุณครูกฤติยา  อุตสาหะ รายงาน

จาริกแสวงบุญดินแดนมรณสักขีเกาหลี

ร่วมเสกและเปิดวัดเอฟฟาธา
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ส�านักวาติกัน (ต่อจากหน้า 2)

กล่าวว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

จะเสด็จมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23  

พฤศจิกายน 2019 ขณะนี้ตารางกิจกรรมต่างๆ ถือว่า 

แน่นอนแล้ว โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะ

เสด็จออกจากกรุงโรม ด้วยเที่ยวบินพระที่นั่ง เวลา 

19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น วันที่ 19 พฤศจิกายน  

มาถึงท่าอากาศยานกองทัพอากาศ ดอนเมือง (บน. 

6) วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 12.30 น. ตามเวลา

ประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน สมเด็จพระ 

สันตะปาปาจะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล คณะทูตานุทูต ที่ตึก 

สันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล แล้วเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล 

มหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ราชวรวิหาร จากนั้นเสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  เพื่อ 

ประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรง- 

พยาบาลคาทอลิกทั้ง 4  โรงพยาบาล นอกจากนี้จะ 

ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วยภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ 

แล้วเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต จากนั้น  

สมเด็จพระสันตะปาปา จะเสด็จไปประกอบพิธีบูชา 

ขอบพระคุณเพื่อประชาสัตบุรุษ ณ สนามศุภชลาศัย   

สนามกีฬาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส ในฐานะที่เสด็จมาเยือนประเทศไทย และ

พระศาสนจักร เปรียบเสมือนพ่อเยี่ยมลูก จึงทรงใช ้

โอกาสพบกับคณะบาทหลวง นักบวชชาย-หญิง นักพรต  

และผู้เตรียมตัวเป็นบาทหลวง ผู้ฝึกหัด ครูค�าสอน  

ภายในวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม พบกับ 

บิชอปของประเทศไทยและของสหพันธ์สภาบิชอป

แห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบ�ารุง โดยทุกสถานที่ที่เสด็จสมเด็จ 

พระสันตะปาปาจะทรงมีพระด�ารัสด้วย 

 หลังจากนั้น ในฐานะที่ทรงเป็นนักบวชคณะ

เยสุอิตจะทรงพบกับคณะนักบวชเยสุอิตท่ีเป็นเสมือน 

พี่น้องของพระองค์ที่ท�างานในเมืองไทย ก่อนเสด็จพบ 

ผู้น�าคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ใน 

ประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้น�าสถาบันอุดมศึกษา 

คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หลังจากน้ัน สมเด็จพระสันตะปาปา จะทรงพบกับเยาวชน 

และจะทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณส�าหรับ

เยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

จากนั้น วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จออกจาก

ประเทศไทย โดยเครื่องบินพระที่นั่ง ที่สนามบินกองทัพ

อากาศดอนเมืองไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

           สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระชนมายุ 

83 พรรษา การเสด็จเยือนเพื่ออภิบาลประเทศไทยและ

ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2019 นับ

เป็นการเสด็จเยือนประเทศในทวีปเอเชีย ครั้งที่ 4 ของ

พระองค์ หลังจากเสด็จเยือนประเทศเกาหลี เดือน

สิงหาคม 2014 ประเทศศรีลังกาและฟิลิปปินส์ เดือน

มกราคม 2015 ประเทศเมียนมาและบังคลาเทศ 26 

พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2017 พระองค์เสด็จเยือน

เอเชียครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 และเป็นครั้งที่ 32 ที่ทรง

มีพันธกิจเพื่อเสด็จเยี่ยมอภิบาลนอกประเทศอิตาลี 

ทั้งนี้การแถลงข่าวด�าเนินการพร้อมกัน 3 ประเทศ คือ 

นครรัฐวาติกัน ไทย และญี่ปุ่น ซึ่งข้อมูลต้องตรงกัน 

โดยคาดว่าจะมีการแถลงการด�าเนินงานอีกครั้งปลาย

เดือนตุลาคมนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แน่นอน 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นพระ 

ประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกพระองค์ที่่ 2 ที่เสด็จ 

เยือนประเทศไทย ต่อจากนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปา ที่เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันทีี่่  

10-11 พฤษภาคม 1984 หรือเมื่อ 35 ปีก่อน

ศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือ (ต่อจากหน้า 2)

โดยเริ่มกิจกรรมวันที่ 3 กันยายน 2019  เวลา  

10.00 น. ที่วัดโพนไทรงาม หมู่ที่ 3 ท่าสะแก 

จ.พิษณุโลก นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดี

กรมการศาสนา ได้น�าคณะศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา 

ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-

ฮินดู และซิกข์  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถวายแด่

พระภิกษุ  สามเณร และศาสนิกชนผู้ประสบภัย รวมทั้ง

มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ

นักเรียนผู้ประสบภัยในพื้นที่อ�าเภอชาติตระการ จ�านวน 

200 คน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายสุทัศน์ วงษ์-

ทับทิม นายอ�าเภอชาติตระการ 

 เวลา 11.00 น. คณะศาสนิกสัมพันธ์ ได ้

เดินทางมาถึงคริสตจักรปากรอง ซึ่งได้รับการต้อนรับ

จากศาสนาจารย์เกษม  จันทร์ทรง ต�าแหน่งศิษยาภิบาล 

คริสตจักรสันติ พิษณุโลก หลังจากนั้นคณะศาสนิก 

สัมพันธ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้าน 

ปากรอง จ�านวน 100 คน 

 เวลา 13.45 น. คณะศาสนิกสัมพันธ์ ได้เดินทาง

ไปถึงโรงเรียนบ้านชาติตระการ โดยนายอภิศักดิ์  ฟอง- 

จางวาง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านชาติตระการให้การ

ต้อนรับ หลังจากนั้นผู้แทนทั้ง 5 ศาสนา ได้กล่าวแนะน�า

องค์กร ให้ก�าลังใจและอวยพรผู้ประสบภัย และมอบ

ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชาติตระการ 

จ�านวน 20 ทุน รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ

ศาสนิกชนผู้ประสบภัยบ้านชาติตระการ จ�านวน  100 

คน  

 เวลา 15.30 น. คณะศาสนิกสัมพันธ์ได้เดินทาง 

มาถึงคริสตจักรคานาอัน ซ่ึงได้รับการต้อนรับจากศาสนา- 

จารย์ ดร.เสมอใจ  ศรีมาลา ต�าแหน่งศิษยาภิบาล 

คริสตจักรคุณานุกูล หลังจากนั้นได้ท�าการมอบเครื่อง

อุปโภคบริโภค จ�านวน 50 ชุด ให้กับคริสตจักรคานาอัน 

  วันที่ 4 กันยายน 2019 เวลา 08.30 น.  

ที่มัสยิดปากีสถาน จ.พิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรี- 

บุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวต้อนรับ 

คณะศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา โดยการน�าของนายพูล-

ศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล ผู้อ�านวยการกองศาสนูปถัมภ์  

อีกท้ังได้รับการต้อนรับจากอิหม่ามฮาพิซ ซาพีกุนนาบี  

ต�าแหน่งที่ปรึกษาท่านจุฬาราชมนตรี และเป็นที่ปรึกษา

กรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดปากีสถาน พิษณุโลก 

หลังจากนั้นได้รับทราบประวัติความเป็นมาของมัสยิด

จากอาจารย์เกซา ดาคูเคล ซึ่งได้กล่าวว่า มัสยิดศาสนา

อิสลามในจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีอยู่แห่งเดียว คือมัสยิด 

ปากีสถาน พิษณุโลก จ�านวนประชากรมุสลิม มีประมาณ  

300-400 หลังคาเรือน เหตุการณ์น้�าท่วมจากน้�าป่า

ไหลหลากในครั้งนี้ ประชากรมุสลิมประสบภัยน้�าท่วม 

ได้แก่ อ.วังทอง อ.บางระก�า อ.เนินมะปราง ซึ่งครั้งนี้

กรมการศาสนา และศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา ได้น�า

เครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้ทางมัสยิดปากีสถาน 

พิษณุโลก จ�านวน 50 ชุด เพ่ือบรรเทาจิตใจ และช่วยเหลือ 

เบ้ืองต้น ส�าหรับกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลน 

จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ นางสาววรินทร  เหมะ ได้

เป็นผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เข้าร่วม

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมณสภา

สื่อสารสังคม สันตะส�านัก



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 44 ประจำาวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2019 หน้า 5

ตอนที่ 263

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 11)

20 กันยายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วงดนตรีแร็พชื่อ “ไม่ได้มาจากโลกนี้” (“Not From 

This World,”) โดยมีกรีเล็กซ์เป็นผู้น�าวงได้ออกเพลงใหม่ 

“สายโซ่แห่งความเมตตา” (“Chain of Kindness,”) 

เพื่อชักน�าผู้คนเข้าใกล้ชิดพระเจ้า  กรีเล็กซ์ กล่าวว่า  

“สักสองหรือสามปีมาแล้ว ผมมีประสบการณ์เข้มข้นรู้สึก 

ใกล้ชิดกับพระเจ้า ตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยตั้งใจว่าเอา 

ของขวัญประการนี้ท�าให้เป็นของประทานจากพระเจ้า

แก่คนอื่นต่อไป”

l แนวคิดหลักของเพลง “สายโซ่แห่งความเมตตา” เป็น 

โครงการร่วมมือกับหน่วยงานมิชชันนารีแห่งสันตะส�านัก 

มันสอดคล้องกับค�าเสนอของพระสันตะปาปาให้จัด

ประชุมเตรียมเดือนตุลาคม 2019 นี้ให้เป็นเดือนพิเศษ

เพื่อมิชชันนารีผู้ออกไปแพร่ธรรม  กรีเล็กซ์ เล่าเสริมว่า  

“ยิ่งกว่านั้น เพลงแร็พสามารถน�าผู้คนให้เข้ามาใกล้ชิด 

กับพระเจ้า เพลงแร็พมีลักษณะหลากหลายเพราะสามารถ

 เดือนตุลาคม เป็นเดือนแม่พระแห่งลูกประค�า 

โดยเฉพาะวันที่ 7 ของเดือนนี้เป็นวันระลึกถึงแม่พระ

แห่งลูกประค�า จึงขอน�าเสนอสายประค�าแบบอื่นๆ 

นอกจากสายประค�าแม่พระ 50 เม็ด และสายประค�า 

พระเมตตาที่เราสวดภาวนากันอยู่แล้วอย่างแพร่หลาย

มงกุฎชาวฟรังซิสกัน หรือสายประค�าแห่งเซราฟิม

 สายประค�าที่มีจ�านวน 70 เม็ดประค�าได้ริเริ่ม

เข้าสู่นักบวชคณะฟรังซิสกันในปี ค.ศ. 1422 และมีการ

เพิ่มบทวันทามารีย์ 2 บท ซึ่งรวมแล้วจะได้จ�านวน 72  

เม็ด ประค�าบทวันทามารีย์ ซ่ึงตามธรรมประเพณีแต่โบราณ 

สายประค�ารูปแบบอื่นที่น่าสนใจ

ของคริสตชนที่เชื่อว่าพระนางมารีย์มีพระชนม์ 72 ปี

เมื่อรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ข้อร�าพึงสายประค�ารูปแบบนี้

จะร�าพึงเร่ืองราวน่าชื่นชมยินดีของพระนางพรหมจารี

มารีย์ 7 ประการ ได้แก่

 1. ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์ว่าจะ

รับเป็นพระมารดาของพระบุตร

 2. พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

 3. การประสูติของพระเยซูเจ้า

 4. พญา 3 องค์เดินทางมานมัสการพระกุมาร

ที่ถ้�าเลี้ยงสัตว์เมืองเบธเลเฮม

 5. พระนางมารีย์พบพระกุมารในพระวิหาร

หลังจากตามหาอยู่ 3 วัน

 6. การประจักษ์มาของพระเยซูเจ้าแด่พระมารดา

หลังจากทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย

 7. การเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และ

ได้รับการสวมมงกุฎเป็นราชินีในเมืองสวรรค์

 ส่วนวันระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ 

กลับมีการสวดสายประค�าในแต่ละช่วงด้วยบทวันทา 

มารีย์เพียง 7 บท (ไม่ใช่ 10 บท) และมีข้อร�าพึง 7 ข้อ 

ดังนี้

 1. ค�าท�านายของผู้เฒ่าสิเมโอน เมื่อแม่พระ

ถวายพระกุมารในพระวิหาร

 2. การเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์

 3. พระเยซูเจ้าทรงหายไป แม่พระตามหา 3 

วัน จึงได้พบพระกุมารในพระวิหาร

 4. พระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าระหว่างทาง

แบกไม้กางเขน

 5. การตรึงพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน และ

พระนางยืนอยู่แทบเชิงกางเขนนั้น

 6. พระนางมารีย์รับพระศพพระบุตรลงมาจาก

ไม้กางเขน

 7. การฝังพระศพพระเยซูเจ้าในพระคูหา

สายประค�าแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ แต่ละช่วงมี 7 

เม็ด

ศิลปินแร็พออกเพลงเตรียมรับเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรม

ใส่ค�าพูดได้มากมาย หากคุณสามารถสรรหาถ้อยค�ามา

ได้ผู้คนก็จะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับข่าวสารที่คุณจะกล่าว 

ซ่ึงในกรณีของเรา ข่าวสารคือพระเจ้า ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง

ผู้คนจะสามารถค�านึงถึงตนเองในเพลงของเรา ทีละเล็ก

ทีละน้อยก็สามารถค้นพบพระคริสตเจ้าได้”
•	 เนื้อเพลง มีว่า “ผมมีชีวิตอยู่เพื่อให้ ไม่ได้อยู่

กรีเล็กซ์ ศิลปินเพลงแร็พ

สายประค�า 70 เม็ด

มงกุฎชาวฟรังซิสกัน

หรือสายประค�าแห่งเซราฟิม 
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5 ชั่วโมงแรกในเรือนจ�ำ
“ผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” (ลูกา 18:14)

 ชายคนหนึง่ไปเย่ียมผูต้้องขงัคนหน่ึง แต่มาถึงทีเ่รอืนจ�าเวลา 10.00 น.  

เรือนจ�านั้นให้เวลาเยี่ยมตั้งแต่ 08.00-15.00 น. นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเยี่ยม 

เขาจึงไม่ทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับการมาเยี่ยม แต่เขาใช้เวลามากกว่า 

2 ชั่วโมง กว่าจะได้เข้าไปที่ห้องเยี่ยม

 ในที่สุดเขาก็มาเยี่ยมเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ต้องรับโทษคดีฆาตกรรม 

ไม่รอลงอาญา เพ่ือนของเขาถูกเรียกตัวไปท่ีห้องเย่ียม เขาไม่รู้ว่าใครอยู่ที่นั่น

เพื่อมาเยี่ยม เขาผอมลงไปเยอะมาก เพื่อนที่มาเยี่ยมไม่แน่ใจว่าเป็นเขาหรือไม่ 

ในตอนแรกผู้ต้องขังจ�าเพื่อนเขาไม่ได้ แต่สักพักก็จ�าขึ้นได้ทันทีว่าใคร

 ผู้ต้องขังกล่าวว่า “ฉันขอถามนายหน่อยสิว่า ในขณะที่คนอื่นมอง

ว่าฉันนั้นเป็นคนเลว เป็นฆาตกร เป็นคนที่ถูกลงโทษ ญาติของฉันก็ไม่เคยมา

เยี่ยมฉัน แต่นายเริ่มเขียนจดหมายให้ฉันและมาเยี่ยมฉันในวันนี้”

 หลังจากหยุดไปสักพัก เพื่อนผู้มาเยือนก็เริ่มกล่าวว่า “ฉันท�าตาม

หน้าที่” เขาหยุดแล้วกล่าวต่อว่า “เพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า เมื่อเราอยู่ในคุก

และท่านก็มาเยี่ยม นี่เป็นสิ่งที่ฉันควรท�า” ผู้เยี่ยมสูดลมหายใจและกล่าวต่อว่า 

“มหีลายสิง่หลายอย่างเกิดขึน้ มีหลายสิง่หลายอย่างเปลีย่นแปลงไป มีหลายอย่าง

ข้างนอกท่ีท�าให้คิดถึงนาย ฉันอยู่ข้างนอกแต่นายอยู่ข้างในนี้ แต่ลองคิด

กลับกัน ถ้าฉันอยู่ข้างในนี้ ฉันก็อยากให้นายมาเยี่ยมฉันบ้างเช่นกัน” เพื่อน 

ผู้ต้องขังพยักหน้าอีกครั้งอย่างซึ้งใจในน�้าใจดีของผู้มาเยี่ยม

 ผู้ต้องขังกล่าวว่า ในคุกเขาได้กลายเป็น “คริสตชนแท้” มากกว่า

การไปเข้าวัดเข้าโบสถ์ในตอนที่เขายังเป็นเด็กเสียอีก พวกเขาต่างเล่าเรื่องของ

แต่ละคนทั้งปัญหาของครอบครัวของผู้มาเยี่ยม เพื่อนผู้ต้องขังก็ให้ก�าลังใจใน

การด�าเนินชีวิตภายนอก ความอดทน ความเชื่อ และความไว้วางใจ การเยี่ยม

ในครั้งนี้ ทั้งสองต่างแบ่งปันให้ก�าลังใจกันและกันในการใช้ชีวิตที่ดูเหมือนจะ

แตกต่างกัน แต่ก็มีความสุขทุกข์เหมือนกัน

 เป็นเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ชายทั้งสองต่างสนทนากันมีทั้งหัวเราะกัน 

บ้างและร้องไห้กันบ้าง จนกระทั่งยามร้องตะโกนว่า “หมดเวลาเยี่ยมแล้ว” 

เขาขับรถกลับบ้านอย่างเงียบๆ รู้สึกเสียใจที่เขารอมานานแล้วกว่าจะไปเยี่ยม

เพื่อนของเขา ใช้เวลาถึง 23 ปี กว่าเขาจะได้ไปเยี่ยมไปหาเพื่อนคนนี้

 

 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า โปรดให้ลูกสัมผัสถึงความรักของพระองค์

และความรักของเพ่ือนพ่ีน้อง เพือ่ให้ลกูมคีวามกล้าหาญทีจ่ะก้าวออกไปช่วยเหลอื 

ผู้ก�าลังตกทุกข์ได้ยาก โปรดให้ลูกมีความสุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ในการเปิดรับความช่วยเหลือของพระองค์ผ่านทางเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง

ได้ด้วยเทอญ อาแมน

เกินตัวตน
 ศาสนิกชนคือผู้มีความเชื่อ

ความเชื่อในศาสนาที่ตนนับถือ
คริสตศาสนิกชนคือผู้มีความเชื่อ
เชื่อพระเจ้าเชื่อการเผยแสดงเชื่อค�าสอน
เป็นความเชื่อที่ส่งทอดกันมา
ในครอบครัวในวัดในพระศาสนจักร
ที่มักจะอยู่ในระดับสติปัญญา
ต้องจ�าให้ได้ว่าเชื่ออะไรบ้าง
เชื่อแล้วต้องท�าอะไรให้สอดคล้อง
แสดงออกเป็นรูปธรรมในศาสนกิจ
แล้วก็วัดความเชื่ออยู่แค่นั้น
ขยันไปวัดไปวาไปสวดไปร่วมพิธีกรรม
ก็ถือว่าเชื่อมาก
ห่างวัดห่างวาไม่ค่อยได้สวด
ก็ถือว่าเชื่อน้อย
พอรู้ตัวก็ได้แต่สวดขอ
“ข้าแต่พระเจ้าโปรดเพิ่มความเชื่อให้ลูกด้วย”
อย่างที่สาวกเคยวอนขอพระเยซูเจ้า
ลงเอยมองความเชื่อเป็นปริมาณ
ทว่า ในความเป็นจริงแล้ว
หากเข้าถึงความเชื่อตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
มีแค่ “เชื่อ” หรือ “ไม่เชื่อ”
หากความเชื่ออยู่ในการเชื่อ “อะไร” บ้าง

 ก็จะมีเชื่อ “มาก” เชื่อ “น้อย”
 เหมือนรู้มากรู้น้อย
 แต่ความเชื่ออยู่ในการเชื่อ “ใคร”
 จึงอยู่ที่ “เชื่อ” หรือ “ไม่เชื่อ” ในตัวบุคคลนั้น
 ที่จะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อมากเชื่อน้อย
 ก็ยังถือว่าไม่เชื่ออยู่ดี
 ความเชื่อในพระเจ้า
 ไม่อยู่ที่เชื่ออะไรบ้างเกี่ยวกับพระองค์
 หากแต่เชื่อในตัวพระองค์

พระองค์ทรงเป็นใครส�าหรับฉัน
ฉันเป็นใครส�าหรับพระองค์
กลายเป็นความเชื่อมั่นเต็มร้อย
น�าไปสู่ความสัมพันธ์..พระองค์กับฉัน
ตามด้วยการเปิดตัวเปิดใจเปิดพื้นที่
ให้พระองค์เป็นพระองค์เต็มที่ในตัวฉัน
ชีวิตของฉันจึงเป็นมากกว่าตัวฉัน
พลังศักยภาพความสามารถของฉัน
และหลุดเลยตัวฉันไป
อะไรที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับฉัน
เป็นไปได้ด้วยฤทธิ์อ�านาจพระเจ้า
อย่างที่พระเยซูเจ้าทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
“หากมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด
สั่งให้ต้นหม่อนถอนรากไปขึ้นในทะเล
มันก็จะเชื่อฟัง...”
พลังแห่งความเชื่อที่ขับเคลื่อนชีวิต
เป็นพลังของพระเจ้าในตัวฉัน
ที่ขับเคลื่อนความคิดความรู้สึกการกระท�าของฉัน
ให้สอดคล้องให้สอดรับ
กับความคิดความรู้สึกการกระท�าของพระเจ้า
เมื่อนั้นชีวิตฉันจากที่ “มี” ความเชื่อ
มาเป็นชีวิตที่ “เป็น” ความเชื่อ 

 ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในทุกสิ่ง 
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(บทสัมภาษณ์โดย มาร์โก รอนคาลลี...30  สิงหาคม ค.ศ. 2019)

 สามเณรอัลบีโน ลูชีอานา บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ 23 ปี  งานแรกในชีวิตสงฆ์คือเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

รับผิดชอบงานอภิบาลสัตบุรุษ ซึ่งเป็นงานที่คุณพ่อลูชีอานาชื่นชอบอย่างยิ่ง ต่อมาท่านได้รับหน้าที่อาจารย์ และ 

รองอธิการประจ�าสามเณราลัย นาน 10  ปี ระหว่างปี ค.ศ. 1937 ถึง ค.ศ. 1947   ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกิด

สงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นเวลาที่ยากล�าบาก  เป็นช่วงปีที่เศร้าหมอง โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี คุณพ่อด�าเนินชีวิต

คร�่าเคร่ง  ท�างานหามรุ่งหามค�่า  ร่วมกิจกรรมทั้งในสามเณราลัยและกิจกรรมในชุมชนวัด  ช่วงเวลาดังกล่าวท่านได้

ศึกษาต่อและได้ปริญญาด้านเทววิทยาจากวิทยาลัยเกรโกเรียนที่กรุงโรม  อย่างไรก็ตามคุณพ่อยังเรียนรู้ถึงเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในโลก ศึกษาถึงชีวิตของผู้ที่อยู่นอกรั้วสามเณราลัย ผู้ซึ่งในภายภาคหน้าคุณพ่อจะท�าหน้าที่วิญญาณรักษ์

แก่บุคคลเหล่านั้น

 และแล้ว ใน ค.ศ. 1947  คุณพ่อมีปัญหาอย่าง

หนักด้านสุขภาพและต้องเข้าพักฟื้นในสถานพยาบาล  

กระนั้นก็ตามผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือได้เลือกคุณพ่อให้ด�ารง

ต�าแหน่งพระสังฆราชผู้ช่วย  และใน ค.ศ. 1958 เป็น

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลเวนิส  พระคุณเจ้าได้เลือก

ค�าขวัญที่จารึกไว้บนตราพระสังฆราชว่า Humilitas  มี

ความหมายว่า “ข้าพเจ้าเป็นเพียงฝุ่นดินและขี้เถ้า บน

ฝุ่นดินน้ีพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานลายลักษณ์อักษรแห่ง

เกยีรตยิศทีม่ชีือ่เสยีงแก่สงัฆมณฑลเวนสิ”  คณุพ่อไม่เคย 

คดิว่าตนเองเป็นคนส�าคัญ  ท่านได้เขยีนว่า “พระสงัฆราช

บางองค์เปรียบตนเองเป็นดังนกอินทรี ที่คาบเอกสาร

และบินในท้องฟ้าที่สูงเพื่อน�าข่าวสารส่งถึงผู้รับ   ส่วนพ่อ 

คดิว่าพ่อเป็นเพยีงนกกระจิบทีร้่องจ๊ิดๆ บนก่ิงไม้สดุท้าย

ของพระศาสนจักร” 

 พระศาสนจกัรเปิดประชมุสภาสงัคายนาวาตกินั

ครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 1962  ขณะนั้นคุณพ่อลูชีอานีเป็น

พระสังฆราชองค์หน่ึง  พระคุณเจ้าบันทึกข้อความว่า 

“สภาสังคายนาบังคับให้พ่อเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และ 

ถูกล้างสมอง” 

 หลังสิ้นสุดสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 

แนวทางงานอภิบาลปรับเปลี่ยนใหม่ในแนวทางของ

ความคิดริเริ่มที่หนักแน่นมั่นคง แต่ในความเป็นจริง

หลายคนตัดสินว่าการกระท�าดังกล่าวคือการปฏิวัติเพื่อ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นั่นเอง 

 เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองทั้งด้าน

เศรษฐกิจ ปัญหาการด�าเนินชีวิตคริสตชน  คุณพ่อลูชี- 

อานีเป็นเจ้าอาวาสที่แท้จริงผู้ซึ่งปฏิเสธทั้ง “ลัทธิจารีต

นิยม” ของผู้ที่ยึดถือประเพณีเคร่งครัด  และ “ลัทธิ

ก้าวหน้า” ของคนสมัยใหม่  พระคุณเจ้ายืนหยัดมั่นคง 

ในเรื่องข้อค�าสอนด้านศีลธรรมของศาสนา ขณะเดียว 

กันมีความเข้าใจในธรรมชาติที่อ่อนแอของมนุษย์  จึง

สามารถรับรู้และเข้าใจในปัญหาต่างๆ ของครอบครัว

อย่างถ่องแท้   ปัญหาประการหนึ่งที่มักถูกเพิกเฉยอย่าง 

ไม่ไยดีในขณะนั้น และยังคงไม่ใส่ใจในปัญหาดังกล่าว

จวบจนปัจจุบัน ได้แก่ปัญหาเรื่องการคุมก�าเนิด  ซึ่ง

พระศาสนจักรไม่ยินยอมให้คริสตชนคุมก�าเนิด  คู่สมรส

จ�านวนมากเมื่อมีบุตรแล้ว และด้วยเหตุผลมากมาย 

บางครั้งก็เป็นเหตุผลส�าคัญ ท�าให้ไม่อาจมีบุตรเพ่ิมได ้

อีก จึงคุมก�าเนิดและท�าให้ตนเองตกอยู่ในสภาพบาป  

พระคุณเจ้าเป็นทุกข์อย่างมากต่อเหตุการณ์นี้  และใน 

การพดูคยุท่านได้แสดงความคดิเหน็อย่างสขุมุรอบคอบ

อย่างตรงประเด็น  พระคุณเจ้าคาดหวังจะให้มีการปรับ

เปลี่ยนข้อบังคับอย่างผ่อนปรนในปัญหานี้ และแล้ว 

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงออกสมณ-

สาส์น “ชีวิตมนุษย์” (Humanae Vita) ที่ปฏิเสธการ 

คมุก�าเนดิ  แม้พระคณุเจ้าจะเป็นผู้ยินดใีนการเปลีย่นแปลง 

แต่พระองค์พร้อมเสมอที่จะนบนอบที่จะปฏิบัติตาม

ข้อความเชื่อของพระศาสนจักร

 ตลอด  33  วันในสมณสมัยปกครองของสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 พระองค์ด�าเนินชีวิต

เรียบง่ายอย่างที่สุดเช่นที่เคยปฏิบัติ   ทันทีที่พระองค์ได้

รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งพระสันตะปาปา คณะพระ

คาร์ดินัลได้ถามพระองค์ว่าจะทรงเลือกใช้ช่ือใดในการ

ด�ารงต�าแหน่งนี้ พระองค์ได้เลือกชื่อ ยอห์น ปอล จาก

ชื่อของพระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ที่ปกครองก่อน

หน้าพระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  

ที่ 23  และสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6  เพื่อ

แสดงจุดยืนว่าพระองค์ประสงค์จะสานต่องานของ 

พระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ดังกล่าว  ตลอด 33 วัน

ในสมณสมัยปกครอง พระองค์ยังคงให้ความส�าคัญใน

เรื่องความยากจนและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1  ทรง

เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่แสดงพระประสงค ์

ที่จะตรัสกับประชาชนที่มาเฝ ้าบริ เวณจัตุรัสหน ้า 

มหาวิหารนักบุญเปโตรจากบริเวณหน้าต่างซึ่งนายจารีต

ไม่เห็นด้วยที่จะท�าเช่นนั้น  การตรัสกับประชาชนโดย 

ไม่อ่านจากเนื้อหาท่ีบันทึกไว้ในกระดาษท�าให้คณะ 

พระคาร์ดินัลและนักการทูตตื่นตกใจ

 ระยะเวลาเพียง 33 วันในสมณสมัยปกครอง

ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1 เพียง

พอที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพระศาสนจักรที่   

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  หากพระองค์ด�ารง

ต�าแหน่งยาวนานกว่าที่เป็น  พระองค์จะมีบทบาทส�าคัญ 

ท่ีร่วมสร้างพระศาสนจักรที่เท่ียงแท้และมั่นคงอย่าง

แน่นอน

หมายเหตุ

 1. ล�าดับสมเด็จพระสันตะปาปา 10 พระองค์ 

จวบจนปัจจุบัน

ล�าดับที่ 

 257.  นักบุญปีโอ ที่ 10       

 สิงหาคม 1903 - สิงหาคม 1914

 258. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15     

 กันยายน 1914 - มกราคม 1922

 259. สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11     

 กุมภาพันธ์ 1922 - กุมภาพันธ์ 1939

 260. สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12     

 มีนาคม 1939 - ตุลาคม 1958

 261. นักบุญยอห์น ที่ 23       

 พฤศจิกายน 1958 - มิถุนายน 1963

 262. นักบุญเปาโล ที่ 6        

 มิถุนายน 1963 - สิงหาคม 1978

 263. สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 1   

 26 สิงหาคม 1978 - 28 กันยายน 1978

 264. นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2         

 ตุลาคม 1978 - เมษายน 2005

 265. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 

 เมษายน 2005 - ลาเกษียณ กุมภาพันธ์ 2013

 266. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส        

 มีนาคม 2013 - ปัจจุบัน

        2. “ข้าพเจ้าเป็นเพียงฝุ่นดินและขี้เถ้า”  อ้างอิง 

ปฐมกาล บทที่ 18  ข้อ 16-33

กว่าจะ...กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดยซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา

ราคา 350 บาท 
จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 
สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801



ปีที่ 43 ฉบับที่ 44 ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8 หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 44 ประจำาวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2019หน้า 8

วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2019

เวลา 10.30 น.

จากถนนสุขุมวิท พัทยากลาง 
เขาซอยสยามคันทรีคลับ ตรงไประยะทาง 10  ก.ม. 

จากทางหลวงหมายเลข 36 เขา ม.ธรรมศาสตร ระยะทาง 4.5 ก.ม. 
สอบถามโทร. 038-415322

พระสงฆ สภาภิบาลและสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเรียนเชิญ

รวมฉลองชุมชนแหงความเชื่อ

พระสงฆ สภาภิบาลและสัตบุรุษ
มีความยินดีขอเรียนเชิญ

รวมฉลองชุมชนแหงความเชื่อ

งดจำห
นาย

สินคา

สู อ อมพระหัตถ
พระ เจ า  

3  มกราคม 1992  
ครบรอบ 27  ป  

แอนโทนี บรรจง 
ชัยสิริโรจน

แอนโทนี บรรจง 
ชัยสิริโรจน

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

ขอใหปาที่รักยิ่ง...
พักผอนในสันติสุข
ของพระเจา
ตลอดนิรันดร

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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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 44 ประจำาวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2019 หน้า 9ปีที่ 43 ฉบับที่ 44 ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 3 พฤศจิก�ยน 2019 หน้� 9หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

ผู้ใดสร้างสันติ  
ผู้นั้นเป็นสุข

(สภษ  11:13)

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

 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"

พักผอนในพระเจ้า 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 11 ป

พักผอนในพระเจ้า 27 ตุลาคม 2008
ครบรอบ 11 ป

ÁÒàÃÕÂ ¨Ñ¹·¹Ò ¡Í§¾Ñ²¹Ò¡ÙÅ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

นายชุณห กิจสกุล
ครบ 25 ป

มารีอา กิมเล้ง กิจสกุล 
ครบ 53 ป

ขอให้วิญญาณของทานได้พักผอนในสันติสุขเทอญ
ขอให้วิญญาณของทาน

ได้พักผอนในสันติสุขเทอญ

เปาโล ประเสริฐ 
โคจริยวัฒน
ครบ 31 ป 

มารีอา ประมวล 
โคจริยวัฒน
ครบ 27 ป 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ขอพระแมมารียโปรดชวยวิงวอนเพื ่อเราเทอญ

มารีอา ลั้ง เจียไพบูลย
1922-1991

ยอหน วิทยา เจียไพบูลย
12 มกราคม 1973
18 มีนาคม 2006

นิโคเดมัส ซัน เจียไพบูลย
1911-1992

มาเซอรแคทรีน
พักผอนในพระเจ้า

24  กันยายน 2019

มาเซอรแคทรีน
พักผอนในพระเจ้า

24  กันยายน 2019

เพื่อทดแทนความรัก...

ผ่อนคลายความคิดถึง...

และเพ่ืออุทิศแด่ผู้จากไป 

ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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
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ปีที่ 43 ฉบับที่ 44 ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 44 ประจำาวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2019หน้า 10

วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

    บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 
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“สมเด็จพระสันตะปำปำ
ทรงตั้งวันอำทิตย์พิเศษ

ทุกปีเพื่อพระคัมภีร์”
หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 
(CHRISTUS VIVIT)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, 

C.Ss.R.

ราคา 80 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 

สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

 ทุกปีนับจากนี้ไป หนึ่งในวันอาทิตย์แรกของปี จะเป็นวันที่เน้นและให้ความส�าคัญต่อพระวาจา

ของพระเจ้า คล้ายกับการเฉลิมฉลองพระกายของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท ในวันอาทิตย์หนึ่งของเดือน

มิถุนายน สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงประกาศตั้งวันอาทิตย์ส่งเสริมพระคัมภีร์

 เป็นวันที่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ ที่ใกล้กับวันที่พระศาสนจักรคาทอลิก ระลึกถึงความสัมพันธ์กับพี่น้อง

ชาวยิว และเช่นกันเป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนนิกายต่างๆ

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสนอให้วันอาทิตย์นั้น เป็นวันส�าคัญของพระคัมภีร์ที่เราควรจะพิจารณา

ไตร่ตรอง อาจมีการแห่ให้ความส�าคัญต่อพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ เป็นพันธกิจ

พิเศษ หรือการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้อื่น

 เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้บิชอปและบรรดาบาดหลวง เตรียม 

บทเทศน์ด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเราไม่สามารถกล่าวค�าอธิบายพระวาจาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา โดยที่

ไม่มีการเตรียมมาล่วงหน้า

 วันอาทิตย์แรกของพระวาจาพระเจ้า จะเป็นวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020
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อย่างโดดเดี่ยว และเพื่อให้แก่ผู้คนผู้ซึ่งไม่รู้ว่า
เขาอยู่ตรงไหน น�าแสงสว่างให้แก่โลก ซึ่งขณะ
นี้ผู้คนมากมายก�าลังถามว่าเมื่อใดคุณจะอยู่
กับพวกเขา ความรักเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด สิ่งอื่น
ไม่มีค่าอะไร ความรักมาเป็นอันดับแรก สิ่งอื่น
รอไว้ก่อนได้ รักและอย่าหยุดให้ ด�าเนินชีวิต
เป็นหน่ึงเดียวกัน แล้วชีวิตจะดีข้ึนถ้าเราร่วมมือ
กัน”

 กรีเล็กซ์ สรุปว่า “ผมคิดว่าเพลงแร็พสามารถ

ท�าอะไรได้อีกมากมายกับแนวคิดหลักเร่ืองการแพร่ธรรม 

เพลงแร็พก�าเนิดมาจากข้างถนน ดังนั้นแท้จริงแล้วมัน

มาจาก “ตัวคุณถึงตัวคุณ” พร้อมกับผู้คน ในที่สุดงาน

แพร่ธรรมก็คือการมั่นคงในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน

ผู้มีความรู้สึกต้องการที่จะมั่นคงในการพบปะ “หน้าต่อ

หน้า” กับผู้คน  ค�าพูดมีพลังส่งผลกับผู้คนซึ่งท�าให้เรา

สามารถท�าอะไรได้อย่างมากมายในแนวคิดเรื่องเพลง 

แร็พกับการแพร่ธรรม”

l คุณสามารถฟังพลงเหล่านี้ได้ในแอปพลิเคชันสปอต- 

ติฟาย (Spotify) และสถานีดนตรีที่ได้รับความนิยม 

ช่องทางอ่ืน รายได้จากบทเพลงเหล่าน้ีจะน�าไปสนับสนุน 

ศิลปินแร็พ (ต่อจากหน้า 5)
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รับสมัครเจ้ำหน้ำที่

ศูนย์คอมมูนิต้ำ อินคอนโทร
ต.ล�ำไทร อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 

เปิดรับสมัครเจ้ำหน้ำที่ดูแลเด็กชำย/เด็กหญิง 

ระดับชั้น ป.1 - ม.6 

คุณสมบัติ

1. เพศชำย/หญิง   2. อำยุ 20-40 ปี 

3. ท�ำงำน 6 วัน/ สัปดำห์ 

4. มีใจรักงำนบริกำร ร่ำเริง ใจเย็น

มีควำมรับผิดชอบ รักและดูแลเด็กได้ดี

5.วุฒิกำรศึกษำ จบม.6 ขึ้นไป

มีที่พัก (พักที่บ้ำนพักของเด็ก)

ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 

สอบถำม คุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม

โทร. 08-6759-4339 

หรือซิสเตอร์อำภรรัตน์ เสนำงค์นำรถ 

โทร. 08-8299-3998

โอกาสปิดเดือนแม่พระลูกประค�า

ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า

เพื่อการบูรณะวัดแม่พระลูกประค�า

กาลหว่าร์

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

19.00 น. ตั้งศีลมหาสนิท

 สวดสายประค�าและอวยพรศีลมหาสนิท

19.30 น. พิธีมิสซา

หลังมิสซามีบริการของว่าง
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CO
ERR

รางวัลที่ 1 มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ 110i จำานวน 1 รางวัล

17974

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำาหนัก 1 บาท จำานวน 2 รางวัล

06782 03785

รางวัลที่ 3 iPad mini 64GB จำานวน 2 รางวัล

25263 48266

รางวัลที่ 4 ทีวีซัมซุง 40 นิ้ว จำานวน 1 รางวัล

13488

รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำาหนัก 2 สลึง จำานวน 5 รางวัล

15367 08810 19812 23868 26158

รางวัลที่ 6 ตู้เย็น Hitachi 2 ประตู 7.7 คิว จำานวน 1 รางวัล

13847

รางวัลที่ 7 สร้อยข้อมือ 1 สลึง จำานวน 5 รางวัล

06749 01334 27184 16389 23666

รางวัลที่ 8 เครื่องฟอกอากาศ Sharp จำานวน 3 รางวัล

18014 03949 17196

รางวัลที่ 9 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Electrolux จำานวน 5 รางวัล

47242 04024 03791 32063 08217

รางวัลที่ 10 เตาอบตั้งโต๊ะ Electrolux จำานวน 5 รางวัล

44427 01008 47004 24557 48479

รางวัลที่ 11 เครื่องดูดฝุ่น Samsung จำานวน 5 รางวัล

34449 28675 01075 42769 42267

รางวัลที่ 12 กาต้มน้ำาไฟฟ้าไร้สาย Electrolux จำานวน 20 รางวัล

37578 34498 01051 08778 20352

23872 11319 00967 01941 13945

31817 18145 27012 14070 42584

03027 14476 18896 33489 39561

รางวัลที่ 13 เตารีดไอน้ำา Phillips จำานวน 20รางวัล

08796 11480 44606 32545 18782

42154 06515 23497 44323 10471

48898 44759 13876 16963 05917

12008 42536 18032 05279 45760

รางวัลที่ 14 พัดลมตั้งโต๊ะ Hatari จำานวน 20 รางวัล

08123 48855 08621 11275 44093

38361 49226 08342 46092 39325

09261 25915 26208 15274 26085

05219 17295 26002 18105 48190

รางวัลที่ 15 หม้อชุด Seagull จำานวน 20 รางวัล

15039 41535 16565 16300 04336

42681 49011 07325 18633 45295

14434 42016 16206 23131 06572

46869 24822 00298 46638 21552

รางวัลที่ 16 หม้อตุ๋น OTTO จำานวน 20 รางวัล

41525 33024 24594 39705 32066

41194 29488 08274 19168 31079

15527 22008 48937 12842 24716

15515 21176 40376 40527 09305

รางวัลที่ 17 เตาย่างบาร์บีคิวจำานวน 20 รางวัล

42183 11407 24736 32504 10609

40023 23337 10654 21378 08612

39668 40191 15205 37172 41615

27058 49054 12264 45216 40424

รางวัลพิเศษ โลตัส Gift card มูลค่า 300 บาท จำานวน 158 รางวัล

00171 04771 10674 28604 39042

33793 04351 10918 27420 39366

33414 03762 12425 26978 40425

33297 03962 13237 26423 40184

42484 04337 13198 29047 38667

16535 01228 11974 29310 41105

43003 01409 12989 16104 43689

17379 01624 12318 30054 43910

43265 15074 17888 30411 43888

41806 02263 18479 30240 44977

42429 02184 18388 30526 16334

43125 02682 23007 30672 41495

42931 02913 20609 44673 48006

43189 03448 20422 44625 47653

17267 03012 20882 31771 46543

33340 05882 22703 32022 47333

18989 05767 21790 45441 47012

43473 40983 23277 34225 45398

11406 15463 23865 34314 45753

19450 06254 25896 41324 45688

15410 06871 28027 44571 49367

00755 06912 27106 35611 46240

00979 06565 28881 35077 46272

13818 09076 27812 35061 48528

13935 08792 25853 32921 48545

14416 08128 26712 36651 36184

14281 08188 24655 37320 22286

14544 07505 24486 36906 34622

14775 09351 24513 37689 22427

31198 09679 27275 38141 21215

31001 10256 25795 38941 34576

04125 10147 22076

ผลการออกรางวัล
บัตรการกุศล ทำาบุญลุ้นโชค

2562

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของรางวัล  
คุณวนิดา อังศุพันธุ์ และ คุณธีรชัย - คุณประทิน ปัญจทรัพย์ 
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ค่ายฝึกอบรมเยาวชน (ต่อจากหน้า 20)

ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มูลนิธิ

โคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม (ชมรมวีเสด) ภายใต้การสนับสนุนจาก 

กองทุนคุ้มครองเด็ก ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพ- 

มหานคร ได้จัดค่ายอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลัง

แห่งความรู้กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความ

ตระหนักถึงคุณค่าศักด์ิศรีของตนเองไม่น�าพาตนเอง

เข้าสู่ความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์  ควบคู่ไปกับ 

การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาและรัก 

สิ่งแวดล้อม 

 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 นายโอภาส   

ศรีสมบูรณ์  ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ ให้การต้อนรับ 

คณะค่ายอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้ 

กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก จากโรงเรียนภาคีเครือข่าย 

12 แห่ง ได้แก่ 1. พระหฤทัยคอนแวนต์ 2. พระหฤทัย

นนทบุรี 3. พระหฤทัยดอนเมือง 4. พระหฤทัยพัฒน- 

เวศม์ 5. อัสสัมชัญ  6. เซนต์คาเบรียล 7. อัสสัมชัญศึกษา  

8. อัสสัมชัญคอนแวนต์  9. เซนต์เทเรซา (หนองจอก) 

10. พระวิสุทธิวงส์ 11. ยอแซฟกรุงเทพฯ 12. นักบุญ 

เปโตร (สามพราน) และบรรยายเรื่องนิเวศของป่าใหญ่  

หลังจากนั้นเวลา 13.30-16.00 น. เข้าสู่กิจกรรม 

ท�าโป่งเทียม ที่เขาใหญ่ ให้กับช้าง การท�าโป่งเทียมนั้น

เป็นการช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จ�าเป็นต่อสัตว์ ท�าให้สัตว์ได้รับ 

สารอาหารอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นในเวลา 18.30-

20.30 น. กิจกรรมฐาน แบ่งออกเป็น 3 ฐาน คือ ฐาน 

ที่ 1 ศาสนากับการด�าเนินชีวิตของเยาวชน ภายใต้คุณค่า

และศักดิ์ศรีความเป็นสตรี และสุภาพบุรุษ  โดยเน้น 

ให้เยาวชนมีความรู้หลักปฏิบัติของ 5 ศาสนา และการอยู่

อย่างเคารพและให้เกียรติต่อกันและกัน ไม่กดขี่ข่มเหง 

ทางเพศกัน เรียนรู้ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักที่จะ

ให้อภัยกัน  ฐานที่ 2 เยาวชนกับสื่อออนไลน์ เป็นการรู้ 

เท่าทันในการเสพส่ือออนไลน์ การเสพและแชร์ส่ือออนไลน์

ด้วยสติ การท่ีเราจะโพสต์ส่ิงใดต้องคิดให้ดีก่อนว่าข้อมูล

ที่แชร์นั้นถูกต้องหรือไม่ หรือจะมีผลกระทบอย่างไรกับ 

ตนเอง ผู้อื่นและสังคมอย่างไรบ้าง?  ฐานที่ 3 ทางเลือก

เดิน 1 : เป็นฐานที่จ�าลองสถานการณ์เกี่ยวกับ “การ

ตัดสินใจ” ในสถานการณ์ต่างๆ โดยให้เด็กระดมสมอง

กันเพื่อหาข้อดี/ข้อเสีย ในการยอมรับ หรือปฏิเสธ  การ

ขอร้อง เป็นต้นในเรื่องเซ็กส์ และภายหลังกิจกรรมครู

แกนน�าจะสรุปในเรื่องเกี่ยวกับการกล้าปฏิเสธความ

ต้องการของผู้อื่น ในกรณีที่อาจท�าให้ชีวิตของเราไม่

ปลอดภัยหรือเกิดผลกระทบตามมาในอนาคต 

 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 เวลา 08.30-

12.00 น. กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและระบบ 

นิเวศ โดยมีเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้ความรู้ 

ตลอดเส้นทาง  โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้ังอยู่ในเขต 

พื้นที่ 11 อ�าเภอ ใน 4  จังหวัด  ได้แก่  อ�าเภอ

ปากช่อง อ�าเภอวังน้�าเขียว จังหวัดนครราชสีมา; อ�าเภอ

นาดี อ�าเภอกบินทร์บุรี อ�าเภอประจันตคาม อ�าเภอเมือง

ปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี;  อ�าเภอปากพลี  อ�าเภอ

บ้านนา  อ�าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก; และ

อ�าเภอแก่งคอย  อ�าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  เป็น

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย  ได้รับการประกาศ 

เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่  18 กันยายน  ค.ศ. 

1962  และได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของ

กลุ่มประเทศอาเซียน” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่

ปกคลุม 2,215.42 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่า

เบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่ง

หญ้า และป่ารุ่นสอง ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้ 

เป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจาก

ระดับน้�าทะเลปานกลาง พืชพรรณมี 3,000 ชนิด, มี

ผีเสื้ออยู่กว่า 189 ชนิด, นกป่ามากมายกว่า 350 ชนิด

และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 71 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ 

ชะนี กวาง และหมูป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่วๆ ไป   

เวลา 15.00-18.00 น. กิจกรรมฐาน 3 ฐาน ได้แก่ 

ฐานที่ 1 สื่อสารไร้สาย ด้วยใจรัก  ฐานที่ 2 ทางที่เลือก 

เดิน 2  ฐานที่ 3 U R SO COOL ในด้านยาเสพติด  

ด้านเพศ และการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งประโยชน์จากฐาน

ทั้ง 3 ฐาน คือ เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตไม่ให้ประมาท 

และใช้ชีวิตอย่างมีสติ แบ่งเวลาเป็นในการด�าเนินชีวิต  

เวลา 19.00-21.00 น. กิจกรรมละครสร้างสรรค์สังคม 

เป็นการแสดงที่ดึงตัวตนของเยาวชนออกมา ให้มีความ

กล้า รู้จักการท�างานเป็นทีม แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ

และเชื่อมั่นในกันและกัน และสามารถคิด วิเคราะห์ 

แยกแยะ อย่างเป็นระบบจนเกิดการแสดงที่ตอบโจทย์

เป็นอย่างดี เวลา 21.00-22.00 น. กิจกรรมแสงเทียน

แห่งศรัทธาด้วยใจอาสา แสงเทียนเปรียบเสมือน การ

ส่องสว่าง ความสงบ ความอบอุ่น ของผู้ที่เป็นเรือจ้าง 

ที่พร้อมส่งให้นักเรียนไปถึงยังฝั่ง และความกตัญญูรู้คุณ

จึงมีความส�าคัญต่อนักเรียน เพราะเป็นการส่งเสริมให้

เยาวชนรู้จักที่จะขอบคุณ  ขอโทษ  ส�าหรับครูนั้นมีหน้าที่ 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้อภัยและให้พร ในส่วนของความ

สัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องนั้น รุ่นน้องยังได้ขอพร  

จากรุ่นพี่ ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน ภาพต่างๆ เหล่านี้ 

ล้วนเป็นภาพแห่งการจดจ�าท่ีมีคุณค่าส�าหรับการเข้าร่วม

ค่ายของเยาวชนในครั้งนี้ 

 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019  เวลา 08.00-

11.00 น. เยาวชนได้ประชุมวางแผนงานกิจกรรมอาสา- 

สมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2020 เพื่อต่อยอด 

กิจกรรมสู่โรงเรียนตนเอง และได้มีการถ่ายทอดงาน 

วีเสด และเกณฑ์การท�างาน ปี 2020 เวลา 11.00 น. 

พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดค่าย 

การปลูกฝังการวางรากฐานควรเร่ิมต้นท่ีเยาวชน

ให้มีความเข้มแข็ง เรียนรู้ในการรักตนเองเป็น มีจิตใจ

ที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสังคม เข้าใจและยอมรับในความ

แตกต่างของแต่ละศาสนา มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก

ในสิ่งที่ถูกต้อง มีความอ่อนน้อมสุภาพต่อผู้ใหญ่ และ 

เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยวีเสดได้จัดกิจกรรม

ผ่านทางมูลนิธิโคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม 

และสิ่งแวดล้อม (ชมรมวีเสด) ภายใต้การสนับสนุนจาก 

กองทุนคุ้มครองเด็ก ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

ได้ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือคาทอลิกในการผลักดัน

กิจกรรมนี้ขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องนับเป็นการ

สนับสนุนเยาวชนไทยให้มีความรู้ และมีความเข้มแข็ง

ในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีจิตอาสา และรักษ์สิ่ง-

แวดล้อม
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 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว 

จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.30 น. พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  วัดแม่พระลูกประค�า บ้านสร้าง ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วดันกับญุกาสปาร์แบร์โทน ีล�าเลยีง จ.ระนอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูรส์ จ.พังงา ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 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. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียน

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101) 

กรุงเทพมหานคร ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ปีที่ 50 

วันเสาร์ที่  26  ตุลาคม เวลา  17.00 น. (หลังพิธีมิสซา 

ร่วมแห่แม่พระรอบวัด) คุณพ่อยอห์น ชัยยะ  กิจสวัสดิ์

เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  เวลา 11.00 น. 

บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน (งดออก

ร้านจ�าหน่ายสินค้า)

 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม มิสซาเวลา 07.30. น. ,  

09.00 น. และ 17.00 น.  มีตามปกติ

 วัดนักบุญยูดา อัครสาวก ชินเขต  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (ก�าหนดการตรีวาร 3 ครั้ง 

เพื่อเตรียมจิตใจ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 

11.00 น. คุณพ่อดาเนียล มาซซา เจ้าอาวาสวัดพระแม่ 

มหาการุณย์ ปากเกร็ด ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม  

คุณพ่อเปาโล ซาลาโมเน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่  

มหาการุณย์ ปากเกร็ด ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 20  

ตุลาคม คุณพ่อเคลาดิโอ โกร์ตี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดพระแม่มหาการุณย์ ปากเกร็ด)

 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 

เคารพศีลมหาสนิท วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

 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.

 วัดแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ 

โรงหมู กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 

พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. คุณพ่อโจเซฟ เอช.  

ไมเออร์, C.Ss.R. เป็นประธาน

 วัดแม่พระสายประค�า หลักห้า ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
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

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

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

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

รุ่งอรุณวิทยา 2 ถนนเทศบาล 20 อ.ปากช่อง จ. 

นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 23  พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง  

บ้านโนนสวรรค์ใต้ ต.หนองไผ่ อ.แกร้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30  พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดพระคริสตกษัตริย์ ปูแป้ จ.ตาก ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี ฉลอง

ชุมชนแห่งความเชื่อ 109 ปี และร่วมยินดีโอกาส 60 ปี 

ชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู วันเสาร์

ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  

มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์
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ที่นี่มีนัด
] 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 ที่วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ ตลาดน้อย 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] ชมรมคริสตชนจีน ขอเชิญร่วมมิสซาภาวนาอุทิศ

แก่วิญญาณของผู้ล่วงลับ ท่ีวัดแม่พระลูกประค�า (กาล-

หว่าร์) วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 สวดภาษาจีน 

เริ่มเวลา 18.00 น. สวดภาษาไทยเริ่มเวลา 19.00 น.  

และพิธีมิสซาขอพระพรพิเศษจากพระหฤทัยอัน

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เวลา 19.30 น. **ได้พระคุณการุณย์

บริบูรณ์ (ขอเชิญท่านน�ารูปภาพของผู้ล่วงลับมาร่วม

พิธีมิสซาด้วย)

] บ้านเณรเล็ก ราชบุรี 60 ปี มีครั้งเดียว วันอาทิตย์ 

ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 รวมพลคนรักบ้านเณร 

มินิมาราธอน  บ้านเณรเล็กราชบุรี ขอเชิญผู้มีใจรัก 

ในการวิ่งและ “ลูกขาว-ฟ้า” ทุกท่าน มาวิ่งไป 

พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 โรงเรียน 

ดรุณาราชบุรี เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ระยะทาง 

3 กิโลเมตร / 5 กิโลเมตร / 10.5 กิโลเมตร 

 ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2019 ค่าลง

ทะเบียน 10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ราคา 400 

บาท, 3 กิโลเมตร ราคา 300 บาท โอนเงินที่ธนาคาร

กรุงเทพ ชื่อบัญชี : นายปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์  เลขที่

บัญชี  530-7-04701-8 

 สอบถามโทร. 09-1814-1260 หรือ 08-

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

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน / วันพุธที่ 18 ธันวาคม

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามคุณวันดี  

เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  9 พฤศจิกายน /  

14 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาที่วัดพระ- 

มหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกาย

และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 

]  วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์   โมทนาคุณพระ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิ- 

กายน 2019  เวลา 10.00 น. ติดต่อโทร.  06-3212-

4220 เฉพาะเวลาราชการ

] 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 :

- 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 

] 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

] 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 ด�าเนินงานภายใต้สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีความประสงค์

รับเจ้าหน้าที่เลขานุการส�านักงาน  1 ต�าแหน่ง ผู้สนใจ 

เขียนใบสมัครและประสบการณ์ พร้อมแนบหลักฐาน

การศึกษาและภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ�านวน 1 ภาพ 

ส่งมาที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและ

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. รับศีลอภัยบาปและ

เริ่มสวดภาวนา 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 เงินท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้

บรรพชนผู้ล่วงลับทั้งหมดสมทบเข้าในโครงการ

บูรณะวัดนักบุญอันนาหนองแสงหลังปัจจุบัน 

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

สงัฆมณฑลสรุาษฎร์ธานี
V วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ วันเสาร์ท่ี 16  พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

สงัฆมณฑลจนัทบรุี
V วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี  

 วันพุธที่  30 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 2 

พฤศจิกายน เวลา 18.30 น. สวดเก้าโฮ่นที่สุสาน 

เวลา 19.00 น. พิธีมิสซาที่สุสาน 

 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 07.00 น.  

สวดเก้าโฮ่นที่สุสาน เวลา 07.30 น. พิธีมิสซา 

ที่สุสาน หลังมิสซามีพิธีเสกสุสาน

เสกสุสาน
สังฆมณฑลราชบรีุ

V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี  

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พิธีมิสซาในสุสาน เวลา 

10.00 น.
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก การสอนลูกให้มีน้�าใจ ในสังคมที่วุ่นวาย

ของยุคสมัยนี้ ถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรท�าอย่างยิ่ง เพราะจิตใจที่เมตตา  คิดถึงหัวอก 

หรือความรู้สึกของคนอื่น จะท�าให้ลูกมีแต่คนรักใคร่ ตกน้�าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้  

ความมีน้�าใจ  คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอก

เห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความ

ต้องการ ความจ�าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

กันและกัน ผู้ที่มีน้�าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ 

ความสุขส่วนตน เพื่อท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสา

ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือท�า เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วม

สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม 

 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้มีน้�าใจ มีไมตรี 

ต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง และความมีน้�าใจเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนสามารถท�าได้ ด้วย

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผู้อื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้คนอื่น

แสดงต่อตนเอง สามารถท�าดีต่อผู้อื่นได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้ให้มากกว่า 

ที่จะเป็นผู้รับ แสดงน้�าใจกับคนรอบข้าง เสียสละก�าลังทรัพย์ สติปัญญา ก�าลังกาย และ

เวลา ให้แก่ผู้เดือดร้อน เท่าที่เด็กๆ จะท�าได้ ดังนั้น ถ้าเด็กมีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ

เกื้อกูล ให้ความรักแก่ผู้อื่น และให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

ด้วยความจริงใจที่มี ก็ย่อมเป็นที่รัก ที่ต้องการ เป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม และเป็นที่

ชื่นชมของผู้อื่นเสมอ การเป็นคนมีน้�าใจ จะท�าให้เด็กมีจิตใจที่ดีงาม เบิกบาน แจ่มใส 

ผิวพรรณผ่องใส มีมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความมีน้�าใจ

แสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ชีวิตก็ย่อมพบแต่ความสุข และหากเด็ก

ทุกคนฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้�าใจ สังคมของเราจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ ที่มีแต่ความ

สันติสุขโดยแท้

 จากค�าสอนของคุณพ่อชาวจีนท่านหน่ึง โดยเป็นเร่ืองราวท่ีคุณพ่อสอนลูกชาย

ให้เป็นเด็กรู้จักคิด มีน้�าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แล้วจะท�าให้ผู้อื่นมอบสิ่งดีๆ กลับมา 

ทั้งยังท�าให้มีอนาคตที่ดี การงานเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

 วิธีการที่พ่อสอนผม……ตอนเด็ก ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก!! หากเจอ

อะไรที่ถูกใจก็ยึดไว้ก่อนคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่สนใจไยดีคนอื่น เพื่อนฝูงหายไปทีละคน

สองคน ญาติพี่น้องในบ้านเอือมระอา สุดท้ายกลายเป็นคนไร้เพื่อนไร้คนคบ ไม่มีใคร

อยากคบคนแล้งน้�าใจอย่างผม

 ค่�าคืนหนึ่ง…พ่อ ยกบะหมี่ร้อนๆ ออกมาจากครัวสองชาม ชามหนึ่งมีไข่ต้ม 

หนึ่งฟองอยู่ด้านบน อีกชามเห็นมีแต่เส้นบะหมี่ล้วนๆ ยุคสมัยนั้น ไข่ไก่เป็นของ 

หายากมีราคาสูง นานๆ ทีหรือในเทศกาลพิเศษจึงจะได้ลิ้มรสไข่ไก่ ตาผมลุกวาวทันที

เมื่อเห็นไข่ต้มสีขาวนวลฟองโตอยู่ในชาม

 พ่อถามผมว่าอยากได้ชามไหน?

 ผมหยิบเอาชามที่มีไข่โดยไม่ลังเล ก�าลังกินด้วยความเอร็ดอร่อย เหลือบไป 

เห็นชามของพ่อมีไข่สองฟองอยู่ข้างล่าง ผมได้แต่เสียดาย ใจร้อนไปหน่อย… พ่อ

สอนผมว่า “จำาไว้ สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด คิดแต่จะเอาเปรียบ 

คนอื่นสุดท้ายคนที่เสียเปรียบคือเรา”

 คืนถัดมา…พ่อเตรียมบะหม่ีออกมาสองชามเหมือนเดิม สภาพเหมือนเม่ือคืน  

คราวนี้ผมคิดว่าผมฉลาดขึ้น ขอเลือกชามที่ไม่มีไข่ พ่อมองหน้าผมอย่างเงียบๆ ไม่

ปริปากพูดอะไรสักค�า ผมรีบน�าตะเกียบคุ้ยเส้นบะหมี่ แน่ใจว่าวันนี้ต้องได้กินไข ่

สองฟอง แต่ปรากฏว่าทั้งชามมีแต่เส้นบะหมี่ไม่มีอะไรอยู่ข้างล่าง

 พ่อพูดกับผมว่า “ลูกเอ๋ย อย่ามั่นใจกับประสบการณ์ของตนเองเกินไป 

บางครั้งชะตากรรมก็ต้องการหลอกลวงหรือทดสอบเรา มันอาจจะผิดพลาด 

หรือผิดคาดต่างจากประสบการณ์ครั้งก่อนๆ  ไม่ต้องโกรธ ไม่ต้องเศร้า  นั่นก็แค่

บทเรียนชีวิตบทหน่ึงท่ีควรต้องจดจำา  เร่ืองพวกน้ีคงต้องประสบพบเจอด้วยตัวเอง

ไม่มีสอนกันในห้องเรียน”

 คืนที่สาม…พ่อเตรียมบะหมี่ออกมาสองชามเหมือนเดิม มีไข่หนึ่ง ไร้ไข่หนึ่ง  

พ่อให้ผมเลือกก่อน แต่ผมได้บอกพ่อด้วยความจริงใจว่า “พ่อครับ พ่อเป็นผู้ใหญ่   

พ่อเป็นคนเสียสละเล้ียงดูผมมามากแล้ว พ่ออยากได้ชามไหน เชิญพ่อเลือกไปก่อน

เถอะครับ” พ่อไม่ได้ปฏิเสธ พ่อยกเอาชามที่มีไข่ไป ผมก็แน่ใจว่า ชามผมต้องมีแต่

เส้นบะหมี่ล้วนๆ แต่กลับปรากฏว่า ชามของผมมีไข่สองฟองโตๆ ซ่อนอยู่ข้างล่าง  

พ่อเงยหน้าขึ้น แววตาพ่อเต็มไปด้วยแววแห่งความรักและห่วงใย “ลูกรัก จำาไว้ 

อย่าได้ลืมถ้าลูกเป็นคนมีน้ำาใจคิดถึงคนอ่ืนก่อนเสมอ ส่ิงดีๆ ในชีวิตก็จะแวะเวียน

มาหาลูก แต่หากชีวิตลูกต้องประสบพบเจอคนที่แล้งน้ำาใจบ้าง ก็ไม่ต้องไปใส่ใจ 

ถือโทษคนจำานวนน้อยเหล่านั้น จงรักษาความมีน้ำาใจของเราต่อไป”

 ค�าพูดของพ่อ…ท�าให้ผมละอายใจอย่างที่สุด!!!

 จากนั้นเป็นต้นมา…ผมจ�าค�าสอนของพ่อไม่มีลืม ไม่ว่าจะท�าอะไร เจอใคร 

หรือท�าธุรกิจกับใคร ผมมักจะคิดถึงหัวอกหรือความรู้สึกของคนอื่นด้วย ผมเริ่มเป็น

คนมีน้�าใจ   เริ่มมีแต่คนรักคนชอบ เริ่มมีคนอยากคบค้าสมาคมกับผม แล้วมันก็จริง

อย่างที่พ่อท�านายไว้ สิ่งดีๆ วิ่งเข้ามาหาผมในชีวิตมากมาย ตอนนี้ผมมีครอบครัว 

ที่อบอุ่น  มีสังคมที่ห้อมล้อมไปด้วยคนดีๆ และธุรกิจของผมมีแต่เจริญรุ่งโรจน์ไม่รู้จัก

จบจักสิ้น ขอบพระคุณส�าหรับค�าสอนดีๆ ของคุณพ่อ ผมรู้ซึ้งแล้วว่า…. พ่อพยายาม

ทุกวิถีทางที่จะปลูกฝังให้ผมเป็นคนดีไม่เห็นแก่ตัว นี่เป็นตัวอย่างบทหนึ่งที่พ่อสอด

แทรกเข้ามาในชีวิตผมตั้งแต่เด็ก โลกทัศน์ของผมค่อยๆ เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว ผม 

ขอถือโอกาสส่งมอบสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไปให้ทุกๆ ท่าน และถ้าจะกรุณาส่งต่อๆ กันไป 

ก็น่าจะเป็นเร่ืองท่ีดีงาม สังคมท่ีดีมีน้�าใจไมตรีต่อกัน ช่วยกันพัฒนาคนละไม้คนละมือ  

แม้จะกินเวลา แต่สังคมต้องดีขึ้นแน่นอน และที่ส�าคัญที่สุด อย่าลืมปรับปรุงตัวเราเอง

เสียก่อน แล้วสิ่งดีๆ ในชีวิตจะบังเกิดขึ้นกับเราไม่จบไม่สิ้น…  (“ขจรศักดิ์” แปลและ

เรียบเรียง 2/9/17 www.facebook.com/Flintlibrary) แล้วพบกันใหม่ กับเสียง

เยาวชนฉบับหน้า....สวัสดีครับ
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ตอนที่ 5 ตระเตรียมความพร้อมและ
ทบทวนอดีต จากจดหมายฉบับนั้น

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย

	 ผู้คนส่วนหน่ึงคงหลับไปแล้ว	 งานเขียนของผมมักไม่ค่อยเลือกเวลา	

บางทีความคิดก็มายามเช้าตอนที่สมองโล่งโปร่งสบาย	 บางทีก็มายามสายเมื่อ

เวลาเร่งไล่หลัง	 หรือบางทีก็มาในค�่าคืนที่เงียบสงบ	 วันนี้ความคิดที่วนเวียนถูก

จัดวางในค�่าคืนที่เงียบสงบ	จะเป็นความนิ่งเฉยเก็บอาการหรือตื่นเต้นปีติเมื่อนับ

ถอยหลังแล้วพบว่า	อีกเพียง	38	วันเท่านั้น	องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

จะเสด็จเยือนประเทศไทย

	 จนถึงวันนี้มีคนปรารถนาดีมากมายเดินเข้ามาทักทาย	 และบอกว่า	 ขอ

พวกเขาได้ร่วมบญุไปด้วยกันกับเรา	 การระดมทนุเพ่ือช่วยในกจิกรรมการรับเสดจ็

การมาเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 เต็มไปด้วยความเสียสละ	 ซึ่ง

ยอดรวมฟังแล้วก็สัมผัสได้ว่า	 คริสตชนเราเป็นคนมีใจดี	 แน่นอนความมีน�้าใจ

อาจจะท�าให้รู้สึกไขว้เขวข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนัก	 ไม่มีใครคิดจะเอาเงินมาแลกกับ 

ที่นั่ง	 และคงไม่มีใครคิดจะขายที่นั่งเหล่านั้น	 และถ้าใครอุตริคิดจะขายจริง	 ที่นั่ง

มุมไหนหรือที่จะได้ใกล้ชิดจริง	 ถ้าไม่ใช่บนพระแท่นประกอบพิธีที่มีแต่บรรดา

สมณะผู้ร่วมพิธีหลัก	น�้าใจยังไหลมาผ่านทางการขอมาช่วยเสริมเติม	อาหาร	น�้า	 

การบริการออกบูธ	 ออกซุ้ม	 น�้าใจยังมาทางการร่วมแรงร่วมใจน�าค�าสอนของ

สมเด็จพระสันตะปาปามาให้เห็นเป็นจริงในการจัดงาน	 เช่น	 การเชิญชวนการ

ไม่ใช้ถุงพลาสติก	 การแยกขยะ	 และการจัดเก็บความสะอาดให้ทุกอย่างกลับคืน 

เหมือนตอนเริ่มงาน	 ฯลฯ	 สิ่งที่ผมพบตลอดเส้นทางคือการทอดสะพานแห่ง

ความดีงาม	 การช่วยเหลือเสียสละ	 การแบ่งปันน�้ามิตร	 น�้าจิตน�้าใจ	 แน่นอนว่า	

ปัญหามีแน่	 อุปสรรคก็มีเยอะ	 ความไม่เข้าใจกันก็มีมหาศาล	 แต่ถ้าเรามีน�้าใจดี 

ซะอย่าง	 ถ้าเราไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไป	 ผมเชื่อว่า	 เวลาที่เหลือ	 พลังของ 

ครสิตชนไทย	 ร่วมกบัรฐับาลในฐานะเจ้าบ้าน	 เพือ่ต้อนรบัพระองค์ท่านมาบ้านเรา 

จะออกมาอย่างดี	 สวยงาม	 และมีวิถีคริสตชนศาสนาแห่งความรักและการ 

แบ่งปัน	สอดแทรกอยู่ในทุกอย่างของวิธีปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆ

	 สิ่งหน่ึงที่น่าสนใจเวลาท�าอะไรคือประสบการณ์	 ประสบการณ์คือเรื่อง

ที่ผ่านมาให้เรียนรู้	 มันสอนเราและมันยังให้บทเรียน	 ที่ไม่มีในต�ารา	 น่าสังเกต 

ที่ตั้งแต่ต้นปีเรามีงานใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	 เรามีงานพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู	 อายุครบ	90	ปี	 รอบนั้นมีหลายๆ	 เรื่องที่ต้องจัดเตรียม	 เรามีงานเปิด	

350	 ปีมิสซังสยาม	 มีการเดินทางมาของพระคาร์ดินัลฟิโลนี่	 ผู้ใหญ่คนส�าคัญ	

เจ้ากระทรวงประกาศพระวรสารของวาติกัน	 แต่ละสังฆมณฑลในวาระนี้	 เรามี

ครบรอบ	75	ปีบ้าง	50	ปีบ้าง	25	ปีบ้าง	มันเป็นการมาถึงพร้อมๆ	กัน	แต่ละ

สังฆมณฑลมีกิจกรรมที่ต้องถือว่างานใหญ่ประจ�าปี	ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เองก็มีงาน	 100	 ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 ไม่นับรวมงานประสานความสัมพันธ์ 

ที่ดีขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้นระหว่างศาสนา	 งานสื่อมวลชนเองที่กระจายกว้างขวาง	 

ร่วมงานกับหลายภาคส่วน	 งานสังคม	 งานการศึกษา	 งานเยาวชน	 ฯลฯ	 สิ่ง 

เหล่านี้เมื่อมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อแล้ว	 ล้วนเป็นการส่งเสริม	 และเตรียม

การณ์สู่งานส�าคัญระดับประเทศไปอย่างต่อเนื่อง	 ผมเชื่อเช่นนั้นและผมสัมผัส 

สิ่งเหล่านี้มาได้ตลอดอย่างไม่มีข้อกังขาใด

	 ประสบการณ์การรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ประเทศไทย	 ไม่ใช่

เป็นครั้งแรก	 เมื่อ	35	ปีที่แล้ว	นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา	 ได้

เคยเสด็จมาที่นี่	เอกสารหนา	400	กว่าหน้า	วางอยู่ข้างเตียงเป็นการรวมเอกสาร

ส�าคัญที่เกิดขึ้นในวาระนั้น	ผมเปิดอ่านอยู่บ่อยๆ	 เห็นร่องรอยและเรื่องราว	 เห็น

ความเหมือนและความต่าง	ในวันเวลาที่การเตรียมการถูกมอบหมายโดยยุคสมัย

หนึ่ง	 และวันเวลาที่ยุคที่สื่อยังต้องรอข่าวจากส่วนกลาง	 มากไปกว่าใครๆ	 ก็ท�า

หน้าที่สื่อได้	 ยุคที่ความปลอดภัยและการอารักขาผู้น�า	 อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	

แต่สิ่งหนึ่งจากเอกสารที่ผมประทับใจที่สุดคือ	จดหมายลายมือเขียน	ลงวันที่	30	

มีนาคม	1984	จดหมายนั้นมีใจความส่วนหนึ่งว่า

	 “พ่อเชื่อว่า	 ทุกคนมีความดีใจและรู้สึกตื่นเต้น	 ที่จะมีโอกาสถวายการ

ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	ในประเทศของตนเอง	ระหว่าง

วันที่	 10-11	 พฤษภาคมที่จะถึงนี้	 พระองค์เสด็จมาประเทศไทยครั้งนี้เพื่อเยี่ยม

เยือนทุกคนในฐานะบิดา	 พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกๆ	 ของพระองค์ทุกคน

เสมอ

	 พ่อเองมีความภูมิใจและดีใจทุกครั้ง	 ตามข่าวดาวเทียมในโทรทัศน์	 ไม่

ว่าพระสันตะปาปาของเราเสด็จไปประเทศใด	 พระองค์ได้รับการต้อนรับอย่าง

มโหฬาร	 สมพระเกียรติเสมอ	 พ่อก็เข้าใจว่า	 คริสตังค์เมืองไทยทุกคนก็มีความ

ปรารถนาและต้องการถวายการต้อนรับพระองค์อย่างดีที่สุด	เช่นเดียวกัน.....”

	 35	 ปี	 เจตนาของการเสด็จมาของพระสันตะปาปา	 ความรู้สึกของ 

คริสตชน	 ความตั้งใจของผู้ใหญ่ที่ทูลเชิญและเตรียมการต้อนรับ	 ผมเชื่อว่าไม่

เปลีย่นไป	น่าจะเข้มข้นกว่าเดมิ	และน่าจะเข้มแข็งมากข้ึน	ดใีจท่ีได้ทบทวนจดหมาย

ฉบับนั้นอีกครั้ง	 แม้ว่าจริงๆ	 แล้วจะเป็นจดหมายระดมขอความช่วยเหลือเรื่อง

งบประมาณในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	 แต่ก็เป็นจดหมายท่ีแสดงถึงความหนึ่ง

เดียว	 ความเป็นพ่อ	 เป็นลูก	 เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน	 ที่บิดาสูงสุดก�าลัง

จะมาเยี่ยมพวกเราถึงบ้านของเราเอง	 ประสบการณ์ที่สั่งสม	 และจดหมายเก่าๆ	 

ฉบับหนึ่งอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหมายหมุดแห่งการ 

เดินทางมาและการท�างานร่วมกัน	อ้อ...จดหมายฉบับที่ว่านี้ลงชื่อ พระคาร์ดินัล

ม.มีชัย กิจบุญชู

บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองภายในวัดซางตาครู้ส” คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ เป็น

ประธานพิธบีชูาขอบพระคุณฉลองภายในวดัซางตาครูส้ กุฎจีนี และแห่พระธาต ุ

ไม้กางเขนรอบหมู่บ้าน วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019

“เข้าเงียบ” คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย น�าเข้าเงียบกลุ่มอาสาประกาศข่าวดี 

ประจ�าวัด (PMG BKK) ช่วงบ่ายตั้งศีลมหาสนิท และพิธีบูชาขอบพระคุณ  

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019 ที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

“ฉลองแม่พระไถ่ทาส” วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019 ฉลองแม่พระ

ไถ่ทาส โดยพระสงฆ์บวชครบ 25 ปี คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ คุณพ่อ 

มาโนช สมสขุ และคุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ ท่ีวดัคอนเซป็ชญัแห่งพระแม่เจ้า 

ทางวัดได้ร่วมแสดงความยินดี โอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อทั้งสาม

“แสวงบุญ” วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระ

บังเกิด งานอภิบาลและครอบครัวคาทอลิกอัสสัมชัญ ทั้งสองแผนกได้ร่วมกัน

จัดกิจกรรมแสวงบุญวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โอกาสฉลอง 350 ปี การก่อตั้ง

มิสซังสยาม  โดยภาคเช้าได้ไปเยี่ยมน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสที่ศูนย์คอมมูนิตา อิน- 

คอนโตร อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี รวมทัง้ได้มอบปัจจัยและสิง่ของต่างๆ  ช่วยเหลอื 

น้องๆ  หลังจากนั้นได้ร่วมมิสซาโดยมีคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ  เป็นประธาน

พิธี  และไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศม์ อยุธยา  มอบปัจจัยมอบ

ของใช้  มอบความรักแก่พี่น้องที่ด้อยโอกาสและก่อให้เกิดพลังความสามัคคี

และความรักในครอบครัวคาทอลิกอัสสัมชัญ  โดยมีภราดาภูวรินทร์  เขมรัช-

อานนต์ จิตตาธิการในการจัดแสวงบุญครั้งนี้
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ค�าสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตอนที่ 12 หากระแสเรียก ที่นี่

 โดยอ้างถึงพระด�ารัสของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 พระสัน- 

ตะปาปาฟรานซิส ตรัสว่า “พระศาสนจักรเจริญเติบโตด้วยการดึงดูดใจคน 

ไม่ใช่ด้วยการบังคบัให้ผูอ่ื้นมานบัถอืศาสนา” และทรงชวนให้คดิถงึเวลาในอดตี

เมื่อคณะนักบวชชาวอิตาเลียนเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์เมื่อต้นปี ค.ศ. 

1990 เพื่อหากระแสเรียกมายังประเทศอิตาลี

 การหากระแสเรียก “ไม่ใช่เรื่องไปแสวงหาที่อื่น เพื่อที่จะน�าเขามาเป็น

ซิสเตอร์” หลายคณะฯ “ชักจูงเพื่อจะน�าเด็กสาวมาด้วยไปด้วย” พระองค์ตรัส 

“พ่อต้องการให้เร่ืองนีม้คีวามชดัเจน  เพราะว่าเจตนารมณ์แห่งการบงัคบัให้ผูอ้ืน่

กลับใจนั้นเป็นการท�าร้ายตัวเราเองมากกว่า”

 (การประชุมสมชัชาเพือ่การอภบิาลกระแสเรยีกในยโุรป ประชมุ ณ กรงุ

โรม  7 มิถุนายน 2019)
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ศนูย์คริสตศาสนธรรมสงัฆมณฑลนครราชสมีา จดัอบรมผูน้�ากลุม่ยวุธรรมทตู 

สังฆมณฑลนครราชสีมา วันที่ 27-28 กันยายน 2019 ที่ศูนย์มิสซังเขต

นครราชสีมา มีครูเข้ารับการอบรมจ�านวน 32 ท่าน

ค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลัง
แห่งความรู้กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2019 (อ่านต่อหน้า 14)

อัครสังฆมณฑลโซล (เกาหลีใต้) เชิญ 9 ประเทศ ในอาเซียน 62 ท่าน ไปร่วมงานสัปดาห์จาริกแสวงบุญเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2019  

เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์มรณสักขี และประกาศข่าวดีใหม่ ประเทศไทยมีสมาชิกจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง (6 ท่าน) เชียงใหม่ (7 ท่าน) เข้าร่วม


