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(อ่านต่อหน้า 4)

สัมมนาผู้ร่วมงานประกาศข่าวดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก จัดสัมมนาผู้ร่วมงานประกาศข่าวดี เรื่อง การประกาศ 

ข่าวดีในพระศาสนจักรไทย เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2019 ห้องประชุมยวง นิตโย บ้านผู้หว่าน สามพราน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 120 ท่าน ประกอบด้วย  

บิชอป 2 ท่าน พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสผู้ร่วมงานประกาศข่าวดีจาก 10 สังฆมณฑล จ�านวน 100 ท่าน และวิทยากร 18 ท่าน

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. โดยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ หลังพิธีมีการตั้งศีลมหาสนิท ที่อารามคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ 

 เวลา 16.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน หลังพิธีมีเสกดอกกุหลาบ 

คุณพ่อบรีซ เทสตู คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ที ่

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
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ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิก (ต่อจากหน้า 1)

จัดค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36 

ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 

2019 โดยจัดขึ้นที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน  

จ.นครปฐม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม  

ภายใต้พระวรสาร “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 

ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก 1:38) 

โดยในแต่ละวันน้องๆ เยาวชนได้มีกิจกรรมดังนี้

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019 หัวข้อประจ�าวัน...วันแห่ง

การต้อนรับสู่ดินแดนมิสซังสยาม 

 วันนี้เยาวชนจากทั่วประเทศ ได้สัมผัสกับ 

ความอบอุ่น เช่นเดียวกับความรู้สึกอบอุ่นของบรรดา 

มิชชันนารี เมื่อ 350 ปีที่แล้ว ที่ชาวสยามต้อนรับ 

พวกท่านอย่างอบอุ่น พิธีการต้อนรับจากเจ้าภาพ โดย 

การแห่กลองยาวไปสู่ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ พร้อมประพรม 

น�า้เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของไมตรจิีตอันดีงาม ต่อด้วยการ 

ละเล่นร�ากระทบไม้ การละเล่นไทยๆ และการต่ออุโมงค์ 

รีรีข้าวสาร เมื่อเยาวชนเข้าสู่สถานที่รวมพลแล้ว เจ้าภาพ 

โดยคุณวรปรัชญ์ ครองหิรัญ ประธานผู้ประสานงาน 

เยาวชนกรุงเทพฯ และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ 

ผู้จัดการแผนกเยาวชน กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงกฎ 

กติกาการอยู่ร่วมกันใน 5 วันนี้ เยาวชนจะได้แสดงออก 

ซึ่งการอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

และเยาวชนจะได้รับความสนุกสนาน ที่แฝงไปด้วย 

ข้อคิด สาระความรู้ จากกิจกรรมที่ท�าร่วมกัน ผู้เข้า 

ร่วมค่ายประกอบด้วย พระสงฆ์ 11 ท่าน ซิสเตอร์  

11 คน ผู้ประสานงาน 27 คน ทีมงานและพี่เลี้ยง  

68 คน และเยาวชนจากทั่วประเทศอีก 374 คน รวม 

491 คน 

 “พระองค์ไม่พูดมากแต่ทรงท�าเป็นแบบอย่าง 

พระเจ้าเห็นคุณค่าของเรามากกว่าที่เรามองตัวเอง”  

บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส 

แผนกเยาวชน ในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายผู้น�า

เยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 36 อย่างเป็นทางการ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019 หัวข้อประจ�าวัน... 

ย้อนรอย เพื่อเรียนรู้อดีต 

 เริ่มต้นวันนี้ ด้วยพระพรที่เปี่ยมล้น ในพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ “การภาวนาที่จะเกิดผลคือมีประสบการณ์ 

กับพระเจ้า คนชั่วยังเอาของดีๆ ให้กับลูกตัวเองและ 

พระบิดาเจ้าล่ะ จะไม่ให้เราเลยหรือ แต่การขอนั้นต้อง 

ขอในสิ่งท่ีดี การเรียนดีต้องมีความตั้งใจ การเป็น 

คริสตชนต้องมีความเชื่อศรัทธาที่ม่ันคง” บทเทศน ์

ส่วนหนึ่งโดยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุข

องค์แรกแห่งสังฆมณฑลเชียงราย 

 จากนั้น เยาวชนร่วมเรียนรู้...ย้อนเรื่องราว...

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรไทย โดยคุณพ่อธีรพล 

กอบวิทยากุล ผู้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน

ด้านสาขาประวัติศาสตร์พระศาสนจักร และช่วงบ่าย

เข้าร่วมกิจกรรมฐานส่งเสริมความเข้าใจในการเดินทาง 

ของประวัติศาสตร์พระศาสนจักรไทยตามยุคสมัย

ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ตั้งแต่อยุธยา ธนบุรี 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น - ตอนปลาย และยุคแห่งการเฉลิม 

ฉลอง 350 ปี มิสซังสยามและกิจกรรมสุดท้ายของวัน  

“เรียงถ้อย ร้อยค�าภาวนา ด้วยกตัญญุตา สู่บรรพชน” 

พธิรีะลกึถงึเมลด็พนัธุแ์ห่งความเชือ่ ทีพ่วกท่านเหล่านัน้ 

ได้ยอมอุทิศตน หว่านความเชื่อลงบนแผ่นดินเกิดของ 

พวกเรา

(อ่านต่อหน้า 13)
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วันผู้อพยพและผู้ลี้ภัย (ต่อจากหน้า 20)

(สามารถหาได้ในอุดมสาร ฉบับที่ 43 ประจ�าวันที่ 20-

26 ตุลาคม 2019) และสอดคล้องกับการรณรงค์ของ

สหพันธ์คาริตัสในหัวข้อ Share the Journey เพื่อ 

ร่วมเดินทางกับผู้อพยพและผู้ล้ีภัย ส�าหรับการจัดกิจกรรม

สร้างการมีส่วนร่วมของพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยม ี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์

ของผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ตลอดจนรับทราบการท�างาน

ของพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรท้องถ่ิน 

ในประเทศไทย 2) ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนพหุ-

วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  3) ร่วม

เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรสากล รณรงค์วันของ 

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสากล

ในวันงานมีพิธีมิสซารณรงค์วันของผู้อพยพ

และผู้ลี้ภัย หลังจากนั้นมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ

งานศิลปะ Share the Journey ในหัวข้อ “รักแบ่งปัน” 

และ “เราคือพี่น้องกัน” จากศูนย์คาทอลิกทั้ง 3 ศูนย์

ในพื้นที่ คือ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพ

ย้ายถิ่น ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้าย- 

ถิ่น และศูนย์มาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น หลังจากนั้น 

ชมนิทรรศการรูปภาพ และรับชมการแสดงของเยาวชน

ลูกหลานของผู้อพยพย้ายถิ่น ชุดชนเผ่าชาน และมิงกา

ลาบา ในงานมีผู้เข้าร่วม 300 คน 

อนึ่ง การจัดงานวันผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย 

สากลนี้ พระศาสนจักรได้แยกจัดในหลายพื้นที่โดยยึด 

เอาชุมชนท่ีมีผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่จ�านวน

มาก เช่น วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ และ 

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ การท�างานกับบรรดา

ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยนี้ มีแผนกผู้อพยพย้ายถิ่น

และผู้ถูกคุมขัง (NCCM) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรมตา่งๆ ในการเอาใจใสด่แูลผู้อพยพเหลา่นี ้เชน่ จดั 

ศูนย์การศึกษาส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่หลายสิบแห่ง 

ท่ัวประเทศ ในพ้ืนท่ีท่ีมีจ�านวนผู้อพยพย้ายถ่ินมาท�างาน 

รณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิแรงงาน และให้ความ

เอาใจใส่ในเร่ืองของการจดทะเบียนเข้ามาท�างานให้ 

ถูกต้องตามกฎหมายไทย เพ่ือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์  

และการถูกเอาเปรียบแรงงาน จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนา 

ทักษะอาชีพ และอื่นๆ 

ทั้งนี้ ในนามของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล

กลุ่มผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ขอขอบพระคุณบรรดาโรงเรียน 

วัด คุณพ่อ ซิสเตอร์ และหน่วยงานทั้งหลายที่ให้การ

สนับสนุนงานในการส่งเสริมและให้บริการกับบุคคล 

ทั้งหลายเหล่านี้

 จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ คือ

 1. เสริมสร้างแรงบันดาลใจและสืบสานงานจาก

บรรดาธรรมทูตที่ได้ประกาศความเชื่อถึงพระเจ้าให้กับ

ปวงชนชาวไทยตลอด 350 ปีที่ผ่านมา

 2. เพื่อให้ผู้ที่ขับเคลื่อนงานประกาศข่าวดีสู่

ปวงชนได้มาพบปะกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างแรง

บันดาลใจ สร้างเครือข่ายในการท�างาน และหาแนวทาง

ในการท�างานประกาศข่าวดีที่เหมาะสมกับบริบทของ

แต่ละสังฆมณฑล 

 การสัมมนาเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดย 

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และกล่าวต้อนรับ

และชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ 

 ช่วงแรกของการสัมมนา คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษ-

เจริญ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทเรียน 10 ประการจาก

สมณลิขิต Maximum Illud พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระ

สันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ดังนี้ คือ 

 1. สงครามคือการท�าลายตัวเองของการประกาศ 

ข่าวดี

 2. การท�างานแบบต่างคนต่างท�า ท�าให้พลังการ 

ประกาศข่าวดีลดน้อยลง

 3. ยึดพระบัญชาของพระเยซูที่ให้เราออกไป

ประกาศข่าวดีเป็นหลัก

 4. ดูแบบอย่างความร้อนรนและการอุทิศตน

ของบรรดามรณสักขีและนักบุญธรรมทูต

 5. คนๆ เดียวก็ท�าให้คนรู้จักพระเยซูเจ้าได้

จ�านวนมาก (นักบุญฟรังซิสเซเวียร์)

 6. ท�างานเพื่อพระเจ้ามิใช่ท�าเพื่อผลประโยชน์

ทางโลก

 7. ต้องมีชีวิตฝ่ายจิตที่เข้มแข็ง คนชื่นชมคนดี

มากกว่าคนเก่ง

 8. ฆราวาสมีความส�าคัญมาก

 9. ต้องมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและร่วมมือกัน

 10. พระแม่มารีย์เป็นดวงดาราแห่งการประกาศ

ข่าวดี

 ช่วงท่ีสองของการสัมมนา คุณพ่อธีรพล กอบ- 

วิทยากุล เป็นวิทยากร ได้ให้ความรู้ในเรื่องบทเรียน 7 

ประการ จากประวัติศาสตร์ 350 ปี มิสซังสยาม ดังนี้ 

 บทเรียนที่ 1 พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

 บทเรียนที่ 2 ใจถึง พึ่งได้  

 บทเรียนที่ 3 สู้ไม่ถอย

 บทเรียนที่ 4 ล้มแล้วลุก เริ่มใหม่เสมอ 

 บทเรียนที่ 5 จับจองที่ดิน  สร้างวัด 

 บทเรียนที่ 6 ท�าไม่ไหว หาคนช่วย 

 บทเรียนที่ 7 ดังแล้วแยกวง 

 และช่วงที่สาม ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการ

สัมมนาในวันแรกนี้ เป็นการแบ่งปันการประกาศข่าวดี 

ในบริบทต่างๆ จากบรรดาพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส 

ดังนี้ 

 การประกาศข่าวดีในสลัมกับคนชายขอบสังคม

โดยคุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ 

 การประกาศข่าวดีด้วยการส่งเสริมชีวิตครอบครัว

โดยคุณสายชล  ศีติสาร และคุณพจนา  ศีติสาร 

 การประกาศข่าวดีกับพี่น้องต่างความเชื่อโดย 

คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์   

 การประกาศข่าวดีในสถานที่ท�างาน โ ด ย คุ ณ

นิรมล  สุขวัฒนางกูร 

 การประกาศข่าวดีด้วยการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย

โดยคุณเมธา เหลืองรุ่งนภา

 การประกาศข่าวดีท่ามกลางคนยากจน โดย 

คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ 

 การประกาศข่าวดีกับผู้พิการทางการได้ยิน

โดยคุณณรงค์  ถนอมเล็ก

 การประกาศข่าวดีกับคนพิการซ้�าซ้อน โดย 

คุณมโนรัตน์  เติมนาค

 การประกาศข่าวดีกับผู้ถูกจองจ�า โดยซิสเตอร์

ขวัญเรียม เพียรรักษา  

 การประกาศข่าวดีกับบุคคลชั้นสูง โดยคุณ 

ศรินทร เมธีวัชรานนท์

 การประกาศข่าวดีในโรงเรียน โดยคุณกมลา 

สุริยพงศ์ประไพ

 การประกาศข่าวดีกับเด็กและเยาวชน โดยคุณ 

จตุพล  แก้วมีศรี

 การประกาศข่าวดีกับผู้ใหญ่ โดยคุณกฤติยา 

อุตสาหะ

 การประกาศข่าวดีกับกลุ่มชาติพันธ์ุ โดยเจ้า-

หน้าที่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่

 การประกาศข่าวดีด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสาร

มวลชน  โดยคุณพ่ออนุชา  ไชยเดช  

 การสัมมนาในวันที่ 6 ตุลาคม 2019 เริ่มต้น

จากการแบ่งปันพระวาจาและอาหารเช้า หลังจากนั้น 

ในช่วงแรกเป็นการประชุมกลุ่มของแต่ละสังฆมณฑล

เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมกับเขตปกครองของ

สังฆมณฑลของตนและในช่วงที่สองเป็นการน�าเสนอ

แนวคิดเรื่องการประกาศข่าวดีในแต่ละสังฆมณฑลและ

ปิดการสัมมนาด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบิชอป 

ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประธานกรรมาธิการฝ่าย 

ธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

 โอกาสนี้ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อ�านวย-

การสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประเทศไทย ได้

ขอบคุณผู้อ�านวยการ PMS และผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่าย

ธรรมทูตทุกท่านที่ได้มาร่วมสัมมนาผู้ร่วมงานประกาศ

ข่าวดีในคร้ังน้ี และได้กล่าวสรุปว่า การแบ่งปันการประกาศ 

ข่าวดีในบริบทต่างๆ (Best practice) ที่ได้น�าเสนอ

แสดงให้เห็นว่างานประกาศข่าวดีท�าได้ในทุกบริบท 

ของชีวิต คนๆ เดียวสามารถประกาศข่าวดีแห่งความรัก 

ของพระเจ้าโดยน�าความรักไปมอบให้บุคคลเป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนระดับสังฆมณฑล หน่วยงาน 

องค์กร มีส่วนอย่างมากในการวางนโยบาย ด�าเนินการ 

สนับสนุน ประสานงาน ให้ทุกกิจการของพระศาสนจักร

เป็นการประกาศข่าวดี ส่ิงท่ีส�าคัญ การแบ่งปันการประกาศ 

ข่าวดีในแต่ละบริบทท่ีผู้ประกาศข่าวดีแต่ละคนน�าเสนอ 

นั้น เมื่อได้รับฟังแล้ว ขอให้แต่ละสังฆมณฑล น�าไป 

ต่อยอดหรือท�าให้เกิดผลต่อไป เช่น การเยี่ยมเยือน 

ผู้ป่วย การประกาศในสถานที่ท�างาน การประกาศข่าวดี 

กับผู้พิการประเภทต่างๆ การประกาศข่าวดีในเรือนจ�า 

การประกาศข่าวดีกับเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และการใช้

สื่อต่างๆ  ฯลฯ ถ้ามีแล้วก็ขอให้ท�าให้ดียิ่งขึ้น ถ้ายังไม่มี 

ขอให้น�าไปเริ่มท�าในแต่ละสังฆมณฑล ซึ่งมีประโยคที่

มักได้ยินบ่อยๆ คือ เรารู้แล้ว เราท�าแล้ว เรามีแล้ว ซึ่ง

ก็นับว่าดี แต่ขอให้ริเริ่มท�าในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็น 

Best practice ของแต่ละสังฆมณฑล เพื่อให้คริสตชน

แต่ละคนเป็นศิษย์ธรรมทูต เป็นเชื้อแป้งให้คนอื่นต่อไป 

สัมมนา (ต่อจากหน้า 2)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน ศาลาธรรมเมืองมักดาลา ทะเลสาบกาลิลี

 ราวกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาผู้เขียนได้มี 

โอกาสกลับไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอิสราเอล  

ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้มีสถานที่ใหม่ 2 แห่งที่ไม่เคยไป 

มาก่อนเพราะเพิ่งสร้างอาคารสถานที่ขึ้นเพื่อต้อนรับ

นักท่องเที่ยว นั่นคือ 1. “ศาลาธรรมเมืองมักดาลา”  

ที่ปัจจุบัน สันตะส�านักแห่งกรุงโรมเป็นผู้ดูแล ศึกษา  

ก่อสร้างอาคารและรักษาสถานท่ีโบราณทางประวัติศาสตร์

ของศาลาธรรมเมืองมักดาลาแห่งนี้   2. “โดมุสกาลิลี”   

หรือบ้านแห่งกาลิลี อันเป็นสถาบันอบรมและเป็นบ้านเณร 

ก่อสร้างโดยกลุ่มวิถีคริสตชน จากประเทศอิตาลี (The 

Neocatechumenal Way) ต้ังอยู่บนชายทะเลสาบกาลิลี  

อันเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก จะขอพูดถึงศาลาธรรม

เมืองมักดาลาสักเล็กน้อยเพราะเป็นสถานท่ีท่ีพระเยซูเจ้า 

ทรงเคยประทับเทศนาสั่ งสอนและทรงประกอบ 

พระภารกิจที่ตรงนี้ในอดีตอย่างแน่นอน

มักดาลา

 เมืองมักดาลาในสมัยโบราณเร่ิมเป็นชุมชนใหญ่

ในช่วงเวลาที่วัฒนธรรมกรีกก�าลังรุ่งเรือง (Hellenistic 

Period) สมัยเฮลเลนิสต์หรือช่วงเวลาวัฒนธรรมกรีก

รุ่งเรืองถือกันว่าเริ่มขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคตของ 

อเล็กซานเดอร์มหาราชในปี 323 ก่อนคริสตศตวรรษ 

จนมาสิ้นสุดลงราวปี 146 ก่อนคริสตศตวรรษซึ่งเป็น

ปีที่สาธารณรัฐโรมันได้รับชัยชนะต่อดินแดนส�าคัญของ

กรีซ หรืออาจจะด�าเนินต่อมาถึงปี 30 ก่อนคริสตศตวรรษ

เมื่อมาเสียราชอาณาจักรทอเลมีในอียิปต์แก่จักรวรรดิ 

โรมันซ่ึงเป็นดินแดนสุดท้ายที่ยังคงรักษาอารยธรรม 

เฮลเลนิสต์  สมัยเฮลเลนิสต์เป็นสมัยที่เป็นการก่อตั้งราช- 

อาณาจักร และเมืองต่างๆ ของกรีกในเอเชียและแอฟริกา) 

ต้ังอยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบกาลิลี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  

เป็นหมู่บ้านท�าการประมงที่รุ่งเรืองในช่วงเวลานั้น และ

จักรวรรดิโรมันบุกเข้ายึดครองในปี ค.ศ. 67 เมืองนี้ตั้ง

อยู่ตรงเชิงเขาอาร์เบล ตามเส้นทางการค้าที่มีชื่อถนนว่า  

วีอา มาริส มักดาลาเสื่อมสลายจมอยู่ใต้ดินจนกระทั่งปี 

ค.ศ. 2009 เมืองมักดาลาก็กลับปรากฏออกมาให้เราได้

พบเห็น นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานบ่งชี้ว่าเคยเป็น

ชุมชนของชาวยิวเมืองมักดาลา ที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่

พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนฝูงชนและรักษาผู้เจ็บป่วย (มธ 4: 

23-25) รวมทั้งสตรีผู้ท�าให้ถิ่นฐานของเธอเป็นที่รู้จักกัน 

ในพระวรสารคือ มารีย์ มักดาลา ทุกวันนี้มีผู้มาเยือน

ทั้งคนในพ้ืนที่และจากนานาชาติเดินทางมาชื่นชม

ประวัติศาสตร์และความเชื่อตามธรรมประเพณี ท�าให้

เมืองมักดาลากลายเป็นสะพานเชื่อมประวัติศาสตร์

ของชาวยิวและคริสตชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ศาลาธรรมในศตวรรษแรก

 ศาลาธรรมเมืองมักดาลาถูกค้นพบในปี ค.ศ.

2009 ฝังอยู่ใต้พื้นดินขุดลงไปเพียง 30 เซนติเมตร 

เป็นศาลาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ขุดพบเจอในแคว้น

กาลิลีและเป็นหนึ่งในเจ็ดศาลาธรรมท่ีมีอายุอยู่ในช่วง

ศตวรรษที่ 1 เท่าที่พบเจอในประเทศอิสราเอล เหรียญ

กษาปณ์ที่พบเจอที่นี่มีอายุอยู่ในช่วง ค.ศ. 5 ถึง 63 

เหรียญที่สภาพสมบูรณ์ที่สุดที่ใช้ในปี ค.ศ. 29 น�าเรา

ให้หวนคิดถึงช่วงเวลาแห่งพระภารกิจค�าเทศน์สอนต่อ

สาธารณชนอันน่าประทับใจของพระเยซูเจ้า ณ ศาลาธรรม 

รอบทะเลสาบกาลิลี (มธ 4:23 / มก 1:39)  รูปภาพเม็ด

หินโมเสกและภาพวาดปูนเปียกเผยให้เห็นถึงอิทธิพล

วัฒนธรรมกรีก-โรมันในช่วงเวลากษัตริย์เฮโรดปกครอง

แคว้นยูเดีย (40 - 4 ก.ค.ศ.) ห้องเล็กๆ ที่พื้นปูด้วย

ภาพหินโมเสก ด้านทิศใต้ของศาลาธรรมดูคล้ายจะเป็น

ที่ประดิษฐานของพระคัมภีร์โตราห์ ตรงกลางของศาลา-

ธรรมมีหินมักดาลาวางตั้งอยู่

หินมักดาลา

 หินมักดาลาเป็นสิ่งท่ีโดดเด่นท่ีสุดชิ้นหนึ่ง 

ในการขุดพบศาลาธรรมแห่งนี้ เชื่อว่าเป็นหินที่ใช้ตั้ง

ประดิษฐานม้วนพระคัมภีร์โตราห์และหนังสือประกาศก

ม้วนอื่นๆ เป็นเครื่องหมายแทนพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม 

ภาพสลักนูนต่�าบนหินด้านหนึ่งเป็นรูปเชิงเทียน 7 กิ่ง  

(Menorah) ขาตั้งเชิงเทียนมีสามขาเหมือนกับภาพ

เชิงเทียนที่พบบนผนังก�าแพงหินในบ้านของชาวยิวที่มี 

ฐานะช่วงปี 100 ก.ค.ศ. - ค.ศ. 100 ท่ีขุดพบในเยรูซาเล็ม 

(พิพิธภัณฑ์ Burnt House Museum, Herodian 

Quarter/Wohl Archaeological Museum) บ่งชี้ว่า 

ที่มักดาลาท�าแท่นหินนี้ขึ้นคล้ายเป็นตัวแทนเชิงเทียน

เจ็ดกิ่งที่ตั้งอยู่ในพระวิหาร ลายรูปดอกกุหลาบที่สลัก
(อ่านต่อหน้า 11)

บริเวณที่เชื่อว่า  

เป็นศาลาธรรม

เมืองมักดาลา

หินมักดาลา

วัดน้อยแห่งการชุมนุม

วัดน้อยเรือ
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เปิดใจรับพระ
“วันนี้  ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว” (ลูกา 19:9)

 หญิงวัยชรานอนป่วยอยู่บนเตียงที่บ้านของเธอ หลังจากการผ่าตัด

และการให้ยาเคมีบ�าบัด อาการของเธอก็ดูทรงๆ ทรุดๆ อยู่ตลอดเวลา โลก 

ใบนี้ของเธอช่างดูมืดมนตั้งแต่เธอพบว่าเธอป่วยเป็นมะเร็ง เธอกระวนกระวาย

ใจและเป็นทุกข์ใจอย่างมาก เพราะเธอได้ใช้เวลาหลายปีในการต่อสู้กับความ

เจ็บปวดเช่นนี้ ความเจ็บป่วยของเธอนั้น ท�าให้เธอไม่มีความสุขเลยส�าหรับ

การฉลองวันเกิดครบ 54 ปีของเธอที่ครอบครัวและเพื่อนได้จัดฉลองให้เธอ

 เมื่อสามสัปดาห์ก่อน หลังจากนั้นแพทย์แจ้งให้เธอทราบว่าจะไม่มี

การรักษาเพ่ิมเติมอีก เพราะตลอดเวลาหลายปีของการรักษา ทั้งเคมีบ�าบัด 

การผ่าตัด และการฉายรังสี ถึงตอนนี้จะไม่มีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว

  เมื่อทราบข่าวนี้ เพื่อนหลายคนต่างมาเยี่ยมเยียนและให้ก�าลังใจเธอ 

มีเพ่ือนคนหนึ่งได้เข้ามาเยี่ยมและแนะน�าให้เธอท�าสมาธิ สวดร�าพึงภาวนา 

และนั่นช่วยท�าให้เธอมีจิตใจที่สงบขึ้น และดูเหมือนว่าความเจ็บปวดนั้นก็ได้

ค่อยๆ บรรเทาหายไปเรื่อยๆ อย่างดี

 ในค�่าคืนหนึ่งเธอรู้สึกว่า เธอไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรอีกแล้ว เธอรู้สึกว่า 

สบายและมคีวามสขุท่ีนอนอยูบ่นเตยีงผูป่้วยทีแ่สนนุม่สบายนี ้ท่ามกลางสมาชกิ 

ในครอบครัวและเพื่อนสนิทของเธอที่ห้อมล้อมเธอไว้ เธอไม่ได้กล่าวอะไรกับ

พวกเขา เธอยิ้มให้พวกเขา และเธอก็หลับตาลงอย่างสุขสงบในใจของเธอ

 เธอสิ้นใจอย่างสงบ ปราศจากความกังวล ปราศจากความเจ็บปวด 

ท่ีในวาระสุดท้ายของเธอ เธอสามารถปล่อยวางและท�าให้จิตใจของเธอนั้น

สงบสุข เธอได้เปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในหัวใจอันแสนจะวุ่นวายของ

เธอ ให้กลายเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ปราศจากความทุกข์ ความกังวล ความ

วุ่นวายใจ และความเจ็บปวด เมื่อเธอพบหนทางแห่งความสุขนี้ เธอจึงจากไป

อย่างเงียบสงบ

  

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกได้เปิดใจต้อนรับพระองค์เข้าประทับอยู่

ในชีวิตและจิตใจของลูก ท่ามกลางความวุ่นวายใจ ความกังวล และความทุกข์

ยากในชีวิต ขอทรงให้ลูกนั้นได้รับพระหรรษทาน ให้ลูกมีความสุขใจ สุขุม 

และอุ่นใจท่ามกลางการประทับอยู่ของพระองค์ด้วยเทอญ อาแมน

มองให้เลยตัวตน
 อากาศเช้านั้นสดชื่นออกจะเย็น
 ลมพัดแผ่วเบากระทบใบไม้ดูมีชีวิตชีวา
 ใบข้าวเขียวขจีลู่ตามสายลมเหมือนคลื่นน้�า
 เหมือนพร่�าบอกเหตุการณ์ร้ายผ่านไปแล้ว
 ยังไม่ทันที่ล�าต้นข้าวงอกขึ้นมาแข็งแรงพอ
 ก็ต้องเจอกับมวลน้�าที่ทะลักกระหน่�าถาโถม
 และก่อนที่ล�าต้นจะยึดติดแน่นกับพื้นนา
 น้�าก็ท่วมมิดใบเหมือนปลูกอยู่ที่ท้องน้�า
 เหล่าพรรณไม้ต้องการน้�าเพื่อเติบโต...ใช่
 แต่เมื่อต้องมาจมอยู่ในน้�าหลากนานไป
 ร่องรอยชีวิตก็ค่อยๆ จางจาก
 พลังชีวิตที่ยังเหลือถึงจะเต็มร้อย
 แต่ก็คงพยุพยุงชีวิตต้นข้าวน้อยได้ไม่นาน
 กระทั่งมวลน้�าเริ่มไหลกลับนั่นแหละ
 ความหวังของต้นข้าวความหวังของคนปลูก
 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีสันขึ้นมาอีกครั้ง 

ที่คิดว่าเป็นหายนะเป็นโชคร้าย
 กลับมาเป็นโชคดีได้หวุดหวิด
 ก่อนนี้การท�านาปลูกข้าวเป็นครรลองธรรมชาติ
 ปลูกเท่าไหร่เก็บเกี่ยวได้เท่านั้น
 ลงทุนเมล็ดข้าวลงทุนเรี่ยวแรงไปเท่าไร
 ค�านวณผลลัพธ์ที่พึงได้มาได้ไม่ยาก
 แต่พอฝนฟ้าเปลี่ยนไป
 การท�านาปลูกข้าวเปลี่ยนเป็นโชค
 ปีนี้โชคดีเก็บเกี่ยวข้าวได้มาก
 ปีนี้โชคร้ายข้าวขาดน้�าข้าวจมน้�า
 จะโทษว่าดินฟ้าเลวร้ายก็คงไม่ได้
 เพราะธรรมชาติมีความสมดุลของมัน
 เป็นคนนั่นแหละที่เข้าไปยุ่มย่ามท�าลายความสมดุล
 จะคิดอะไรจะท�าอะไรก็คิดก็ท�าอยู่แค่นั่น
 ไม่เคยมองไปถึงภาพรวม
 อยากได้ไม้ก็ตัดต้นไม้แทบเกลี้ยงป่า
 ความสมดุลในระบบนิเวศก็หมดไป
 ส่งผลให้พื้นดินขาดความชุ่มชื้น
 ฝนไม่ตกฝนขาดช่วง
 ความแห้งแล้งก็ตามมา
 ดินฟ้าอากาศก็ร้อนอบอ้าว
 กระทบไปถึงน้�าแข็งบนขั้วโลก
 ฤดูกาลพลอยผิดเพี้ยน
 จากที่เคยเป็นครรลองที่ลงตัวของธรรมชาติ
 กลายมาเป็นชะตากรรมโชคดีโชคร้ายของคน
 Greta Thungerg เด็กหญิงวัยสิบห้ารับไม่ได้
 เธอจึงออกมาประท้วงผู้ใหญ่
 ที่ท�าให้โลกนี้ร้อนแล้วทิ้งไว้ให้เด็กรับกรรม
 “พวกคุณกล้าดียังไง

พวกคุณขโมยวัยเด็กของเราความฝันของเรา
 ด้วยคำาพูดกลวงๆ ของพวกคุณ

ผู้คนกำาลังทุกข์ทรมานกำาลังตาย
ระบบนิเวศกำาลังพังทลาย
การสูญพันธุ์ของมนุษย์เรากำาลังเริ่มต้น
แต่สิ่งที่พวกคุณพูดมีแต่เงิน เงิน การเติบโตทางเศรษฐกิจ”

 ตราบใดที่คนยังจดจ่อกับแค่อย่างสองอย่าง
 แต่ไม่มองเลยไปถึงภาพรวม
 อะไรก็เกิดขึ้นทั้งนั้น
 และนั่นคือชะตากรรมของมนุษยชาติ...ในที่สุด 
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แสวงบุญที่จาสนา โกรา – โปแลนด์
พระแม่มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

(Our Lady of Assumption)
 พระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ หรือแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (Our Lady of Assumption)  

หมายถึงเหตุการณ์ที่พระเป็นเจ้าทรงน�าพระนางมารีย์พรหมจารีข้ึนสวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ ในพระศาสนจักร

โรมันคาทอลิกเชื่อว่าเมื่อพระแม่มารีย์ถึงแก่มรณกรรม บรรดาอัครทูตได้ฝังศพท่านไว้ในคูหาแห่งหน่ึง   แต่เมื่อ 

อัครทูตได้กลับไปดูพระศพอีกคร้ังก็พบว่า คูหาว่างเปล่าเหมือนคูหาของพระเยซู   จึงเชื่อว่าท่านได้รับการอัญเชิญ 

ขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และจัดวันสมโภชเหตุการณ์นี้ทุกๆ วันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี และเมื่อวันที่ 1   

พฤศจิกายน ค.ศ. 1950  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12  ผู้น�าพระศาสนจักรคาทอลิกในเวลานั้น ได้ทรง

ประกาศว่าข้อความเชื่อข้อนี้เป็นข้อก�าหนดที่ไม่อาจผิดพลาดได้

 สภาพระสังฆราชแห่งประเทศโปแลนด์รายงาน
ว่า  “เย็นวันที่ 14  สิงหาคม ค.ศ. 2019  ประมาณ 
16.30 น. เวลาท้องถิน่  ผูแ้สวงบุญหลายพนัคนทีเ่ดนิเท้า 
จากทั่วประเทศโปแลนด์ได้เดินแสวงบุญมาถึงสักการ-
สถานจาสนา โกรา  ที่เมืองเชสโตโชฟา การแสวงบุญ
ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  เก่าแก่ที่สุด และ
ยาวนานทีส่ดุทีจ่ดัขึน้ ณ เมอืงเชสโตโชฟาเพ่ือร่วมสมโภช
พระแม่มารีย์ผู ้ปฏิสนธินิรมลทินได้รับเกียรติยกขึ้นสู่
สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
 ค�่าวันที่ 14  สิงหาคม ค.ศ. 2019  คณะ
นักบวชเปาลีเน ได้จัดแสวงบุญครั้งเก่าแก่ที่สุด เป็น
ครั้งที่ 308 ที่ผู้แสวงบุญจ�านวนมากได้แสวงบุญจาก
กรุงวอร์ซอซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศมาถึงสักการสถานพระแม่มารีย์แห่งจาสนา 
โกรา  ระหว่างการเดิน ผู้แสวงบุญได้ร่วมสวดภาวนา
วอนขอพระเจ้าเพื่อพระคาร์ดินัลสเตฟาน  วิสซินสกี  
ให้พระคุณเจ้าได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี   โดยพระ
คาร์ดินัลคาซิเมียรซ์ นิซ (Cardinal Kazimierz 
Nycz) พระอัครสังฆราชแห่งกรุงวอร์ซอให้การต้อนรับ
ผู้แสวงบุญสู่สักการสถาน  นายทหารจ�านวนหนึ่งได้ร่วม 
แสวงบุญนานาชาติครั้งที่ 28 และนักผจญเพลิงอีก 200 
นาย พร้อมกับครอบครัว ได้เดินทางมาถึงสักการสถาน 
จาสนา โกรา เพื่อร่วมพิธีมิสซาสมโภชโดยพร้อมเพรียง
กัน
 ก่อนเที่ยงวัน แม้ว่าฝนตกแต่ทุกคนต่างก็มี
ความสุข  ผู้แสวงบุญพร้อมครอบครัวครั้งที่  36  ที่
เดินจากสังฆมณฑลวอร์ซอ (Diocese of Warszawa 
Praga) มาถงึสกัการสถาน โดยมบิีชอปมาเร็ค โซลร์สกี  
(Marek Solrczyk)  ผู้แทนคณะกรรมาธิการเพือ่กระแส-
เรยีก ประจ�าสภาพระสงัฆราชแห่งโปแลนด์ ให้การต้อนรบั
และน�าการแสวงบุญครั้งนี้
 เช้าวันรุ่งขึ้น ผู้แสวงบุญจากวิทยาลัยการศึกษา
แห่งวอร์ซอได้มาถึงสักการสถานพระแม่มารีย์แห่ง 
เชสโตโชฟา
 พระคาร์ดินัลนิซแห่งวอร์ซอ เป็นประธานพิธี
บูชาขอบพระคุณในเวลาค�่าแก่ผู้แสวงบุญท่ีมาร่วมพิธี
จ�านวนมาก

หมายเหตุ
 ประวัติความเป็นมาของวอร์ซาวา-ปรากา 
(Warszawa-Praga)  เป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่บนฝั่ง
ตะวันออกของแม่น�า้วสิตลูา  ตรงข้ามกับเมอืงวอร์ซอเก่า 

และเมืองมาเรียนสตัด (Mariensztat) ปัจจุบันเป็น 
ส่วนหนึ่งของกรุงวอร์ซอ  เมืองนี้เป็นที่กล่าวถึงครั้งแรก
ใน ค.ศ. 1432 มีชื่อจากชื่อในภาษาโปแลนด์ (polish)  
ที่แปลว่า  เผา หรือ ไหม้  (to burn) และย่างบนไฟ
อบในเตา  (to roast)  เนื่องจากในอดีตที่ดินดังกล่าว
เป็นผืนป่าที่ถูกเผาเพื่อใช้สร้างหมู่บ้าน  ชุมชนปรากา 
แห่งนี้มีแม่น�้ากว้างใหญ่กั้นจากกรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 10   
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1648  กษัตริย์วลาดิสลาฟ ที่ 4  
(King Wladyslaw IV) แห่งโปแลนด์ ทรงประกาศให้
ปรากาเป็นเมือง  อย่างไรก็ตามที่ตั้งเมืองอยู่ชานเมือง
จงึมสีภาพเป็นชนบท  บ้านเรือนสร้างด้วยไม้ จงึถูกท�าลาย
อย่างต่อเนือ่งด้วย ไฟไหม้  น�า้ท่วม และกองทัพต่างชาติ  
ปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งยุคสมัยท่ีเหลืออยู่ในเวลานี้
คงเป็นเพียงโบสถ์พระแม่มารีย์แห่งโลเรโต (Church 
of Our Lady of Loreto) ทุกๆ ปีตั้งแต่ยุคกลาง  
ชาวโปแลนด์หลายพันคนเดินแสวงบุญเป็นกลุ่มๆ ไป
เยือนสักการสถานจาสนา โกรา (Jasna Gore) ใน ค.ศ. 
2011  ผู้แสวงบุญจ�านวนประมาณ 3.2 ล้านคน จาก 
80  ประเทศทั่วโลกได้มาเยือนสักการสถานแห่งนี้  ผู้
แสวงบุญประมาณ 830,000 คน ร่วมแสวงบุญมาก
ถึง 228  ครั้ง ที่จัดขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ  ใน
จ�านวนนี้ ผู้แสวงบุญจากทั่วโปแลนด์ มีจ�านวนมากถึง 
143,983 คน ค่อยๆ เดินเท้ามายังสักการสถาน  ระยะ
ทางประมาณ 350  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  11 วัน
 นายเลค วาเลซา นักการเมืองชาวโปแลนด์ 
และผู้น�าสหภาพแรงงาน  เกิดวันที่ 29  กันยายน ค.ศ. 
1943  นักต่อสู้เพ่ือประชาชนและมนุษยชน  เป็น
ประธานาธิบดีคนแรกจากการเลือกตั้ง (ด�ารงต�าแหน่ง
ระหว่าง ค.ศ. 1990-ค.ศ. 1995)  หลังการล่มสลายของ 
สาธารณรัฐประชาชนแห่งโปแลนด์
 โปแลนด์ (Poland) หรือชื่อทางการคือ 
สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็น
ประเทศในตอนกลางของยุโรป เขตแดนด้านตะวันตก
จรดเยอรมนี ทางใต้จรดสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย 
ทางตะวันออกจรดยูเครนและเบลารุส ส่วนทางเหนือ
จรดทะเลบอลติก ลิทัวเนีย และแคว้นคาลีนินกราดของ
รัสเซีย โปแลนด์เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ
รัสเซีย
 รัฐโปแลนด์ก่อตั้งเมื่อมากกว่า 1,000 ปีก่อน  
ภายใต้ราชวงศ์เปียสต์ (Piast dynasty) และถึงยุคทอง 
ตอนปลายของคริสตศตวรรษที่ 16 ภายใต้ราชวงศ์ 
ยาเกียลลอน (Jagiellonian dynasty) เป็นยุคที่

โปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร�่ารวยและมีอ�านาจมาก
ที่สุดในยุโรป
 หลังจากนั้นไม่นาน โปแลนด์ได้ถูกแบ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ออสเตรีย และราชอาณา-
จักรปรัสเซีย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 โปแลนด์ 
มีสถานะ เป็นราชอาณาจักร และได้รับเอกราชในปี  
พ.ศ. 2461 หลังสิ้นสุดสงครามโลก ภายใต้ยุคสาธารณรัฐ
ที่ 2 (Second Polish Republic) หลังจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 โปแลนด์กลายเป็นรัฐบริวารที่เป็นคอมมิวนิสต์
ของสหภาพโซเวียตภายใต้สาธารณรัฐประชาชน (Peo-
ple’s Republic of Poland) ใน พ.ศ. 2532 การเลือก
ตั้งกึ่งเสรีครั้งแรกในโปแลนด์    หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
สิ้นสุดการดิ้นรนเพื่อเสรีภาพของขบวนการโซลิดาริตี 
(Solidarity movement) และเป็นการพ่ายแพ้ของผู้น�า
คอมมวินสิต์ของโปแลนด์  (รัฐบาลได้ร่างรฐัธรรมนญูใหม่
ในปี พ.ศ. 2540 ในปี พ.ศ. 2542 โปแลนด์ได้เข้าร่วม
องค์การนาโต และในปี พ.ศ. 2547 ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสหภาพยุโรป)
 สักการสถานจาสนา โกรา ตั้งอยู่ที่เมืองเชสโต
โชฟา ประเทศโปแลนด์ มีชื่อเสียงว่าเป็นสักการสถาน
พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลและเป็นสถานที่แสวงบุญ
ส�าคัญของประเทศ  ภาพจ�าลองแม่พระฉวีด�าแห่งเชสโต 
โชฟา หรือพระแม่มารีย์แห่งเชสโตโชฟา ซึ่งมีชื่อเสียง
ว่ามีอัศจรรย์มากมาย เป็นหนึ่งในรูปปั้นที่มีคุณค่ามาก
ประจ�าสกัการสถานแห่งนี ้ หน่ึงในผลงานศลิปะทีมี่คณุค่า 
และได้รับรางวัลโนเบล ใน ค.ศ. 1983  มอบแก่นายเลค 
วาเลซา  อดีตประธานาธิบดีแห่งโปแลนด์ และผู้น�า
สหภาพแรงงาน  สักการสถานจาสนา โกรา ก่อตั้งใน  
ค.ศ. 1382 โดยนักพรตคณะพอลลีน (Pauline Monks)  
จากประเทศฮังการ ีตามค�าเชิญชวนของนายวลาดสิลาฟ 
ดยุค แห่งโอโพล  (Wladyslaw, Duke of Opole)  
สักการสถานแห่งนี้เป็นที่นิยมของผู้แสวงบุญมาเยือน
นานนับร้อยปี 
 ในศตวรรษ ที่ 17 พระแม่ได้ช่วยให้สักการ-
สถานแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกท�าลายโดยกองทหาร
สวเีดนได้บกุเพ่ือยดึครองสกัการสถานจาสนา โกรา  และ 
เมื่อวันที่ 1  เมษายน  ค.ศ. 1656  กษัตริย์ Jan Kaz-
imierz แห่งโปแลนด์ ได้ประกาศสถาปนาพระแม่มารีย์ 
เป็นองค์อุปถัมภ์และราชินีแห่งอาณาจักรโปแลนด์ 
ภายใต้การปกครองของพระองค์  



ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 3-9 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 8
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2019หน้า 8

Vol. 45Oct.  .indd   8 11/10/2562 BE   14:40



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2019 หน้า 9
ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 3-9 พฤศจิก�ยน 2019 หน้� 9

ขอใหวิญญาณของทาน
ไดพักผอนในสันติสุขเทอญ

เปาโล ประเสริฐ 
โคจริยวัฒน
ครบ 31 ป 

มารีอา ประมวล 
โคจริยวัฒน
ครบ 27 ป นายชุณห กิจสกุล

ครบ 25 ป
มารีอา กิมเลง กิจสกุล 

ครบ 53 ป

ขอใหวิญญาณของทานไดพักผอนในสันติสุขเทอญ

ชาตะ : 11 ก.พ. 1932
พักผอนในพระเจา
 23 มิ.ย. 1979

ชาตะ : 15 พ.ย. 1940
พักผอนในพระเจา
 11 พ.ย. 2014

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวงบัปติสตา 
วิวัฒน สุธีสุนทรธรรม

ยวงบัปติสตา 
วิวัฒน สุธีสุนทรธรรม

มารีอา
อรวรรณ สุธีสุนทรธรรม

มารีอา
อรวรรณ สุธีสุนทรธรรม

ยวง หยุนหลอย เห็นสวาง
พักผอนในพระเจา 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002

ครบรอบ 17 ป
“ผูท่ีไมเคลืบแคลงใจในเรา ยอมเปนสุข” (ลก 7:23)

พักผอนในพระเจา 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002
ครบรอบ 17 ป

“ผูท่ีไมเคลืบแคลงใจในเรา ยอมเปนสุข” (ลก 7:23)
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จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต 

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

 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"

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ขอพระแมมารียโปรดชวยวิงวอนเพื ่อเราเทอญ

มารีอา ลั้ง เจียไพบูลย
1922-1991

ยอหน วิทยา เจียไพบูลย
12 มกราคม 1973
18 มีนาคม 2006

นิโคเดมัส ซัน เจียไพบูลย
1911-1992

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

แบรนาแด็ต 
สุธีร ธารีภาพ
พักผอนในพระเจา
15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006
(13 ป แหงความอาลัย)

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com

จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน   
และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง          

(มธ  19:19)
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม

ความหมาย หน้าที่สังฆานุกร 
โดย  สังฆานุกรณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี

สังฆานุกรรับการบวชโดยการปกมือที่สืบทอด

มาจากบรรดาอัครสาวก เพ่ือปฏิบัติศาสนบริการของตน 

อย่างมีประสิทธิภาพอาศัยพระหรรษทานของศีลบวช 

ดังน้ัน ต้ังแต่สมัยอัครสาวกมาแล้วพระศาสนจักรคาทอลิก 

จึงนับว่าต�าแหน่งท่ีศักด์ิสิทธิ์แห่งการเป็นสังฆานุกร 

เป็นต�าแหน่งที่มีเกียรติ “หน้าที่ของสังฆานุกรตามที่ผู้มี 

อ�านาจปกครองก�าหนดไว้คือ ประกอบพิธีศีลล้างบาป 

อย่างสง่า เก็บ รักษาและแจกศีลมหาสนิท เป็นประธาน 

พิธีสมรสและอวยพรคู่บ่าวสาวในนามของพระศาสนจักร 

น�าศีลเสบียง ไปให้ผู้ใกล้จะตาย อ่านพระคัมภีร์ให้บรรดา 

ผู้มีความเชื่อฟัง สั่งสอนและตักเตือนประชากร เป็น

ประธานในคารวกิจและการภาวนาของสัตบุรุษ ประกอบ 

พิธีสิ่งคล้ายศีล เป็นประธานในงานศพและพิธีฝังศพ 

และในฐานะผู้อุทิศตนต่อหน้าที่แสดงจิตเมตตาและ

บริการ บรรดาสังฆานุกรพึงระลึกถึงค�าเตือนของนักบุญ

โปลีคาร์ป ที่ว่า “(สังฆานุกรต้อง)มีใจเมตตากรุณา ขยัน

ขันแข็ง ด�าเนินชีวิตตามความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

ซึ่งทรงท�าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของทุกคน”

อาภรณ์ในพิธีกรรมของสังฆานุกร

 ก. อัลบา สีขาว ยาวถึงรองเท้า (ที่ควรเป็น

สีด�า) คอปกของชุดอัลบาควรปิดคอได้มิดชิด หาก

ไม่เป็นเช่นนั้น ควรปิดด้วย Amice (ปัจจุบันชุดอัลบา 

ทั้งของพระสงฆ์และสังฆานุกรจะเป็นชุดเรียบๆ ไม่เน้น 

ลวดลายมากนัก เพื่อให้ไม่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ

 ข. สโตลา ใช้สีตามเทศกาล การฉลอง และ

โอกาสพิเศษอื่นๆ สีที่ใช้แทนทุกสีได้ในกรณีที่ไม่มีสี  

ดังกล่าวก็คือ สีขาว การสวมสโตลาส�าหรับสังฆานุกร 

บ่งบอกถึงอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากพระ

ศาสนจักร จึงแตกต่างจากพระสงฆ์ คือให้สวมเฉียงจาก

ไหล่ซ้าย และมาผูก (หรือติดกระดุม) ที่เอวด้านขวา 

 ค. รัดประคด ก่อนสังคายนาวาติกันที่ 2 

อาภรณ์พิธีกรรมมีหลายชุด แต่ละชุดถูกให้ความหมาย

และให้ความส�าคัญ เช่นเดียวกับรัดประคด (cincture) 

ในปัจจุบัน หากชุดอัลบาตัดเข้ารูป (พอดีตัว) แล้ว ก็

ไม่จ�าเป็นต้องใช้รัดประคดก็ได้ แต่หากชุดอัลบามี

จีบกว้าง ก็ให้ใช้รัดประคด และจัดชุดอัลบาให้พอดีตัว 

 ง. ดัลมาติกา ในอดีตชุดดัลมาติกา ถือเป็น

ชุดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชและ 

สังฆานุกร (แรกเริ่มนั้น เป็นพระสันตะปาปา พระสังฆราช

แห่งกรุงโรมเป็นผู้สวมดัลมาติกาแต่เพียงพระองค์เดียว 

ต่อมาพระองค์มอบสิทธิพิเศษแก่สังฆานุกรให้สวมชุด

ดัลมาติกานี้เช่นเดียวกัน) ดัลมาติกาเป็นเสื้อคลุมยาว  

แขนกว้าง มีสีต่างๆ สอดคล้องกับโอกาสของการฉลอง 

(ปัจจุบัน นิยมใช้สีครีมหรือขาว เป็นสีเดียวส�าหรับทุก

โอกาส) สังฆานุกรควรสวมดัลมาติกา ในการฉลอง 

ใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อมีพระสังฆราชเป็นประธาน

 และทั้งหมดนี้เป็นความหมายและหน้าที่โดย

ทั่วไปของสังฆานุกรในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา 

ที่มีบทบาทอันส�าคัญที่ใกล้ชิดพระแท่นมากขึ้น เพื่อมุ่ง

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

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

    บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

Vol. 45Oct.  .indd   10 11/10/2562 BE   14:40



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2019 หน้า 11หน้า 11

ศาลาธรรม (ต่อจากหน้า 5)

ด้านบนแท่นหินเป็นสัญลักษณ์หมายถึงผ้าม่านห้องพระ

วิสุทธิสถานของพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม(ที่ประดิษฐาน

หีบพระบัญญัติ เชิงเทียนเจ็ดกิ่ง โต๊ะขนมปัง 12 ก้อน 

และแท่นเผาถวายก�ายาน) อีกด้านหนึ่งของแท่นหิน

สลักรูปรถม้าล้อลุกเป็นไฟเป็นสัญลักษณ์ถึงการประทับ

อยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวิสุทธิสถานของพระ

วิหาร

ตลาด

 พื้นที่ถัดจากที่ตั้งศาลาธรรมที่ขุดพบ มีลักษณะ 

เป็นตลาดแบ่งเป็นห้อง 20 ห้องหรือ 20 ร้านค้า ขาย

หม้อดินเผาไปจนกระทั่งผ้าทอมือและปลาสด ขุดพบ

ไหบรรจุน้�าอย่างน้อย 40 ลูกและบ่อน้�าในตลาดแห่งนี้

นักศึกษายังคงแปลกใจหากนี่เป็นบ่อปลาก็น่าจะสอดรับ

กับที่รู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณมาว่ามักดาลาได้รับสมญา

ว่า “Tarichaea” แปลว่า “สถานที่ท�าปลาตากแห้ง”

บ้านพักที่มีบ่อน้�าส�าหรับช�าระตัวเพื่อท�าพิธีทาง

ศาสนายูดาย (Mikvaot)

 ถัดมาเป็นพื้นที่ทางทิศใต้ของศาลาธรรมพบ

หลักฐานว่าเป็นที่ปฏิบัติศาสนพิธียุคต้นๆ มีบ่อน้�า 4 

บ่อส�าหรับช�าระร่างกาย น้�าใต้ดินไหลมาจากบ่อซึ่งยังคง

ไหลอยู่แม้ทุกวันนี้ บ่อเหล่านี้บ่งถึงธรรมประเพณีระดับ

สูงสุดของชาวยิว ติดกับสระช�าระตัวสองสระเป็นห้อง 

มีภาพหินโมเสกประดับที่พื้นเหมือนที่ปรากฏในห้อง

ของศาลาธรรม

หมู่บ้านของชาวเมือง

 ยังพบบ้านของชาวเมือง หมู่บ้านเหล่านี้เป็น

หนึ่งในหลายๆ อาคารที่จัดวางเป็นแนวตารางตัดกันชี้

ให้เห็นถึงการวางผังหมู่บ้าน และยังมีถนนตรงที่ตัด

เชื่อมกันตลอดแนว

โรงท�างานของชาวประมง

 ขุดพบที่ท�างานชาวประมง  ประกอบด้วยหลาย 

ห้อง มีห้องท�าขนมปัง 6 เตา ของที่พบเกี่ยวกับการ

ประมงเช่น ตะขอ ตาชั่งไว้ชั่งน้�าหนักปลา แห อวน พบ

วางอยู่บนทางเดินที่ปูด้วยแผ่นหิน

โกดังและท่าเรือ

 ใกล้กับชายฝั่งทะเลสาบกาลีลีด้านตะวันออก

ยังขุดพบโกดังใหญ่ตั้งอยู่ ค้นพบพร้อมกับบ่อน้�า บ่อ

ขังปลาและโถเผาเครื่องหอมท�าจากส�าริด ท่าเทียบเรือ

สร้างจากหินและหลักหินผูกเรือขนาดใหญ่ที่ท�าขีดบอก

ระดับน้�าทะเลก�ากับไว้ในช่วงศตวรรษที่ 1 มีถนนขนาน

กับทะเลน�าเราไปสู่พื้นที่ระดับต่�ากว่าซึ่งท�าเป็น “สักการ- 

สถานดุก อิน อัลตุม” (Duc In Altum worship 

center) ภายในสักการสถานแห่งนี้ประกอบด้วย

ลานสตรี

 สิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ คือ ลานสตรี มีเสาหลักตั้ง

อยู่ 8 เสา, 7 เสาเป็นตัวแทนสตรี 7 คนผู้ติดตามพระ

เยซูเจ้ามีชื่อปรากฏในพระวรสาร (พระนางมารีย์, มารีย์ 

มักดาลา, มาร์ธา, มารีย์, มารีย์มารดาของยากอบและ 

โยเสท, โยอันนา, นางสะโลเม (มารดาของบุตรเสเบดี) 

และเสาต้นที่ 8 อุทิศเป็นเกียรติแด่สตรีทุกคนตลอด 

ทุกยุคทุกสมัย 

วัดน้อยเรือ

 วัดน้อยหลักของลานสตรี สร้างพระแท่นเป็น 

รูปเรือเพ่ือระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงประทับในเรือและ

เทศน์สอน ตรงล�าเรือพระแท่นจงใจให้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็น 

ท่าเรือเดิมสมัยศตวรรษที่ 1

วัดน้อยรูปภาพโมเสก 4 หลัง

 นอกวัดน้อยเรือจะมีวัดน้อยอีก 4 แท่นเรียง

รายล้อมลานที่มีน้�าพุตรงกลาง แต่ละแท่นน้อยจุคนได้

ประมาณ 30 คน และหลังพระแท่นมีภาพโมเสกเล่าพระ

วรสารที่เกี่ยวกับทะเลสาบกาลิลี

 - แท่นน้อยมารีย์ มักดาลา (ลก 8:2)

 - แท่นน้อยพระเยซูเจ้าทรงเดินบนทะเล

 (มธ 14:30-31)

 - แท่นน้อยลูกสาวของไยรัส (มก 5:41)

 - แท่นน้อยชาวประมงจับมนุษย์ (มธ 4:19)

ลงมาชั้นใต้ดินจะมี วัดน้อยแห่งการชุมนุม

 ตั้งอยู่บริเวณท่ีเคยเป็นตลาดของท่าเรือใน

ศตวรรษที่ 1 สร้างให้มีบรรยากาศของศาลาธรรมเมือง

มักดาลาในศตวรรษที่ 1 มีฉากหลังพระแท่นขนาดใหญ่ 

เป็นภาพวาดงดงามและมีความเป็นศิลปะอย่างสูงเรื่อง

ราวของหญิงเป็นโรคตกเลือดเร้ือรังเอามือมาสัมผัส 

พระภูษาของพระเยซูเจ้าแล้วหายจากโรคอย่างอัศจรรย์ 

(มก 5:25)

 ผู้ เขียนรู้ สึกชื่นชมสันตะส� า นักที่ อุปถัมภ์  

นักโบราณคดีและอนุรักษ์ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้ง 

ก่อสร้างอาคาร แท่นน้อย สักการสถานเชิงวิชาการ

สอดคล้องกับโบราณสถานอย่างกลมกลืน การก่อสร้าง 

ศึกษา ยังไม่แล้วเสร็จ แต่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว

ได้แล้ว เป็นความรู้สึกดีมากที่ได้ไปในสถานที่ที่เชื่อว่า

ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเคยประทับเทศน์สอนอยู่ที่ตรง

นี้แน่นอน ไม่ลืมสวดภาวนาเพื่อผู้อ่านทุกท่านด้วยครับ

หนึ่งในวัดน้อยรูปภาพโมเสก

ทะเลสาบกาลิลีมองจากห้องพักของพวกเรา

ภาพโมเสกบนพื้นศาลาธรรม

ลายดอกกุหลาบอันหมายถึงผ้าม่านในพระวิหาร
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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

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

27-29 พ.ย. ฮานอย - ซาปา – ฟานซีปน
21-25 ธ.ค.  ลาวาง - ถ้ำฟองญา - แหดาวคริสตมาส
14-21 มี.ค.  จอรแดน-เพทรา-แผนดินศักดิ์สิทธิ์
15-25 เม.ย. โปแลนด-ลิทัวเนีย-เวียนนา
22-31 พ.ค. ลูรด-ปารีส-โคโลญจ-อัมสเตอรดัม
   (แมพระประจักษ 5 แหง)

ขอกำหนดและเงื่อนไข

- สามารถเขาพักได 2 ทาน ตอหอง โดยราคาหองพักไดรวมคาอาหารเชา และภาษีมูลคาเพิ่มแลว

- โปรโมชั่นนี้ สามารถใชไดตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองหองพักไดที่ 02-712-9010 ตอ 2110 หรือ 2117

Vol. 45Oct.  .indd   11 11/10/2562 BE   14:41



ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 3-9 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2019หน้า 12

Vol. 45Oct.  .indd   12 11/10/2562 BE   14:41



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำาวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2019 หน้า 13

ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิก (ต่อจากหน้า 3)

ในพิธีมีการแห่รูปของเหล่าบิชอปผู้เป็นประมุของค์แรก

ของแต่ละสังฆมณฑลไปยังรูปปั้นปิเอตา ผู้เข้าร่วมพิธี

ตั้งแถวเป็นขบวน ร่วมกันจุดเทียน และร่วมสวดภาวนา 

ในการภาวนาค�า่คนืน้ี มกีารโปรดศลีอภยับาปให้กบัน้องๆ 

เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด ในการรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ เตรียมพร้อมที่จะจาริกสู่อดีต ณ เมืองเก่า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันรุ่งขึ้น

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 หัวข้อประจ�าวัน...กลับ

สู่จุดเริ่มต้นแห่งความเชื่อ เพื่อก้าวเดินอย่างต่อเนื่อง

สู่ปัจจุบัน

 ในวันน้ีบรรดาเยาวชนได้ย ้อนไปสู ่สถานที ่

แรกเริ่มของมิสซังสยามเมื่อ 350 ปีที่แล้ว ซึมซับ

บรรยากาศทีอ่บอวลไปด้วยอารยธรรม วัฒนธรรม ความ 

งดงามของสถานที่ท่ีมีความหมายต่อความเชื่อของ 

คริสตชนไทย อีกท้ังได้จาริกสู่ความเชื่อที่งดงามใน

ปัจจุบัน ได้เรียนรู้การพัฒนาความเชื่อ ประวัติศาสตร์

ต่างๆ ของมิสซังสยามที่งดงามและส�าคัญ 

 ช่วงตะลอนกรุง (เก่า) เยาวชนเข้ารับฟังราย-

ละเอียดของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยได้รับเกียรติ

จากคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

ยอแซฟ อยุธยา หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงกิจกรรมหา RC  

ตามสถานทีส่�าคัญต่างๆ อาท ิหมูบ้่านโปรตเุกส หมูบ้่าน

ญี่ปุ่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วิหารพระมงคลบพิตร และ

วัดไชยวัฒนาราม ด้วยการนั่งรถสามล้อหน้ากบ รถ 

ท่องเที่ยวสุดโด่งดังของเกาะอยุธยา (อ่านต่อหน้า 14)

 ช่วงเย็น  ก้าวเดินอย่างต่อเนื่องสู่ปัจจุบัน 

อย่างมั่นคง กับมิสซา ณ อัสสัมฯ.... เยาวชนร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณ ท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “เราต้องยกใจ 

ของเราข้ึนไปหาพระองค์เพราะในการด�าเนินชีวิตใน

ปัจจุบันนี้มีหลายสิ่งท�าให้ใจของเราตกต�่าลง จงระมัด 

ระวังในการใช ้ชีวิตและเป ็นแบบอย ่าง ท่ีดี ให ้กับ 

คนรอบข้าง เรามีชีวิตเดียวจงใช้มันอย่างมีคุณค่า มัน 

มีค่ามหาศาล ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต น�าความรัก 

ไปให้กับทุกคน ส�านึกและขอบคุณมิชชันนารี ที่เป็น 

แบบอย่างในความเชื่อและบอกประสบการณ์ความรัก

ให้กับทุกคน” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของพระคาร์ดินัล

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
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 ช่วงค�่าคืนของวันที่ 11 ตุลาคม ราตรีแห่ง

การเฉลิมฉลอง....

 หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณบรรดาเยาวชน 

ได ้ เข ้าร ่วมรับประทานอาหารร ่วมกันบริ เวณหน้า 

อาสนวิหาร เยาวชนได้รบัเกียรตจิากอาสนวิหารอสัสมัชญั 

ในการรับประทานอาหารในบรรยากาศแห่งความ

ชื่นชมยินดีหน้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยได้ 

รับความอนุเคราะห์ในการรับรองด้านอาหารจากวัด 

ในเขต 1 ทางแผนกเยาวชนฯ ขอกราบขอบพระคุณ 

สภาภิบาลวัด และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในน�้าใจดีที่ได้จัด 

เตรียมงานเล้ียงให้กบัเยาวชน ระหว่างน้ีมกีารแสดงดนตรี 

จากกลุ่มต่างๆ อาทิ น้องๆ วง Fullfieldska จาก 

โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี คุณเอิร์ท (ผู้สมัครเข้า 

แข่งขันรายการเดอะว๊อยซ์) บรรยากาศเต็มเป่ียมไป 

ด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม หลังจากงานเลี้ยง 

บรรดาเยาวชนเดินทางกลับบ้านผู้หว่านเพื่อเตรียมตัว

เข้าสู่กิจกรรมในวันรุ่งขึ้น

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 หัวข้อประจ�าวัน... 

เรียนรู้ชีวิตธรรมทูต เพื่อก้าวสู่การประกาศข่าวดี 

 วันที่ 4 ของค่าย เยาวชนได้เรียนรู้ชีวิต

ธรรมทูต เพื่อก้าวสู่การประกาศข่าวดี หลังจากการ 

เดินทางอันยาวนาน สู่การเดินเท้าที่ยาวไกล วันนี้

เยาวชนได้รวมตัวกันแบ่งกลุ่ม เพื่อเดินเท้าเข้าสู่สถาน

อบรมต่างๆ บริเวณอ�าเภอสามพราน ประกอบไปด้วย

 1. บ้านหลุยส์ โชเวต์ โดยคณะภคินีเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร

 2. บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ โดยคณะคามิลเลียน

 3. บ้านโลโยลา โดยคณะเยสุอิต

 4. บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล โดยคณะ

เซนต์คาเบรียล

 5. ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 

หรือ CC

 6.  บ้านพระหฤทยั โดยคณะภคนิพีระหฤทยัของ 

พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 7. บ้านเณรใหญ่คณะพระมหาไถ่ โดยคณะพระ

มหาไถ่

 8. บ้านซาเลเซียน โดยคณะซาเลเซียนแห่ง

ประเทศไทย

 9. นวกสถานแม่พระปฏิสนธินิรมล สามพราน

โดยคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

 และ 10. อารามภราดาคาร์เมไลท์ชาย บ้าน 

คาลินอฟสกี โดยคณะภราดาคาร์เมไลท์

 การเดินเท้า ประหนึ่งความพยายามในการ

ประกาศข่าวดี เรียนรู้ความอดทน ความเหนื่อยยาก

ล�าบากของเหล่ามิชชันนารีในการประกาศข่าวดี เมื่อ

ถึงที่หมายแล้ว เยาวชนจะท�ากิจกรรมและเรียนค�าสอน

ตามโปรแกรมของสถานอบรมนั้นๆ และรับประทาน

อาหารกลางวัน ก่อนจะเดินทางมารวมตัวกันที่จุดรวม

พล บริเวณอารามภราดาคาร์เมไลท์ชาย

 ในวนันีเ้ยาวชนได้เหน็บคุคลตวัอย่างในยุคสมยั 

ของเรา ที่เป็นผลมาจากความเชื่อที่มิชชันนารีได้หว่าน 

ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิก (ต่อจากหน้า 13)

ไว้ ออกผลเป็นการกระท�าที่เสียสละ ตาม 

แบบอย่างความรักของพระเยซูเจ้า เราจะ 

ได้เรียนรู ้บุคคลต้นแบบที่ได้เปลี่ยนแปลง 

ตัวเอง เพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ชีวิตที่

มีความร้อนรนในการประกาศความรักของ

พระผ่านทางการสอนค�าสอน นัน่คอื บญุราศ ี

นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง เราจะได้ทราบ

ว่า ความเชื่อท่ีมิชชันนารีได้หว่านไว้ใน

ประเทศไทย เมื่อออกผลอย่างเต็มที่แล้ว 

ผลท่ีได้รับนั้นงดงามเพียงใด อีกท้ังสร้าง

ความรู้สึกให้เยาวชนมีความรู้สึกท่ีร้อนรน 

ตามแบบอย่างของบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส 

อีกด้วย

 ช่วงเย็น เยาวชนร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขแห่งสงัฆมณฑล

เชียงใหม่ ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบ�ารุง ซึ่งได้รับการประกาศ

จากอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นสถานท่ี 

แสวงบุญ และสามารถรับพระคุณการุณย์ 

(อ่านต่อหน้า 17)

ครบบริบรูณ์ได้ ร่วมกับอาสนวหิารอสัสมัชัญ และวัด 

นักบุญยอแซฟ อยุธยา ที่เยาวชนได้เดินทางไปเยือน

เม่ือวานนี้ “ให้เราด�าเนินชีวิตตามพระประสงค์ของ

พระองค์ อย่าเป็นคนที่มุสา และเชิญชวนให้เยาวชนชาย

เป็นบุญราศีในอนาคต” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบิชอป 

วีระ อาภรณ์รัตน์ 

 ค�่าคืนสุดท้ายที่เราอยู่ร่วมกัน ปัจฉิมราตรี 350 

ปี ย้อนวถิสีานสมัพนัธ์ ค�า่คนืแห่งการเฉลมิฉลอง บรรดา
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 วัดนักบุญเทเรซา 

หนองจอก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและ

ชุ มนุ มองค์ ก รคริ สตชน

ฆราวาส เคารพศีลมหาสนิท  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 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

เดือนธันวาคม 2020 (หมายเหตุฉลอง 2 ปี 1 ครั้ง)

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง  

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง โรงเรียน

รุ่งอรุณวิทยา 2 ถนนเทศบาล 20 อ.ปากช่อง จ. 

นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16  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

 วัดพระคริสตราชา ปะตง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 

 วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญ- 

จนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม เวลา  

10.00 น.

 วัดแม่พระลูกประค�า ขุนยวม อ.ขุนยวม 

จ.แม่ฮ่องสอน ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 

เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์-

รัตน์ เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหา- 

สนิท

 เวลา 08.30-09.00 น. ตั้งศีลและน�าเฝ้าศีลฯ 

โดยคณะพระเมตตา เทเรเซียน

 เวลา 09.00-09.30 น. น�าเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

อัศวินแห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอ-

ปอล

 เวลา 09.30-10.00 น. น�าเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

พลมารีย์ แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

 เวลา 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่ปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ 

โรงหมู กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 

พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. คุณพ่อโจเซฟ เอช.  

ไมเออร์, C.Ss.R. เป็นประธาน

 วัดพระคริสตกษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ทีี่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.  

บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูรส์ จ.พังงา ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 

 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

 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย บ้านทุ่ง-

กว้าง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน  

เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

 วดัแม่พระปฏสินธนิริมล บ้านน้อยสามเหลีย่ม 

จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง จ.อุดรธานี   

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง

น้อย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

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

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

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 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี
หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 
(CHRISTUS VIVIT)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, 

C.Ss.R.

ราคา 80 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 

สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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ที่นี่มีนัด
] 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 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา 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

] 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) 
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บูรณะวัดนักบุญอันนาหนองแสงหลังปัจจุบัน 

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

ติดตามชมรายการโทรทัศน์ 

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

เสกสุสาน
สังฆมณฑลราชบรีุ

V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี  

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พิธีมิสซาในสุสาน เวลา 

10.00 น.
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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

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

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

27-29 พ.ย. ฮานอย - ซาปา – ฟานซีปน
21-25 ธ.ค.  ลาวาง - ถ้ำฟองญา - แหดาวคริสตมาส
14-21 มี.ค.  จอรแดน-เพทรา-แผนดินศักดิ์สิทธิ์
15-25 เม.ย. โปแลนด-ลิทัวเนีย-เวียนนา
22-31 พ.ค. ลูรด-ปารีส-โคโลญจ-อัมสเตอรดัม
   (แมพระประจักษ 5 แหง)

ขอกำหนดและเงื่อนไข

- สามารถเขาพักได 2 ทาน ตอหอง โดยราคาหองพักไดรวมคาอาหารเชา และภาษีมูลคาเพิ่มแลว

- โปรโมชั่นนี้ สามารถใชไดตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองหองพักไดที่ 02-712-9010 ตอ 2110 หรือ 2117
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ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จากความรัก
ของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 8:39)

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิต

ที่งดงาม

 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส

ปิดค่ายผู้น�าเยาวชน โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กจิบญุช ู ก่อนเร่ิมพิธ ี เยาวชนร่วมกนัต้อนรับพระคณุเจ้า 

ด้วยจังหวะ “พระคาร์ดินัล วีเลิฟยู” (Cardinal We 

Love You) ก่อนที่พระคุณเจ้าจะมีปราศรัยกับพวกลูก

เยาวชนเล็กน้อยก่อนเริ่มพิธี

 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู คือผู้วาง

รากฐานพระศาสนจักรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เยาวชนร่วมกนัรบัประทานอาหาร แต่งกายชดุไทยย้อนยคุ 

ท้องถิ่นและประเพณีของตน ร่วมการละเล่นในบรรยา- 

กาศงานย้อนยุค อบอวลไปด้วยความสนุกสนานและ

รอยย้ิมทีม่ใีห้กัน และต่อด้วยความในใจในแสงเทยีน ซึ่ง

เป็นช่วงสุดท้ายของวัน เป็นการได้ใช้เวลาในการพูด

ความในใจซึ่งกันและกัน ได้พูดคุยกัน ได้ขอโทษกัน  

ให้อภัยกัน มอบไมตรีจิตดีๆ ซึ่งกันและกัน ก่อนจะ

อ�าลากันไปในวันพรุ่งนี้

 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 หัวข้อ 

ประจ�าวัน... เยาวชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต

ประกาศข่าวดีใหม่ 

 วันสุดท้ายวันแห่งการประกาศข่าวดี เยาวชน

ได้รับมอบหมายภารกิจเปลี่ยนเเปลงโลกที่มีความเจริญ

ทางด้านวัตถุ ให้อาศัยความเชื่อที่แต่ละคนมี ผ่านทาง 

การเรียนรู ้ประวัติศาสตร์แห่งความเช่ือของคริสตชน 

กิจกรรมในวันนี้ เป ็นกิจกรรมท่ีกระตุ ้นให ้เยาวชน 

น�าความรู้ ความรู้สึกที่แต่ละคนได้รับจากประสบการณ์

ในสี่วันท่ีผ่านมาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของแต่ละคน  

ที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียน เพื่อพวกเขาจะได้เป็นเยาวชน

ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิก (ต่อจากหน้า 14)
และพระศาสนจักรไทยใน 

ยุคใหม่... ห้องประชุมที่เรา 

ใช้ในการจัดกิจกรรมหลัก  

หอประชุมไมเกิ้ล ก็มาจาก

ชื่อศาสนนามของพระคุณ-

เจ้านั่นเอง

 “จงขอบพระคุณ

พระเจ้าทุกกรณี พระเยซูเจ้า

เป็นใคร? พระเยซูเจ้าเป็น

บุตรสุดที่รักของพระบิดา 

เพ่ือกอบกู ้มนุษย์ ท่ีได ้ท�า 

ผดิพลาดจงึได้ชือ่ว่าพระผูไ้ถ่ 

การประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน อย่าท�า

ตามใจของตนเองซึ่งไม่ใช่ค�าสอนของพระเยซูเจ้า ...บท

เทศน์ส่วนหนึง่ของพระคาร์ดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบญุช.ู..”

 ในพธิปิีด คณุพ่อสานติย์ พลมาก ผูอ้�านวยการ 

แผนกเยาวชน ประกาศว่า สถานีต่อไป “ค่ายเยาวชน

คาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 37 ที่อัครสังฆมณฑล 

ท่าแร่-หนองแสง”   ให้ดวงดาวน�าทาง.......

 ขอบคุณภาพและข่าวจาก FB :  Catholic Youth  

of Bangkok Archdiocese - เยาวชนคาทอลกิกรงุเทพฯ



ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 3-9 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 18

ตอนที่ 6 เมื่อเส้นทางชีวิต มาบรรจบ
กับเส้นทางอัครสาวก

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย

	 ผมตรวจนับจำ�นวนอีกครั้ง  72	 คนคือจำ�นวนที่เกี่ยวในส่วนของสื่อ 

ที่จะเดินท�งม�พร้อมกับเครื่องบินท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเดินท�ง

ม�	 โดยแยกเป็นข่�วจ�กทั่วโลกที่ลงทะเบียนม�เข้�ในกลุ่มนี้	 (ที่เร�จะเห็นในสื่อ

ว่�	 สมเด็จพระสันตะป�ป�ให้สัมภ�ษณ์นักข่�วบนเครื่องบิน	 คือกลุ่มนี้เลย)	 มี

จำ�นวนทั้งสิ้น 65	คนจ�กทั่วโลก	เท่�ที่ผมอ่�นร�ยชื่อและต้นสังกัดก็พบว่�ง�นนี้ 

ไม่ธรรมด�จริงๆ  อีก    7  คนที่เหลือคือ	 คนจ�กสำ�นักข่�วของว�ติกันเอง	 ซึ่งมี

อยู่ 4	คน	และหัวหน้�หรือผู้รับผิดชอบหลักอีก	2	ท่�น	และคนที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับ 

ส�ยก�รบิน  1  ท่�น	 จำ�นวนสื่อที่ผมหม�ยถึงนี้คือกลุ่มเดียวเท่�นั้น	 ไม่นับสื่อ

ค�ทอลิก	 สื่อภ�ครัฐ	 และสื่อทั่วไปจ�กประเทศไทย	 และทั่วโลกที่อ�จจะไม่ได้ม�

กับสมเด็จพระสันตะป�ป�	แต่เดินท�งม�เพื่อนำ�เสนอข่�วใหญ่นี้เช่นกัน

	 ในปี  2017	 เมื่อสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศ 

เมียนม�	 ผมจำ�ได้ว่�	 สื่อค�ทอลิกในประเทศไทยได้รับเชิญให้ไปช่วยง�น	 เร�

ชิมล�งวิธีก�รจัดก�รเรื่องบัตร	 เรื่องก�รว�งคน	 เรื่องคว�มย�กง่�ย	 เรื่องก�รนำ�

คนจ�กต่�งจังหวัดเข้�ม�	 เรื่องศูนย์ข่�ว	 เรื่องก�รจัดก�รพื้นที่เข้�ออกของจุดที่

องค์สมเด็จพระสันตะป�ป�เสด็จ	 ตอนที่เร�ไปช่วยเพร�ะเจ้�หน้�ที่ของเมียนม�

เองมีจำ�นวนน้อย	 และคว�มส�ม�รถก็มีข้อจำ�กัด	 สื่อค�ทอลิกเมียนม�จึงติดต่อ

เรดิโอเวริตัส	ให้ม�จัดก�รเรื่องนี้	แต่ข้อจำ�กัดอื่นก็ต�มม�	ก�รเมืองก�รปกครอง

ของประเทศของเข�	 ข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่�สนใจคือ	 ก�รถ่�ยทอดสด	 ซึ่งสด 

ไม่ได้	 ก�รถ่�ยทอดอะไรที่นั่น	 ในโปรแกรมก�รเสด็จเยือนนี้	 ต้องให้เวล�ผ่�นไป 

หน่ึงช่ัวโมง	คำ�ถ�มว่�ทำ�ไม	และคำ�ตอบเป็นส่ิงท่ีเร�พบจะเข้�ใจได้	แต่ประเทศไทย

ไม่เป็น	 สภ�พเวทีที่จัดมิสซ�ใหญ่	 สน�มและก�รเปิดให้คนเข้�แต่เช้�	 ในวันนั้น	

นอกจ�กจะไปช่วยง�นวันง�นจริงๆ	 เร�ยังจัดนำ�ประช�สัตบุรุษไปอีก  5	 คัน 

รถบัสใหญ่	 สนุก	 ประทับใจ	 มีคว�มสุข	 แต่ก็กุมขมับ	 คอตก	 ในวันที่ง�นกำ�ลัง 

สิ้นสุดลง	 เร�มีโชคสองชั้นที่วันสุดท้�ยได้สัมภ�ษณ์พระคาร์ดินัลชาร์ล โบ ยัง 

บ้�นท่ีสมเด็จพระสันตะป�ป�ทรงพำ�นักอยู่	 ขณะท่ีเสด็จประเทศเมียนม�	 บทรำ�พึง 

เบ�ๆ	หลังจ�กก�รเดินสำ�รวจ	พระองค์ช่�งเรียบง่�ยจริงๆ

	 หลังจ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 เดินท�งออกจ�กประเทศ 

เมียนม�เพื่อจะไปต่อยังบังคล�เทศ	 คว�มรู้สึกหนึ่งที่สัมผัสได้สองข้�งท�ง	 บน

ท้องถนน	ผมว่�คว�มคึกคักของคนน้อยลง	บรรย�ก�ศแห่งคว�มตื่นเต้น	ผู้คน

แต่งชุด	 โบกธง	 เดินเหินไปทั่วเมืองหลวงและเมื่อสมเด็จพระสันตะป�ป�เสด็จ

รถผ่�น	 บรรย�ก�ศคึกคัก	 เสียงโห่ร้องเซ็งแซ่	 แม้เพียงเสี้ยววิน�ที	 ที่รถขับผ่�น	

ผมเชื่อว่�สร้�งร้อยล้�นชั่วโมง	 หรือหล�ยพันวันแห่งคว�มทรงจำ�	 มีคนถ�มผม

เหมือนกันว่�	 หลังจ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 เสด็จเยือนประเทศไทย	 

ม�ถึง	 ต้อนรับ	 ทำ�กิจกรรมอย่�งมีคว�มสุข	 และหลังจ�กนั้นล่ะ?	 เร�จะพบภ�พ

แบบไหนบนเส้นท�งท่ีพระองค์เสด็จม�ถึงเร�	และข้�มผ่�นไปสู่อีกหล�ยๆ	ประเทศ

ที่รอคอยพระองค์เช่นกัน

	 ผมเชื่อว่�คว�มทรงจำ�และแบบอย่�งจะขับเคลื่อนเร�ต่อไป....

	 “What	 Is	Pope	Francis?” หนังสือโดย Stephanie	Spinner  เล่� 

เรื่องร�วของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ได้ละเอียด	 น่�สนใจ	 รวมทั้งภ�ษ�

และเป้�หม�ยของหนังสือ	 ก็น่�จะสำ�หรับเด็ก	 ผมหยิบม�อ่�นในเช้�วันหนึ่ง	

เห็นสิ่งที่ปูให้คนๆ	 หนึ่งเป็นแบบนี้ในวันนี้	 ก�รแสเรียกที่ได้รับก�รหล่อหลอม	

ปลูกฝังจ�ก	 คุณพ่อ Don Enrico Pozzoli สงฆ์คณะเยสุอิต	 ที่เป็นเหมือน 

พ่อวิญญ�ณรักษ์	 ประจำ�ครอบครัวของสมเด็จพระสันตะป�ป�	 จนเป็นบ่อเกิด

ของกระแสเรียก	 ที่แม้สวนท�งกับคว�มตั้งใจของแม่ในที่ต้น	 ที่อย�กให้เป็น

หมอ คว�มพบเห็นสภ�พของคนย�กจน	ในบ้�นเมืองของตนเอง	ในง�นอภิบ�ล	

ง�นในสลัม	หรือคว�มย�กจนขัดสนของเด็กๆ	นักเรียนที่ตนเองเคยเป็นอ�จ�รย์

อยู่	 และก�รใช้ชีวิตสมณะเรียบง่�ยของตนอยู่อพ�ร์ทเมนต์	 ทำ�อ�ห�รท�นเอง	

ฯลฯ	 อันนำ�ไปสู่คว�มเข้�ใจบรรด�ผู้ย�กไร้ข�ดแคลน	 คนย�กจนขัดสน	 ปัญห�

และอุปสรรคที่เจอะเจอป�งต�ยในช่วงปี 1957 ที่ต้องเข้�รักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล	

บททดสอบของชีวิตเมื่อเป็นพระสงฆ์ในคณะและถูกส่งไปไม่ให้สอนเรียน	 ไม่ให้ 

ทำ�มิสซ�	 ไม่ให้รับโทรศัพท์	 เหตุก�รณ์นี้เกิดขึ้นในปี  1990  ที่สุดคว�มตั้งใจ 

เกษียณในวัย 75 แต่สมเด็จพระสันตะป�ป�ในสมัยนั้น	(สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต์ ที่ 16)	ไม่ทรงอนุมัติ	ท่�นจึงกลับไปทำ�ง�นต่อไป	และเมื่อมีก�รเลือก

พระสันตะป�ป�องค์ใหม่	 หลังข่�วก�รล�ออกของสมเด็จพระสันตะป�ป�เบเน- 

ดิกต์	 ที่  16  เมื่อวันที่  11  กุมภ�พันธ์  2013  ในที่สุดวันที่  13  มีน�คม  2013   

เร�ก็ได้สมเด็จพระสันตะป�ป�องค์ที่ 266 องค์ล่�สุดที่ชื่อว่�ฟรังซิส

	 ผมชอบที่หนังสือเล่มนี้เล่�ถึงถ้อยคว�มที่น่�สนใจ	 หลังจ�กที่พระสัน- 

ตะป�ป�องค์ใหม่ออกม�ทักท�ยบรรด�ฝูงชนหน้�ล�นมห�วิห�รนักบุญเปโตร	 

ชวนทุกคนสวดภ�วน�	และตรัสว่�	“ต่อไปนี้เร�จะเริ่มก�รเดินท�งของภร�ดรภ�พ	

ด้วยคว�มรัก	 และคว�มไว้ว�งใจ	 ซึ่งกันและกัน”	 วิน�ทีต่อจ�กนั้น	 เส้นท�งนี้ยัง

ดำ�เนินต่อไป

	 มีคนบอกว่�	 น่�เสียด�ยที่นักข่�วที่ม�กับสมเด็จพระสันตะป�ป�ไม่มี

นักข่�วจ�กประเทศไทยเลย	ผมศึกษ�เงื่อนไขสำ�คัญนิดหน่อยม�ก่อนว่�	นักข่�ว 

ในกลุ่มนี้ต้องเดินท�งจ�กว�ติกันและจบที่ว�ติกัน	และต้องเข้�ร่วมตั้งแต่ต้น	คือ 

บินจ�กว�ติกัน	 ม�ไทย	 พักที่ที่เข�ให้พัก	 และทำ�ภ�รกิจต่อที่ญี่ปุ่น	 และกลับไป

ว�ติกัน	 ถึงจะได้กลับบ้�นตัวเอง	 เส้นท�งอ�จเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง	 แต่ก�รไม่มี 

นักข่�วช�วไทยในนั้นก็คงไม่ได้แปลว่�เป็นคว�มเสียโอก�ส	 สมเด็จพระสันตะ- 

ป�ป�ฟรังซิสม�เยี่ยมเร�	ถือเป็นโชคดีที่เร�จะเห็นใกล้ๆ	ถือเป็นโอก�สที่เร�จะได้

รับใช้ช่วยเหลือ	 เป็นจิตอ�ส�	 มีส่วนสำ�คัญเล็กใหญ่ในง�น	 ถือเป็นประสบก�รณ์

ถ้�เร�จะได้นั่งตรงไหน	 หรือร่วมกิจกรรมอะไรในจำ�นวนที่ม�กกว่�หนึ่งกิจกรรม	

ฯลฯ	 แต่ที่ว่�ม�ทั้งหมดไม่สำ�คัญเท่�	 “ส�รที่พระองค์จะมอบกับเร�”	 แบบอย่�ง	

และคำ�สั่งสอน	 ถ้�เร�จับประเด็นที่สำ�คัญได้ชัดเจนแค่ไหน	 เร�ก็รู้คำ�ตอบว่�	 เมื่อ

พระองค์กลับไปแล้ว	 เร�จะมีอะไรเกิดขึ้น	 เร�จะได้อะไร	 เร�อ�จจะได้รูปสวยๆ	 

อ�จจะได้ประวัติศ�สตร์คว�มทรงจำ�	 แต่ถ้�เร�พล�ดเรื่องที่สำ�คัญที่สุด	 เมื่อ

พระองค์ม�อยู่ต่อหน้�เร�	 เร�ก็เป็นเหมือนม�ร์ธ�ที่วิ่งวนส�รพัด	 แต่วนอยู่กับ 

สิ่งที่ไม่ใช่แก่นส�รที่แท้จริงของส�รแห่งก�รเสด็จม�เยือนท่ีแท้จริงของสมเด็จ 

พระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ผมว่�แค่เร�ย้อนกลับไปดูคำ�ที่ใช้ในก�รเดินท�งไปแทบ

จะทุกท่ีของสมเด็จพระสันตะป�ป�	 เร�ก็เจอคำ�ตอบได้ไม่ย�ก	 “Apostolic	Visit”	

“ก�รเย่ียมเยียนแบบอัครทูต	ก�รนำ�คำ�สอนของพระเยซูคริสต์เย่ียงอัครส�วกสู่เร�”

บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองแม่พระเปนญาฟรานซา” คุณพ่อธีระ กิจบ�ารุง เจ้าอาวาส

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระเปนญา- 

ฟรานซา หลังมิสซามีแห่แม่พระ และถวายดอกไม้ วันที่ 22 กันยายน 2019  

ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 

“สัมมนา” คุณพ่อพรชัย แก้วหวาน จิตตาธิการผู้สูงอายุ เขต 1 สัมมนา

คณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 หัวข้อ “ผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้มีความสุข” 

ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2019 ที่วิล่าเรน่ารีสอร์ท เขาใหญ่ โดยบิชอป 

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม 29 ท่าน พระสงฆ์ 1 ท่าน 

“ฉลองวัด” คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเบเนดิกต์ ภักดีชุมพล บ้านห้วยหินฝน 

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 โดยมีเวชบุคคลคาทอลิก

สังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับเวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ออก

หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการแก่สัตบุรุษที่มาร่วมงานฉลองวัดด้วย

วันที่ 16 กันยายน 2019 ศูนย์ 

สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราช- 

สีมา “แผนกพัฒนาสังคม” ลงพื้นที่ 

บ้านหนองเพชร หมู ่ 5 ต.ห้วยหนิ 

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยม 

เยียนสัตบุรุษให้ก�าลังใจ และจัดเก็บ 

ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้อยู่ 

ในภาวะล�าบากในชุมชนอันน�า 

ไปสู่การส่งเสริมอาชีพสร้างความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

 รายงานโดย ศูนย์สังคม

พัฒนาฯ นครราชสีมา

“วันศาสนูปถัมภ์  กรมการศาสนา” วันอังคารที่ 20  สิงหาคม 

2019 ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม ถนน

เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร คุณพ่อเสนอ  ด�าเนินสดวก  

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักร

สมัพนัธ์ เข้าร่วมงานและมอบของทีร่ะลกึแสดงความยนิดีเนือ่งในวันศาสนปูถมัภ์  

รบัและมอบของท่ีระลกึ โดยคุณกติติพันธ์  พานสวุรรณ อธบิดกีรมการศาสนา  

ประธานพิธีท�าบุญวันศาสนูปถัมภ์ และคุณกฤษศญพงษ์  ศิริ  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม ผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้น�าภาครัฐ และผู้น�าศาสนา 5 ศาสนา 



ปีที่ 43 ฉบับที่ 45 ประจำ�วันที่ 3-9 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ค�าสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตอนที่ 13 ความหวัง เป็นของทุกคน
 ความหวังของคนยากจนจะไม่มีวันหมดสิ้นตลอดไป

 “ความหวังของคนยากจนจะไม่มีวันหมดสิ้นตลอดไป” (สดด 9:19) 

ค�าประพันธ์ของบทเพลงสดุดีนี้ยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ

จริงล�้าลึกแห่งความเชื่อจะสร้างความประทับใจให้กับคนยากจน อันจะฟื้นฟู

ความหวังที่เหมือนจะมลายหายสิ้นไปท่ามกลางความอยุติธรรม ความทุกข์ 

และความไม่แน่นอนแห่งชีวิต

 สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันเพื่อคนยากจนสากล ครั้งที่ 3

อาทิตย์ที่ 34 ในเทศกาลธรรมดา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 

2019

วันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสากล
โอกาสวันผู ้อพยพย้ายถิ่นและผู ้ลี้ภัยสากล 

(World Day of Migrants and Refugees) 

ประจ�าปี 2019 (ครั้งที่ 105) ตรงกับวันอาทิตย์ 

ที่ 29 กันยายน 2019 คาริตัสไทยแลนด์ โดย

การน�าของแผนกผู้อพยพย้ายถิ่นฯ (NCCM), 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) และ 

แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล (NCCS) 

ได้ประสานงานกับฝ่ายสังคมของอัครสังฆมณ- 

ฑลกรุงเทพฯ (Caritas Bangkok) และคาริตัส 

เอเชีย (Caritas Asia) ในการเป็นเจ้าภาพร่วม

จัดกิจกรรมรณรงค์และร่วมภาวนาเพ่ือผู้อพยพ

ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย ตามพระประสงค์ของสมเด็จ

พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทีร่ะบใุนสาส์นวนัผูอ้พยพ

และผู้ลี้ภัยสากลฯ (อ่านต่อหน้า 4)

“ชมุนุมผู้สงูอายุสงัฆมณฑลเชยีงใหม่” คณุพ่อไพรชั ศรปีระเสรฐิ 

อธิการเจ้าคณะคามิลเลียน คุณพ่อศราวุธ  แฮทู เป็นวิทยากร งานชุมนุม 

ผู้สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2019 ที่ส�านักมิสซัง 

เชียงใหม่ โอกาสนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู จากเขตวัด

ละคน มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 204 คน

“ฉลองวดั” บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธี

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ก่อนพิธีบูชา

ขอบพระคุณได้ประกอบวจนพิธีกรรมเปิด-เสกซุ ้มทางเข้าวัดอัครเทวดา 

มีคาแอล ดอนกระเบื้อง และโรงเรียนเทพินทร์พิทยา วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 

2019


