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คณะกรรมาธกิารการศาสนา คุณธรรม จรยิธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วฒุสิภา 

น�าโดยคุณมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และคุณศรินทร 

เมธีวัชรานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เข้าพบพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย รับทราบแนวทางน�าสันติสุขสู่สังคมโลก พร้อมแนวทางที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จเยือนไทย เดือนพฤศจิกายน เมื่อวันที่ 10  

ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่ส�านักมิสซังกรุงเทพฯ เขตบางรัก กรุงเทพ- 

มหานคร เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ พร้อมด้วยบิชอปยอแซฟ 

สังวาลย์ ศุระศรางค์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 มีสัตบุรุษมาร่วมเป็น

จ�านวนมาก

บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลอง 

25 ปี แห่งชีวิตนักบวช ของสมาชิกคณะภคินีศรีชุมพาบาล ซิสเตอร์อันนา 

ฉลาด สังคฤกษ์ สัตบุรุษวัดแม่พระรับสาร โนนสมบูรณ์ จ.หนองคาย ซิสเตอร์

มาการีตา ยาณี ภานุรักษ์ สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประค�า  เวียงคุก จ.หนองคาย  

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง

ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง 

จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ มาร่วม

พิธี วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10.30 น. 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม 

แผนกครสิตศาสนธรรม สภาประมุขบาทหลวงโรมัน 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย  จัดงานชุมนุมครูค�าสอน 

ระดับชาติ ครั้งที่ 6 Baptised and Sent : ศิษย์

พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”  โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลกิแห่งประเทศไทย เป็นประธาน 

พธิบีชูาขอบพระคุณ พร้อมด้วยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิก 

เพือ่ครสิตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม บิชอป 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์  ระหว่างวันที่ 14-16  

ตุลาคม ค.ศ. 2019 ที่อาคารนักบุญสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม และวัดนักบุญยอแซฟ 

อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกับพระศาสน- 

จักรคาทอลิกในประเทศไทย ฉลอง 350 ปี มิสซัง

สยาม  ค.ศ. 1669-2019  ร่วมมือร่วมใจกันด�าเนินการ 

ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฟื้นฟู

และการหล่อเลี้ยงความเชื่อคริสตชนจากการเป็น 

“ศิษย์พระคริสต์ ให้กลายเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์” 

และจากการเป็น “ศิษย์ธรรมทูต ให้กลายเป็นชุมชน

ศิษย์ธรรมทูต” เพื่อเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต และ 

ประกาศพระคริสตเจ้าองค์แห่งความรัก ด้วยวาจา 

จากการแบ่งปัน บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตจริงท่ี

สอดคล้องกับความเชื่ออย่างกล้าหาญ”  

 และเนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ทรงประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2017 ให้ 

เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ 

ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15  ช่วยปลุก

ความกระตือรือร้นส�าหรับพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า  

การฟื้นฟูการประกาศพระวรสาร ดังที่สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเบเนดิกต์ทรงเน้นหลายปีมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20  

พฤศจิกายน ค.ศ. 1919 ยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  

ซึ่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนได้เสนอ

ให้จัดฉลองในระดับสังฆมณฑลหรือระดับชาติใน

กิจกรรมต่างๆ  ให้สังฆมณฑลและระดับชาติ   จัดปิด

เดือนพิเศษตุลาคมแห่งธรรมทูต ค.ศ. 2019  

 ดังนั้น เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในสองเหตุการณ์

ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรจัดงาน

ชุมนุมครูค�าสอน ระดับชาติ  ครั้งที่ 6 ร่วมกันขึ้น  โดย

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อให้ครูค�าสอนร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี  

มิสซังสยาม  ค.ศ. 1669-2019  และเดือนตุลาคม  ค.ศ.  

2019 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ ฉลอง 100 ปี สมณ-

ลิขิต Maximum Illud 

 2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตครูค�าสอนและก�าลังใจ 

ในการท�างานค�าสอนและงานธรรมทูต  เพื่อสืบสาน 

การเป็นศิษย์ธรรมทูต และชุมชนศิษย์ธรรมทูตด้วย

 3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนประสบ- 

การณ์ชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อระหว่างครูค�าสอน 

ด้วยกัน ในสังฆมณฑลของตนและต่างสังฆมณฑล 

 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เทศน์ 

ให้ข้อคิดว่า “วันที่ 15 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญเทเรซา 

แห่งอาวีลา วันน้ีชาวฟาริสีประหลาดใจเม่ือเห็นว่าพระองค์

ไม่ทรงล้างมือตามธรรมเนียมของชาวยิวก่อนรับประทาน 

อาหาร พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านล้างถ้วยชาม 

ด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมา และ

ความชั่วร้าย ถ้าจะให้ดีแล้ว จงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็น

ทานเถิด แล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดส�าหรับท่าน”

 พระเยซูเจ้ายังได้ตรัสไว้ด้วยว่า “ไม่มีสิ่งใดจาก

ภายนอกของมนุษย์ ท�าให้เขามีมลทินได้ แต่สิ่งที่ออก

มาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละ ท�าให้เขามีมลทิน” 

(มก 7:15)

 นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา เป็นแบบอย่างแก่เรา 

ในการสร้างปราสาทภายใน คือยึดพระเจ้าเป็นหลักใน 

ชีวิต สวดภาวนา ฟังเสียงพระองค์ และปฏิบัติตาม

ด้วยความรัก แล้วให้ปราสาทภายในนั้นปรากฏออกมา

ภายนอกต่อผู้คนรอบข้าง ครูค�าสอนต้องสร้างปราสาท

ภายในเช่นกัน ในฐานะผู้ร่วมงานกับพระเยซูเจ้า ยึดติด

กับพระองค์ แม้เราจะด�าเนินชีวิตอยู่ในโลกก็จริง แต่เรา

ต้องไม่เป็นของโลก และต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดีของ

พระเจ้าท่ามกลางโลกอย่างแท้จริง”

 จากนั้นมีการเสวนา “100 ปี สมณลิขิต 

Maximum Illud มีผลสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

อย่างไร” โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ประธานคณะกรรมการฯ  คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ 

ผู้อ�านวยการ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประเทศ 

ไทย (Director of PMS, Thailand) คุณพ่อสมเกียรติ  

บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต  

กรุงเทพฯ  ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ ด�าเนินรายการ

 บิชอปวีระ กล่าวว่า สมณลิขิต Maximum 

Illud เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  

ที่ 15 ด�ารงต�าแหน่งเพียง 8 ปี พระองค์เป็นพระ

สันตะปาปาในช่วงที่ล�าบาก เพราะว่าเกิดสงครามโลก 

ครั้งที่ 1 คือช่วงปี 1914-1918 

 ภาคที่หนึ่ง ในบทน�าบอกว่า “ท่านทั้งหลายจง

ออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” พ่อไป

ทั่วโลกไม่ได้ แต่พ่อภูมิใจที่มีคุณพ่อวัชศิลป์ มีซิสเตอร์ 

มีคณะต่างๆ และที่ส�าคัญมีครูค�าสอน พ่อเป็นพระสงฆ์ 

พ่อก็รับงานค�าสอน พ่อรู้ว่าพระเจ้าและพระจิตเจ้านั้น 

อยู่ในพ่อ ในพระศาสนจักร และในตัวพี่น้องครูค�าสอน

ทุกคน และอยู่ในการร่วมมือกัน ท�าให้พ่อไปทั่วโลกได้ 

 คุณพ่อวัชศิลป์  สมณลิขิต กล่าวว่า Maxi- 

mum Illud แปลเป็นภาษาไทยว่าภารกิจอันยิ่งใหญ่ 

เพราะ Maximum แปลว่า ใหญ่โต  “ท่านทั้งหลายจง

ออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” ค�าว่า 

“ท่านทั้งหลายจงไป” คือ พระบัญชาที่ยิ่งใหญ่ สมณ-

ลิขิตนี้ แบ่งออกเป็น 5 ภาค พระคุณเจ้าวีระได้น�าเสนอ

ภาคที่ 1 ซึ่งเป็นบทน�า

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ทรง

เน้นพระบัญชาของพระเจ้า จงไป จงไป จงไป... ซึ่งค�านี้

เราได้ยินกันบ่อยมากๆ 

(อ่านต่อหน้า 4)

ชุมนุมครูค�ำสอน ระดับชำติ ครั้งที่ 6
Baptised and Sent : ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” 
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 ภาคที่สอง สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  

ที่ 15 ทรงกล่าวถึงบุคคลผู้รับผิดชอบ  คือบรรดาพระ

สังฆราช หรือบิชอป เพราะว่าพระสังฆราชเป็นผู้ที่ได้

รับการเจิมมาเพื่อเป็นผู้น�าการแพร่ธรรม การประกาศ

ข่าวดี “พระสังฆราชเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แม้ล�าบาก

เพียงใด ท่านต้องฟันฝ่า” ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อ

การแพร่ธรรม 

 ถ้าใครอยู่ในวงการค�าสอน ในคู่มือนั้นบอกไว้

ว่า “พระสังฆราชต้องให้ทรัพยากรที่ดีที่สุดเพื่อการสอน

ค�าสอน ต้องเลือกครูค�าสอนจากคนที่ดีที่สุด และพระ

สังฆราชต้องพูด ต้องเขียนและต้องกระท�าด้วย เพื่องาน

ประกาศข่าวดีเป็นอันดับแรกของพระสังฆราช” 

 บุคคลเป้าหมาย อันดับที่สอง ที่สมณลิขิต  

Maximum Illud กล่าวไว้คือ อธิการเจ้าคณะและ 

ผู้สืบทอด ต�าแหน่งในสังฆมณฑลของเราก็มีบิชอป

เป็นประมุข และจากนั้นมีอธิการเจ้าคณะ พวกเราก็มี

นักบวชทั้งชายและหญิง

 ประเทศไทยมีนักบวช 74 คณะ พระสงฆ์ 

848 คน บราเดอร์ 118 คน ภคินี 1,480 คน มีวัด

ทั้งหมด 526 วัด แต่ในสมณลิขิตนี้บอกว่า การเลือก 

เจ้าคณะหรือผู้สืบทอดนั้น ต้องเลือกคนที่พร้อมส�าหรับ

การประกาศข่าวดี ดังนั้น ต้องเลือกคนที่เป็นเจ้าคณะ 

ที่มีใจรัก มีความสามารถในการแพร่ธรรมด้วย แล้ว

เขาจะต้องดูแลรับผิดชอบสมาชิกของตนเอง เจ้าคณะ

จะต้องเป็นทั้งผู้น�าและผู้ปกป้องความเชื่อของสมาชิก 

ในคณะของตนเอง ให้สมาชิกทุกคนได้เป็นผู้แพร่ธรรม 

ฉะนั้น บราเดอร์ ซิสเตอร์ทุกคนต้องแพร่ธรรม ต้อง

ดูแลสมาชิก ดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกก่อน ให้มี

ความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นให้สมาชิกทุกคนออกไป จะ

ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ต้องไปแพร่ธรรมที่นั่น เมื่อคณะ

ต่างๆ ไปท�างานที่ใดเมื่อเข้มแข็งแล้วให้แยกออกไปตั้ง 

สาขาใหม่ทันที เมื่อเข้มแข็งแล้วต้องไปหาที่อยู่ใหม่  แล้ว 

ถ้าไม่มีใคร ก็ให้ไปขอความร่วมมือจากบุคคลที่มีความ

สามารถ เช่น เมื่อไปอยู่ในท้องที่นั้น เราไม่มีความ

สามารถด้านการศึกษา ไม่ได้จบบริหารการศึกษา เราก็

ต้องไปหานักบวชหรือเป็นบุคคลท่ีท�าเรื่องการศึกษาได้ 

ให้เขามาช่วยงานในสถานที่ใหม่นั้น 

 ผู้ท่ีท�างานประกาศข่าวดี ต้องได้รับการฝึกฝน

อย่างดี ให้เท่าเทียมกับบรรดามิชชันนารีที่จบจากยุโรป 

ฉะนั้น คนไทยหรือคนท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่ ต้องได้รับ

การฝึกฝนอย่างดี นี่คือเจตนารมณ์เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ที่

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ทรงกล่าวไว้

 สมณลิขิตของพระสันตะปาปามุ่งไปที่บิชอป 

พระสงฆ์ นักบวช อันดับแรก และเจาะจงไปถึงบรรดา 

อธิการเจ้าคณะด้วย พระองค์ได้มุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

ส�าคัญคือคริสตชนทุกคนต้องเป็นผู้แพร่ธรรมด้วย

 คุณพ่อสมเกียรติ กล่าวว่า สมณลิขิตพูดถึ ง 

พวกเราทุกคน ไม่ใช่ภารกิจท่ีบรรดามิชชันนารีท�าเท่าน้ัน 

และหยุดอยู่แค่นั้น แต่บรรดามิชชันนารีได้ส่งผ่านความ

เชื่อ ด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน ด้วยค�าสอน ด้วย 

ทุกสิ่งทุกอย่าง 

 การส่งผ่านเพื่อท�าให้ทุกคนมีชีวิต และชีวิต 

ต้องถูกส่งผ่านต่อไปอีก พระวรสารนักบุญมาระโก ที่

เราอ้างถึงนั้น คือ การส่งไป เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มา

แล้ว เราจะไม่เก็บไว้ ถ้าเราเก็บไว้มันก็ไม่โต ท่านนักบุญ

ยากอบบอกไว้ในจดหมายของท่านว่า ความเชื่อที่ไม่มี

กิจการ เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว 

 ในสมณลิขิตนี้บอกกับเราว่า ด้วยศีลล้างบาป 

เราคริสตชนทุกคน มีพันธกิจเดียวกันนี้ ท�าอย่างไรให้

พันธกิจเดียวกันน้ีเกิดผล ซ่ึงก็คือเป็นผู้แพร่ธรรม ฉะน้ัน  

ผู้แพร่ธรรมนั้นจ�าเป็น 

 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า เราต้องท�า 3  

เร่ืองน้ี คือ 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า 

ศรัทธาทุกรูปแบบ  กิจศรัทธาไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว หรือ

กิจศรัทธาที่ผ่านทางพระศาสนจักรที่เป็นส่วนรวม ขาด

ไม่ได้ พระสันตะปาปาทรงให้ความส�าคัญมาก เพราะ

ว่า ในเมื่อคนเราไม่มีจุดก�าเนิด ความสัมพันธ์ระหว่าง

เรากับผู้ที่ให้ก�าเนิดเรา ซึ่งก็คือพระเจ้า เราจะมีพลังได้

อย่างไร ฉะนั้น ผู้แพร่ธรรม ไม่ใช่เฉพาะบรรดาพระสงฆ์  

มิชชันนารี หรือนักบวช แต่เป็นเราทุกคน  หมายถึง 

ฆราวาส และส�าหรับของพวกเรานั้นเป็นฆราวาสพิเศษ 

เราเป็นฆราวาสที่เป็นครูค�าสอน พิเศษมากๆ เป็น 

กระแสเรียกที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็จึงกลาย 

เป็นเร่ืองท่ีเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงและปฏิเสธตัวของเรา 

ได้ เราต้องเป็นแบบอย่างชีวิตในการแพร่ธรรม ด้วย 

การภาวนา หรือด้วยความศรัทธา เพราะไม่ว่าเราจะ

ออกไปไหนทุกคนเห็นและสัมผัสได้ 

 2.  ส่งเสริมกระแสเรียก ทุกกระแสเรียกล้วน

เป็นกระแสเรียกที่มีค่าทั้งหมด เราจะต้องเข้าใจเรื่อง

กระแสเรียก เป็นต้นว่ากระแสเรียกของการประกาศข่าวดี

ของการเป็นธรรมทูต ถ้าเราสามารถท�าให้ใครก็แล้วแต่ 

เข้าใจและเห็นถึงพระพรของพระเจ้า และท�าให้เขา

สามารถตอบรับกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์ นักบวช 

ผู้เป็นธรรมทูต หรือเป็นครูค�าสอน หรือเป็นอย่างไร

อย่างชัดเจน นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระสันตะปาปาตรัส โดย

พระองค์ใช้บทจดหมายของนักบุญเปาโล จาก 1โครินธ์  

บทที่ 3 ข้อ 6 ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ปลูก อปอลโลเป็นผู้

รดน้�า แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้บันดาลให้เติบโตขึ้น” แปลว่า  

ให้เราเข้าใจถึงหน้าที่ของเรา ในการส่งเสริมกระแสเรียก 

ว่าเราต้องนอบน้อม สุภาพ ถ่อมตน ไม่ใช่เราเป็นผู้ท�า 

ถ้าเราท�างานให้กับพระเจ้าแล้ว เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ 

ด้วยความสุภาพถ่อมตน 

 3.  ช่วยเหลือ นอกจากตัวของเราแล้ว สิ่งที่

จ�าเป็นก็คือต้องส่งเสริม ช่วยเหลือ การช่วยเหลือปัจจัย 

วัตถุสิ่งของ ถามว่าจ�าเป็นไหม?  เวลาที่พ่อมองดู TMS 

หรือคณะธรรมทูตไทย คือตัวอย่างหน่ึงท่ีเราต้องส่งเสริม 

 พ่อมักจะบอกโดยเปรียบเทียบให้สัตบุรุษฟัง 

เสมอๆ ว่า เราแม้ไม่ได้ออกไปเป็นแม่ทัพ หรือกองทัพ 

หรือเป็นทัพหน้า แต่เรารู้ว่าพระเจ้าส่งผู้ที่ออกไปรบแทน 

เรา เพราะฉะนั้นเราอยู่กองหลัง ถ้าเราจะให้กองทัพ 

เข้มแข็ง นอกจากค�าภาวนาแล้ว เราต้องส่งเสบียงด้วย 

พระสันตะปาปาทรงกล่าวให้เห็นชัดว่างานแพร่ธรรมส�าคัญ 

และผู้ที่ส�าคัญก็คือเราทุกคน 

 บรรดามิชชันนารีได้ทุ่มเทให้เรามากมาย ไม่ใช่

แค่ชีวิตของพวกเขาอย่างเดียว  แต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 

 สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  

มีความส�าคัญมากๆ พระสันตะปาปาทรงรับผิดชอบ

ดูแล ในสมณกระทรวงนี้ประกอบด้วย 4 สมณองค์กร ที่

เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมด 

 1. สมณองค์กรเผยแผ่ความเชื่อ ช่วยเหลือใน

เรื่องการจัดตั้งวัด ครูค�าสอน งานสื่อมวลชน การสร้าง

วัตถุถาวรที่จะช่วยในงานประกาศข่าวดี 

 2.  สมณองคก์รยวุธรรมทูต ส�าหรับบรรดาเด็กๆ  

ยุวธรรมทูตเขามี 4 ค�า คือ รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน  

ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเด็ก รู้จักพระเจ้า รักพระเจ้า 

ศรัทธาต่อพระเจ้า รักผู้อื่น รับใช้ผู้อื่น เราเข้าไปอยู่ใน

สังคมใครล�าบากเราก็ช่วย เรามีอะไรท่ีเราช่วยได้เราก็ช่วย  

และก้าวไปด้วยกัน คืออย่าท�าคนเดียว คือไปกันหลายๆ 

คน เราชวนกันไป ฉะนั้นเราก็สร้างกลุ่มได้ 

 3. สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก ดูแล

เรื่องกระแสเรียกโดยตรง ผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิง ซึ่งไม่ใช่

นักบวช แต่เป็นฆราวาส และพระสันตะปาปาทรงรับไว้ 

 4. สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์

และนักบวช ส่งเสริมคณะต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกระแส-

เรียกในคณะตนเองเท่าน้ัน แต่ให้มองไปท่ีเบ้ืองหลังสูงสุด

ของเราก็คือการประกาศข่าวดี 

 อน่ึง มีครูค�าสอนท่ีเข้าร่วมงานชุมนุมครูค�าสอน

ระดับชาติ  จ�านวน 596  คน 

ชุมนุมครูค�าสอน ระดับชาติ (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 7)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

ที่สุด “บิดำของคนขำว”, “พระสันตะปำปำฟรังซิส”
ผู้ทรงคิดเหมือนเรำได้เสด็จมำถึงที่นี่ “ผู้น�ำชนพื้นเมืองกล่ำว”

9 ตุลาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l แม่น�้าสายนี้เป็นแหล่งก�าเนิดชีวิต ลุ่มน�้าอเมซอน

ก่อก�าเนิดปริมาณน�้าฝนมากที่สุดหนึ่งในสามแห่งของ

โลกเรา เป็นน�้าฝนที่ก่อเกิดน�้าดื่มแต่ละวันปริมาณหนึ่ง 

ในห้าแก่ผู้คนบนโลก ลุ่มน�้าอเมซอนไม่เพียงแต่เป็น

แหล่งก�าเนิดหล่อเลี้ยงชีวิตดาวเคราะห์ดวงนี้เท่านั้น

แต่ส�าหรับผู้อาศัยอยู่ที่บริเวณนั้น มันยิ่งกว่านี้มาก มัน

เป็นวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์หนึ่งเดียวซ่ึงโชคร้าย ได้ถูก

ผู้คนเบียดเบียนข่มเหงมาหลายทศวรรษ  เพื่อจะหยุด

การท�าลายสภาพแวดล้อมและหยุดท�าร้ายต่อวัฒนธรรม

ชุมชน ได้มีกลุ่มคนและสถาบันท�างานอย่างใกล้ชิดกับ

ชุมชนพื้นเมือง หนึ่งในองค์กรเหล่านี้คือ REPAM หรือ 

Pan-Amazon Ecclesial Network และนักกิจกรรม

ชาวโคลัมเบียชื่อ,  อนิตาเลีย พิจาชิ   20 ปีที่ผ่านมา

ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงาน  REPAM เธอได ้

ต่อสู้เพื่อสิทธิของชนพื้นเมืองลุ่มน�้าอเมซอน   อนิตาเลีย 

พิจาชิ  ผู้น�าชนพื้นเมือง เล่าว่า

 “คุณอาจเรียกมันว่า ธุรกิจกรีดยางฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ (the rubber genocide)  ธุรกิจล้างผลาญ

ทรัพยากรเปลือกโลก (the extractivism of skins) 

การแสวงประโยชน์จากธุรกิจป่าไม้ (the exploitation 

of wood) ธุรกิจขุดน�้ามันจากหินด้วยการฉีดน�้าเซาะ

ชั้นดิน (petroleum fracking) หรือธุรกิจเหมืองแร่ 

ทั้งถูกและผิดกฎหมาย...ทั้งหมดก่อผลกระทบไม่เพียง

แต่สภาพแวดล้อม  แต่ส่งผลต่อวัฒนธรรมด้วย ยังก่อ 

ผลกระทบต่อจติวิญญาณและเขตท่ีอยู่อาศยั เป็นค�าถาม 

ของการพบว่าเขตแดนน้ีไม่ใช่แค่เพียงวัตถุที่จะครอบ-

ครองแต่เป็นเรื่องสิทธิแท้จริงในประเทศโคลัมเบีย ลุ่ม

น�้าอเมซอนในบ้านเราถือว่าเป็นสิทธิในตัวของมันเอง

เพราะเราเห็นว่าลุ่มน�้าสายนี้เป็นสิ่งที่มีชีวิต”

l เธอมิได้เป็นคาทอลิก แต่เธอเป็นหนึ่งเดียวกับพระ

ศาสนจักรเพื่อที่จะหยุดยั้งการล่วงละเมิดท่ีครอบครัว

ของเธอตกเป็นเหยื่อ ในหมู่บ้านของเธอที่ชื่อ โอไคย์มา 

มีผู้คนเหลืออยู่เพียง 100 คน ผู้คนหายไปกับธุรกิจที่

เรียกว่า “ธุรกิจกรีดยางฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” (the rubber 

genocide) เมื่อชนพื้นเมืองถูกก�าจัดไปหลายพันคน 

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20  ทาสแรงงานถูกใช้ให้กรีดยาง

จากต้นไม้ในลุ่มน�้าอเมซอน ครอบครัวของเธอถูกไล่

ออกจากป่าต้นยาง ต้องอพยพจากบ้านเพือ่เอาชวิีตรอด

 อนิตาเลีย พิจาชิ เล่าต่อว่า “ดิฉันเป็นผลพวง

ของขบวนการความรุนแรง ของการใช้ก�าลังขับไล่คน

ออกจากพื้นที่ในยุคล่าอาณานิคม ยุคฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ

ธุรกิจกรีดยาง”“ดิฉันแบกความเจ็บปวดและต้องสู้ทน 

เป็นความสู้ทนของสตรี”

l เรื่องราวชีวิตเธอยังเกิดซ�้าแล้วซ�้าเล่าตลอดทั่วลุ่มน�้า

อเมซอน จากผู้คนที่รู้สึกว่าพวกเขาถูกหลงลืมมาเป็น

เวลานาน นี่เลยเป็นเหตุผลว่าการประชุมซีโนดน�ามาซึ่ง

ความหวังอย่างมากแก่พวกเขา    เธอเล่าเสริมว่า “ผู้เฒ่า 

ของเราพูดว่า ‘ที่สุด ปู่ของคนขาวผู้คิดเห็นแบบเราได้

มาถึงที่นี่ พระองค์รู้สึกเหมือนพวกเราเพราะพระองค์

ทรงมีความสัมพันธ์ติดต่อกับองค์แห่งจิตวิญญาณได้ 

“ปู่ของคนขาวคือพระสันตะปาปาฟรังซิส”

l หน่วยงาน REPAM ได้รวบรวมสิง่ทีช่าวลุม่น�า้อเมซอน 

ต้องการให้คนในโลกได้ยิน พวกเขาอยากให้กรุงโรม 

มองดพูวกเขาด้วยสายตาเปิดกว้าง  นายมาวรซิโิอ โลเปซ 

เลขาธิการบริหารหน่วยงาน REPAM กล่าวว่า “สิ่งแรก 

คอืต้องเอาอคติต่อชนพ้ืนเมอืงออกไปเสยีก่อน ความคดิ 

ท่ีว่าหมู ่บ้านของ

ชนพ้ืนเมืองไม่ยอม

เปลี่ยนแปลง เป็น

อย่างไรก็อยู่อย่าง

นั้น สังคมนั้น

ด� า เนิน ไปอย ่ า ง

มีชีวิต และมีข้อ

เสนอแนวทางของ

พวกเขาเอง”

 “ จ ะ มี

ความร�่ารวยทาง

คุณค่าเมื่อมีความ

สัมพันธ์ซึ่งกันและ

กันซึ่งเป็นเหตุผล

ว่าท�าไมเราพูดกัน

อนิตาเลีย พิจาชิ 

อย่างมากถึงเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม พูดถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เราพบเจอ ในเงื่อนไข

ที่เราจะต้องเคารพและให้ความเท่าเทียมกับพวกเขา 

ในสิ่งที่พวกเขามีวัฒนธรรมเหล่านั้น”

l ความร�่ารวยทางคุณค่า จะเป็นเรื่องชัดเจนระหว่าง

การประชุมซีโนด ขอบคุณส�าหรับค�าปรึกษาแนะน�าจาก

หน่วยงาน REPAM ผู้คนราว 87,000 คนมีส่วนร่วม

ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชหรือซีโนดครั้งนี้ จาก

เขตปกครองวัดและที่ปรึกษาจากหมู่บ้านต่างๆ มาจาก 

9 ประเทศผู้ได้สัมผัสรู้เห็นลุ่มน�้าอเมซอน การประชุม 

ซีโนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ ที่ 

กรุงโรม

มาวริซิโอ โลเปซ
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

การแข่งขันเอาชนะ
“พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น”  

(ลูกา 20:38)

 พวกเราหลายคน “ด�าเนินชีวิต” เสมือนเป็น “เกมแข่งขัน”

 “เกมแข่งขัน” เป็นทฤษฎีทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่ฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดต้องการผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนก็เมื่อ

ความต้องการนั้นสูงกว่าอุปทานหรือแหล่งรวมของทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด  แต ่

บ่อยครั้งที่ “การแข่งขัน” เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัว อย่างเช่น เรา

สามารถชนะได้ก็ต่อเมื่อผู้อื่นแพ้ ความสุขของเราข้ึนอยู่กับความทุกข์ของ 

คนอื่น หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรามีอยู่ คนอื่นจะต้องมีน้อยกว่าหรือไม่มีเลย

 การคิดเชิงการแข่งขันแบบนี้นั้นน่ากลัวส�าหรับการมีชีวิตอยู่ มันก่อ

ให้เกิดความอิจฉา การแบ่งแยก และความโลภ “คนที่มีอยู่” ยังครอบครอง 

“คนที่ไม่มี” คงถูกตัดสินให้ต่อสู้ในวัฏจักรแห่งความยากจนอันไม่รู้จบ 

 การเมืองที่มีการแข่งขันแบบนี้เป็นอันตรายเช่นกัน โดยเชื่อมั่นว่าใคร

บางคนจะต้องชนะ และใครบางคนต้องแพ้ ท�าให้การเมืองที่แตกสลายและโลก

ที่แสนระทมทุกข์ ในการเมืองที่เอาแต่ได้จะปกป้องแต่ผลประโยชน์ของตนเอง 

ผลลัพธ์ก็คือความหายนะส�าหรับทุกคน 

 ส่วนการแข่งขันกันทางศาสนานั้นก็มีเช่นกัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

คริสตชนบางคนสงสัยว่าความรอดพ้นของพวกเขาจะน�าความสุขมาให้ได้

อย่างไรถ้าหากพระเจ้าทรงช่วยเหลือทุกคน ราวกับว่าความรอดของเรานั้น 

ขึ้นอยู่กับความทุกข์ยากของคนบางคนที่ถูกสาปแช่งและเป็นคนบาป

 เรามักจะหลอกตัวเอง เม่ือเราเพลิดเพลินกับความคิดท่ีว่ามีเพียง

ความรักมากมายอยู่ในพระวรสารที่เราได้รับรู้เท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับฟังข่าวดี

นี้ก็พลาดโอกาสนั้นไป คิดไปว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในความรักนั้นด้วย เราได้

ตกหลมุพรางการแข่งขนัเพ่ือชนะไปด้วยเช่นกัน ถ้าเรามองเหน็ผู้อืน่มีความทุกข์

แต่เราไม่สนใจไยดี

 ข้าแต่พระเจ้า หลายครั้งที่ลูกหวังแต่เอาชนะ หยิ่งจองหอง หรือได้

อ้างเหตุผลมากมายเพื่อสร้างความชอบให้กับตนเอง จนลูกลืมเพื่อนพี่น้องไป 

หรือท�าให้พวกเขาต้องอับอายขายหน้า ดูไม่ดีในสายตาคนอื่น โปรดขจัดสิ่ง

เหล่านี้ออกไปจากชีวิตของลูก เพื่อลูกจะเปิดใจต้อนรับทุกคนให้เข้ามาสัมผัส

ความรักของพระองค์ได้ด้วยเทอญ อาแมน

คบคนผิด
 การสื่อสารล้�าหน้าไปทุกวัน
 แค่กะพริบตา
 ก็แทบตามไม่ทันแล้ว
 พร้อมช่องทางการสื่อสารนับไม่ถ้วน
 มีอะไรก็ถึงกัน...ทั้งเสียงทั้งรูป
 จะขาดก็แค่กลิ่น
 ไม่เช่นนั้นอยู่ไหนก็เหมือนอยู่ด้วยกัน
 กระนั้นก็ดี
 คนก็ยังลงเอยคุยกับตัวเองอยู่ดี
 ถึงแม้ในกระบวนการสื่อสาร
 คนต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อน
 แล้วนั้นจึงจะสามารถคุยกับคนอื่น
 แต่หลายคนก็ยังไม่ก้าวพ้น
 อาจจะเริ่มคุยกับตัวเอง
 คุยไปคุยมาแทนที่จะรู้เรื่อง
 กลายเป็นว่ายิ่งคุยยิ่งสับสน
 จนไม่เข้าใจตัวเอง
 ท�าไมจึงคิดได้อย่างนี้
 ท�าไมจึงรู้สึกแบบนี้
 เผลอๆ ก็ให้รู้สึกไม่พอใจตัวเองขึ้นมาเฉยๆ
 แย่ยิ่งกว่านั้นเมื่อเริ่มเกลียดตัวเอง
 พูดคุยกับใครก็ดึงให้เข้าทาง
 แทนที่คิดตามที่เขาสื่อ
 ก็เอาแต่ดึงสิ่งที่เขาสื่อเข้ามาในความคิดตน
 ลงเอยพูดคุยกับตนเองผ่านทางคนอื่น
 กลายเป็นโดดเดี่ยวตัวเอง
 ในขณะรายล้อมด้วยผู้คน
 จะเหลือก็เพื่อนคนเดียวเท่านั้นจริงๆ
 ตัวเองเป็นเพื่อนของตัวเอง
 แล้วก็คิดเข้าใจข้างตัว
 “เพื่อนที่ดีที่สุดคือตัวฉันนั่นแหละ”
 เพื่อนอื่นเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไป
 “ฉันคือเพื่อนคนเดียวที่อยู่กับฉันตลอด”
 หารู้ไม่ว่า
 หากอยู่คนเดียวตามล�าพังยังให้รู้สึกโดดเดี่ยว
 นั่นแสดงว่าฉันก�าลังคบคนผิด
 “I am in bad company”...ฝรั่งว่า
 หากคบคนผิดหากอยู่กับคนไม่ดี
 ยังพอจะเลิกยังพอจะถอยห่างได้
 แต่คบกับตัวฉัน...ก็ยากจะเลิกยากจะถอยห่าง
 มีปัญหาก็ปรึกษาตัวเอง
 ปัญหาก็วนไปวนมาเหมือนแหอวนพันกัน
 จากปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่
 กลายเป็นเครียดกลายเป็นวิตกกังวล
 จะโทษตนเองก็ไม่กล้า
 ด้วยเหลือตัวเองคนเดียวที่ถือข้างตนอยู่
 ครั้นจะโทษฟ้าโทษดินก็ไม่บังอาจ
 กลัวถูกเล่นงานซ้�าเติมให้ชอกช้�ายิ่งกว่า
 หาทางออกของปัญหาก็แสนยาก
 เพราะประตูถูกลงกลอนลั่นดานจากภายใน
 ลงเอยด้วยการคิดสั้น
 เกิดมาคนเดียวก็จากไปคนเดียว...แล้วกัน
 จึงไม่แปลกที่หลายคนในสังคมเป็นกันแบบนี้
 อยู่กับคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้าน
 แต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวเช้าจรดค่�า
 กว่าจะรู้ว่าคบคนผิด...ก็แทบจะสายไปแล้ว 
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  ๑.

Maximum Illud  ฉุดให้คิด จิตแพร่ธรรม

ด�ารัสย้�า องค์พระคริสต์  ศิษย์ครวญใคร่

จงบอกกล่าว ข่าวอาณาจักร แห่งดวงใจ

พระยิ่งใหญ่  จะปกครอง ผองประชา

  ๒.

จงมุ่งมั่น บากบั่นไว้ ใจตระหนัก

งานประกาศ ความรัก มิอาจช้า

ทั้งสังฆราช สงฆ์นักบวช ต้องน�าพา

ร่วมสรรหา ผู้ศรัทธา มาเชื่อพระองค์

ผ่านความเชื่อ ผ่านชีวิต กิจเมตตา

สื่อก้าวหน้า มาผสาน ชัดประสงค์

ให้สัมผัส รักของพระ ที่สละองค์

เจตจ�านง ให้รักนั้น สัมผัสใจ 

  ๓.

อย่าหลงลืม มัวสร้างเกียรติ สร้างชื่อเสียง

อย่าหวังเพียง ประโยชน์ตน สับสนได้

งานประกาศ จะก้าวหน้า สุดแดนไกล

ต้องใส่ใจ เตรียมตัวดี มีทิศทาง

ต้องเชี่ยวชาญ รอบรู้ดี มีความเชื่อ

จงเป็นเกลือ เป็นแสงธรรม น�าโลกกว้าง

เป็นประจักษ์ พยานชีวี ชี้ถูกทาง

ท�าทุกอย่าง เพื่อพระคริสต์ ไม่บิดเบือน

 

๔.

คริสตชน ก็ล้วนศิษย์ จิตธรรมทูต

กล้าบอกพูด ความเชื่อไป ทุกครัวเรือน

กระแสเรียก ต้องหนุนน�า ย้�าเอ่ยเอื้อน

ทั้งเป็นเพื่อน ผู้แพร่ธรรม ด้วยค�าภาวนา 

  ๕.

“จงแล่นเรือ ออกไป ยังที่ลึก”

จงผนึก หลอมดวงใจ ให้แกล้วกล้า

ป่าวประกาศ ความรัก ทั่วโลกา

ขอพระมารดา เป็นดาวสว่าง ส่องทางจร

  ๖.

350 ปี ที่มี มิสซังสยาม

ทั่วเขตคาม รู้จักพระ มิ่งสมร

เหตุธรรมทูต อุทิศตน เผยแผ่ขจร

ความเชื่อใน สยัมพร ด้วยร้อนรน

บัดนี้จึง เป็นเรา คริสตชนไทย

จะร่วมใจ ประกาศก้อง ร้องทุกหน

เยซูคริสต์ องค์ราชา ทั่วสากล

ให้ทุกคน ได้ยลพระ บารมี.

โดย มังคุด

๑๕ ตุลาคม  ๒๐๑๙
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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

ÂÇ§ ºÑ»µÔÊµÒ ÂÔéÇ ÊØàÊÃÕªÑÂÂÇ§ ºÑ»µÔÊµÒ ÂÔéÇ ÊØàÊÃÕªÑÂ
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

18 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¤.È. 2005 ¤ÃºÃÍº 14 »‚
¢³Ð¹ÕéÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ ¤ÇÒÁËÇÑ§áÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡ 

ÍÂÙ‹·Ñé§ÊÒÁ»ÃÐ¡ÒÃ áµ‹·ÕèÂÔè§ãËÞ‹¡Ç‹ÒÊÔè§ã´·Ñé§ËÁ´ 
¤×Í¤ÇÒÁÃÑ¡ (1¤Ã 14:13)

¢Í¤ÓÀÒÇ¹Òà¾× èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§

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)

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

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 
ให้ท่านท่ีเรารักได้รู้ว่า 

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)

ท่านเป็นของ
พระเยซูคริสตเจ้าแล้ว

เพราะพระองค์ทรงเรียก

(รม 1:6)

เปโตร วิชัย ตังชัยสิน
อายุ 88 ป พักผอนในพระเจา 

17 พฤศจิกายน 2015
ครบ 4 ป แหงการจากไป

รำลึกถึงทานในคำภาวนา

• สองป เวียนครบ สูออมกร  เตี่ยรับสุข ในพระพร แหงสวรรค
 ทุกวันวาร ประสานจิต คิดถึงกัน  ภาวนา มิสซานั้น สงนำทาง
•  คิดถึงทาน ทุกวัน ผานพระเจา  ไมมีทุกข โศกเศรา เขามาขวาง
 เพียงมั่นใจ ดวยความเชื่อ มิเคยจาง เตี่ยอยูขาง เคียงองค พระทรงชัย

เอวโลยีโอ ชาญชัย จันทรสุขสันตเอวโลยีโอ ชาญชัย จันทรสุขสันต

พักผอนในพระเจา
16 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005

 ครบ 14 ป

พักผอนในพระเจา
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015

 ครบ 4 ป

คุณพอยอหน 
ชาญชัย ไชยเฉลิมวงศ

คุณแมอันนา 
ยุวภา ไชยเฉลิมวงศ

Vol. 46Oct.  .indd   9 15/10/2562 BE   16:35



ปีที่ 43 ฉบับที่ 46 ประจำ�วันที่ 10-16 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

การสอนคำาสอนผู้ใหญ่วันอาทิตย์
วันนี้ผมมี โอกาสพบพี่ เ ล้ียงคนหน่ึงจาก 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก กรุงเทพฯ สนทนากันถึง

การสอนคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่  ในวันอาทิตย์ มีคุณพ่อ 

เอาใจใส่  และประชุมพี่เลี้ยงทุกเดือน  

 การสอนคริสตศาสนธรรมส�าหรับผู้สนใจ 

ในแต่ละวัดคาทอลิก  เป็นกิจการที่น่าสนใจมากใน 

แต่ละวัด  ปัจจุบันมีการจัดการในหลายวัด  หลายสังฆ- 

มณฑล เช่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นครราชสีมา 

(โคราช)  ราชบุรี  อุบลฯ ฯลฯ และวัดที่คณะปีเมดูแล  ใน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีประมาณ 30 วัดที่บริหาร

เรื่องนี้  เพราะขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส  บาทหลวง และ 

สภาภิบาลของวัด

 คณะกรรมการแผนกคริสตศาสนธรรม

ประเทศไทยได้พยายามอ�านวยความสะดวกในด้านนี้  

จัดอบรม ผลิตหนังสือค�าสอน  เป็นพิเศษ “ก้าวไป 

ด้วยกัน” (Our  Journey Together)  ผลิตสื่อ  อบรม

พี่เลี้ยง  ฯลฯ พ่อเคยจัดไปดูงาน  RCIA ที่ประเทศ  

สิงคโปร์  2 ครั้ง คือ  กรกฎาคม ค.ศ. 2006 และ 

30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2017 ท�าให้ครูค�าสอน   

พระสงฆ์ ได้เข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญ  และไป

พยายามด�าเนินการมากขึ้น  ท�าให้ชีวิตชุมชนคริสตชน

ในเขตวัด  มีชีวิตชีวามากขึ้น  รู้จักกันมากขึ้น มีความ

สัมพันธ์ดีขึ้น  โดยอาศัยการแบ่งปันพระวาจาของพระ  

และสมัครช่วยงานของวัดมากขึ้น

 การเริ่มงานค�าสอนผู้ใหญ่  แก่ผู้สนใจย่อมต้อง 

อาศัยความร่วมมือ  นอกจากพระสงฆ์เจ้าวัด  ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาส  สภาภิบาลวัด  ครูค�าสอน  พี่เลี้ยง  

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ได้เริ่มงานนี้ 

มาแล้ว  20 ปี (ค.ศ. 1999)  ผมเคยอยู่ที่นั่น  10 ปี 

หลัง ก่อนย้ายไปเชียงใหม่  

10 ปีแล้ว ก็ยังเห็น

ความต่อเนื่องของ 20-

35 วัด  ที่มี 4 ขั้น 

คือพิธีต้อนรับ  พิธี

เลือกสรร(เร่ิมมหาพรต)  

พิธีเอฟฟาธา (ในเช้า 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์)  การ

สอนค�าสอนต่อ 7 

สัปดาห์  (ในเทศกาลปัสกา)  และการชุมนุมคริสตชน

ใหม่  (วันสมโภชพระจิตเจ้า)

 ยังมีปัญหาประมาณหนึ่ง คือการหาพ่อแม่

อุปถัมภ์ (godparents) หายาก  กล่าวคือ  เมื่อมีผู้สนใจ 

มาเรียนคริสตศาสนธรรมได้ระยะหนึ่งแล้ว เรามีบรรดา

อาสาสมัครมาช่วยผู้สนใจ  แต่ละคนคอยดูแล  แนะน�า  

และมาร่วมในเวลาเรียนทุกอาทิตย์  แต่เมื่อเริ่มเทศกาล

มหาพรต  จ�าเป็นต้องหาพ่อแม่อุปถัมภ์  เพื่อให้รู้จัก 

ผู้เลือกสรรและพร้อมร่วมพิธีในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์  แต ่

ผู้สนใจมาเรียนค�าสอนมิได้อยู่ในชุมชนวัด  จึงเลือกยาก  

เพราะพวกเขาไม่ค่อยรู้จัก และมักมีแต่คนปฏิเสธ  ว่า 

ไม่พร้อม  ไม่มีเวลา

 ถ้าใครมาขอคุณให้เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์  แสดง

ว่าคุณมี  บุญ(ราศี)  แล้วครับ  ช่วยเขาเถิดครับ
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

    บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 
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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

สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น หูไม่เคยได้ยิน

และจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึง  

คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้

สำาหรับผู้ที่รักพระองค์  

(1คร  2:9)

¢ÍàªÔÞ·‹Ò¹¼ÙŒÁÕà¡ÕÂÃµÔ Ã‹ÇÁâÁ·¹Ò¤Ø³¾ÃÐà»š¹à¨ŒÒ
§Ò¹ÊÑ§ÊÃÃ¤�à¾×‹Í¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡ áÅÐÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õ è 30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¤.È. 2019
¾Ô¸ÕºÙªÒ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ àÇÅÒ 10.00 ¹. (¡ÅÒ§ÇÑ¹)

³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 4 ÇÑ´¾ÃÐÁËÒä¶‹

¾ÃÐ¤Ø³à¨ŒÒ «ÔÅÇÔâÍ ÊÔÃÔ¾§É� ¨ÃÑÊÈÃÕ 
»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õ

ÁÙ Å¹Ô ¸Ô Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡¤Ò·ÍÅÔ¡

ËÅÑ§ÁÔÊ«ÒàªÔÞÃ‹ÇÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ
ºÑµÃÒ¤Ò 200 ºÒ· âµ�ÐÅÐ 2,000 ºÒ·   

 «×éÍºÑµÃä´Œ·Õè: ¤Ø³¾‹ÍÊÁÈÑ¡´Ôì ¸ÔÃÒÈÑ¡´Ôì â·Ã. 081-922-5449
¤Ø³¾‹ÍÈÑ¡´ÔìªÑÂ â·Ã. 081-847-2238 ¤Ø³ÀÒÃ´Õ ¾ÃÁ§¤Å â·Ã. 089-148-8585

à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡...
¡ÃØ³ÒÁÒ´ŒÇÂÃ¶ä¿¿‡Ò 
ËÃ×ÍÃ¶Â¹µ�ÊÒ¸ÒÃ³Ð
¨Í´Ã¶...
ÀÒÂã¹ºÃÔàÇ³ÇÑ´¾ÃÐÁËÒä¶‹

ÁÙÅ¹Ô¸Ô Ê‹§àÊÃÔÁ
¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡¤Ò·ÍÅÔ¡

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย์ 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4
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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 เหตุผลที่พ่อ (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ยังไม่อยากพักบ้านของพระสันตะ- 
ปาปาในวัง (Apostolic Palace) นั้น ก็เพราะพ่อไปที่นั่นเพื่อทำางาน เพื่อรับแขกทางการ 
เพื่อพบปะบุคคลที่เจ้าหน้าที่จัดนัดให้
 พ่อเลือกที่จะพักที่บ้านนักบุญมาร์ธา ที่พวกเราพักระหว่างการเลือกตั้งที่บ้านนี้ 
(บ้านนักบุญมาร์ธา) พ่อมีโอกาสพบพระสังฆราช พระสงฆ์ สัตบุรุษ ฆราวาส โดยไม่ต้อง 
มีการนัดหมาย พวกเขาเห็นพ่อ และพ่อก็เห็นพวกเขา และมันทำาให้พ่อสามารถดำาเนิน
ชีวิตแบบธรรมดาๆ เหมือนแต่ก่อนได้  อีกอย่างที่ดี ทุกเช้าพ่อสามารถประกอบพิธีมิสซา 
ร่วมกับชาวบ้านคนธรรมดาและหลังมิสซาพ่อก็รับประทานอาหารเช้าพร้อมกับพวกเขา 
ทั้งหมดนี้เป็นส่ิงที่ดีมากสำาหรับพ่อ และพ่อมีความรู้สึกที่ดีว่าไม่ถูกพิธีการแยกพ่อออกไป
อยู่ตามลำาพัง
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(อ่านต่อหน้า 14)

ของสังฆานุกรเปาโล ชัยเฉลิม สุทธิ สังฆานุกร 

เปโตร เตริ่น วัน เตวียน คณะนักพรตซิสเตอร์เซียน 

แห่งครอบครัวศักดิ์ิสิทธ์ิ  และสังฆานุกรซีมอน เหงียน 

วัน เกื่อง คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัว 

ศักดิ์ิสิทธิ์ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 ที่บ้านเณร 

ฟาติมา ท่าแร่

 สังฆานุกรเปาโล ชัยเฉลิม สุทธิ เกิดวันที่ 17 

มิถุนายน ค.ศ. 1988/พ.ศ. 2531 สัตบุรุษวัดพระคริสต- 

ราชา ช้างมิ่ง บิดาชื่อนายสมใจ สุทธิ มารดาชื่อนาง

เดิม สุทธิ มีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรคนที่ 4

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง ต. 

ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  

ท่าแร่ สกลนคร

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์- 

โยเซฟ ท่าแร่ สกลนคร

 ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสง-

ธรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขา

เทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก

 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ คัมภ์-

ศรณ์ กาแก้ว

 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ (ค.ศ. 

2001-2008)

 บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ 

นครราชสีมา (ค.ศ. 2009-2010)

 บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน 

(ค.ศ. 2010-2019)

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่ 

13 สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่ 12  

สิงหาคม ค.ศ. 2017 โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย ์ 

วิสิฐนนทชัย

 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร วันเสาร์ที่ 18 

สิงหาคม ค.ศ. 2018 โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์

 คติพจน์  “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จง

เป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)

ความในใจ

ขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดประทานพระหรรษ- 

ทานและพระพรต่างๆ ลงมายังชีวิตของผม กระแสเรียก 

แห่งความเป็นคริสตชนเป็นพระพรพิเศษของพระองค์ 

ที่คอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตทุกชีวิต เป็นต้นว่าชีวิตของผู ้

รับศีลล้างบาป เป็นพันธสัญญาที่พระองค์ทรงท�ากับ 

คริสตชนเพื่อเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ 

ขอบคุณพระคุณเจ้าหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุข- 

นิรันดร์ บิดาที่เคารพอย่างสูง ที่ดูแลเอาใจใส่ในชีวิตของ

ท่าแร่ฯ บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 20)
ลูก ขณะที่ยังเป็นเณรและบวชพระสงฆ์ให้ลูก

ขอบคุณคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่ออธิการและคุณพ่อ

ผู้ให้การอบรมทุกท่าน ทั้งบ้านเณรเล็ก บ้านเณรกลาง 

และบ้านเณรใหญ่ ท่ีอบรมบ่มเพาะกระแสเรียกและเตรียม

ผมเพ่ือเป็นผู้รับใช้พระเจ้า และพระศาสนจักรอย่างเข้มข้น 

ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชาความรู้ 

ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนกระแส-

เรียกการเป็นพระสงฆ์ตลอดมา รวมถึงญาติพ่ีน้องทุกท่าน

ที่ดูแลเอาใจใส่ เป็นห่วงเป็นใยในกระแสเรียกของผม

และส่งเสริมผมเรื่อยมา เป็นต้นป้าก๊อกที่เป็นแบบอย่าง

คริสตชนและกระแสเรียกของผม ซึ่งท่านเองเป็นผู้ที่ส่ง

ผมเข้าบ้านเณร 

ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของ

ผม ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานตามหมู่บ้านต่างๆ ฝึกงาน

ตามวัดที่อยู่ในกรุงเทพฯ ผมได้รับประสบการณ์และได้ 

พัฒนาอบรมผ่านทางประสบการณ์เหล่าน้ี ขอบคุณพ่ีน้อง 

ทุกท่านที่เป็นก�าลังใจให้กับผม ต้องขอโทษที่ไม่สามารถ

ออกนามได้หมด ผมขอวิงวอนพระเจ้าให้ทุกท่านได้รับ

พระพรที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตของแต่ละคน ให้เจริญ

ในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง ขอพระเจ้าอวยพร 

ทุกท่านครับ

 สังฆานุกรเปโตร เตริ่น วัน เตวียน เกิดวันที่  

2 ตุลาคม ค.ศ. 1966 สัตบุรุษวัดทั๊น ดา ประเทศ

เวียดนาม บิดาชื่อนายเตริ่น วัน ถาว เสียชีวิตแล้ว  

มารดาชื่อนางเหงียน ถิ เญิน มีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตร 

คนที่ 3

การศึกษา 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหมู่บ้าน 

กวิ่น ทันห์ อ�าเภอกวิ่น ลึว จังหวัดเงอะ อาน

 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุข (ค.ศ. 

2002-2006)

กระแสเรียก

 สมัครเข้าอาราม วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1994

 ขั้นผู้ฝึกหัด วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1995

 ขั้นนวกชน (โนวิส)  วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 

1996

 ปฏิญาณตนชั่วคราว วันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 

1998

 ศึกษาเทววิทยา ปี ค.ศ. 1999-2000

 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2002

 ศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ค.ศ. 2002-2006

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วย

พิธีกรรม  วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2012 โดยบิชอป

เตื้อก

 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร  วันท่ี 15 สิงหาคม 

ค.ศ. 2016 โดยบิชอปอิมมานูเอล เหงียน ห่ง เซิน

 คติพจน์  “ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงหยุดยั้ง

ที่จะแสดงความกรุณาต่อลูก ขอให้ความรักมั่นคง และ

ความซ่ือสัตย์ของพระองค์ปกปักรักษาลูกไว้ตลอดไป” 

(สดด 40:11)

ความในใจ

“จงพร้อมกับข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า เราจง

สรรเสริญพระนามพระองค์” (สดด 34:4)

 มีคนคิดทันทีว่า ท�าไมผมจึงต้องสรรเสริญพระเจ้า 

และขอบคุณพระเจ้า คนเวียดนามมีค�ากล่าวว่า “กิน 

ผลไม้คิดถึงคนปลูก” ในชีวิตไม่ควรขาดค�าขอบพระคุณ 

น่ีเป็นท่าทีพ้ืนฐานของมนุษย์คนหน่ึง ต้องมีในการสัมพันธ์

กับคนอื่น นับอะไรกับข้าพเจ้าที่ก�าลังปรากฏตัวต่อ 

พระพักตร์ผู้หนึ่งที่ทรงรักข้าพเจ้า ปกปักรักษาข้าพเจ้า 

ท่านผู้นั้นคือ พระผู้เป็นเจ้า

 ในชีวิตของผมก็เหมือนคนอื่นๆ พวกเรา

ตระหนักไหมว่า พระคุณของพระเจ้าก�าลังหลั่งไหลใน

ชีวิตของเราแต่ละคน ในทุกกรณีของชีวิต พระคุณของ

พระเจ้ามาถึงเราอย่างเงียบๆ ไม่ส่งเสียง ไม่ร้องตะโกน 

เหมือนเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงบนดิน จะกลางวันหรือ

กลางคืนมันก็งอกขึ้นอย่างเงียบๆ ก็เหมือนข้าพเจ้า ใน

ขณะนี้ข้าพเจ้าก�าลังอยู่บนเส้นทางกลับไปสู่พระเจ้า ใน

กระแสเรียกของข้าพเจ้า ผมถูกอธิการส่งมาที่นี่เพื่อ 

ร่วมมือกับพี่น้องในประเทศไทย เพื่อสร้างสะพานเพื่อ

ทุกคนที่เดินบนสะพานนี้จะได้พบกับพระเจ้า

 ที่จริงผมไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งเพื่อแบ่งปัน แต่ผม 

มีความในใจบางอย่างผ่านการเปรียบเทียบและการเลือก

ในชีวิตประจ�าวัน พวกเรามักจะเปรียบเทียบ เพื่อรู้ว่า

ควรเลือกเพ่ือตนเองอย่างไรและเลือกอะไร? ในการด�าเนิน

ชีวิตเราไม่สามารถปฏิเสธการเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในโลกปัจจุบันที่เน้นผลประโยชน์ นักประพันธ์ชาว

เวียดนามคนหนึ่งเขียนว่า “ข้าฯ ยืนเคว้งคว้างระหว่าง

สองสายน้�า จะเลือกเอาสายหนึ่ง หรือปล่อยให้มันไหล

เลยไป” เมื่อผมเรียนจบเทววิทยา ได้ระยะหนึ่ง คณะ 

ของผมได้ตอบรับค�าเชิญของอาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ให้มาเปิดอารามนักพรตที่ประเทศไทย ในคณะของเรา 

มีการประชุมกันหลายครั้ง เพื่อพิจารณาตัดสินเรื่องนี้ จะ 

ส่งสมาชิกคนไหนไป? ในที่สุด อธิการเจ้าคณะ เล วัน  

ดว่าน เสนอว่า “ขออาสาสมัคร ใครอยากไปเป็นผู้บุกเบิก 

เริ่มคณะที่ประเทศไทยให้เขียนจดหมายแจ้งเจตจ�านง” 

แน่นอนค�าร้องนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการ 

เจ้าคณะและคณะที่ปรึกษาว่าจะไปได้หรือไม่ ก่อนที่จะ 

เขียนจดหมายสมัครไป ผมสวดภาวนา และผมว่ามี 

อุปสรรคมากมายผุดข้ึนต่อหน้าผม ผมจะเลือกทางไหน 

จะไปหรืออยู่? ภาพความสงบสันติของหมู่คณะ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในบ้านศูนย์กลางคณะที่เฟื๊อกเซิน เป็น

สิ่งที่สุดยอดส�าหรับกระแสเรียก ทั้งในด้านวัตถุและชีวิต

ฝ่ายจิต

 ด้านวัตถุ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและเอื้อต่อ 

ข้อเรียกร้องในชีวิตนักพรต ส่วนเรื่องฝ่ายจิตใจ ที่อาราม

ศูนย์กลางมีบรรยากาศสงบเงียบเพื่อสวดภาวนาตาม

ตารางเวลาไม่บกพร่อง งานไหนเวลานั้น ทุกอย่างมี

ตารางเวลาของมัน ชัดเจนแน่นอน ในเวลาเดียวกันได้

รับการเพิ่มพูน สนับสนุน ด้วยแบบอย่างชีวิตศรัทธา

ของบรรดานักพรตผู้สูงอายุในหมู่คณะ

 ส่วนที่ประเทศไทย เมื่อผมเดินทางมาถึง ไม่

ต่างกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มสร้างครอบครัวใหม่ของ



ปีที่ 43 ฉบับที่ 46 ประจำ�วันที่ 10-16 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

ตน พวกผมก้าวเข้าสู่ชีวิตที่พวกผมเองสมัครใจไปสร้าง

ขึ้น มีความยากล�าบากมากมาย เช่นด้านภาษา การ

พยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจบุคคล ประเพณี วัฒนธรรม 

สถานที่ ฯลฯ เพื่อด�าเนินชีวิตและเติบโตขึ้น นี่เป็นสิ่ง

ส�าคัญและจ�าเป็นต้องตระหนัก ความยากล�าบากในด้าน

เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ท่ามกลางแผ่นดินที่แตกต่างกัน

 หลังจากสวดภาวนา ผมตัดสินใจเขียนใบสมัคร 

ผมรู้ตัวดี ผมเป็นคนเรียนไม่เก่ง ขาดความสามารถ ผม

บอกตนเองว่า ผมขอเป็นแค่คนหนึ่งที่จะไปพร้อมกับพี่

น้องในคณะเท่านั้น และท�าในส่วนที่ผมท�าได้ ผมทราบ

ดีว่ามีความยากล�าบากมากมายรอผมอยู่ ผมกังวล แต่

พระเจ้าก็ปลอบโยนผมด้วยพระวาจาของพระองค์ ที่

ตรัสกับนักบุญเปาโล ใน 2คร 12:9 “พระหรรษทาน

ของเราเพียงพอส�าหรับท่าน เพราะพระอานุภาพของเรา

แสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”  ทันทีผม

รู้สึกมีความสุข และภูมิใจในความอ่อนแอต่างๆ ของ

ผม เพื่อพลังของพระเยซูเจ้าจะได้อยู่ในผมตลอดไป 

สิ่งนี้ช่วยให้ผมมีความกล้าหาญขึ้นเพื่ออุทิศตนรับใช้  

ผมเชื่อและมั่นใจว่า พระเป็นเจ้าเองจะเป็นผู้จัดเตรียม

สิ่งที่ดีส�าหรับลูกๆ ของพระองค์

 เมื่อมาถึงบ้านโคกสะอาดประเทศไทย ก็พบ

เจอความยากล�าบากมากมาย แต่ผมก็เห็นความรักของ

พระเจ้าผ่านทางความรักของเพื่อนมนุษย์ พวกผมมา

ที่นี่ได้ บิชอป พระสงฆ์ เอาใจใส่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย 

อาหารการกิน สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ ทุกคนรักพวกเรา

เหมือนพี่น้อง บรรดาซิสเตอร์ก็ช่วยพวกเราเหมือนเป็น

แม่คนหนึ่งในการสอนภาษา และจัดหาทุกสิ่งที่จ�าเป็นให้  

มิตรภาพที่ดีของชาวบ้านโคกสะอาด และทุกคนที่หยิบ

ยื่นให้ ท�าให้พวกผมสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ และจะอยู่

ตลอดไป 

ผมมั่นใจว่า ทุกคนก�าลังสวดภาวนาให้ผม 

เพราะมีแต่พระพรของพระเจ้าเท่าน้ันจึงท�าให้ทุกอย่าง

เกิดผล (ยน 15:5) “ใครอยู่ในเราและเราอยู่ในผู้นั้น เขา

จะบังเกิดผลมาก หากไม่มีเรา ท่านไม่สามารถท�าอะไร

ได้เลย” และ (1คร 3:6) “ข้าพเจ้าปลูก อปอลโลรดน้�า 

แต่พระเจ้าที่ท�าให้เติบโตขึ้น” ผมจึงขอขอบพระคุณ

พระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ท่ีทรงเลือกผมเป็นพระสงฆ์ 

ของพระองค์ ผมพยายามที่จะร่วมมือกับพระพรของ 

พระองค์ที่ทรงประทานให้ผมเพื่อท�าหน้าท่ีที่ได้รับ 

มอบหมายจนตลอดชีวิต

 ด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้า ผมจะ

พยายามท�าสิ่งที่พระเจ้าต้องการ ผมขอเพียงสิ่งเดียว 

“ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงหยุดยั้งที่จะแสดงความกรุณา

ต่อลูก ขอให้ความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ของ

พระองค์ปกปักรักษาลูกไว้ตลอดไป” (สดด 40:11)

 สังฆานุกรซีมอน เหงียน วัน เกื่อง เกิดวันที่ 

25 สิงหาคม ค.ศ.1980 สัตบุรุษวัดเญิณฮว่า ประเทศ

เวียดนาม (Xu Nhan Hoa-Viet Nam) บิดาชื่อนาย

เหงียน วัน วัน มารดาชื่อนางเหงียน ถิ เหลิอง มี 

พี่น้อง 6 คน เป็นบุตรคนที่ 3

การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียน NGHI THUAN 

อ�าเภอ NGHI LOC จังหวัด NGHE AN ประเทศ

เวียดนาม

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน NGHI 

THUAN อ�าเภอ NGHI LOC จังหวัด NGHE AN 

ประเทศเวียดนาม

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน NGHI 

THUAN อ�าเภอ NGHI LOC จังหวัด NGHE AN 

ประเทศเวียดนาม

กระแสเรียก

 สมัครเข้าอาราม  วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1998

 ผู้ฝึกหัด  วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1999

 โนวิส วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1999

 ปฏิญาณตนชั่วคราว วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 

2002

 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต วันที่ 24 เมษายน 

ค.ศ. 2005

 ศึกษาด้านเทววิทยา ค.ศ. 2007-2011

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 8 

สิงหาคม ค.ศ. 2017 โดยคุณพ่อโยอากิม PHAM 

OANH THANG

 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 8 

สิงหาคม ค.ศ. 2017 โดยคุณพ่อโยอากิม PHAM 

OANH THANG

 ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 8 กุมภา- 

พันธ์ ค.ศ. 2018 โดยบิชอปอิมมานูเอล NGUYEN  

HONG SON

 คติพจน์  “ข้าพเจ้าสรรเสริญความรักของพระเจ้า 

เป็นนิตย์” (สดด 88:2)

ความในใจ

ขอสรรเสริญและโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า

ส�าหรับพระพรที่พระองค์ทรงเรียกและเลือกลูกจาก 

คนต่�าต้อยและคนบาป ให้รัก รับใช้พระเจ้า ผ่านทาง 

จิตตารมณ์ของคณะนักพรตซิส เตอร์ เซี ยนแห่ ง

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้ ในการเสียสละตนเองติดตาม

พระองค์ ท�าให้ชีวิตของลูกร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพันธกิจ 

แห่งการช่วยให้รอดของพระคริสตเจ้า และร่วมมือกับ 

พระศาสนจักรในการประกาศข่าวดี ด�าเนินชีวิตตาม 

ค�าแนะน�าตามพระวรสาร ความรักของพระเจ้าเป็นจุด 

เร่ิมต้นและบ่อเกิดของทุกส่ิง สุขท่ีได้เป็นลูกของพระองค์ 

สุขที่ได้ท�าตามน้�าพระทัยของพระองค์ สุขที่ลูกได้มอบ 

ความไว้วางใจกับพระองค์ สุขที่ได้เป็นประจักษ์พยาน 

เพื่อพระองค์ สุขแท้ในชีวิตคือมีพระคริสต์อยู่เคียงข้าง

ลูกเสมอ “ข้าพเจ้าสรรเสริญความรักของพระเจ้าเป็น

นิตย์” (สดด 88:2) 

ลูกขอขอบคุณ อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ ได้กรุณาบวชพวกลูกเป็นพระสงฆ์

ในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรให้ท่าน ขอขอบคุณที่ท่าน 

เอาใจใส่และมีความห่วงใยส�าหรับลูก เพราะว่าลูกเป็นคน 

ต่างชาติ บางทีพูดคุยภาษาไทยท่านไม่เข้าใจ แลกเปล่ียน

วัฒนธรรมและประเพณียังไม่ได้

กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ Le van Doan, 

อธิการเจ้าคณะนักพรตซีโตแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 

ประเทศเวียดนาม คุณพ่อทุกท่านและพี่น้องสมาชิก 

ทุ กคนในคณะที่ คอยช่ วย เหลื อและ เปิ ด โอกาส 

ให้ผมได้บวชเป็นพระสงฆ์ ผมขอขอบคุณทุกคณะใน 

ประเทศไทย ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พิเศษ

ขอขอบคุณ คุณแม่มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่ง 

ท่าแร่ และคุณแม่อธิการภคินีอารามกาปูชิน “ราชินี

แห่งสันติภาพ” ทั้งสองคณะนี้เป็นก�าลังใจและเอาใจใส่

พวกผมตั้งแต่แรกที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ กราบขอบคุณและ

ขอพระเจ้าอวยพรให้ซิสเตอร์ทุกท่านในคณะรักกางเขน

แห่งท่าแร่ และคณะภคินีอารามกาปูชิน “ราชินีแห่ง

สันติภาพ” ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในความรักของ

พระเจ้าตลอดไป 

ขอขอบพระคุณบิดา-มารดา และญาติพี่น้อง

ทั้งที่มีชีวิตและล่วงลับไปแล้ว ที่ได้บ่มเพาะหล่อเลี้ยง

และส่งเสริมความเชื่อ และบรรดาผู้มีพระคุณทุกท่าน

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของลูก ที่ได้มอบความรัก ความ

ปรารถนาดี ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระแสเรียกตลอด

การเดินทางในชีวิตนักบวช ขอพระพรแห่งความรักของ

พระเจ้าโปรดอวยพรท่านเสมอไป

รายงานโดยกุญชร

ท่าแร่ฯ บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 13)

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว บทความ

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

หนองจอก กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดและ

ชุ มนุ มองค์ ก รคริ สตชน

ฆราวาส เคารพศีลมหาสนิท  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
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. 

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.แก้งคร้อ 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-

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหา- 

สนิท

 เวลา 08.30-09.00 น. ตั้งศีลและนำาเฝ้าศีลฯ 

โดยคณะพระเมตตา เทเรเซียน

 เวลา 09.00-09.30 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

อัศวินแห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า คูร์ซิลโล วินเซนเดอ-

ปอล

 เวลา 09.30-10.00 น. นำาเฝ้าศีลฯ โดยคณะ

พลมารีย์ แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

 เวลา 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 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

 วัดนักบุญอันเดร บางภาษี นครปฐม ฉลอง

วัด ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ 90 ปี (1929-2019) 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. มงซิน- 

ญอร์แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ พระสงฆ์ลูกวัด  

เป็นประธาน  (ฉลองภายใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศ- 

จิกายน  พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น. คุณพ่อ

ยอแซฟ วิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญ 

ยอแซฟ สามพราน  เป็นประธาน)

 วัดพระกุมารเยซู บางนา จ.สมุทรปราการ

ฉลองวัดวันอังคารที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งด

จำาหน่ายสินค้า)

 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  

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

รัตน์ เป็นประธาน

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ 

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงกำาหนดการในการเสด็จ

เยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 

พฤศจิกายน 2019 โดยครั้งนี้เป็นการเปิดเผยตาราง

เวลาในการเสด็จเยอืนไทย  พร้อมทัง้สถานท่ีทีจ่ะเสดจ็

ในแต่ละวัน 

 มงซินญอร์วิษณุ รองเลขาธิการสภาประมุข

บาทหลวงฯ เปิดเผยว่าสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส 

ทรงออกเดินทางด ้วยเครื่องบินพระท่ีนั่ งจาก

ท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม วันอังคารที่ 19 

พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของ

ประเทศอิตาลี เดินทางถึงท่าอากาศยานกองทัพ

อากาศ ดอนเมือง (บน. 6) วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 

2019 เวลา 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย 

 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019 

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จ

ไปยังทำาเนียบรัฐบาล มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ 

โดยมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้การ

ต้อนรับ จากนั้นเวลา 10.00 น. เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ราชวรวิหาร เวลา 11.15 น.  เสด็จประทานโอวาทแก่ 

บุคลากรทางการแพทย์และอวยพรผู้ป่วย ณ โรงพยา- 

บาลเซนต์หลยุส์ เวลา 16.55 น. เสด็จเข้าเฝ้าพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระ 

ราชวังดุสิต เวลา 18.00 น. จะประกอบพิธีบูชา

ขอบพระคุณสำาหรับสัตบุรุษ ณ สนามศุภชลาศัย 

สนามกีฬาแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีท้ัง 

ชาวคาทอลิกไทยและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 6 

หมื่นคน 

 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019 เวลา 

10.00 น. เสด็จไปยังวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน 

จ.นครปฐม พบกับคณะบาทหลวง นกับวช ครูคำาสอน 

และสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย เวลา 15.20 น. 

เสดจ็ไปยงัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบกับผู้นำาศาสนา 

ผู้นำาสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา  

และเวลา 17.00 น. เสด็จไปประกอบพิธีบูชาขอบ- 

พระคุณสำาหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

บางรัก 

 จากนั้น วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019 

เวลา 09.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาออกเดินทาง 

จากท่าอากาศยานกองทัพอากาศ ดอนเมือง (บน.6) 

ด ้วยเครื่ องบินสายการบินไทยเสด็จต ่อไปยั ง 

ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 การเสดจ็ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 

คร้ังนี้  เป็นการเสด็จเพื่ออภิบาลนอกประเทศอิตาล ี

คร้ังท่ี 32 และเป็นการเสด็จเยือนประเทศในเอเชีย

เป็นครั้งที่ 4

เผยก�าหนดการ (ต่อจากหน้า 20)
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ที่นี่มีนัด
] 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

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 18 ธันวาคมตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชยั โทร. 08-4105-

8585

] 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 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) 

สงัฆมณฑลสรุาษฎร์ธานี
V วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ วันเสาร์ท่ี 16  พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

สงัฆมณฑลราชบรุี

V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี  

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พิธีมิสซาในสุสาน เวลา 

10.00 น.

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

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

กว่าจะ...
กำาเนิดมิสซังสยาม

หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน
โดย

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี
บุญอรุณรักษา
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 46 ประจำาวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2019

อุดมสาร หนังสือพิมพ์ข่าวคาทอลิก รายสัปดาห์ R เจ้าของ : สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย R บรรณาธิการบริหาร : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช R หัวหน้ากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์ R กองบรรณาธิการ :  

เสกสรร กองค�า R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจ�าแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา สังฆมณฑลจันทบุร ี : คุณพ่อเอนก นามวงษ ์ 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี สังฆมณฑลนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ 

พรหมภักดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อทองแดง แก้วประกอบ R ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  

เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R ส�านักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 66-2681-3900 ต่อ 1801  โทรสาร :   66-2681-5401  

CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, 

udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com
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 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับ น้องๆ เยาวชนที่รัก เราชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเราได้รับ 

ข่าวดีว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ 

ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลไทย ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ อาร์ชบิชอป 

พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตแห่งสันตะส�านัก นครรัฐวาติกันประจ�าประเทศ 

ไทย และพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ทราบว่า  “สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ตามค�าเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...” 

 เสียงเยาวชนฉบับนี้ พี่ขอน�าเสนอสมณสาส์นหรือ “ค�าสอนอันทรงพลัง” ที่

ออกมาในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เล่มนี้บ้างครับ หรืออาจจะ 

ติดตามข้อคิดจากสมณสาส์นนี้

ได้จากเพจ FB : Cbct Catholic 

youth Thailand หรืออีก

หนึ่งเพจที่น่าสนใจครับ FB : 

Christus Vivit Thailand และ

ในโอกาสที่เราเตรียมรับเสด็จ 

สันตะบิดร - สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย 

หวังว่าน้องๆ เยาวชน คงได้ 

เตรียมตัวเตรียมใจ ร่วมใจ

ภาวนาเพ่ือให้การเสด็จเยือน

ไทยของพระองค์ น�าพระพร

ความเชื่อ ความร้อนรนใหม่มา 

สู่คริสตชน เยาวชนไทยให ้

พวกเขาสัมผัสกับความรัก 

ขจัดความเกลียดชัง ความขุ่น

1. สมณสาส์นแสงสว่างแห่งความเชื่อ 

(LUMEN FIDEI) นิพนธ์ร่วมกับสมเด็จ

พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

2. สมณลิขิตเตือนใจ ความชื่นชมยินดี 

แห่งพระวรสาร (EVANGELII GAUDIUM) 

ออกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 โอกาส 

ปิดปีแห่งความเชื่อ ปีแรกแห่งสมณสมัย

3. สมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้- 

เป็นเจ้า (LAUDATO SI) เกี่ยวกับการดูแล 

รักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ออก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2015 ปีที่สาม

แห่งสมณสมัย

 4. สมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก (AMORIS LAETITIA) 

เกี่ยวกับความรักในครอบครัว ออกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2016 ระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์

แห่งเมตตาธรรม ปีที่สี่แห่งสมณสมัย

 5. สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด (GAUDETE ET EXSULTATE) 

ออกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2018 ปีที่หกแห่งสมณสมัย

 6. สมณลิขิตเตือนใจ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ (CHRISTUS VIVIT) 

ส�าหรับบรรดาเยาวชน และประชากรของพระเจ้าทุกคน ออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2019 ปีที่เจ็ดแห่งสมณสมัย

  (แหล่งที่มา : https://www.popevisitthailand.com)

 และที่อยากพูดถึงในขณะนี้อย่างมากก็คือ เล่มสุดท้ายนี้ครับ สมณลิขิต 

เตือนใจ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ (CHRISTUS VIVIT) ซึ่งในส่วนตัวของพี่เอง  

มีโอกาสได้อ่านสมณลิขิตนี้มาบ้าง ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ และที่ส�าคัญ พบว่า ค�า

เตือนใจของพระสันตะปาปายังคงทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อนๆ เยาวชนของเราหลายคน

ก็มีโอกาสได้อ่านแล้วนะครับ 

 พี่ขอเชิญชวนนะครับอยากให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้อ่านสมณลิขิตเตือนใจ 

ข้องหมองใจ และให้ได้พบมิตรภาพที่งดงาม และพร้อมใจกันประกาศความรักนี้ให้กับ

ทุกคนต่อไป แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า....สวัสดีครับ 
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บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย

ตอนที่ 7 มากไปกว่าการต้อนรับ คือ 
รับค�าสอนมาใช้ในการเตรียมตัว

           ผมค่อยๆ เลื่อนหนังสือสองสามกอง ก่อนจะเปิดตู้หนังสือไม้ตู้นั้นได้  
มันเป็นความตั้งใจเล็กๆ แต่ต้น (จริงๆ ก็น่าจะเป็น 10 ปีมาแล้วเห็นจะได้)  
ที่ผมมักจะน�าหนังสือที่มีโอกาสเป็นผู้จัดท�าบ้าง เขียนค�าน�าบ้าง หนังสือที่ตนเอง
ได้เขียนหรือมีส่วนบ้าง ใส่ไว้ในตู้นี้ สภาพปัจจุบัน กับความตั้งใจของขวบปีต้น
ต้องบอกว่า ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่พิมพ์เมื่อ 4 ปี 
ที่แล้ว เป็นสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ออกมาแบบผิดโผ  
ต่างไปจากหลายเล่มและเรือ่งราวทีเ่คยเกิดขึน้ เมือ่พระองค์พูดเร่ืองสภาพแวดล้อม 
การอยู่ร่วมกันของมนุษยโลก ในชื่อหนังสือสมณสาส์น ที่ชื่อว่า Laudato Si 
(ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า) เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัย
อยู่ร่วมกัน (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2015)
 เมื่อการเตรียมรับเสด็จของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ถูก
ประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องที่เคยคุยในวงแคบๆ เปิดเผยไม่ได้ หรือเรื่องที่คุย 
ในวงใหญ่แต่ก็ติดๆ ขัดๆ ก็เหมือนกับถูกเปิดประตูออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ 
ความคิดในการเตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดการภายนอก หรือการจัด 
เตรียมจติใจภายใน ก็ถูกท้าทายเพิม่ด้วยค�าถามทีว่่า “เราจะน�าค�าสอนของพระองค์
มาใช้ในครั้งนี้ในส่วนใดบ้าง ที่สามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรม”
 บ่ายวันหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการที่ด�าเนินงานเรื่องการจัดหา
ทุน เริ่มมีการพูดถึงสภาพแวดล้อม งานหลายๆ งานท่ีเกิดขึ้น นอกจากจะ 
ไม่สนใจในเรื่องนี้ ยังถือว่าธุระไม่ใช่ เป็นเรื่องของคนอื่น ความส�าเร็จหรือการ 
จบสิน้ของงานคือความเรียบร้อยของการจัดระบบ แต่ส�าหรับเราคริสตชน อาจต้อง
ใส่ใจและคดิให้ลกึกว่าน้ัน เพราะพระสนัตะปาปาผูน้�าจติวญิญาณของเรากเ็คยสอน 
เรื่องนี้ สังคมและประชาคมโลกก็ตระหนักและห่วงใยในเรื่องนี้ มีงานหลายงาน
ที่พยายามลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก มีการหาวิถีทางเพ่ือช่วยกันเพราะ
ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้น และก�าลังจะเกิดขึ้นอีก นั่นคือ ที่มาของการรวมตัว
กันของกลุ่มอาสามาท�าสิ่งนี้ ไม่นานหลังจากนั้น ผมได้ร่วมเข้าประชุมกับกลุ่ม 
ที่ว่านี้ เรื่องราวของพวกเขาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือเรื่องราวที่ว่านี้              
 “จิตอาสาจัดการขยะน้อมรับค�าสอน “โป๊ปฟรังซิส” ร่วมเตรียมการ 
รับเสด็จอย่างมีคุณค่าและความหมาย Green Angels กลุ่มจิตอาสาจัดการขยะ 
ร่วมเดินตามสมณสาส์น Laudato si (เลา-ดา-โต-ซี) ของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสในการรักษาความสะอาดให้แก่โลก “บ้านส่วนรวม” ของพวกเราทุกคน 
โดยพร้อมบรหิารจัดการขยะอย่างดรีะหว่างการรบัเสดจ็โป๊ปฟรงัซสิ ระหว่างวนัที่ 
20-23 พฤศจิกายน นี้
 คณะตัวแทนชาวไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก “ร่วม
เดินตามสมณสาส์น Laudato si เพื่อบ้านส่วนรวมของเรา” จัดตั้งกลุ่ม  Green 
Angels อาสาสมคัรคัดแยกและจัดเก็บขยะ ลงพืน้ท่ีส�ารวจและเตรียมความพร้อม 
ในการดูแลรักษาความสะอาด ณ สนามศุภชลาศัย รับการเสด็จสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน นี้
 บ่อยครัง้ทีภ่ายหลงัการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ มกัพบเหน็ปริมาณขยะจ�านวน
มากถูกวางทิ้งเกลื่อนกลาดและไม่ได้รับการจัดการที่ดี สร้างภาพที่ไม่น่ามองอีก
ทั้งยังบดบังเร่ืองราวและกิจกรรมท่ีจัดขึ้น ถือเป็นโจทย์ใหญ่ท่ีน�ามาซ่ึงแนวคิด
ของเหล่าชาวคริสต์ในการจัดการกับปัญหาขยะดังกล่าว ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น 
กับในเหตุการณ์ครั้งส�าคัญ กับโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หรือ “โป๊ป 
ฟรังซิส” เสด็จเยือนประเทศไทย
 คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ และรองเจ้าคณะ 
พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้
เล่าให้เราฟังว่า ไม่เพียงโอกาสส�าคัญที่เหล่าชาวคริสต์จะได้ร่วมรับการเสด็จมา

เยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสส�าคัญท่ีเหล่า
ชาวคริสต์จะได้น้อมน�าเอาสมณสาส์น Laudato si (เลา-ดา-โต-ซี) ที่ว่าด้วย
เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลงมาสู่หัวใจ ที่เข้าถึงหลักธรรมค�าสอนด้วยการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง
 Green Events หรือกิจกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบแนวคิด
ภาพใหญ่ของงานท่ีก�าลังจะเกิดข้ึน มีกลุ่มเฉพาะกิจจัดตั้งข้ึนใช้ชื่อว่า Green 
Angels ไม่ใช่เพียงการเปิดรับอาสาสมัครที่เข้ามาท�าหน้าที่เก็บขยะในงานเท่านั้น 
แต่เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เข้าใจเรื่องของการจัดการขยะ
ไปในตัว โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือการเตรียมตัวที่จะมาร่วมงาน ท�าอย่างไรที่จะ
สร้างปริมาณขยะให้น้อยที่สุด เลือกอุปกรณ์หรือภาชนะที่น�ามาใส่น�้าใส่อาหาร ที่
ท�ามาจากวัสดุท่ีสามารถย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุด 
คือ การจัดการกับขยะที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะเพื่อน�าไปสู่การจัดการอย่าง
ถูกวิธี ตลอดจนสามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่
 ทั้งนี้คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะท�าให้ผู้ร่วมงานกว่าร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจและกลายเป็นสมาชิกของกลุ่ม Green Angels อีกทั้งคาด
หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่ท�าให้การจัดงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้
น�าแนวคิดเรื่องของความใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปใช้ต่อไป
 ขณะที่กลุ่ม Green Angels เบื้องต้นประกอบด้วยเครือข่าย กลุ่ม 
Less Plastic Thailand และ CHULA Zero Waste ทุกคนต่างภูมิใจและตั้งใจ 
อย่างมากในการได้เป็นแกนหลักส�าคัญขับเคลื่อนกิจกรรมและให้ความรู้กับ 
ผู้ร่วมงาน มีการประเมินเบื้องต้นว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานราวๆ 40,000 - 50,000 
คน และจะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นไม่ต�่ากว่า 500,000 ชิ้น โดยเฉพาะขวดน�้า
พลาสติก จึงได้วางแนวทางการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็นโซน หลักการง่ายๆ
แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ เปียก-สกปรก อย่างเช่น ถังขยะเศษอาหาร ถังขยะ
ใส่ภาชนะที่เปื้อน และแห้ง-สะอาด อย่างเช่น ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องขนม  
ห่อขนม รวมถึงยังมีจุดส�าหรับทิ้งขวดน�้าพลาสติกโดยเฉพาะ ที่จัดท�าขึ้นให้เป็น
ลักษณะเหมือนแหหรืออวนตาข่ายที่ใช้ดักเอาไว้ ซึ่งทั้งหมดก็จะมีรูปแบบใน
การจัดการหรือท�าลายอย่างเหมาะสมที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละจุดจะมีการให ้
ความรู้ รวมถึงติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์แนะน�าการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อ
ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย
 ส�าหรับผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครจิตอาสาคัดแยกและ 
จัดเก็บขยะ กลุ่ม Green Angels จะต้องลงทะเบียน รวมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
พิธีสหบูชามิสซา ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่และ 
ให้ค�าแนะน�าวธิคีดัแยก รวมถงึท�าการจัดเก็บและเคลือ่นย้ายขยะเป็นเวลาอย่างน้อย  
3 ชั่วโมง ผ่านการอบรมวิธีการคัดแยกขยะพร้อมฝึกปฏิบัติจากวิทยากรกลุ่ม 
Green Angels ตามวันและเวลาท่ีระบุในขั้นตอนลงทะเบียน รายละเอียด 
เพิ่มเติมหรือร่วมลงทะเบียนผ่าน www.popevisitthailand.com/greenan-
gels” 
 น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือ ผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ทั้งคนต้นเรื่อง คน
รณรงค์ท�าให้เป็นจริง รวมทั้งผู้ร่วมอาสาบางท่าน ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ เป็น
อีกกจิกรรมหนึง่ท่ีท�าให้พบว่า ศาสนาไม่ใช่เรือ่งแบ่งก้ันมนษุย์ ความดขีองค�าสอน
ของศาสนาและน�้าใจดีของมนุษย์ที่ปรารถนาจะเห็นโลกที่งดงามขึ้นต่างหาก 
สร้างสะพานให้พวกเขาเดินเข้ามาร่วมงานกัน ไม่เลือกว่าเป็นใครท�า ใครเริ่ม แต่
เชื่อมั่นว่า ความดีงามนั้น ล้วนแล้วแต่พาไปถึงปลายทางคือความสุขของมวล
มนุษยโลกทุกคน
 ตอนหน้า “ค้นหาค�าตอบในใจเรา” กับ บอย พีซเมกเกอร์ ลุลา ไมค์ 
ภิรมย์พร และต่าย อรทัย ในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย

บรรณาธิการบริหาร
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พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชา

ขอบพระคุณรับศีลก�าลังนักเรียน ม.3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมด้วย 

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม และคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม มีเด็กรับศีลก�าลัง

จ�านวน 36 คน วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

“เขต 5” 

วัดพระเยซูเจ้า

เสด็จขึ้นสวรรค์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม

ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประค�า เขต 3, 5  และร่วมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม  วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019

“เขต 3” 

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ 

อาคาทา ปรีญาพร พึ่งยนต์ สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร และพิธีรื้อฟื้น 

(ต่ออายุ) การปฏิญาณตนของซิสเตอร์เทเรซา กิตติมา โสภานุสนธิ์ สัตบุรุษ

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน�้า ที่วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย  

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย สัมมนาประจ�าปี  หัวข้อ “การประกาศข่าวดีหัวใจ

ของมิชชันนารี มรดกส�าหรับเราคริสตชนไทย” โดยอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒ-

ตาลศรี  เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2019 ที่บ้านศูนย์คณะพระมหาไถ่ มีนบุรี 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ค�าสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตอนที่ 14 แสวงหาอะไร

ท่ำแร่ฯ บวชพระสงฆ์ใหม่
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-

หนองแสง เป็นประธานพิธีบวชพระสงฆ์ (อ่านต่อหน้า 13)

 นักท่องเที่ยวมากมายในพระศาสนจักรที่ผ่านมาเสมอ แต่ไม่เคยเข้าวัด 

ภาวนา ... พวกเขาเป็นแค่นักท่องเที่ยว มาเพื่อชมที่ฝังศพใต้ดิน

 การเข้าเฝ้าแบบทั่วไปวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 ณ ห้องประชุม

ใหญ่ เปาโลที่ 6 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปสอนค�าสอนแก่ 

ผู้แสวงบุญและสัตบุรุษจากประเทศอิตาลีและที่เดินมาจากทั่วโลก

 พระองค์ทรงสอนค�าสอนเกี่ยวกับกิจการของอัครสาวก ทรงปราศรัย

เป็นภาษาอิตาเลยีนโดยต้ังหวัข้อร�าพงึว่า “ทกุสิง่เป็นของส่วนรวม” ชวีติในชมุชน 

คริสตชน (กจ 4:32-35)

เผยก�ำหนดกำรพระสันตะปำปำเยือนไทย
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019 สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยก�าหนดการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ ระหว่างวนัที ่20-23 พฤศจกิายน 

นี้ 

 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019 เวลา 15.00 น. ที่สภาประมขุบาทหลวง

โรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 15)


