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กว่าจะเป็นกาสุลา... เพื่อพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Father)
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ จรดไว้ในพระหฤทัย... งานเย็บปักถักร้อยเป็นงานหนึ่งที่อยู่เคียงคู่กับคณะภคินีพระหฤทัยของ

พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มาตั้งแต่แรกเริ่ม... เซอร์มารีเต็ก หรือดามลี้คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (อ่านต่อหน้า 17)

รถ Popemobile พระพาหนะที่จะน�าพระองค์ไปตาม

เส้นทางเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ เพื่อพบปะทักทาย 

คริสตศาสนิกชนและชาวไทย ระหว่างการเสด็จเยือน

ประเทศไทย วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019  “SCV”  

ย่อมาจาก Status Civitatis Vaticanae หรือ “นคร 

รฐัวาติกัน”  (รถทุกคนัในวาตกัินจะป้ายทะเบยีนนี)้

 

สังฆมณฑลราชบุรีจัดฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
วันแพร่ธรรมสากลและวันคริสตชนฆราวาสไทย

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 สังฆมณฑลราชบุรี (อ่านต่อหน้า 17)
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(อ่านต่อหน้า 4)

 คุณพ่อเจมส์ เอช โครเกอร์ M.M. ได้กล่าวถึงสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสว่าทรงเป็น  “พระสันตะปาปาของปวงชนจริงๆ” พระองค์ทรงเช่ือมและปฏิสัมพันธ์ 
กับประชาชน ข้ามอายุขัย ข้ามเบื้องหลัง ข้ามชนชั้นทางสังคม และข้ามผู้คน 
ทุกอาชีพ พระองค์ได้รับการสังเกตว่าเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งในจำานวนมาก
 - พระสันตะปาปาเยสุอิตองค์แรก
 - พระสันตะปาปาที่ใช้ชื่อฟรังซิสองค์แรก
 - พระสันตะปาปาที่ไม่ใช่คนยุโรปคนแรกในช่วงมากกว่าพันปี
 - พระสันตะปาปาองค์แรกที่ได้รับเกียรติ “เป็นบุคคลแห่งปี” ค.ศ. 2013 โดย 
นิตยสารไทม์ ซ่ึงเป็นช่ือเรียกท่ีถูกมอบให้กับผู้ท่ีได้กระทำาส่ิงท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในเหตุการณ์
แห่งปี
 - สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้ท่ีมีผู้คนติดตามกว่า 10 ล้านในทวิตเตอร์ 
(Twitter) ในแง่นี้เป็นผู้มีอารมณ์ขัน และอ้างคำาพูดที่น่าจดจำา ควรจดจำา เมื่อพระองค์
ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ในปี ค.ศ. 2013 พระองค์ตรัสกับพระคาร์ดินัล
ท่านอื่นว่า “ขอให้พระเจ้าอภัยให้ท่านสำาหรับสิ่งที่ท่านได้กระทำา” มีเด็กคนหนึ่งถาม
พระองค์ว่า “พระองค์ต้องการเป็นพระสันตะปาปาหรือเปล่า?” พระองค์ตรัสตอบว่า  
“คุณคงจะต้องเป็นคนบ้าอย่างท่ีสุด ท่ีต้องการเป็นพระสันตะปาปา” คำาอ้างของพระองค์
เปี่ยมด้วยปรีชาญาณอย่างลุ่มลึก แสดงออกอย่างชัดเจน และในลักษณะที่ควรจดจำา
เอาไว้ ประกอบด้วยความเมตตาเล็กน้อยที่ทำาให้โลกเย็นลงและชอบธรรมมากขึ้น และ
ในความลุ่มลึกในการใช้ภาษาของพระองค์นั้น เราจะเข้าใจได้จากการที่พระองค์ตรัส
เกี่ยวกับพระสงฆ์และการเป็นสงฆ์ในหลายๆ โอกาส เช่น ในมิสซาเสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์ 
วันบวชพระสงฆ์ ปีศักดิ์สิทธิ์สำาหรับพระสงฆ์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

วิสัยทัศน์พลวัตของความเป็นพระสงฆ์คาทอลิกของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิส 10 ประการ มีดังนี้
 1. การเป็นพระสงฆ์ต้องยึดมั่นในความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า  
 ในสมณสาส์นเตือนใจฉบับแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคือ 
ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii  Gaudium)  พระองค์ได้ทรงเชื้อเชิญเรา 
ทุกคน ทั้งคริสตชน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระสงฆ์ นักบวช ให้ทุกวันและในแต่ละวัน 
พบปะเป็นการส่วนตัวกับพระเยซูคริสตเจ้า ก้าวเดินพร้อมกับพระองค์ผู้ทรงรักเรา 
และเรียกเราให้เป็นมิตรสหาย (ยอห์น 15:15)
 ทุกครั้งที่เราก้าวขาออกไปหนึ่งก้าวเพื่อเข้าไปหาพระเยซูเจ้านั้น ให้ตระหนัก
ว่า พระองค์ก็อยู่ที่นั่นแล้ว กำาลังรอเราอยู่ด้วยวงแขนที่คอยต้อนรับเรา เราแต่ละคน
เป็นที่รักของพระเจ้า ผู้ที่รักเรา เรียกเรา และเลือกเราเพื่อรับใช้ เมื่อเราตระหนักเช่นนี้ 
เราก็จะทำาหน้าที่อย่างดีในทุกๆ วัน 
 ภาวนาด้วยความไว้ใจสำาหรับความสัมพันธ์กับพระองค์นี้เสมอ วอนขอการ
รักษาจากพระเยซูเจ้าเพื่อเราจะเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูคริสตเจ้า  ซึ่งพระองค์ไม่ได้ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “พระสันตะปาปาของปวงชน”
เรียกเราว่าคนใช้  แต่เรียกเราให้เป็นมิตรสหาย (ยอห์น 15:15) สิ่งนี้เป็นการท้าทาย 
อย่างชัดเจนสำาหรับพระสงฆ์ (สามเณร) เพ่ือให้การดำารงชีวิตของตัวเราเอง สอดคล้อง
กับพระเยซูคริสตเจ้าในท่ามกลางโลกปัจจุบัน เป็นการแสดงออกอย่างซื่อๆ ง่ายๆ  
ซึ่งทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้า (ชีวิตประจำาวันของเราเหมือน
กับพระเยซูคริสตเจ้าหรือไม่ อยู่ที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้า ถ้าเราใกล้ชิด 
พระองค์มากก็จะเหมือนมาก)

ความเหน็ดเหนื่อยของพระสงฆ์ (Priests Tiredness) 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้ข้อคิดในบทเทศน์โอกาสเสกน้ำามัน
ศักดิ์สิทธิ์  ค.ศ. 2015 ชี้ให้เห็นว่า ในความเหน็ดเหนื่อยนั้นสามารถทำาให้เราใกล้ชิด
กับพระคริสตเจ้าได้อย่างไร ซึ่งพระสันตะปาปาได้ตรัสว่า พระองค์ท่านเองก็พบเจอ
กับความเหน็ดเหนื่อยนี้บ่อยๆ เช่น เวลาที่รู้สึกเหนื่อยจากงานอภิบาลนั้น เป็นเวลา
ที่เราสามารถจะถูกผจญได้ง่าย ทำาให้เราได้พักผ่อนอย่างไรก็ได้ ตามที่เราปรารถนา  
เหมือนกับว่าการพักผ่อนไม่เป็นของประทานจากพระเจ้า ซ่ึงจริงๆ แล้วความเหน่ือยล้า 
ของเรามีค่าในสายพระเนตรของพระเยซูเจ้าผู้โอบกอดเราไว้และยกเราข้ึน แต่ส่ิงท่ีสำาคัญ
คือ เราจะพักผ่อนอย่างไร และใช้การพักผ่อนอย่างไร ซึ่งเราเป็นเจ้านายของเราเอง 
เราจะจัดการกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่ลำาบากและยากที่เรา
จะเรียนรู้ที่จะพักผ่อนอย่างไร ซึ่งเราเองต้องตระหนักรู้ว่า เราเองก็เป็นแกะที่ต้องการ
ความช่วยเหลือของผู้เล้ียงแกะ (พระเยซูคริสตเจ้า) เราจำาเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ท่ีจะพักผ่อน
ในอ้อมแขนของผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเรา 

ปีศักดิ์สิทธิ์สำาหรับพระสงฆ์ ค.ศ. 2016 (Jubilee for Priests)
  โอกาสท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถวายมิสซาในวันสมโภชพระหฤทัย
พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า จำาเป็นที่จะต้องมีการภาวนาและไตร่ตรองบ่อยๆ 
ด้วยสองหัวใจของเรานั้น คือ ด้วยหัวใจในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดี นั่นคือ เป็นหัวใจที่
เป็นความเมตตา ซึ่งจะทำาให้เรารู้ว่า ณ ที่นั้นเรารู้ว่าเราได้รับการต้อนรับและความ
เข้าใจอย่างที่ฉันเป็น พร้อมกับบาปของฉันทั้งมวล และข้อจำากัดต่างๆ ของฉัน  ฉันรู้ 
ด้วยความแน่ใจว่าฉันถูกเลือกสรร และได้รับความรัก จากการรำาพึงไตร่ตรองของหัวใจ 
และพบถึงความรักของพระเจ้า และหัวใจของเราเองที่เป็นพระสงฆ์ 
 แน่นอนสำาหรับพระสงฆ์ ความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสตเจ้า เชื่อมสนิท
เข้าด้วยกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยทางพันธกิจของพระสงฆ์ (สามเณร) การถวาย 
มิสซาได้ถูกทำาให้สมบูรณ์ เพราะว่าทำาให้เป็นหนึ่งเดียวกับการถวายมิสซาของพระ 
คริสตเจ้า  โดยผ่านทางมือของพระสงฆ์ ในนามของพระศาสนจักรทั้งมวล ดังนั้น  
เมื่อท่านถวายมิสซาจงเข้าใจว่าท่านกำาลังทำาอะไร จงอย่าทำาอย่างรีบเร่ง จงเลียนแบบ
สิ่งที่คุณ (พระสงฆ์) กำาลังถวายมิสซา ซึ่งไม่ใช่พิธีที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองแบบเทียมๆ 
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ต่อจากหน้า 3)

แต่เป็นการมีส่วนร่วมในธรรมล้ำาลึกของความตายของพระคริสตเจ้าในความเป็น
สมาชิกและร่วมเดินทางกับพระองค์ในชีวิตใหม่ 
 เราในฐานะพระสงฆ์ ไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ปราศจากความสัมพันธ์กับพระ 
คริสตเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา แบบส่วนบุคคลและอย่างม่ันคงได้ ผู้ท่ีไม่ได้หล่อเล้ียงตัวเอง 
ทุกวันด้วยอาหารแห่งการภาวนาประจำาวัน การรับศีลศักดิ์สิทธิ์สม่ำาเสมอ โดยเฉพาะ
ศีลมหาสนิทและศีลแห่งการคืนดี ความสัมพันธ์ประจำาวันกับพระวาจาพระเจ้า และ
ชีวิตจิตจะเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่มีความเมตตา ทั้งหมดนี้เป็นน้ำาหล่อเลี้ยงที่มีชีวิตชีวา  
สำาหรับเราแต่ละคน ไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำางานในสำานักงานเท่านั้น เป็น
เจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ให้เราชัดเจนว่า ปราศจากพระองค์เราทำาอะไรไม่ได้เลย (ยอห์น 15:8)  

 2. จงเป็นผู้เล้ียงแกะท่ีเมตตาให้อยู่ใกล้ชิดกับสัตบุรุษของท่าน 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสอย่างกล้าหาญว่า “สัตบุรุษรักพระสงฆ์
มีความต้องการและมีความจำาเป็นต้องมีผู้อภิบาล เป็นความยินดีแท้แห่งความรัก
ต่อผู้อื่นและกับผู้อื่น จึงเป็นความยินดีของพระสงฆ์ด้วย ความยินดีนี้มาจากการ 
รับใช้อย่างซื่อสัตย์ต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้า และมาจากสัตบุรุษที่เรารัก พระสงฆ์ 
จะต้องร่วมในความทุกข์ร้อนของสัตบุรุษของเขา ความทุกข์ ความเจ็บป่วย มีใจ
ยินดีกับคู่บ่าวสาว กับเด็กๆ และกับครอบครัว พระสงฆ์ต้องเป็นพยาน และปฏิบัติ 
พันธกิจแห่งพระเมตตาของพระเจ้า ความเมตตายิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์กุศลใดๆ   
 เราอย่าเบื่อที่จะอยู่กับแกะของเรา และได้รับกลิ่นอายของแกะ สำาหรับ 
พระเยซูเจ้าแล้ว พระองค์มีความชื่นชมยินดีและรอยยิ้มสำาหรับผู้อื่นและเพื่อผู้อื่น  
น่ันเป็นความยินดีท่ีแท้จริงท่ีเกิดจากความรัก ซ่ึงพระสงฆ์ก็จะต้องมีความช่ืนชมยินดี
กับลูกแกะของเรา และมีความยินดีและความเมตตาไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ท่ีเศร้าหมอง 
 การถวายมิสซาของพระสงฆ์นั้น เป็นการค้นพบอัตลักษณ์ของผู้เลี้ยงแกะ 
ในทุกๆ มิสซา ให้เราทำาพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นคำาพูดของเราเองว่า “นี่เป็นกาย 
ของเรา ซึ่งถูกมอบให้ท่าน” นี่คือความหมายของชีวิตของเรา ด้วยคำาพูดเหล่าน้ี  
เราต้องทำาการรื้อฟื้นทุกวัน และรื้อฟื้นคำาสัญญาที่เราสัญญาในวันบวชของเราทุกวัน 
เรา (Pope) ขอบคุณพวกท่านที่ตอบว่า “ครับ” ต่อหน้าพระสังฆราช และผู้ใหญ่ของ
เรา การรื้อฟื้นคำาสัญญาแห่งศีลบวชไม่ใช่เพียงปีละครั้งในวันเสกน้ำามันเท่านั้น แต่ต้อง
ทำาทุกวัน
 จงเล้ียงดูแกะของเรา (ยอห์น 21:16-17) น่ีเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้เล้ียงแกะ 
ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราผู้เป็นพระสงฆ์ พระองค์ให้เกียรติเราเข้ามามีส่วนร่วม 
กับพระองค์ในการเลี้ยงดูแกะของพระองค์ เมื่อเราทำาหน้าที่ของเราอย่างเต็มท่ีด้วย 
ความเหน็ดเหน่ือยแล้ว เราก็จะได้รับความยินดีท่ีแท้จริงท่ีประชาชน (สัตบุรุษ) ได้มอบ
ให้กับเรา แล้วเราก็จะส่งกลับคืนให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นแกะที่พระองค์ (ผู้เลี้ยงแกะ)  
มอบให้กับเรา เมื่อเราได้รับความสุข ความชื่นชมยินดีแล้ว เราก็ต้องส่งมอบคืน 
ให้กับพวกเขาด้วยความเมตตาสำาหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเล็กๆ คนชายขอบ
ของสังคมที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่ถูกกดขี่เหมือนแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงแกะ ผู้ที่ต้องการ
เชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นอีกจำานวนมากของเราให้คิดถึงตัวอย่างของผู้เลี้ยงแกะท่ีดี 
ผู้ที่ไม่ได้มาเพื่อได้รับการรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้เพื่อแสวงหาและช่วยให้ผู้อ่อนแอและ 
ผู้สูญหายได้รับความรอด
 บรรดาพระสงฆ์จะต้องร่วมทุกข์สุขกับสัตบุรุษของเขา ในคำาภาวนาของเรา 
พระสงฆ์ ให้เราวอนขอพระพรเพื่อ “รู้สึกและลิ้มรส” ถึงพระวรสารที่สามารถทำาให้เรา 
รู้สึกมากขึ้นในชีวิตของเรา เราสามารถวอนขอพระพรในเรื่อง “รสชาติ” กับพระเยซู 
บนไม้กางเขน ได้สัมผัสกับกล่ินอายของความทุกข์ร้อนของผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล 
(การอยู่ตามวัด ให้ลิ้มรสและสัมผัสร่วมทุกข์สุขกับชุมชน) ในรถไฟและในเรือที่แออัด
ไปด้วยผู้คน น้ำามันแห่งความเมตตาไม่สามารถปิดบังกลิ่นเหม็นเหล่านี้ได้ 
 งานของพระสงฆ์ไม่ได้ประกอบด้วย “งานที่เป็นเพียงกลไกเท่านั้น” เหมือน 
กับงานบริหารสำานักงาน สร้างหอประชุมของวัด หรือสร้างสนามฟุตบอลสำาหรับ
เยาวชนของวัด แต่ภารกิจที่พระเยซูเจ้าเรียกหาคือ ความสามารถที่จะแสดงออกถึง
ความเมตตากรุณา หัวใจของเราจะต้องขับเคลื่อนและเข้าร่วมอย่างเต็มที่ในการ
ที่จะนำามันออกมา เราจะต้องดีใจกับคู่สมรส หัวเราะกับบรรดาเด็กๆ ที่นำามาในวัน 
รับศีลล้างบาป  เราจะต้องร่วมกับคู่รักหนุ่มสาวและครอบครัว เราจะต้องร่วมทุกข์กับ
ผู้ที่รับศีลเจิมคนป่วยบนเตียงในโรงพยาบาล เราจะต้องร่วมไว้ทุกข์กับผู้ที่ฝังผู้ที่เขารัก 
สำาหรับเราพระสงฆ์สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของสัตบุรุษของเรา ไม่ใช่เป็นเหมือนนิตยสาร

ฉบับใหม่ เรารู้จักสัตบุรุษของเรา เราสัมผัสถึงอะไรที่กำาลังเกิดขึ้นในใจของพวกเขา 
หัวใจของเรากำาลังร่วมความทุกข์ของพวกเขา รู้สึกร่วมในความเมตตาสงสารในความ
เหน็ดเหนื่อย
 และข้อความที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสซ้ำาบ่อยๆ ในพิธีบวช 
พระสงฆ์ 10 องค์ ในวันอาทิตย์แห่งนายชุมพาบาลที่ดี  ค.ศ. 2013 “วันนี้เราขอร้อง 
พวกท่านในนามของพระคริสตเจ้าและของพระศาสนจักร จงอย่าเหน็ดเหน่ือยที่จะเป็น 
ผู้เมตตา” และเมื่อพระองค์ทรงบวชพระสงฆ์ 13 องค์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.
2014 พระองค์ตรัสว่า “ณ ที่นี้ เราต้องการหยุดและถามพวกท่านว่า เพราะความรัก 
ของพระเยซูคริสตเจ้า จงอย่าเหนื่อยที่จะเป็นผู้เมตตา”  และในวันเสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์  
ค.ศ. 2016 พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า “ในฐานะพระสงฆ์เราเป็นพยานและผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของความเมตตากรุณาที่อวตารลงมาอย่างที่พระ
เยซูได้กระทำา พระพักตร์แห่งความเมตตา (Misericordiae Vultus)” และในสาส์น 
ของพระสันตะปาปาในวันครบรอบปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม พระองค์ตรัสว่า 
“ความเมตตาท่วมท้นมากมายด้วยความลุ่มลึกในพระเมตตาของพระเจ้าและในความ
ช่ืนชมยินดีในการประกาศข่าวดี (Evangelii Gaudium)” พระสันตะปาปาได้ทรงอ้าง
ถึงนักบุญโทมัส อไควนัส และทรงเสริมว่า “ความเมตตายิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์กุศลใดๆ 
และเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับพระเจ้าที่มีความเมตตา” (ET 37)
 
 3. จงแสวงหาการดำาเนินชีวิตเรียบง่ายและจงพร้อมให้บริการเสมอ 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นแบบอย่างการดำารงชีวิตสมถะ 
เรียบง่าย อาศัยในบ้านเล็กๆ ใช้รถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์เล็กๆ เรียบง่าย ทรง 
เลือกพระนามว่า “ฟรังซิสแห่งอัสซีซี” ทรงปรารถนาให้พระศาสนจักรเป็นพระ
ศาสนจักรของคนยากจนและเพื่อคนยากจน ความพร้อมให้บริการเสมอของพระสงฆ์
ทำาให้พระศาสนจักรเป็นบ้านที่เปิดอยู่เสมอสำาหรับทุกคน เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว 
ผู้ใหญ่ ผู้ต้องการเรียนคริสตศาสนธรรม คนเจ็บป่วย ผู้ต้องการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 
ผู้ร่วมองค์กรหรือกิจการคาทอลิก ฯลฯ
 พระสันตะปาปาทรงยอมรับว่า ในพระศาสนจักรของเรา มีและจะมีต่อไป คือ  
การมีบาปและความล้มเหลวต่อไป ซ่ึงประชาสัตบุรุษของเราสามารถอภัยให้เราได้ ยกเว้น
การยึดถือเงินทอง นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินในตัวของมันเอง แต่เป็นความจริงที่ว่า 
เงินทำาให้เราสูญเสียมรดกแห่งความเมตตากรุณา และความสมถะเรียบง่าย ดังนั้นจึง 
เรียกร้องให้พระสงฆ์หันกลับมาดูแบบอย่างของพระเยซูเจ้าผู้มีเมตตาและสมถะ 
เรียบง่ายต่อประชากรของพระองค์ ที่ทุกคนสามารถเข้าหาพระองค์ได้ โดยเฉพาะ 
ผู้ทุกข์ยาก คนบาป การเป็นผู้เมตตานั้น ต้องเป็นชีวิต ไม่ใช่เป็นแนวทาง ซึ่งการ

(อ่านต่อหน้า 7)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน พระสันตะปาปาทรงรับใบลาออก

ของผู้บังคับบัญชาหน่วยต�ารวจรักษาความปลอดภัย

รัฐวาติกันหลังจากเอกสารรั่วไหลออกไป
14 ตุลาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l หลังจากรับใช้ในสันตะส�านักมา 20 ปี ผู้บังคับบัญชา

หน่วยต�ารวจรักษาความปลอดภัยวาติกัน (the Vati-

can Gendarmerie) โดเมนิโก เกียนิ ก็ได้ยื่นหนังสือ

ลาออกต่อพระสันตะปาปา   เพื่อจะเข้าใจการตัดสินใจ 

เหตุครั้งนี้ได้ดีขึ้น ก็ต้องย้อนกลับไปวันที่ 2 ตุลาคม  

หนึ่งในค�าสั่งของพระสันตะปาปาได้รั่วไหลออกมาต่อ

สาธารณชน ค�าสั่งอ้างถึงการพักงานเจ้าหน้าที่ของส�านัก

วาติกัน 5 คนและเริ่มการสอบสวนเรื่องราวการถ่ายโอน

เงินในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  เอกสารทางการ

เหล่านี้ไม่น่าจะรั่วไหลออกสู่ภายนอกส�านักวาติกัน   ผล

จากการรั่วไหลข้อมูลนี้ พระสันตะปาปาทรงเรียกให้ม ี

การสอบสวน “การเผยแพร่ท่ีมิชอบด้วยกฎหมายต่อ

เอกสารภายในกองก�าลังหน่วยงานรักษาความปลอดภัย

สันตะส�านัก”

l โฆษกส�านกัวาตกินั นายมตัเตโอ บรูนิ ทลูอธิบายต่อ

พระสันตะปาปาว่าความผิดนี้หนักมาก “เทียบเท่าบาป

หนัก (mortal sin  คือบาปที่น�าไปสู่ความตายหรือนรก  

หากไม ่ รับศีลอภัยบาปก่อนท่ีจะสิ้นชี วิตในโลกนี้ ) 

เพราะได้ท�าลายเกียรติภูมิของบุคคลเหล่านี้และท�าลาย 

หลักการแห่งการอยู่ในต�าแหน่งของผู้บริสุทธิ์” โดเม-

นิโก เกียนิ จึงไม่สามารถด�ารงการเป็นตัวแทนหน่วย

ต�ารวจรักษาความปลอดภยั หรือหน่วยทหารสวสิรักษา

พระองค์ โดยต้องรับผิดชอบการรั่วไหลและต้องย่ืน 

ใบลาออก ในการแถลงอย่างเป็นทางการของส�านัก

วาติกันได้พักหน้าที่เขาในกรณีใดๆ ไม่ว่า “ที่เกี่ยวเนื่อง 

กับการดูแลการจัดการสอบสวนต่อไปในเร่ืองท่ีเกิด

ขึ้น” และชี้ว่า “เขาจะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อพระสัน- 

ตะปาปาด้วยความรักต่อพระศาสนจักรและสัตย์ซื่อต่อ

โดเมนิโก เกียนิ

เจียนลูกา เกาซ์ซี บรอคโคเล็ตติ

ผู้สืบต�าแหน่งของนักบุญเปโตร” ในขณะที่การสอบสวน

ค้นหาว ่าต้นตอรั่วไหลข้อมูลออกมาจากใครก�าลัง

ด�าเนินอยู่

l ก่อนอ�าลาหน้าที่ โดเมนิโก เกียนิ ได้เข้าเฝ้าพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส พระสันตะปาปาขอบพระทัยเขาส�าหรับ

งานต่างๆ ที่ผ่านมาและความเป็นมืออาชีพที่เขาได้น�า

มาให้แก่หน่วยต�ารวจรักษาความปลอดภัยส�านักวาติกัน

16 ตุลาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l หัวหน้าหน่วยต�ารวจรักษาความปลอดภัยส�านัก

วาติกัน (the Vatican Gendarmerie) คนใหม่ ลง

ท�างานครั้งแรกต่อสาธารณชน โอกาสเข้าเฝ้าพระสันตะ- 

ปาปาทั่วไปประจ�าสัปดาห์ ทุกเช้าวันพุธ เขายืนใกล้กับ 

พระสันตะปาปา โดยเฉพาะเมื่อพระสันตะปาปาเสด็จ

เข้าใกล้ชิดกับผู้แสวงบุญด้วยรถขับเคลื่อนตอนช่วงจบ

การเข้าเฝ้าฯ

l ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานคนใหม่มีชื่อว่า เจียนลูกา 

เกาซ์ซี บรอคโคเล็ตติ อายุ 45 ปี ณ บัดนี้เขาเป็น 

เบอร์ 2 ของหน่วยงานต�ารวจรักษาความปลอดภัย 

หวัหน้าหน่วยรกัษาความปลอดภยัคนใหม่ของพระสนัตะปาปา

เดินท�าหน้าที่ช่วงเข้าเฝ้าทั่วไปประจ�าสัปดาห์

สนัตะส�านกัวาตกินั เข้ามาท�าหน้าทีแ่ทนโดเมนโิก เกยีน ิ

ผู้ได้ยื่นใบลาต่อพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  

หลงัจากเอกสารหน่วยงานต�ารวจรัว่ไหลออกสูส่าธารณชน

l เกียนิ ท�าการสอบสวนกรณีรั่วไหลอยู่ 2 สัปดาห์ 

แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ เพื่อสืบว่าใครเป็นต้นเหตุการ 

ร่ัวไหลข้อมลูหน่วยงาน เขาจงึต้องตดัสนิใจยืน่ใบลาออก

ต่อพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระสังฆราชชาวบราซิลอธิบายว่า

ท�าไมการประชุมซีโนด
ควรท�าการพิจารณาการบวชพระสงฆ์

ให้กับผู้ที่เคยแต่งงานมาแล้ว

9 ตุลาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l มงซินญอร์เออร์วิน เคราเทอร์ พระสังฆราช

กิตติคุณแห่งซินกุ ประเทศบราซิล ได้อุทิศตนเพื่อ 

ต่อสู ้กับความรุนแรงในการกดขี่ศักดิ์ศรีสิทธิ-

มนุษยชนของชนพื้นเมือง นี่เป็นเหตุผลว่าตลอด 

30 ปีที่ผ่านมาท่านได้รับการข่มขู่เอาชีวิตและต้อง 

มีคนคอยคุ้มกัน  แต่สิง่นีไ้ม่อาจหยดุยัง้พันธกิจท่ีท่าน

ก�าลังท�าอยู่ ท่านมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับลุ่มน�้า 

อเมซอนประเทศบราซิลและผู้คนที่นั่น ท่านเล่าว่า  

“พ่อจะบอกลกูด้วยความจริงใจทีส่ดุ ไม่มีทางเลอืก 

อื่นใดเลย ชนพื้นเมืองเหล่านี้เขาไม่มีความเข้าใจ
(อ่านต่อหน้า 14)

ณ ห้องแถลงข่าวระหว่างพักการประชุมซีโนด
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

อ่าน เขียน และจดจ�า
“ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้”

(ลูกา 21:19)

 คณุครูท่านหนึง่ บ่อยครัง้ท่ีได้รบัอีเมลหรอืข้อความเสยีง หรอืข้อความ 

จากเฟซบุ๊กของนักเรียน ซึ่งเป็นข้อความสั้นๆ ท่ีมีท้ังชื่อและท่ีอยู่ติดต่อ 

ประโยคสุดท้ายของข้อความเหล่านั้นมักจะเหมือนกันเสมอว่า “คุณครูจำาผม

ได้ไหมครับ” “คุณครูจำาหนูได้ไหมคะ”

 “แน่นอนสิ ครูจำาได้” เธอตอบ “ครูจะลืมเธอได้อย่างไร”

 ส�าหรับบรรดาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ เธอสามารถจ�าได้อย่างแม่นย�าว่า 

เด็กนักเรียนคนนั้นนั่งอยู่ในห้องเรียนของเธอ และคนนั่งถัดไป เธอสามารถ

นึกภาพใบหน้าของบรรดาเด็กเหล่านั้น โดยได้ยินเสียงของพวกเขาแว่วๆ 

ตามมาบ้าง  

 เธอนั้นเริ่มสอนเมื่อเธออายุ 22 ปี การสอนกลายเป็นความท้าทาย

มากกว่าสิ่งที่เธอรู้มา นักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน มีพ้ืนฐานต่างกัน 

นักเรียนบางคนมีปัญหาที่บ้าน บางคนต่อสู้กับความหิวและความกลัว บรรดา

นักเรียนท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความแตกต่างกัน นักเรียนบางคน

พยายามแข่งขันเพื่อเรียนให้เก่ง บางคนดูเหมือนเจตนาไม่ตั้งใจเรียน นักเรียน

บางคนแข่งขันเพ่ือให้ได้เกรดท่ีดีที่สุด บางคนปฏิเสธที่จะท�างานหรือร่วม

กิจกรรมใดๆ เลย นักเรียนบางคนมีเพ่ือนมากมาย บางคนโดดเดี่ยว เธอ

พยายามสงัเกตพวกเขาเหล่านัน้ทัง้หมด และพยายามเตรยีมตวัเธอในการสอน

ให้ดท่ีีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ โดยคิดเสมอว่านกัเรยีนทุกคนจ�าเป็นต้องได้รบัการสอน

และเรียนรู้จากเธอ

 เมื่อนักเรียนเหล่านี้ได้จบปีการศึกษาไป เธอไม่ค่อยเห็นพวกเขาอีก 

เธออ่านหรือฟังเกีย่วกบัพวกเขาเป็นครัง้คราวในข่าวบ้าง บางคนหายไป บางคน

พบกับปัญหา บางคนประสบความส�าเร็จในชีวิต 

 แต่เมือ่มคีนตดิต่อเธอ เธอกบ็อกทกุสิง่ท่ีดทีีเ่ธอจ�าได้เก่ียวกบัพวกเขา 

เธอบอกพวกเขาว่า “ครูจะไม่มีวันลืมพวกเธอ เพราะครั้งหนึ่งพวกเธออยู่ใน

ชั้นเรียนของครู แต่ครูยังเป็นครูของพวกเธออยู่เสมอ”

 ข้าแต่พระคริสตเจ้า พระองค์ทรงรู้จักพวกลูกๆ ทุกคน พระองค์ทรง

จดจำาพวกลูกได้ พระองค์ทรงสนพระทัยพวกลูกเสมอ แม้บางครั้งพวกลูกอาจ

จะเดินหลงทาง หรือปฏิเสธพระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยที่จะทอดทิ้งพวกลูก

เลย ขอโปรดให้ลูกมีความหนักแน่นที่จะติดตามพระองค์ตลอดไปด้วยเทอญ 

อาแมน

สวนทางพระ
 การค้าการขาย
 นอกจากจะค้าขายในประเทศ
 ซื้อขายไปตามก�าลังคนในชาติ
 ก�าไรมากก�าไรน้อยขึ้นอยู่กับก�าลังซื้อ
 แต่หากต้องการจะก�าไรมาก
 ก็ต้องมองไปถึงการส่งออก
 เพราะก�าลังซื้อนั้นมีมากกว่า
 การส่งออกจึงเป็นความหวังด้านธุรกิจ
 หากเป็นเรื่องค้าขายก็เข้าใจได้
 แต่ยังมีการส่งออกอีกอย่าง
 ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าขาย
 หากแต่เป็นเรื่องความเชื่อ
 ศาสนาสอนให้คนด�าเนินชีวิตมีสติ
 ชีวิตมนุษย์ไม่อยู่แค่ในโลกนี้
 แต่ยังคงต่อเนื่องไปโลกหน้า
 เป็นชีวิต “ต่อเนื่อง”...ชีวิตเดียวกัน
 ไม่ใช่ชีวิตนี้เป็นชีวิตนี้
 ชีวิตหน้าก็เป็นเรื่องชีวิตหน้า
 ด�าเนินชีวิตนี้แต่ละวัน
 มีส�านึกมีสติ...ชีวิตนี้ส่งผลต่อเนื่องชีวิตหน้า
 ในขณะที่ท�าทุกอย่างเพื่อเข้าสวรรค์
 ต้องทำาให้สวรรค์เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้ว
 เพราะนี่คือเงื่อนไขการเข้าสวรรค์
 ด�าเนินชีวิตแต่ละวันให้เป็นสวรรค์
 สวรรค์สำาหรับตนเอง
 สวรรค์สำาหรับคนรอบข้าง
 สวรรค์คือพระอาณาจักรพระเจ้า
 พระเจ้าคือองค์ความรัก...นักบุญยอห์นบอก
 อาณาจักรพระเจ้าคืออาณาจักรแห่งความรัก
 เมื่อมีความรักก็มีความสุข
 แม้ยังจะต้องล�าบากายเหน็ดเหนื่อยใจ

อันเป็นครรลองชีวิตมนุษย์
แต่หากมีความรักก็มีความสุข...มีสวรรค์
หลังจากมนุษย์สูญเสียสวรรค์ไปเพราะไม่เชื่อฟัง

 พระเจ้าทรงน�าสวรรค์คืนมาให้
 “อาณาจักรพระเจ้ามาถึงแล้ว”...พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน
 กระนั้นคนก็ยังติดกระแสการส่งออก
 ไม่เพียงส่งออกสินค้าผลผลิตเชิงธุรกิจ
 แต่ส่งออกสวรรค์ส่งออกพระอาณาจักร
 ไปไว้ในโลกหน้า...ชีวิตหน้า
 เลยไม่คิดจะออกแรงสร้างสวรรค์ในชีวิตนี้
 ตอนนี้ลำาบากลำาบนเป็นทุกข์ระทมกันไป
 ไว้ตายแล้วค่อยเป็นสุขกันในสวรรค์
 เลยไม่คิดจะร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปรับปรุง
 ให้ล�าบากน้อยลงให้ทุกข์หมดไป
 เมื่อใดสุขมากกว่าทุกข์...สวรรค์ก็เริ่มแล้ว
 จะให้หมดทุกข์เด็ดขาดก็ต้องสวรรค์นิรันดร
 ตอนนี้ทะเลาะเบาะแว้งโกรธเกลียดชังกันไป
 ไว้ตายแล้วก็หมดปัญหาหมดความขัดแย้ง
 เลยไม่คิดหันหน้าเข้าหาเห็นอกเห็นใจกัน
 ให้เข้าอกเข้าใจยอมรับให้อภัยกัน

เมื่อใดเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าศัตรู...สวรรค์ก็เริ่มแล้ว
ตราบใดที่ยังถือว่าชีวิตนี้เป็นแค่ทางผ่าน
คนก็เอาแต่ส่งสิ่งดีๆ ส่งบุญส่งความสุขไปไว้ที่สวรรค์
กระทั่งชีวิตทุกวันนี้แทบจะหาคุณภาพไม่ได้เลย 
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(อ่านต่อหน้า 13)

เป็นผู้สมถะเรียบง่ายและเมตตานั้น จะทำาให้เราเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้าเพื่อพระ 
คริสตเจ้า” ซึ่งพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างให้เราพระสงฆ์ในการมอบชีวิตให้คนอื่น การ
ทำาหน้าที่สงฆ์ของเราในการแพร่ธรรมและอภิบาลนั้น ให้กระทำาเหมือนกับพระเยซูเจ้า
ที่ออกจากตัวพระองค์เองเพื่อให้คนอื่นมีชีวิต ทวีขนมปังเลี้ยงประชาชน ไม่ใช่เอาจาก
ประชาชน แต่ให้ประชาชนมีชีวิต
 พระสงฆ์จะกลายเป็นผู้แพร่ธรรมและอภิบาลที่ดีและซ่ือสัตย์ได้อย่างไร 
(มัทธิว 25:21) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้ให้เห็นว่า “เราพระสงฆ์นั้นถูก
เรียกร้องให้พร้อมเสมอ ทุกเช้าจะต้องสอนตัวเองให้เป็นคนท่ีมีน้ำาใจกับชีวิตของตัวเอง  
และให้ตระหนักว่าเวลาที่เหลือของวันจะต้องไม่เป็นของตัวเอง แต่จะต้องยกให้เป็น
ของผู้อื่น ผู้ที่รับใช้ก็จะเปิดใจต่อการเรียกของพระเจ้า และจะไม่เป็นห่วงเกี่ยวกับ
ตารางเวลา ไม่ต้องกังวลถึงตารางเวลาจากเวลานั้นถึงเวลานั้นจนเกินไป แล้วจะทำาให้
เราพร้อมตลอดเวลาสำาหรับผู้อื่น ซึ่งเป็นพันธกิจของการเป็นสงฆ์ที่จะไม่รับใช้ตัวเอง
แต่เป็นผลต่อการประกาศข่าวดี”
 ในมิสซาวันเสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์  ค.ศ. 2014 พระองค์ตรัสเกี่ยวกับคุณค่า
ของการพร้อมเสมอของพระสงฆ์ว่า การพร้อมเสมอของพระสงฆ์น้ันทำาให้พระศาสนจักร
เป็นบ้านที่เปิดประตูอยู่เสมอ เป็นที่หลบภัยของคนบาป บ้านของประชาชนที่อาศัย
บนถนน ห้องเรียนคำาสอนสำาหรับเด็กๆ เพื่ออบรมสำาหรับการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 
ขอให้ไม่ว่าที่ไหนที่ประชากรของพระเจ้ามีความปรารถนาและความต้องการที่น้ัน 
มีพระสงฆ์ผู้ซึ่งคอยฟังประชากรของพระองค์ ที่มีความเมตตาและให้กำาลังใจ
 การที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงเลือกช่ือฟรังซิสนั้นด้วยพระองค์
ทรงคิดถึงแบบอย่างของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี และพระองค์ตรัสกับพระสงฆ์และ
ทรงเน้นย้ำาอย่างหนักแน่นว่า “เราจะทำาอย่างไรให้พระศาสนจักรเป็นพระศาสนจักร
ยากจนเพื่อคนยากจน” 

 4. จงยอมรับข้อจำากัดของตนเองและเป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์
สุจริต 
 พระสงฆ์ที่ดีต้องมีความเป็นมนุษย์ รู้จักประวัติศาสตร์ของตน ความมั่งคั่ง
และบาดแผล เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสันติกับสิ่งเหล่านี้ เราเป็นขุมทรัพย์ในภาชนะดิน 
(2โครินธ์ 4:7) มีชีวิตใหม่ของพระคริสต์ในความเป็นมนุษย์ของเรา พระสงฆ์จึงต้อง
สำารวจมโนธรรมและรูปแบบการดำาเนินชีวิตอยู่เสมอ “ใจของฉันอยู่ที่ไหน” อยู่ร่วม
ทุกข์และสุขกับประชาชนหรืออยู่กับสิ่งของของโลกในพื้นที่ส่วนตัวของฉัน และมี
ความตระหนักด้วยความถ่อมตนว่า “เราเป็นคนใช้ที่ไร้ประโยชน์” (ลูกา 17:10)
 จากบทจดหมายถึงชาวฮีบรู (5:1) บอกว่า “มหาสมณะทุกองค์ย่อมได้รับ
การคัดเลือกจากมวลมนุษย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนมนุษย์ในความสัมพันธ์ติดต่อ 
กับพระเจ้า” เอกสารของสังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องพันธกิจและชีวิตสงฆ์ (Presby- 
terorum ordinis) ยืนยันว่า “พระสงฆ์ได้รับการคัดเลือกมาจากหมู่มนุษย์และแต่งต้ัง
ขึ้นเพื่อมนุษย์สำาหรับทำาสิ่งที่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าและถวายแด่พระองค์ ซึ่งของถวาย
กับเครื่องบูชาสำาหรับบาป ดังนั้นพระสงฆ์จึงดำารงชีวิตอยู่กับมนุษย์คนอื่นๆ เหมือน
ดังอยู่กับพี่น้อง พระสงฆ์เป็นผู้ที่อยู่อย่างแท้จริงในโลกนี้ แต่ไม่เป็นของโลกนี้ พวกเขา
จำาเป็นต้องเป็นผู้ที่สำานึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับของของเขา ทั้งสองคือ ความไม่เป็นอะไร
เลย ความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง “ความยิ่งใหญ่” ศักดิ์ศรีของเขา  แม้กระทั่งในความ
อ่อนแอของเขา พวกเขาก็แสดงออกถึงพลังที่ท่วมท้น และการประทับอยู่ของพระเจ้า 
การงานมากมายของพระพรของพระเจ้าภายในข้อจำากัดของมนุษย์เราเป็นรหัสธรรม
ลึกซึ้งอย่างแท้จริง เราพระสงฆ์ควรอนุญาตให้ตัวเราถูกครอบครองด้วยความรักและ
เมตตาของพระเจ้า และหลั่งน้ำาตาแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี
 นอกจากน้ันแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับพระสงฆ์อีกว่า “ทำาไม 
เราพระสงฆ์จะต้องหันกลับมามองตัวเองอย่างมีสติระหว่างความน่าอายของเราที่เป็น
คนสกปรก ไม่บริสุทธิ์ ต่ำาต้อยและเห็นแก่ตัวกับศักดิ์ศรีสูงส่งของเรา แต่ขณะเดียวกัน
พร้อมกับเท้าของเราท่ีถูกล้างโดยพระเยซูคริสตเจ้า  ถูกเรียกและถูกเลือกเพ่ือท่ีจะแจกจ่าย 
ก้อนขนมปังมากมายของพระอาจารย์เจ้าของเรา ดังนั้น จะเห็นว่ามีแต่ความเมตตา
เท่านั้นที่ทำาให้สถานการณ์เช่นนี้ยังอดทนได้ ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้ว เราก็อาจ
จะเป็นเหมือนฟาริสี หรือไม่จะกลับไปเหมือนกับผู้ที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า สิ่งสำาคัญ 
ก็คือเราแต่ละคนรู้สึกว่าได้รับการอภัยและคนบาปท่ีได้รับศักด์ิศรีกลับคืนมาพระเมตตา
ของพระเจ้าจะย่ิงใหญ่ตลอดไปกว่าความสำานึกของเราและความเป็นคนบาปของเรา”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสอีกว่า “พระสงฆ์ที่ดีนั้น ก่อนอื่นหมด 
เริ่มจากการเป็นคนพร้อมกับความเป็นมนุษย์ของตนเอง ผู้ที่รู้จักประวัติศาสตร์
ของตัวเอง” พร้อมกับความร่ำารวยและบาดแผลต่างๆ ของมัน ผู้ท่ีได้เรียนรู้ท่ีจะทำาให้
เกิดสันติกับสิ่งเหล่านี้ บรรลุถึงความสงบพื้นฐาน ที่เหมาะกับการเป็นศิษย์คนหนึ่ง
ของพระอาจารย์ ความเป็นมนุษย์ของเราเป็น “แจกันที่ทำาด้วยดิน” ในนั้นเรารักษา
ทรัพย์สมบัติของพระเจ้า แจกันที่จะต้องเอาใจใส่ เพื่อที่จะสืบทอดอย่างดีถึงเนื้อหา
ของมัน เขาเป็น “สงฆ์ผู้สูงส่ง” ในขณะที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เขาก็ใกล้ชิดกับคนด้วย 
เขาเป็น “คนใช้” (Servant) ผู้ที่ถูกล้างเท้าและทำาให้ตัวเองใกล้ชิดกับคนที่อ่อนแอ
ที่สุด เขาเป็น “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” (Good shepherd) ผู้ที่คอยเอาใจใส่ฝูงแกะเสมอ
  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงช้ีให้เห็นอีกว่า เราพระสงฆ์ นักบวชท้ังหลาย
ก็ตาม ยังเป็นคนบาป มีความอ่อนแอ คือบาปของการเป็นแบบอาชีพนิยม อำานาจ
นิยม นักบวชนิยม ซึ่งเป็นการบิดเบือนศาสนา (คือการคิดว่านักบวชนั้นดีกว่า สูงกว่า 
มีศักดิ์ศรีกว่าคนธรรมดาทั่วไป แต่จริงๆ แล้วเรายังเป็นคนบาป คนอ่อนแอ) 
 นอกจากนั้นแล้ว พระองค์ตรัสว่า ยังมีบาป “แห่งการเป็นโรคจิตที่ดำารงอยู่  
เป็นโรคของคนที่ดำารงชีวิตสองแบบ   ซึ่งเป็นผลของการเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก 
แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว และพระองค์ทรงเน้นย้ำาเสมอว่า การเป็นพระสงฆ์ นักบวช ของ
เรามีความเมตตามากขึ้น โดยเฉพาะต่อคาทอลิกที่หย่าร้าง และให้ต้อนรับผู้แต่งงาน
ใหม่พร้อมกับลูกๆ ในวัด พระศาสนจักรถูกเรียกว่าเป็นบ้านของพระบิดา ดังนั้น ต้อง
ทำาให้บ้านของพระบิดานี้เปิดกว้างอยู่เสมอ ทุกคนสามารถมีส่วนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ในชีวิตของพระศาสนจักร ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นควรหรือที่เราจะปิด
ประตูแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา”
 ดังนั้น พระสันตะปาปาให้ข้อคิดว่า เราที่เป็นพระสงฆ์ นักบวช นั้นจำาเป็นที่
จะต้องสำารวจมโนธรรมและรูปแบบการดำารงชีวิตของเราอยู่เสมอ โดยพระองค์ได้ให้
ข้อคิดสั้นๆ ว่า “หัวใจของฉันอยู่ที่ไหน ท่ามกลางสัตบุรุษ เราพระสงฆ์ นักบวช ได้เข้า
ร่วมในความทุกข์เดือดร้อนและความชื่นชมยินดีของประชาชนหรือไม่ หรือหัวใจของ
เราอยู่ที่สิ่งของของโลก เรื่องราวต่างๆ ของฝ่ายโลก พื้นที่ส่วนตัวของฉัน 
 นอกจากนั้นแล้ว พระองค์ได้นำาเสนอแนวทางของการสำารวจมโนธรรมของ
เราด้วยเพลงสดุดีความเมตตา ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1  
และให้พระสงฆ์ นักบวชได้ตระหนักว่า เราเป็นคนใช้ที่ไม่มีประโยชน์ (ลูกา 17:10)  
 
 5. ความช่ืนชมยินดีท่ีหล่ังไหลมาจากพันธกิจแห่งการรับและให้ความรัก
 วันเสกน้ำามันศักด์ิสิทธ์ิ ค.ศ. 2014 พระสันตะปาปาได้ทรงเชิญชวนให้พระสงฆ์
ไตร่ตรองคือ “ความชื่นชมยินดีอย่างสงฆ์ ให้เราทบทวนถึงความสุขของความเป็น
สงฆ์ของเรา เวลาที่เราบวชเป็นพระสงฆ์ พระเจ้าเจิมเราในพระคริสต์ด้วยน้ำามันแห่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ต่อจากหน้า 4)
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มีความยินดีขอเชิญรวมฉลอง 79 ป วีรกรรมแหงความเชื่อของ

ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 วันกอนวันฉลอง วันศุกรที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2019
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาพิเศษ) - สุสานศักดิ์สิทธิ์
  15.00 น.  พิธีตั้งศีลฯ และเฝาศีลมหาสนิทที่สักการสถานฯ
    - พิธีแหศีลมหาสนิทสูสุสานศักดิ์สิทธิ์
    - พิธีอวยพรศีลฯ (ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  19.00 น.  พิธีแหพระรูปแมพระ (จากสุสานศักดิ์สิทธิ์ สูสักการสถานฯ)
  19.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)
      คุณพอยอหน สุรชาติ มุลสุทธิ เปนประธาน
    - ถวายชอดอกไมแดแมพระ

 วันฉลอง วันเสารที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2019
  09.45 น.  ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ) 
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย 
     พระอัครสังฆราช หลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน
    - แหพระธาตุบุญราศีฯ (จากสักการสถานฯ สูสุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  15.00 น.  มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

ติดตอสอบถาม : คุณพอวีระเดช ใจเสรี เจาอาวาส โทร. 08-1965-5877 
ซิสเตอรประจำวัดสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรือ 08-4799-2265

Thare-Nongseng Archdiocese

1940-2019

79 ป วีรกรรมแหงความเช่ือ
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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"

เพื่อทดแทนความรัก...
ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพื่ออุทิศแด่ผู้จากไป 

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
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

เปโตร วิชัย ตังชัยสิน
อายุ 88 ป พักผอนในพระเจ้า 

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

ขอคำภาวนาเพื ่อระลึกถึง

เปโตร มี ชัยกิจ คุณปู 

มารีอา เหยียด ชัยกิจ คุณยา

เปโตร เกียรติ อัจฉราวดี คุณตา 
มารีอา รำไพ อัจฉราวดี คุณยาย

ฟรังซิสโก วิศิษฐ โชติผล คุณลุง

อันนา อัญชลี เกตุมา คุณอา

ฟรังซิสโก ประกอบ พรายงาม คุณพอหัวหนา

คุณพอเพียง ประสิทธิ ์ คุณพอภรรยา

นายสำรอง อัจฉราวดี คุณนา

นายสำราญ อัจฉราวดี คุณนา

นายประทีป บุญพัฒน คุณนา

นายสมนึก ลือชา คุณนา

นางชีพ มูลคำ คุณนา

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

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

ยอแซฟแกว ขุนหมื่น
พักผอนในพระเจา

2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969 ครบ 50 ป

มารีอาเนียม ขุนหมื่น
พักผอนในพระเจา 

15 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ครบ 17 ป
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เปิดประตู
 สู่แสงธรรม
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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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พิธีกรรมกับชีวิตสามเณร
 พิธีกรรม คือ การถวายบูชาแด่พระเจ้าอย่าง
เป็นทางการของพระศาสนจักร (1007-1112)  และ
พิธีกรรมยังหมายถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของคริสตชน 
โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง และเป็นเครื่อง
บูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย์ อาศัยพระกายและพระ
โลหิตที่พระองค์ยอมสละจนหมดสิ้นมอบชีวิตทั้งครบ
เพื่อเรา ดังนั้น พิธีกรรม จึงควรเป็นพิธีที่ทุกคนม ี
ส่วนร่วมในความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน เพ่ือขอบพระคุณ
พระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ลงมา
เป็นมนุษย์และไถ่บาปแทนเราทุกคน  

               ในความเป็นจริง คำาว่า “มิสซา” หมาย
ถึง “การถูกส่งไป” เพื่อประกาศข่าวดีและเป็น 
แบบอย่าง รวมทั้งมอบตนเองและชีวิตให้ม ี
คุณค่าต่อคนอื่นๆ เช่นเดียวกันกับที่เราได้รับ 
จากพระเจ้า  และพูดได้อย่างชัดเจนว่าพิธีกรรม 
เป็นเรื่องราวที่มีชีวิตของพระเยซูคริสต์  เป็น 
กิจการที่มีความศักดิ์สิทธิ์และน่าเคารพ โดย 
พระสงฆ์มีหน้าท่ีเป็นผู้แทนขององค์พระเยซูเจ้า 
ท่ีจะนำามนุษย์ไปพบกับพระเจ้าเพ่ือถวายเกียรติ 
แด่พระองค์ (อ่านต่อหน้า 11)

 
 การเป็นสามเณร คือ เป้าหมายที่ก้าวไปสู ่
การเป็นพระสงฆ์ ซึ่งเป็นศาสนบริกรของพระเจ้าหรือ
ผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้า  กระแสเรียกของการเป็น 
สามเณรเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำาให้เราเดินตามเสียงเรียก
ของพระ   การเป็นสามเณรทำาให้เราได้เจริญชีวิตตาม 
แบบอย่างของพระ มีความใกล้ชิด สนิทสัมพันธ์กับ
พระเจ้ามากขึ้น โดยในแต่ละวัน เราอาศัยพิธีกรรม
อันกรรมศักดิ์สิทธิ์คือพิธีบูชาขอบพระคุณ ทำาให้เรา
เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า โดยการยึดหลักพระวรสาร
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เปิดประตูสู่แสงธรรม (ต่อจากหน้า 10)
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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

¢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¡

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)
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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)

Vol. 47Oct.  .indd   11 24/10/2562 BE   23:56

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 47 ประจำาวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019 หน้า 11
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ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก

อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ค่าบำารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  

ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏใน

พระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 
(โรม 8:39)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ในการดำาเนินชีวิตและการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 
               ดังนั้น   การดำาเนินชีวิตในแต่ละวันจึงจำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตามรูปแบบของ
พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ไม่ได้เป็นเพียงความ
สัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายด้านที่ควบคู่
ไปด้วยกัน เช่น   ความสัมพันธ์กับพระสงฆ์ผู้ให้การอบรม
และบรรดาเพื่อนสามเณร ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน โดยเจริญ
ชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน  สามเณรจะเจริญ
ชีวิตสนิทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้านั้น  ในแต่ละ
วันต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าและท่ีสำาคัญ
คือ การมองดูสภาพความเป็นจริงของชีวิต มองดูชีวิต
ในทุกมิติ และดำาเนินชีวิตอย่างชัดเจน โดยการภาวนา
ไตร่ตรองทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อที่จะเติบโตในการ
ติดตามพระคริสตเจ้าในชีวิตของการเป็นพระสงฆ์ใน
อนาคต และยึดหลักคำาแนะนำาของพระวรสาร  เพื่อการ
เจริญชีวิตไปสู่ชีวิตพระสงฆ์ที่ดีต่อไป พิธีกรรมจึงเป็นสิ่ง

ที่ขาดไม่ได้จากชีวิตสามเณร

 บราเดอร์ฟิลิป สีฟอง สันติ  ใหญ่คุณ

 สามเณรใหญ่แสงธรรม ชั้นเทววิทยา ปีที่ 2     

 (อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)                  
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ความยินดีและการเจิมนี้เชื้อเชิญเราให้ยอมรับและให้คุณค่าพระพรที่ยิ่งใหญ่นี้ ความ
ยินดี ความชื่นชมยินดีของการเป็นสงฆ์ และความยินดีของเรานี้ไม่ใช่เฉพาะเรา แต่
สำาหรับประชากรทั้งมวลของพระเจ้า ความชื่นชมยินดีของพระสงฆ์มาจาก   
 1. ความยินดีที่เราได้รับการเจิม  
 2. ความยินดีที่ไม่สูญสลาย ไม่มีใครเอาจากเราไปได้ (ยอห์น 16:22)
 3. ความยินดีแห่งธรรมทูต ยินดีท่ีพระคริสต์จะเกิดใหม่อย่างต่อเน่ือง พระสงฆ์
ควรเป็นศิษย์แท้ ทั้งพระสงฆ์บวชใหม่ สงฆ์บวชนานแล้ว หรือสงฆ์สูงอายุ ผู้ส่งต่อ
ความชื่นชมยินดีในทุกที่ที่เขาไปด้วยใจที่เต็มด้วยพระเจ้า 
 พระสันตะปาปาทรงต้องการให้พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีความยินดีที่จะออกไป
ประกาศข่าวดี พระองค์ตรัสว่า การออกไปแพร่ธรรมของเรานั้น จะต้องเปี่ยมด้วย 
ความชื่นชมยินดี ไม่ใช่เหมือนกับผู้ที่เพิ่งกลับมาจากงานศพ หรือเหมือนกับคริสตชน
ที่กำาลังอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรตตลอดโดยไม่มีปัสกาเลย หรือเป็นคนที่อารมณ์
ขุ่นเคือง ขี้บ่น และมองโลกในแง่ร้าย แต่ต้องมีความชื่นชมยินดีทั้งเราผู้ออกไป
ประกาศข่าวดี และผู้ที่เราไปพบนั้นมีความยินดีด้วย
 พระสันตะปาปาทรงปรารถนาให้พระสงฆ์ควรเป็นสาวกอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่ 
ส่งต่อความช่ืนชมยินดีในท่ีท่ีเราไป เป็นหัวใจท่ีเป่ียมด้วยพระเจ้าและมีความสุข พระองค์
ท่านได้ยกตัวอย่างว่า ให้เราสวดภาวนาแบบนักบุญโทมัส โมร์ “พระเจ้าข้า โปรด
ประทานความรู้สึกท่ีดีแห่งอารมณ์ขันด้วยเถิด โปรดประทานพระพรเพ่ือสามารถทำาให้ 
หัวเราะและค้นพบในชีวิต ความยินดีเล็กๆ น้อยๆ และสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่น
ด้วย”

 6. จงมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อการเทศน์ที่มีคุณภาพ 
 การเทศน์เป็นมาตรการวัดความใกล้ชิด และความสามารถส่ือสารกับประชาชน 
การเตรียมจึงมีความสำาคัญ โดยการศึกษา ภาวนา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ วินิจฉัย 
เชิงอภิบาล เชื่อมกับความเชื่อที่ลุ่มลึกกับชีวิตปัจจุบัน เทศน์จากใจถึงใจ มั่นใจว่า 
พระเจ้าทรงรัก พระคริสต์ทรงช่วยให้รอดพ้น ความรักของพระองค์จะเป็นคำาสุดท้าย
เสมอ มีมิติเชิงบวก มีความหวัง และชี้แนะสู่อนาคต พระวาจาเป็นข่าวดีที่สัมผัสชีวิต
ประจำาวันของเรา ให้แสงสว่างในความมืด ให้ความยินดีในความทุกข์ และให้ความ
หวังในชีวิต
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้ข้อคิดแก่พระสงฆ์เกี่ยวกับความชื่นชม
ยินดีในการประกาศข่าวดีว่า  การเทศน์เป็นรากฐานของความใกล้ชิดกับสัตบุรุษและ
เป็นการสนทนากับประชากรของเขา การเทศน์ไม่ใช่เรื่องของความสนุกสนาน แต่ควร
เป็นแบบสั้นๆ และหลีกเลี่ยงรูปแบบภายนอกเชิงการบรรยาย  หรือเชิงอภิปรายทาง
ความรู้  ดังนั้น การเตรียมเทศน์เป็นเรื่องสำาคัญมาก เป็นงานที่จะต้องใช้เวลาในการ
ค้นคว้าศึกษา สวดภาวนา พิจารณาไตร่ตรองและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงอภิบาล 
และควรได้รับการเอาใจใส่ ถ้าผู้เทศน์ไม่มีการเตรียม ไม่มีชีวิตภายใน แสดงว่า เขา 
ไม่รับผิดชอบต่อพระพรที่เขาได้รับมา 
 การเทศน์สอนไม่ควรถูกใช้เพื่อแก้ไขความผิด สิ่งที่สำาคัญคือ ผู้เทศน์จะต้อง
แน่ใจว่าพระเจ้ารักเขา พระเยซูเจ้าได้ช่วยให้เขารอด และให้รู้ถึงความรักของพระองค์ 
ในที่สุดการเตรียมเทศน์กลับกลายเป็นการปฏิบัติการแห่งการวินิจฉัยเชิงอภิบาล 
และเป็นการเทศน์เชิงบวก นำามาซึ่งความหวัง ชี้แนะถึงอนาคต การเทศน์สอนของ 
พระสงฆ์ขอให้สัมผัสกับหัวใจของสัตบุรุษ เพราะว่าสิ่งที่พระสงฆ์เทศน์สอนนั้น เป็น 
การแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของท่าน  ซึ่งการเทศน์สอนของเราจะต้องเป็นข่าวดี 
สังเกตได้จากสัตบุรุษที่ออกมาจากวัดแล้วเหมือนกับเพิ่งได้ข่าวดี และปรารถนาที่จะ
ได้ยินข่าวดีนี้อีก เป็นการเทศน์สอนที่สัมผัสกับชีวิตประจำาวันของพวกเขา 

 7. จงตรวจสอบอย่างรอบคอบถึงสถานภาพและอำานาจของท่าน 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนพระสงฆ์ และพระสังฆราชให้ระวัง 
โรคร้ายต่างๆ ที่จะทำาให้การรับใช้อ่อนแอลง ซึ่งมีอยู่ 15 ประเด็นด้วยกัน คือ 

กลุ่มแรก
 1. การเป็นเจ้านาย คิดว่าเราเป็นผู้ไม่รู้จักตาย หรือแม้กระทั่งคิดว่าขาดฉัน 
ไม่ได ้ ซึง่นั่นเป็นโรคร้ายของผู้ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นเจ้านาย (แต่การเป็นสงฆ์ของเรา 
ต้องเป็นผู้รับใช้) หรือบางทีคิดว่าตนเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นและไม่ใช่ผู้รับใช้ และเป็น

แนวคิดแบบอำานาจนิยม เป็นความซับซ้อนของผู้อยู่เหนือคนอื่น  
 2. ปมแบบมารธา  คือมีธุระอย่างไม่หยุด ไม่มีเวลาในการพบปะกับคนอื่น 
ทำาตัวมีธุระเสมอ
 3. ใจหิน  คือเป็นคนเย็นชา ไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อคนอื่น ไม่รู้สึกยินดียินร้าย
หรือโศกเศร้ากับผู้ที่สูญเสีย นักบุญเปาโลบอกว่า ต้องชื่นชมยินดีกับผู้ที่ยินดี ร้องไห้
กับคนที่ร้องไห้ 
 4. การวางแผนและภารกิจนิยม  
 5. ประสานสัมพันธ์ที่บกพร่อง  

โรคกลุ่มที่ 2 
 6. อัลไซเมอร์ทางชีวิตจิต  
 7. การแข่งขัน 
 8. ดำาเนินชีวิตสองหน้า  เช่น เทศน์สอนดีมาก แต่ปฏิบัติตรงข้ามกับที่สอน 
เวลาอยู่ในวัดดูศักดิ์สิทธิ์ แต่นอกวัดคนละคน
 9. การนินทา  
 10. ประจบประแจง

โรคกลุ่มที่ 3
 11. ไม่รู้ร้อนรู้หนาว 
 12. หน้าตาโศกเศร้า  
 13. ชอบสะสม
 14. ระบบพวกพ้อง 
 15. แสวงหาผลประโยชน์ฝ่ายโลก 

 วิธีแก้หรือรักษาโรคเหล่านี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำาว่า ต้อง
แก้ด้วยการสวดภาวนา และพระพรของพระจิตเจ้า สวดภาวนาวอนขอต่อแม่พระเพื่อ
เราจะเลียนแบบแม่พระในการรับใช้ ด้วยความสุภาพ ยอมรับความอ่อนแอ และเรา 
จะต้องเป็นเหมือนนักบุญยอห์น บัปติสต์ คือเป็นผู้ประกาศ ไม่ใช่พระเมสสิยาห์

 8.  จงส่งเสริมและให้ใช้ประโยชน์จากความศรัทธาแบบชาวบ้านของสัตบุรุษ 
    ความศรัทธาแบบชาวบ้านเป็นผลการเข้าสู่วัฒนธรรมของการประกาศข่าวดี 
เป็นงานของพระจิตเจ้า เป็นเทววิทยาแบบชาวบ้าน เป็นยาปฏิชีวนะต่อต้านการขยายตัว
สู่สังคมโลกียะ ทำาให้ความเช่ือเข้มแข็ง ความศรัทธาแบบชาวบ้านเป็นรากฐานม่ันคงท่ี 
พระสงฆ์สามารถสร้างภารกิจแห่งการอภิบาลของเขาได้

 9. จงเป็นผู้มีความรู้สึกไวอย่างแท้จริงต่อผู้อยู่ “ชายขอบ” และผู้ถูก
ทอดทิ้ง  
 พระสงฆ์ต้องมองด้วยสายตาแห่งความเมตตาของพระเยซู ทำาตัวเป็นหนึ่ง
เดียวกับประชาชนผู้อยู่ชายขอบของสังคม คนยากจน คนขาดการศึกษา คนติดคุก  
คนพิการ คนถูกเอาเปรียบ คนบาป เราถูกเรียกให้เชื่อฟังและสืบพันธกิจแห่งการ 
รับใช้ของพระคริสต์ ออกจากพื้นที่สะดวกสบายเพื่อสัมผัส และเข้าถึงผู้อยู่ชายขอบ 
ที่ต้องการแสงแห่งพระวรสาร
 
 10. ในทุกสิ่งจงเป็นศิษย์ธรรมทูตแท้ 
 ออกจากตนเองจากผู้อภิบาลเพ่ือรักษา สู่การเป็นผู้รับใช้อภิบาลแบบธรรมทูต 
คริสตชนทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้าเป็นศิษย์ธรรมทูต ผู้รับใช้แห่ง
การประกาศข่าวดี ผู้มีชีวิตเปล่งแสง ความร้อนรน ความอบอุ่น ความชื่นชมยินดี
ของพระคริสต์ ผู้มีประสบการณ์พบกับพระคริสต์ทำาให้มีวิถีชีวิตใหม่ มีการตัดสินใจ
ใหม่ มีทิศทางใหม่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสืบสานพันธกิจแห่งความรักต่อพระคริสต์และ
ประชากรของพระองค์ และเติบโตในความรักของการประกาศข่าวดี 
 

คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร แปล 
เรียบเรียงโดย สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ต่อจากหน้า 7)
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พระสังฆราชชาวบราซิล (ต่อจากหน้า 5)
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ความคิดเรื่องการถือโสดเลย พ่อบอกลูกอย่างตรงไป 

ตรงมา”   พระสังฆราชอธิบายว่าท่านไม่มีความตัง้ใจจะ 

ชวนทะเลาะเรือ่งการถอืโสดแต่อย่างใด ท่านยืนยันว่าเป็น 

ความจ�าเป็นที่จะต้องมองไปยังเรื่องทางออกของการ 

อภิบาลสัตบุรุษในสังคมที่ได้รับศีลมหาสนิทเพียงปีละ 

หนึ่งครั้งเท่านั้น แล้วท่านเสริมว่า “เราจะสามารถเฉลิม 

ฉลองศีลมหาสนิทได้เฉพาะเมื่อมีพระสงฆ์มาถวาย

มิสซา  หรือบุรุษผู้ถือโสดมาถวายมิสซา ไม่เช่นนั้นก็จะ 

ไม่สามารถฉลองศีลมหาสนิทได้  ถ้าอย่างนั้นในทรรศนะ

ของพ่อก็แปลว่า ความเป็นโสดได้รับการวางไว้อยู่เหนือ

ศีลมหาสนิท”

l พระคุณเจ้าอาศัยอยู่ในชุมชนคนพื้นเมืองลุ่มน�้า 

อเมซอนมานานกว่า 54 ปีที่ซึ่งในความเชื่อดั้งเดิม

สังคมพื้นเมืองเผ่าต่างๆ บรรดาสตรีมีก�าเนิดมาก่อน

ผู้ชาย สองในสามของชุมชนพื้นเมืองเหล่านี้บรรดาสตรี

จะเป็นผูจ้ดัการดแูลเร่ืองจิตวิญญาณ  มงซินญอร์เออร์วิน 

เคราเทอร์ลงท้ายว่า “มีการถกเถียงกันถึงคุณค่าของ

สตรี แล้วเราท�าเรื่องนี้กันอย่างไร? เราน่าจะไปไกลกว่า

นั้น เราน่าจะท�าสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ พ่อคิดถึง

การสามารถให้สตรีรับศีลบวชเป็นสังฆานุกร, ท�าไม 

ท�าไม่ได้ละ?

l ระหว่างช่วงพบปะผู้สื่อข่าวของการประชุมซีโนด 

ว่าด้วยเรื่องลุ่มน�้าอเมซอน นักหนังสือพิมพ์ผู้หนึ่งได ้

ขอโทษต่อข่าวสารทัง้หลายทีเ่สนอออกไปจากผู้ประกอบ

อาชีพอย่างพวกเขา ท่ีเป็นการดูถูก ล้อเลียนบรรดา 

ชนพื้นเมืองเหล่านี้ในหนังสือพิมพ์ต่างๆ

มงซินญอร์

เออร์วิน

เคราเทอร์ 
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 วัดแม่ปฏิสนธินิรมล

แ ห่ ง เ ห รี ย ญ อั ศ จ ร ร ย์  

โรงหมู กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17  

พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
เจ้าอาวาส  โทร. 08-1874-1989)

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา ฉลองวัด

เดือนธันวาคม 2020 (หมายเหตุฉลอง 2 ปี 1 ครั้ง)

 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

 วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดอัสสัมชัญ พัทยา จ.ชลบุรี ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระถวายองค์ มูซู ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

23 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 

พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม  

เวลา 10.30 น. (เปิด-เสก อาคารยอแซฟพิทักษ์ เวลา  

10.00 น.) บิชอปซิลวีโอ สิิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วดัครอบครวัศักดิส์ทิธิ ์ปัญจทรัพย์  กรงุเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม เวลา 

10.30 น. 

 

 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น.

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญ- 

จนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม เวลา  

10.00 น.

 วัดนักบุญอันตน บ้านห้วยนา ต.แม่เงา 

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 

16 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา ขุนยวม อ.ขุนยวม 

จ.แม่ฮ่องสอน ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 

เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์-

รัตน์ เป็นประธาน

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)

 วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ อ.เมือง จ. 

ฉะเชิงเทรา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น.  

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช  เป็นประธาน  

 วัดพระกุมารเยซู บางนา จ.สมุทรปราการ

ฉลองวัดวันอังคารที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งด

จำาหน่ายสินค้า)

 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 บ้านน้อยสามเหล่ียม 

จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง จ.อุดรธาน ี  

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 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงราย

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 
(CHRISTUS VIVIT)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, 

C.Ss.R.
ราคา 80 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 

สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

กว่าจะ...
กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดย

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี
บุญอรุณรักษา
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801



ปีที่ 43 ฉบับที่ 47 ประจำ�วันที่ 17-23 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

 

ที่นี่มีนัด
]  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

] คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฉลอง 

50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อตีโต เปดรอน และคุณพ่อ

ยอห์น แปร์ติเล่ ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อออ-

กัสติน ยะรัตน์ ไชยรา ฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวชของ

ภราดาโรเบิร์ต ปาเนตโต วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2019 

เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ 

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สอบถามคุณวันดี  เจรญิพงศ์ชยั โทร. 08-4105-8585

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ   14 ธันวาคม  

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 

11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาที่วัดพระมหาไถ่  

(วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซา 

รับศีลเจิมเพื่อพละก�าลังทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ 

คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 

] 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-

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

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.

กำาหนดการในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

19-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019   

กรุงโรม  - กรุงเทพมหานคร

19:00 น. ออกเดินทางโดยเครื่องบินพระที่นั่ง

จากท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรมมุ่ง

สู่กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

12:30 น.  -  เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กอง

บิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

อาคาร 2 ดอนเมือง 

12:30 น. - พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ  

ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชา- 

การกองทพัอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง  

กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพมหานคร

09:00  น.   - พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ  

       ลานด้านหน้าท�าเนียบรัฐบาล

09:15 น.  - พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 

      รับรอง “งาช้าง” ภายในท�าเนียบรัฐบาล

09:30 น. - พบกับคณะรัฐบาล ผู้น�าบริหารฝ่าย 

    บ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต      

                ภายในตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล  

                                 พระสันตะปาปาปราศรัย

10:00 น. - เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

             (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา 

 สังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 ราชวรวิหาร             

                               พระสันตะปาปาปฏิสันถาร

11:15 น. - เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทาน 

  โอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรง-  

      พยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล 

                        พระสันตะปาปาประทานโอวาท

12:00 น.   - เสด็จเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายใน 

  อาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์- 

     หลุยส์ 

    - เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถาน 

     สมณทูตวาติกัน

16:55 น. - เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย  

     สนามกีฬาแห่งชาติ  

        พระสันตะปาปาเทศน์

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพมหานคร

10:00 น. - พบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง  

   นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูค�าสอน     

                ภายในวัดนักบุญเปโตร สามพราน 

                                 พระสันตะปาปาปราศรัย

11:00 น. - พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์ 

     สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการ- 

     สถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง                        

                                 พระสันตะปาปาปราศรัย

11:50 น.  - พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศ 

  ไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศี 

  นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง

  - เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถาน 

   สมณทูตวาติกัน

15:20 น. - พบผู้น�าคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือ 

  ศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับ 

    บรรดาผู้น�าสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต 

            นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                    

                                พระสันตะปาปาปราศรัย

17:00 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณส�าหรับเยาวชน ณ อาสน- 

  วิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

                 พระสันตะปาปาเทศน์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพมหานคร - กรุงโตเกียว

09:15 น. - พิธีการอ�าลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยาน 

     ทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพ  

       อากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง 

09:30     น.                        เครือ่งบนิพระทีน่ัง่ออกเดนิทางจากกรงุเทพ- 

    มหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น. เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น.  พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว

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

7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100
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สังฆมณฑลราชบุรี (ต่อจากหน้า 2)

จัดงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม วันแพร่ธรรม

สากลและวันคริสตชนฆราวาสไทย  “ศิษย์พระคริสต์ 

ศิษย์ธรรมทูต” ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนก- 

แขวก จ.สมุทรสงคราม โดยมีบิชอปยอห์น บอสโก  

ปัญญา กฤษเจริญ บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

คุณพ่อนิโคลาส เลอเฟบิวร์ อธิการเจ้าคณะมิสซัง 

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส แขวงประเทศไทย ให้

เกียรติมาเป็นประธานและร่วมงาน พร้อมด้วยบรรดา

พระสงฆ์ นักบวช คริสตชนจำานวน 1,400  คน 

 สังฆมณฑลราชบุรี ได้ตอบรับนโยบายการ 

เตรียมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม โดย 

เร่ิมต้ังแต่งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับสังฆมณฑล 

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 ที่วัดนักบุญ 

เทเรซา ห้วยกระบอก บ้านโป่ง ราชบุรี ภายใต้ค�าขวัญ

ว่า “ศีลมหาสนิท ศูนย์กลางชีวิตศิษย์พระคริสต์ วานนี้  

วันนี้ และตลอดไป”

 นับจากวันนั้น คณะกรรมการเตรียมฉลอง 350  

ปี มิสซังสยาม สังฆมณฑลราชบุรี ได้ด�าเนินการสานต่อ

แนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้  คือ

 1. จัดการปลุกจิตส�านึกของการเป็นศิษย์พระ

คริสต์ด้วยการจัดการศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ “จงช่ืนชม

ยินดี” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการ

เรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และ 

คริสตชนฆราวาสเข้าร่วมศึกษาและไตร่ตรองสมณลิขิต 

จ�านวน 308 คน

 2. ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ได้ออก

พบปะและปลุกจิตส�านึกการมาวัดวันอาทิตย์ให้กับคณะ

ครูและนักเรียนคาทอลิกให้กับทุกโรงเรียนทั้งของคณะ

นักบวชและของสังฆมณฑล

 3. ทีมอบรมของสังฆมณฑลได้จัดฟื้นฟูจิตใจ

ให้กับคริสตชน โดยให้ความรู้เรื่อง การฉลอง 100 ปี

ของสมณลิขิต  Maximum    lllud  การฉลอง  350  ปี

มิสซังสยาม   ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละวัด 

และฟื้นฟูหลักปฏิบัติ ของคริสตชน ใน หัวข้อ  “เรารักพระ 

บัญญัติของพระศาสนจักร” จ�านวน 31 วัด มีคริสตชน 

เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจในโครงการนี้จ�านวน 1,612 คน และ 

ได้รณรงค์ให้สวดสายประค�าธรรมทูตเพื่อการประกาศ 

ข่าวดีในโลก โดยแจกสายประค�าให้คริสตชนสังฆมณ- 

ฑลราชบุรีไปสวดภาวนาจ�านวน 1,800 สาย

 4.ทีมอบรมของสังฆมณฑลได้จัดการฝึก

อบรม หัวข้อ  “การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว” โดยแบ่ง 

การฝึกอบรมออกเป็น 3 เขต  มีผู้คริสตชนเข้ารับการ 

ฝึกอบรมเป็นผู้ประกาศข่าวดีจ�านวน 195 คน

 5.บรรดาคณะนักบวชและกลุ่มองค์กรฆราวาส 

ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้อย่าง

เข้มข้น ทั้งด้านการอบรมให้ความรู้ การแสวงบุญ การ

ท�ากิจเมตตา และเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตด้วยการสวด

ภาวนา เฝ้าศีลร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

 จุดประสงค์ส�าคัญของการเฉลิมฉลองใน

วันนี้ เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าและประกาศ

เจตนารมณ์ในการสานต่องานของบรรดาธรรมทูตและ

ฆราวาสในอดีตท่ีได้ร่วมกันสร้างสังฆมณฑลของเราให้

เป็นหนึ่งเดียวกันมาจนถึงวันนี้ ภายใต้ค�าขวัญ “ศิษย์

พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” โดยกิจกรรมในวันนี้  ได้แบ่ง

เป็น 4 ช่วง คือ

 พิธีเปิดและการแสดงประวัติ เร่ือง 350 ปี มิสซัง 

สยาม สู่เขตคาม ราชบุรี ศิวิไลซ์ เป็นการแสดงถึง

ความเป็นมาของการเป็น “ศิษย์พระคริสต์” ของ

สังฆมณฑลราชบุรี โดยการน�าเสนอเป็นการแสดงประกอบ

ดนตรี ด�าเนินการโดยฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล 

และนิทรรศการ เล่าขานประวัติศาสตร์ “วันวาน..ท่ีคิดถึง” 

ด�าเนินการโดยส�านักงานสังฆมณฑลราชบุรี

 ช่วงที่สองเป็นการ  “เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระ 

คริสต์” ด้วยกิจศรัทธา  4 ประการ   2  จุดประสงค์  คือ 

การเฝ้าศีลมหาสนิทและภาวนาเพื่อบรรดาธรรมทูต 

โอกาส  350  ปี  มิสซังสยาม  และการสวดสายประค�า

ธรรมทูตและการเดินรูป “ทางแห่งไม้กางเขน” เพื่อการ

ประกาศข่าวดีทั่วโลก

 ช่วงท่ีสาม เป็น ช่วงเวลาของ “ประกาศข่าวดีใหม่” 

เป็นการน�าเสนอกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กร

ฆราวาสจ�านวน 22 บูธ และการประชาสัมพันธ์และ 

หา กระแสเรียกของคณะนักบวชชาย-หญิงจ�านวน 9 คณะ

 ช่วงสุดท้าย  เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบพระคุณ

พระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเฉลิมฉลอง 350  

ปี มิสซังสยาม ในโอกาสนี้บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ  ได้มอบรูปแม่พระไทย  อันเป็นสัญลักษณ์ของ 

สังฆมณฑลราชบุรี แด่คุณพ่อนิโคลาส  อธิการเจ้าคณะ

มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส แขวงประเทศไทย เพื่อ

ขอบคุณที่คณะได้เป็นผู้บุกเบิก ดูแลกลุ่มคริสตชนใน 

สมัยแรกของสังฆมณฑลราชบุรี จนได้มอบให้คณะซา- 

เลเซียนสืบสานงานต่อและสืบทอดมาถึงคณะสงฆ์ 

พ้ืนเมือง และคุณพ่อนิโคลาส ได้มอบเทียนให้กับคุณพ่อ 

วิโรจน์ เสียงไพเราะ ประธานคณะสงฆ์ราชบุรี เพื่อ 

เป็นสัญลักษณ์ถึงการสานต่องานเผยแผ่ความเช่ือให้กับ

สงฆ์สังฆมณฑลราชบุรีดูแลต่อไป

กว่าจะเป็นกาสุลา... (ต่อจากหน้า 2)

ได้วางรากฐานด้านงานตัดเย็บชั้นสูง ที่มีคุณภาพ ได้

มาตรฐานและความละเอียดปราณีต ให้แก่สมาชิกในอดีต 

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่พันธกิจการแพร่ธรรม เป็นต้นว่า

ในด้านพิธีกรรมของพระศาสนจักร งานตัดเย็บที่คณะ 

ภคินีพระหฤทัยฯ สืบสานให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

ได้แก่ อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ กาสุลา อัลบา สโตลา ผ้า 

พระแท่น ชุดเด็กช่วยมิสซา ชุดกัปปา ซูปรีเส้ือบาทหลวง

ทั้งเสื้อหล่อและเครอยี่ ฯลฯ

 ประวัติศาสตร์ไทยเมื่อ 35 ปีที่แล้ว แผ่นดิน

สยามได้ต้อนรับพระบิดาผู้ศักด์ิสิทธ์ิ นักบุญยอห์น ปอล 

ที่ 2 พระสันตะปาปา ผู้เสด็จมาเยืยนคริสตชนชาวไทย 

พระองค์ท่านได้น�าความปีติยินดี สันติสุข สันติภาพและ

เอกภาพมายังพระศาสนจักรไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แก่ดวงใจของเราชาวคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

แห่งกรุงเทพฯ

 กาลเวลาแห่งความชื่นชมยินดีได้เวียนกลับมา 

ยังคณะภคินีพระหฤทัยฯ อีกคราหน่ึง เม่ือได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบตัดเย็บอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น อัลบา 

สโตลา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาสุลาส�าหรับพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ ในโอกาสท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 

20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019/พ.ศ. 2562

 ชุดกาสุลาขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเสื้อใช้ผ้าไหมไทยแท้ทั้งชุด หลากสีสันจากร้าน

ผ้าไหมชื่อดังจิม ทอมป์สัน ย่านสุรวงศ์ น�าแต่ละสีและชิ้น

มาเย็บต่อกัน ปักดิ้นทองลายไทยทั้งหมด ร่วมถวายงาน

โดย บริษัท เค.เค.พั้นชิ่ง แอนด์ดีไซน์ จ�ากัด ที่มีหน้าที่ 

น�าลวดลายท่ีออกแบบไว้ไปจัดวางแพทเทิน ให้ได้รูปแบบ

ชุดท่ีสมพระเกียรติก่อนจะด�าเนินการปักช้ินงานในส่วน

ต่างๆ

 ส�าหรับชุดกาสุลาของพระคาร์ดินัล พระสังฆราช 

และพระสงฆ์ใช้นวัตกรรมการพิมพ์ผ้าแทนงานปัก 

ถือว่า เป็นครั้งแรกของการตัดเย็บผ้าพิมพ์ของอาราม

คณะพระหฤทัยฯ ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการปักผ้า

และการตัดเย็บผ้าชิ้น ดังนั้น การพิมพ์จึงต้องพิมพ์บน 

ผ้าชนิดพิเศษ ซ่ึงโรงพิมพ์วินนาร์ได้ร่วมท�าถวายและพิมพ์

ให้พอส�าหรับการตัดชุดกาสุลากว่า 100 ชุดเท่านั้น

 ชุดกาสุลาทั้งหมด พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์

โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอ- 

ลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบ และคุณพ่อนฤนาท 

ปานกรด ได้เป็นผู้ออกแบบลวดลายไทยบนกาสุลาของ 

พระสันตะปาปา ท้ังผ้าไหมไทยและลวดลายไทยส่ือสะท้อน 

ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยท่ีโดดเด่นในความปราณีต 

งดงาม จากนั้นได้มอบหมายให้ห้องตัดเย็บอาภรณ์

ศักด์ิสิทธ์ิ ของอารามคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 

แห่งกรุงเทพฯ ตัดชุดกาสุลาถวาย รวมทั้งสโตลา และ 

อื่นๆ ที่ต้องใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันท่ี 21 พฤศ- 

จิกายน 2019 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และวันท่ี 22 พฤศจิกายน 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

 ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดให้ภคินีพระ 

หฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ ได้เป็นส่วนหน่ึงในประวัติศาสตร์

สากลและท้องถิ่น ให้ได้ท�าตามพระประสงค์คือให้ท�า 

ความยุติธรรมและให้ความเมตตา และด�าเนินชีวิตไป 

กับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ (มีคาห์ 6:8) ขอพระสิริ 

ความรัก และการชดเชย จงมีแด่ดวงพระหฤทัยของ 

พระเยซูเจ้าตลอดกาลเทอญ

 ภาพข่าว/เครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา

คุณพ่อ 

นฤนาท 

ปานกรด 

ผู้ออกแบบ

ลวดลาย

ไทย

บนกาสุลา

ของ

พระ

สันตะปาปา
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ตอนที่ 8 ยินดีต้อนรับ
สมเด็จพระสันตะปาปา Viva IL Papa

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เยือนประเทศไทย

	 มันเป็นค่ำ�ของวันท่ี 4 ของก�รทำ�หนังสือประกอบพิธีจำ�นวน 80,000 เล่ม	
เป็นจำ�นวนเล่มที่ม�กที่สุดเท่�ที่ชีวิตนี้เคยทำ�ม�	 ผมไม่ทร�บว่�มันจะเป็นเล่มที่ 
ทำ�เร็วที่สุดด้วยหรือเปล่�	 ทีมง�นหลักยังอยู่กันครบ	 ผมเชื่อว่�ก�รเสด็จเยือน
ประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในครั้งนี้	 ที่มุมนั้นมุมนี้ของผู้ที่
เตรียมก�รรับเสด็จ	 อ�จจะกำ�ลังง่วนอยู่กับง�น	 กำ�ลังเร่งอยู่กับง�น	 บ�งคนอ�จ
จะกำ�ลังวิตกบ�งอย่�ง	บ�งทีอ�จจะกังวลจนเก็บม�ฝัน	แต่เชื่อผมเถอะ	นอกจ�ก
เร�จะทำ�ด้วยหัวใจแล้ว	เร�ยังมีคว�มสุขที่ได้มีโอก�สได้ทำ�สิ่งนี้
	 ผมเริ่มบันทึกเรื่องร�วก�รเตรียมง�นรับเสด็จสมเด็จพระสันตะป�ป�ม�
เรื่อยๆ	ไม่นึกว่�	ที่สุดก็ม�ถึงฉบับที่สมเด็จพระสันตะป�ป�จะเสด็จม�จริงๆ	แล้ว	
เรื่องร�วต่อจ�กนี้คงเป็นอดีตไปทั้งหมด	 แต่ผมต้องรู้ก่อนว่�ผมรู้สึกอย่�งไรกับ
เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น	 มันเรียบเรียงย�กจริงๆ	 มันเต็มไปหมด	 ตั้งแต่ทำ�ง�นสื่อม�
ผมไม่เคยต้องประชุมในแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง	 รับโทรศัพท์และทำ�ง�นต่อเนื่อง
ในช่วงเวล�ทำ�ง�นและนอกเวล�ทำ�ง�น	 ว�งแผน	 ดึงเครือข่�ยต่�งๆ	 ทั้งที่ตนมี	
หรือท่ีต้องไปเร่ิมต้นใหม่กับบ�งหน่วยง�น	 หรือบุคคล	 ให้สัมภ�ษณ์หล�ยสำ�นักส่ือ	
ตอบคำ�ถ�มซ้ำ�ๆ	ว�งแผน	ทำ�คว�มเข้�ใจ	รับคำ�สั่ง	ออกคำ�สั่ง	ฯลฯ	เร�เป็นเพียง
ส่วนย่อยๆ	เท่�นั้นเอง	ยังมีอีกหล�ยหน่วยง�นที่ร่วมกัน	ยังมีอีกหล�ยหน่วยง�น
ที่ทุ่มเทไม่ต่�ง	 เพียงแต่ว่�ในขณะที่แต่ละส่วนจบที่ส่วนของตนเอง	 ง�นสื่อส�ร
มวลชนต้องจบไปพร้อมกับง�น	พร้อมกับทุกส่วน
	 ในค่ำ�คืนท่ี 2	ของก�รทำ�ง�นหนังสือจำ�นวน	3	ปกน้ัน	คำ�	3	คำ�ก็ร้อยเรียง 
ขึ้นม�	 ผมรีบจับคว�มคิดนั้น	 และที่สุดคำ�ทั้งส�ม	 ก็กล�ยม�เป็นชื่อหนังสือ	
ประกอบพิธี	 และหนังสือให้คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 เป็นที่ระลึกในโอก�สที่สมเด็จ
พระสันตะป�ป�ฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย	ชื่อแรกคือ
 เส้นทางแห่งรัก (Pilgrim of Love)
	 ผมยังจำ�ได้ถึงเหตุก�รณ์ก่อนก�รประก�ศก�รเสด็จเยือนประเทศไทย
อย่�งเป็นท�งก�รของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ภ�ยใต้ก�รทูลเชิญของ
รัฐบ�ลไทย	 ประโยคไม่กี่บรรทัดตกลงกันแทบต�ย	 เตรียมง�นเปิดห้อง	 ติดป้�ย
ที่โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์	 ในขณะที่ผู้คนเริ่มพูดกันหน�หูยิ่งขึ้น	 และในที่สุดเร�
ก็ถอนห�ยใจอย่�งโล่งอก	 ก�รแถลงข่�วอีกครั้งเริ่มในช่วงที่ผมติดประชุมซิกนิส 
อยู่ที่ต่�งประเทศ	 ผมยังจำ�คว�มรู้สึกขณะนั่งประชุมได้	 อ�ก�ศเย็นม�ก	 แต่ผม
ก็ขอใส่เสื้อรับเสด็จพระสันตะป�ป�จ�กประเทศไทยสักหน่อย	 ง�นผ่�นไปด้วยดี	 
จนก�รแถลงข่�วครั้งที่ 3 จ�กก�รแจ้งว่�เสด็จแน่	เสด็จที่ไหนบ้�ง	และที่สุดเสด็จ
กี่โมง	 ชัดเจน	 ไม่เหลืออะไรให้ต้องกังวล	 ผมใช้เวล�ว่�งที่พอจะมีอยู่บ้�งไปกับ
ก�รอ่�นเรื่องร�วของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 ยิ่งอ่�นยิ่งค้นพบ	 ยิ่งรู้สึกได้
ว่�	ท่�นถูกสร้�งม�เพื่อสิ่งนี้	ท่�นถูกเลือกให้เป็นพระสันตะป�ป�ตั้งแต่กำ�เนิดม�
แล้ว
       	ทุกๆ	เวที	ผมเล่�เรื่องร�วของท่�นด้วยคว�มสุข	เสียงชื่นชมรอบทิศไม่ใช่
เสียงท่ีเร�บอกให้เข�เช่ือ	 แต่เข�เห็นว่�พระองค์ปฏิบัติอะไรบ้�ง	 พระองค์เรียบง่�ย	
พระองค์สมถะ	พระองค์รักเด็ก	พระองค์เป็นกันเอง	ทุกสิ่งทุกอย่�ง	เป็นก�รรวม
เรื่องร�วของคว�มรัก	 เป็นเส้นท�งแห่งคว�มรักที่พ�เร�ม�เจอกัน	 “เป็นบุญของ
คนไทย”	คำ�นี้เพื่อนรุ่นใหญ่ต่�งคว�มเชื่อของผมพูดเอง	เป็นคว�มรักที่พ�เร�ม�
พบกัน
 เส้นทางแห่งสันติ (Pilgrim of Peace)
	 ก�รเตรียมง�นเสมอๆ	 ต้องเริ่มจ�กก�รจัดทีม	 เร�มีตั้งแต่ทีมที่ว�ติกัน	
ให้มีก�รแต่งตั้ง	 หลังจ�กนั้นเร�เริ่มมีทั้งทีมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร	 คณะ
กรรมก�รบริห�ร	มีกลุ่มเล็กในก�รขับเคลื่อน	เร�เริ่มขย�ยวงและทำ�คว�มรู้จักกับ
ภ�ครัฐ	 กระทรวงก�รต่�งประเทศ	 กลุ่มง�นส�รนิเทศ	 เร�เริ่มขย�ยต่อไปอีกเมื่อ
เร�ต้องติดต่อกับสถ�นที่ที่เชื่อว่�สมเด็จพระสันตะป�ป�จะเสด็จ	 ทำ�เนียบรัฐบ�ล	
เร�เข้�ไปยังตึกสันติไมตรี	 จุดที่จะมีก�รพบกันถ่�ยภ�พ	 เร�ไปวัดพุทธที่สมเด็จ 
พระสันตะป�ป�จะไปพบพระสังฆร�ช	วัดร�ชบพิธฯ	หรือสถ�บันก�รศึกษ�อย่�ง

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 สน�มศุภชล�ศัย	 หรือแม้กระทั่งสถ�นที่ของสถ�บัน
ค�ทอลิกเอง	 อย่�งวัดนักบุญเปโตร	 สักก�รสถ�น	 โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์	 หรือ
วัดเซนต์หลุยส์	 ฯลฯ	 เร�เริ่มขย�ยวงต�มส�ข�ง�นม�กขึ้นไปอีก	 เมื่อในบรรด� 
วงโยธว�ทิตท่ีเร�ต้องติดต่อ	ก�รแสดงท่ีเร�ต้องติดต�ม	องค์กรจัดอีเว้นท์เร่ิมเข้�ม� 
ก�รเตรียมส่วนของพิธีกรรมอ�ภรณ์	เวที	ก�รออกแบบ	เร่ืองรถท่ีพระองค์จะประทับ	
เรื่องที่อยู่	 ที่พัก	 เรื่องผู้ติดต�มโรงแรม	 เรื่องที่ไม่ควรผ่�นเลยอ�ห�ร	 ก�รกิน
ก�รต้อนรับ	 ก�รประดับตบแต่ง	 และไปเรื่องก�รมีส่วนร่วม	 ก�รออกบัตร	 ก�ร 
ทำ�ของท่ีระลึก	 ก�รจัดห�ทุน	 ก�รเดินท�ง	 ก�รว�งแผน	 รวมถึงก�รม�ของหลักคิด 
ในก�รจัดง�น	 ก�รน้อมนำ�คำ�ส่ังสอนของพระองค์ไปใช้	 กลุ่ม  Green	 Angel   
ก�รจัดบรรย�ก�ศ	บทเพลงในพิธี	 บทเพลงนอกพิธี	 บทเพลง	Theme ของง�น	
เย�วชนกับง�นต้อนรับเสด็จ	บทเพลงหล�กหล�ยทั้งท�งก�ร	ทั้งได้แรงบันด�ลใจ	 
ทั้งคัพเวอร์	 และเมื่อสื่อเริ่มทำ�หน้�ที่	 นำ�เสนอ	 ผ่�นท�งคลิปวีดิทัศน์ท�งก�ร	
ร�ยก�รส�รคดี	 พิเศษ	 ทั้งภ�ษ�ไทย	 และภ�ษ�ส�กล	 ก�รติดต่อสัมภ�ษณ์	 ก�ร
ประส�นง�นนักข่�วทุกหน้�ที่	ทุกระดับ	จนยอดปัจจุบันปิดก่อนง�นที่ 800	คน  
กลุ่มทีมต่�งๆ	ทั้งนักขับร้อง 1,000 ชีวิต	กลุ่มแปรอักษรจ�กโรงเรียนอัสสัมชัญ	
บ�งรัก 1,600 ชีวิต	กลุ่มวงโยธ�ว�ทิต 250 ชีวิตจ�กโรงเรียนในเครือซ�เลเซียน
กลุ่มแสดงวัฒนธรรม 800 ชีวิตจ�กโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล	เดอ	ช�ร์ตร  
ทีมง�นอ�ส�ที่ถ�มไถ่เข้�ม�ว่�จะช่วยอะไรได้บ้�ง	 ทีมโฆษก	 คว�มชัดเจนเรื่อง
ก�รถ่�ยทอดสดท�งทีวี  ฯลฯ	 ผมไล่เรียงได้อ�จไม่ครบ	 แต่สิ่งที่ผมพบคือ	 “คน”	
คนที่ทำ�ง�นร่วมกัน	ทุกคนหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
	 ก�รเดินท�งแห่งสันติจึงไม่ได้เริ่มที่เมื่อพระองค์จะม�ถึง	 แต่เริ่มม�
ตลอดเวล�แล้ว	เมื่อเร�ทำ�ง�นร่วมกัน
 เส้นทางแห่งม่ิงมิตรและภราดรภาพ (Pilgrim of Companionship 
and Fraternity)
	 เร�ไม่ส�ม�รถปฏิเสธได้ว่�	 ง�นทุกง�นย่อมมีอุปสรรค	 มีคว�มย�กลำ�บ�ก	
มีคว�มเห็นไม่ตรงกัน	วันเวล�จ�ก 35	ปีที่แล้ว	ที่สมเด็จพระสันตะปาปยอห์น 
ปอล ที่  2	 ได้เสด็จม�	 จนถึงในปีปัจจุบันที่สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสกำ�ลัง
จะเดินท�งม�	มีคนบอกว่�	มีคว�มเปลี่ยนแปลง	หล�ยเปลี่ยนไป	มีบ�งคนบอก
ว่�มันย�กขึ้น	มีข้อจำ�กัดที่เปลี่ยนไป	มีกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช่เวล�ที่เร�
จะหยุดอยู่ที่จังหวะของก�รเตรียม	 แต่เร�น่�จะเดินท�งไปถึงผลของมัน	 ผลของ
คว�มร่วมมือทำ�ให้ผมพบและตอกย้ำ�ว่�	 “ค�ทอลิกไทยมีน้ำ�ใจ”	 และ	 “คนไทยก็
มีมิตรไมตรีที่ดี”
	 จำ�นวนผู้นับถือค�ทอลิกไทยมีน้อยม�ก	 และไม่มีทีท่�ว่�จะเพิ่มขึ้นม�ก
ไปกว่�นี้เท่�ไร	 คำ�ถ�มซ้ำ�ๆ	 คือ	 แล้วพระสันตะป�ป�จะม�ทำ�ไม	 ถ้�พระองค์จะ 
ม�ห�ค�ทอลิกในประเทศไทย	 เพร�ะพระองค์ไม่ได้แค่เพียงม�พบค�ทอลิกเท่�น้ัน
นะสิ	 พระองค์ต้องก�รม�โค้งค�รวะ	 ดินแดนที่ให้อิสรเสรีในก�รนับถือศ�สน�	
พระองค์คงต้องก�รบอกกับผู้นำ�ประเทศไทยในทุกระดับทั้งภ�ครัฐ	 ภ�คศ�สน�	
ว่�	 ประเทศของคุณมีคว�มดีง�ม	 ม�เนิ่นน�น	 จงรักษ�ดินแดนแห่งอิสระเพื่อ
สร้�งสรรค์ส่ิงดีๆ	เหล่�น้ีไว้	พระองค์คงอย�กให้กำ�ลังใจทุกๆ	คน	ทุกๆ	ท่ีท่ีพระองค์
ก้�วย่�งไป	 เป็นเส้นท�งแห่งมิตรประเทศ	 และเพื่อนพี่น้องในคว�มดีง�ม	 เพื่อ
สร้�งสรรค์โลกสวยง�ม	 แผ่นดินแห่งคว�มสงบ	 ซึ่งไม่ได้แปลว่�ไม่เคยทะเล�ะ
เบ�ะแว้งกัน	 แต่ทุกคนก็พร้อมจะก้�วเดินต่อไปในเส้นท�งนี้	 เพื่อเปลี่ยนแปลง	
ปรับเปลี่ยนโดยมีเป้�หม�ยถึงคว�มดีง�ม
	 ที่ผมและทีมง�นเลือกชื่อทั้งส�มนี้	 เพร�ะเมื่อปี	 ค.ศ.  2013	 เมื่อเร�มี
พระสันตะป�ป�องค์ใหม่	 พระสันตะป�ป�องค์นั้นบอกกับเร�ว่�	 “เร�จะเริ่มออก
เดินท�งไปด้วยกัน”	 เร�จะก้�วเดินไปบนหนท�งแห่งรัก	สันติสุข	กับมิ่งมิตรเพื่อ
สร้�งสรรค์ภร�ดรภ�พ
	 ยินดีต้อนรับ	 องค์สันตะบิดร	 สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 สู่ดินแดน
ขว�นทองอันเป็นท่ีรักย่ิงของเร�	 อ�จจะไม่สวยง�มเพียงพอหรือสมบูรณ์แบบท่ีสุด	 
แต่ก็ขอให้เชื่อว่�	 เร�ทุกคนจะทำ�หน้�ที่เจ้�บ้�นอย่�งดีที่สุด	 เพื่อทำ�ให้เส้นท�งที่
พระองค์จะเสด็จก้�วผ่�น	 เป็นอีกเส้นท�งหนึ่งของคว�มทรงจำ�	 และประทับใจ
ร่วมกัน	Viva	Il	Papa																																							บรรณาธิการบริหาร
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