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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงมิสซังโรมันคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย เป็นประธานวจนพิธีกรรมปิดการอบรมหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน 

พิธีเสกวัดนักบุญอันตน บ้านห้วยนา ม.5 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เขตวัดแม่พระลูกประค�า ขุนยวม โอกาสนี้  

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย



ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำ�วันที่ 24-30 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“สภ�เซอร์ร่�ประเทศไทย จัดสัมมน�ผู้นำ�เซอร์ร่� ประจำ�ปี 2019” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 สภาเซอร์ร่าประเทศไทย 

ที่มีคุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์ เป็นประธาน และ อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย  เป็นที่ปรึกษา ได้จัดสัมมนาผู้นําเซอร์ร่า ประจําปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ให้สมาชิกได้รับทราบ และมีแนวทางในการทํางานด้านส่งเสริมกระแสเรียก เพื่อเป็นผู้อภิบาล และผู้ร่วมอภิบาล ตามแผนงานและทิศทางของพระศาสนจักรคาทอลิก

ในประเทศไทย  โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เรื่อง “การทํางานอภิบาลเยาวชนตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส”  เรื่อง “การประเมินตนเองและกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร” โดยคุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์ และเรื่องงานของเซอร์ร่า “ตาม

กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015”  โดย อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ในการสัมมนาครั้งนี้ มีประธานทุกเขต กรรมการ

บริหารเขต ประธานกลุ่ม กรรมการบริหารกลุ่ม และสมาชิกอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 105 คน

“ฉลองวัดแม่พระฟ�ติม� บ�งวัว” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระ 

ฟาติมา บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019

“ฉลองอ�ร�มค�ร์แมล ส�มพร�น” พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรยีงศักดิ ์ โกวทิวาณิช เป็นประธานพธิบูีชาขอบพระคณุฉลองนกับญุเทเรซา

แห่งพระเยซู อารามคาร์แมล สามพราน พร้อมด้วยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์  

ศุระศรางค์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 ที่อารามคาร์แมล สามพราน มี

สัตบุรุษมาร่วมจํานวนมาก เน่ืองจากฝนตกจึงสวดภาวนาต่อนักบุญเทเรซา 

แห่งอาวีลา ภายในวัด

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเสกและเปิดวัดพระเมตตา อ.สารภี 

จ.เชียงใหม่ 
ร่วมด้วยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงรายและ

อธิการเจ้าคณะธรรมฑูตอิเดนเตส

22 ตุลาคม 2019

พิธีเสกและเปิดวัดใหม่
วัดพระเมตตำ สำรภี จ.เชียงใหม่

คณะธรรมทูตอิเดนเตส

(อ่านต่อหน้า 16)
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(อ่านต่อหน้า 4)

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหลังการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย แล้ว 

เสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองฮิโรชิมา  (Hiroshima) และนางาซากิ (Naga-

saki) ในโอกาสครบรอบ 75 ปีแห่งหายนะจากสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ทั้งสองเมือง

ถูกทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 แต่เหตุการณ์รําลึกนี้  

คงไม่ใช่เป็นเหตุผลเอกของการเสด็จเยือนในครั้งนี้..... แล้วเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือ

อะไร?....... ‘ราฟาแอล’ จึงอยากเชื้อเชิญพวกเรารําลึกอดีตตามเรื่องราวต่อไปนี้.-  

คุณพ่อองค์หนึ่งมองรอบตัวเพื่อดูแผ่นดินที่สวยงาม ที่มีภูเขาล้อมรอบสามด้าน ส่วน

ด้านที่สี่เปิดสู่ทะเล คุณพ่อได้ยินเสียงคลื่นพัดขึ้นชายฝั่ง คุณพ่อพูดกับเพื่อนพระสงฆ์

ว่า “นี่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เราสามารถปลูกข้าว ปลูกพืชผัก แม้กระทั่งดอกไม้

ไว้ตรงหน้าวัดเล็กๆ ที่เราเพิ่งสร้าง” และทันใดนั้น คุณพ่อก็เห็นมีคนกลุ่มหนึ่งเดิน 

เข้ามาหา มีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินนําดูท่าทางคงเป็นชาวนา ใบหน้าคลํา้เกรยีมเพราะ

ถกูแดดเผานานหลายปีและผวิหนังก็เหีย่วย่นจากอายุและการทาํงานหนัก ชายอาวุโส

คนนี้ถอดหมวกถือไว้ในมือ เดินเข้ามาใกล้ชิดอีกหน่อย แล้วก้มโค้งในขณะที่สายตา 

มองมาที่กางเขนที่คุณพ่อสวมห้อยอยู่ที่คอ..... Kirishitani? ชายอาวุโสถาม เมื่อ

ได้ยินคําถามนี้คุณพ่อกลุ่มนั้นก็แสดงความประหลาดใจ และตอบว่า “Hai, Kirishi-

tani : Yes, we are ‘Christian’ ใช่ พวกเราเป็น คริสต์” เมื่อได้รับคําตอบจาก 

พระสงฆ์เช่นนี้ชายอาวุโสและทุกคนในกลุ่มก็รีบคุกเข่าลง พร้อมกับภาวนาเป็นภาษา

ละตินแบบปนภาษาท้องถิ่น (pidgin of Latin) ดังนี้: Pataro nosataru kyu eso 

in chelo (Pater noster qui est in coeli…. ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

พระองค์สถิตในสวรรค์....) เมื่อคุณพ่อได้ยินชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ภาวนาภาษาละตินปน

ญี่ปุ่นเยี่ยงนี้ ก็อุทานออกมาว่า “โอพระเจ้า นี่เป็นไปได้หรือ?” และถามผู้อาวุโสว่า 

รู้จักภาวนาบทข้าแต่พระบิดานี้ได้อย่างไร ก็ได้รับคําตอบว่า พวกเขาเรียนรู้มาจากบิดา

ของเขา และบิดาของเขาก็เรียนรู้มาจากคุณปู่....... หลังการสนทนากนัสกัครูด้่วยภาษา

ญีปุ่น่ กมี็สตรคีนหนึง่ถามว่า “แม่พระอยู่ทีไ่หน?” (หมายถึงมรูีปป้ันของพระแม่มารีย์

ไหม?) สําหรับพระสงฆ์คาทอลิกกลุ่มนี้ เหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนได้ค้นพบเมืองที่

สาบสูญกว่าสองร้อยปี คุณพ่อจึงเปรยออกมาให้ทุกคนได้ยินว่า “โอ้ท่านนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ท่านได้ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อไว้อย่างดีเหลือเกิน” พระสงฆ์

ท่านนี้คือ คุณพ่อ Bernard Petitjean (ภาษาฝรั่งเศส = little John)…. สถานที่นี่

คือเมือง Nagasaki…… เวลาเมื่อปี ค.ศ. 1865.... ช่วงเวลากว่าสองร้อยปีที่คริสตชน

คาทอลิกใน Nagasaki ปราศจากพระสงฆ์ปราศจากศีลศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากวัด 

ปราศจากโรงเรียน ปราศจาก 100 101 2020 VISION วิชั่น ‘ราฟาแอล’ แม้กระทั่ง

หนงัสอืภาวนา หนงัสือคําสอน..... แต่พวกเขา ชาวนางาซาก ิยังสามารถธํารงความเช่ือ

อย่างมั่นคง ยังจดจําคําภาวนา และถ่ายทอด สืบสานเป็นมรดกให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน

ต่อมาท่ามกลางการถูกเบียดเบียน จากโชกุนผู้ปกครองแผ่นดิน (shogunate) คณะ

สงฆ์เยสุอิตก่อตั้งปี ค.ศ. 1534 โดยนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา และได้รับการ

รับรองในปี ค.ศ. 1540 ต่อมาในปี ค.ศ. 1543 เรือสินค้าโปรตุเกสเดินทางมาถึงญี่ปุ่น

โดยมีพระสงฆ์นักบวชคณะเยสุอิตชื่อ Francisco de Xavier เดินทางมาด้วย (ตาม

ข้อตกลงอภิสิทธิ์ Padroado ที่สมเด็จพระสันตะปาปา Alexander VI มอบให้แก่

ประเทศโปรตเุกส ทีจ่ะเผยแผ่ศาสนามาทางทศิตะวันออก) ในปี ค.ศ. 1549 นักบุญ 

ฟรงัซิสเซเวยีร์ ได้รับอนุญาตจากผูค้รองแผ่นดนิญ่ีปุ่นให้เผยแผ่ศาสนาคริสต์คาทอลกิ 

ได้และได้โปรดศีลล้างบาปแก่ผู้กลับใจเป็นคริสต์จํานวนประมาณ 3 หมื่นคน (ข้อมูลนี้

ได้จาก Magnificat ฉบับ October 2019) ในช่วง 50 ปีแรก แม้จะมีอุปสรรคด้าน

ต่างๆ เช่นเรื่องภาษา ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมที่ยาวนานเป็นศตวรรษ เรื่องความเชื่อ

ด้านศาสนา ที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา ลัทธิขงจื้อและชินโต ความสัมพันธ์ที่

ละเอียดอ่อนกับผู้มีอํานาจปกครอง และอื่นๆ อีก แต่นักบุญฟรังซิสเซเวียร์และ 

คณะสงฆ์เยสุอิตสามารถสอนและโปรดศีลล้างบาป และสร้างวัด เฉลี่ย 2-3 วัดต่อปี 

แต่มรสุมเริ่มก่อตัว เมื่อจักรพรรดิ Hideyoshi หลงเชื่อคําพูดปดของกลาสีชาวสเปน 

ที่มากับเรือสินค้าว่า คริสตชน (พระสงฆ์นักบวช คาทอลิก) ที่จักรพรรดิต้อนรับ 

ในตอนแรกๆ นัน้ ในบัน้ปลายกค็อืกองกาํลงัทีจ่ะบกุญีปุ่น่ หลงัจากนัน้การเบยีดเบยีน

คริสตชนคาทอลิกก็เริ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น แม้กระทั่งกองทัพของจักรพรรดิโรมันที่

ย้อนหลังกว่าพันปีก่อนยังต้องอาย ในปี ค.ศ. 1597 เกือบห้าสิบปีหลังนักบุญฟรังซิส

เซเวียร์มาถึงญี่ปุ่น ชายจํานวน 26 คน ในจํานวนนี้ 18 คนเป็นชาวญี่ปุ่น (17 คน 

เป็นผู้ใหญ่ อีก 1 คนเป็นเด็กชายอายุ 12 ปี) ถูกตรึงกางเขน (crucified) ที่เมือง 

Nagasaki มรณสักขีเหล่านี้ถูกจับมาจากเมืองต่างๆ และถูกบังคับ เดินทางด้วยเท้า

ระยะทางกว่า 400 ไมล์มาที่ที่ถูกประหาร หลังจากนั้น วัดจํานวน 137 หลังถูกเผา

ผลาญ รวมทั้งสามเณราลัย และโรงเรียน ต่อมาในปี ค.ศ. 1614 ภายใต้การปกครอง

ของ Tokugawa Ieyasu โชกุน ผู้ยิ่งใหญ่ ประเทศญีปุ่น่ห้ามการประกาศเผยแผ่

ศาสนาคริสต์ ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานจากการถูกเบียดเบียนทางศาสนานี้ 

เป็นการพสิจูน์ถงึความเข้มแขง็ ความมัน่คงของความเชือ่ของบรรดาคริสตชนในเมอืง 

Nagasaki ว่า การกลับใจรับความเชื่อคริสตศาสนาของเขาเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นการ

กลับใจเปลี่ยนศาสนาแบบผิวเผินแบบตามกันไป แบบความเชื่อตื้นเขิน พิสูจน์ได้จาก

ที่โชกุนใช้นโยบายแบบง่ายๆ กับชาวญี่ปุ่นที่สงสัยว่าเป็นคริสตชนหรือเปล่า โดยให้ 

ผู้ต้องสงสัยเหยียบกางเขนที่วางไว้บนพื้น (tramping the crucifix = กางเขนที่มี 

รูปองค์พระเยซูคริสต์ถูกตรึงอยู่; Cross = กางเขนที่ไม่มีรูปองค์พระเยซู) ปรากฏ ว่า 

คริสตชนชาว Nagasaki ไม่ยอมเหยียบกางเขน (crucifix) เลย พวกเขายอมถูกตรึง

กางเขน หรือไม่ก็ถูกโชกุนจับโยนลงในบ่อนํ้าร้อนปากภูเขาไฟ (volcanic spring) 

ในปี ค.ศ. 1637 คริสตชน Nagasaki ปฏิวัติ ลุกฮือต่อสู้การเบียดเบียน โชกุนจึงใช้

มาตรการที่รุนแรงขึ้นโดยใช้ปืนใหญ่ ที่ชาวดัชต์มอบให้ยิงกลุ่มคริสตชน นี่ก็เป็นเรื่อง

อนาถทีช่าวครสิต์ต่างเชือ้ชาตยิโุรปไม่เป็นหนึง่เดยีวกนั หลงัเหตกุารณ์นีป้ระเทศญีปุ่น่

จึงปิดประเทศ แต่ยังเปิด Nagasaki ให้เป็นเมืองท่าสําหรับการค้ากับยุโรป ช่วงปี 

ค.ศ. 1639-1835 แต่กระนั้นก็ดีคริสตชนชาว Nagasaki (และชาวญี่ปุ่นอื่นๆ รวม

ทั้งที่ Hiroshima ด้วย) ก็ไม่ย่นย่อ ไม่ยอมทิ้งศาสนา ไม่ยอมแพ้ทั้งๆ ที่ความหวังก็

ริบหรี่ ไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลย แต่กลับต้องสูญเสียเกือบ ทุกอย่าง – เกือบ 

ปัจฉิมลิขิต : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

หลังการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย แล้ว 
เสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองฮิโรชิมา  และนางาซากิ 

โดย ราฟาแอล
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ปัจฉิมลิขิต (ต่อจากหน้า 3)

ทุกอย่าง ยกเว้นความเชื่อที่ชาว Nagasaki ยังยึดเหนี่ยว อย่างเหนียวแน่นมั่นคง 

ด้วยเส้นใยแห่งการภาวนา เส้นใยที่บอบบาง แต่ 102 103 2020 VISION วิชั่น  

‘ราฟาแอล’ แข็งแกร่งเยี่ยงเหล็กกล้า.....ที่คุณพ่อ Petitjean ได้เป็นพยานประสบพบ

ด้วยตัวเองที่ชายหาดเมืองท่า Nagasaki เมื่อปี ค.ศ.1865..... เพราะเหตุนี้ Nagasa-

ki จึงเป็นบ้าน เป็นชุมชน เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาของคริสตชนคาทอลิกญี่ปุ่น 

ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองด้วย Nagasaki ถือเป็นเมืองท่าการค้า  

อู่ซ่อมเรือ เมืองท่าเติมนํ้ามัน Fast forward เหตุการณ์มาวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 

1945 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนหน้านั้นสามวัน (วันที่ 6 สิงหาคม) เครื่องบิน 

B29 ชื่อ Enola Gay ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานําระเบิดปรมาณูที่ให้ชื่อว่า 

Little Boy ทิ้งระเบิดที่เมือง Hiroshima มีผู้เสียชีวิต 7 หมื่นคน บาดเจ็ด 76,000 

คน แต่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ยอมแพ้ เมือง Nagasaki จึงเป็นเป้าหมายต่อไป ด้วย

ระเบิดปรมาณูลูกที่สองชื่อ Fat Man มีผู้เสียชีวิต 4 หมื่นคน บาดเจ็บ 21,000 คน 

แต่ยังมีผู้รอดชีวิต หนึ่งในผู้รอดชีวิตเป็นสตรีและเป็นคริสต์คาทอลิกด้วย สตรีท่านนี้

กําลังตั้งครรภ์และทารกคนนี้ได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัย เป็นผู้ชาย เติบโตเป็น

หนุ่ม ยึดมั่นในความเชื่อ และเข้าบ้านเณร บวชเป็นพระสงฆ์ในคณะ Sulpician และ

ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล Nagasaki พระสงฆ์/พระ 

อัครสังฆราชท่านนี้คือ Joseph Takami ในขณะนี้พระอัครสังฆราช Takami กําลัง

ดําเนินเรื่องการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญตามลําดับขั้นตอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 

สําหรับ Takayama Ukon ซามูไรที่กลับใจเป็นคริสต์คาทอลิกพร้อมกับครอบครัว 

และเป็นซามูไร Ukon ที่กล้าหาญท่านนี้ที่ต่อสู้กับการเบียดเบียนศาสนาของจักรพรรดิ 

Hideyoshi เมื่อเกือบห้าร้อยปีก่อน เส้นทางกาลเวลา (Kronos) ที่นําเหตุการณ์

สําคัญ (Kairos) ในประเทศญี่ปุ่น ก็เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นวงกลมในช่วงหลาย

ร้อยปีทีผ่่านไป ด้วยการเผยแผ่ความเชือ่ในคริสตศาสนาของบรรดามชิชันนารี บรรดา

พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ด้วยการสละชีพของมรณสักขีด้วย ความมุมานะของ 

คริสตชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องหลบซ่อนตัว ด้วยความมุ่งมั่น อดทน รักษาความเชื่อ

ท่ามกลางการถูกเบียดเบียน ด้วยความศรัทธา ภาวนาเป็นนิจ ด้วยความกล้าหาญ  

ไม่ยอมแพ้ ไม่ทิ้งความเชื่อ ไม่ทิ้งศาสนา ด้วยนํ้าตาที่หลั่งเพราะความเจ็บปวดจาก

ความทุกข์ทรมานและนํ้าตาแห่งความยินดีของคุณพ่อ Petitjean และด้วยความ

หวังที่จะได้บุญราศี/นักบุญใหม่ในอนาคต ในชายที่ชื่อ Takayama Ukon บุคคลที่

อยู่ในกองทัพเบียดเบียน แต่กลับใจเป็นคริสตชน ฯลฯ.... นี่คงเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่

กว่า ที่เชื้อเชิญให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (ผู้เป็นสมาชิกเยสุอิตด้วย) เสด็จ

เยือนดินแดนอาทิตย์อุทัยประดับด้วยดอกซากุระ เพื่อนําพระพรแห่งพระคริสตเจ้า

เกื้อหนุนความเชื่อในคริสตศาสนาที่สงฆ์คณะเยสุอิตนําโดยนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

ได้หว่านไว้แต่เริ่มแรกเมื่อเกือบห้าร้อยปีก่อน ให้รุ่งเรืองในแผ่นดินที่ทรงเกียรติ และ 

ที่ยั่งยืนยาวนานในประวัติโลกมนุษย์ (เนื้อหาย่อจากเรื่อง How the Church Has 

Changed the Word: Hidden in the Mother’s womb โดย Anthony Esolen, 

Professor at the Northeast Catholic College, New Hamshire, U.S.A.; Mag-

nificat – October 2019) (หมายเหตุ.- ในบริบทประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนา  

ในประเทศญี่ปุ่นเชิญท่านชม CD เรื่อง Silence ได้ แสดงนําโดย Liam Neeson 

104 105 2020 VISION วิชั่น ‘ราฟาแอล’ Silence เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์

ชิ้นเอกของนักประพันธ์ Susaku Endo (ค.ศ.1923-1996) ผู้กลับใจนับถือศาสนา

คริสต์คาทอลิกขณะยังเป็นเยาวชน Shusaku Endo ประพันธ์ Silence ในปี ค.ศ. 

1966 เล่าเหตุการณ์ที่คริสตชนถูกเบียดเบียนถูกตามล่า ถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆ เพื่อ

บังคับให้ทิ้งศาสนา แต่คริสตชนเหล่านี้ยังยืนหยัดรักษาความเช่ือไว้ได้ เหตุการณ์

เบียดเบียนใน Silence นี้ เป็นช่วงคริสตศตวรรษ ที่ 17 Silence ถูกแปลจากภาษา

ญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ โดยคุณพ่อ William Johnson, SJ (สงฆ์เยสุอิต) และถูก

นํามาถ่ายทําเป็นภาพยนตร์ในปี ค.ศ. 2016 

 หลังการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์ชาวฮิโรชิมา และนางาซากิ ประสบ

มหันตภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ครบรอบ 75 ป ี

ในจํานวนผู้ประสบภัยนี้มี 160 คนที่ประสบภัยซํ้าสองในช่วงแค่สามวันนี้ดังปรากฏ 

ในบันทึกประวัติศาสตร์ดังนี้.- 106 107 2020 VISION วิชั่น ‘ราฟาแอล’

 บันทึกของพระสงฆ์ที่ Hiroshima อาณาบริเวณเมือง Hiroshima ราบเป็น

หน้ากลอง ปกคลุมด้วยขี้เถ้า และอิฐจากอาคารที่ถูกทําลาย ริมฝั่งแม่นํ้าเต็มไปด้วย

ศพผู้ตายและคนบาดเจ็บ และระดับนํ้าที่กําลังสูงขึ้นก็ท่วมกลบร่างเหล่านี้ บนถนน 

ที่กว้างใหญ่ในเขตอําเภอ Hakushima เต็มไปด้วยผู้คนที่เสียชีวิต ร่างเหล่านี้เปลือย 

(เพราะถูกเผาไหม้เกรียมด้วยแรงระเบิด) แต่ยังมีผู้รอดชีวิตที่บาดเจ็บ เขาเหล่านั้น

เดินมาหาพวกเรา แต่ยังไม่ทันถึงก็ล้มลง ยังมีหญิงชรากําลังจูงเด็กหญิงเดินมาหาเรา 

และล้มสลบลงต่อหน้าเรา พวกเราอุ้มคนบาดเจ็บเหล่านี้ขึ้นบนเกวียน และนําส่งเต็นท์

พยาบาลสนาม ทําแผลให้ทหารที่บาดเจ็บ ที่เต็นท์พยาบาลนี้มีคนบาดเจ็บนอนบนพื้น

เป็นแถวยาวหลายแถวติดๆ กัน (จากบันทึกของคุณพ่อ P. Siemes, SJ พระสงฆ์ 

เยสอิุตชาวเยอรมนัท่ีดแูลวดัคาทอลกินอกอาณาบรเิวณ Hiroshima คณุพ่อ Siemes 

เดินทางไปเมือง Hiroshima ในวันรุ่งขึ้นหลังจากเมืองนี้ถูกทิ้งระเบิด) (จาก Voices 

Hiroshima หนังสือ World War II โดย R.G. Grant Dorling Kindersley Ltd., 

London, U.K. 2008

กฎหมายของพระศาสนจักร

 แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบิชอปยอแซฟ วุฒิ-

เลิศ แห่ล้อม   ได้พูดถึงนิยาม “ศีลล้างบาป”  ว่าเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สําคัญประการหนึ่ง

ของศาสนาคริสต์ที่ต้องมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภายนอกที่สําคัญ  คือ การเทนํ้า

บนศีรษะของผู้รับศีล และประกอบกับบทภาวนาว่า “ข้าพเจ้าล้างท่าน เดชะพระนาม 

พระบิดา พระบุตร และพระจิต”  การกระทําดังกล่าว เป็นเครื่องหมายของการชําระ

ล้าง เพราะนํ้า คือ สิ่งที่ใช้ชําระล้างความสกปรกให้หมดไป นั่นหมายถึง การชําระชีวิต

ทั้งกายและวิญญาณทําให้ผู้รับศีลปราศจากบาปและความผิดต่างๆ ที่จะทําให้มีชีวิต

รอดพ้นความตายจากฝ่ายวิญญาณ  

พระหรรษทานของศีลล้างบาป (ต่อจากหน้า 7) ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบ�ารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

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

เมื่อท่าน

จะแสวงหาเรา

ท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่าน

จะแสวงหาเรา

ด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 13)

พระสันตะปำปำทรงถวำยมิสซำระลึกถึงบรรดำวิญญำณผู้ล่วงลับ

ณ กำตำคอม : กำรเบียดเบียนคริสตชนยังคงมีอยู่

4 พฤศจิกายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายมิสซาในวันระลึกถึง 

บรรดาวิญญาณผู้ล่วงลับ ณ กาตาคอม ปริสซิลลา ซึ่ง

เป็นกาตาคอมขนาดใหญ่ในกรุงโรม ยาวกินพื้นที่ออก

นอกเมืองไปยาวถึง 8 ไมล์ใต้พื้นดินนครอันเป็นนิรันดร์    

พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับอย่าง

สง่า เป็นบรรยากาศโศกเศร้าซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ทรงภาวนาเป็นพิเศษและบทเทศน์ก็เน้นไปยังบรรดา

มรณสักขีในพระศาสนจักร

 พระองค์ทรงเทศน์ตอนหนึ่งว่า  “นี่คือวันฉลอง 

ระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับทุกคน ในกาตาคอมแห่งนี้  

สาํหรบัพ่อน่ีเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลงมาในกาตาคอม 

และก็แปลกใจมาก...มันบอกกับเราหลายสิ่งหลายอย่าง”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าการเบียดเบียนคริสตชนเป็น

ช่วงเวลาน่าเจ็บปวดในประวัติศาสตร์ แต่น่าเสียใจที่การ

เบยีดเบยีนเช่นนีย้งัคงดาํเนินต่อมาในทกุวันน้ี ตอนหนึง่

ว่า  “แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีการเบียดเบียนคริสตชน 

มากยิ่งกว่าในศตวรรษแรกๆ ยังมีกาตาคอมในประเทศ 

อื่นๆ อีกที่ซึ่งพวกเขาต้องแกล้งทําเป็นว่าฉลองวันเกิด

หรือมีจัดปาร์ตี้กันเพื่อจะจัดพิธีมิสซาเพราะบางแห่ง 

ไม่อนุญาตให้ทํามิสซาได้”

l พระสันตะปาปาตรัสว่าเมื่ออยู่ในกาตาคอม ทําให้

พระองค์มีความคิด 3 อย่าง  : อัตลักษณ์ ความหวัง 

และสถานที่

 “อตัลักษณ์” เพราะว่ากาตาคอมแสดงให้เหน็ว่า 

คริสตชนดําเนินชีวิตเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ไม่ว่าเวลาใด

 “ความหวัง” เพราะมันช่วยให้สามารถอดทน 

ต่อความยากลําบากของชีวิตและเป ็นประกันว ่า 

บนสวรรค์ยังคงมองลงมาใส่ใจต่อคนในโลก

 “สถานที่” บ่งถึงว่าไม่ว่าที่ไหน คริสตชนจะ

ยืนหยัดรักษาดวงใจของเขาจนถึงที่สุดท่ามกลางการ

เบียดเบียน  ทรงเสริมว่า “ที่ไหนที่ฉันจะรู้สึกปลอดภัย

มากกว่า? ในพระหัตถ์พระเจ้าหรือในข้าวของวัตถุ ที่เรา

ฝากประกันภัยเอาไว้กับมัน ซึ่งจะล่มสลายในที่สุด? สิ่ง

เหล่านั้นที่ไม่มีความถาวรมั่นคง?”

l เพราะว่าในกาตาคอมนั้นคับแคบมาก จึงมีผู้เข้าร่วม

ในพิธีไม่มาก ปีที่แล้ว พระสันตะปาปาทรงฉลองพิธีวันนี้ 

ที่สุสานประจําเมืองในบริเวณที่ฝังศพของผู ้เสียชีวิต 

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 

l ดนตรีและบทเพลงในพิธีขับร้องพร้อมกับเชลโล ทําให้ 

พิธีมีความสงบสันติมากยิ่งขึ้น

 Javier Romero

	 Carina	Anderson...รายงาน

ภายในกาตาคอม “ปรสิซลิลา” ยังมภีาพวาดของคริสตชน 

ยุคแรกตามผนังสดใสมากและช่องตามก�าแพงบรรจุร่าง

ของผู้ล่วงลับ

พระสันตะปำปำตรัสกับชำวเยสุอิต : 
เรำจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนหนทำงที่เรำก�ำลังยืนอยู่ต่อหน้ำโลกใบนี้           

7 พฤศจิกายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l พระสันตะปาปาทรงพบปะกับผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 

200 คนที่จัดโดยคณะเยสุอิต หัวข้อเรื่อง “การท่องไป 

ในความยตุธิรรมและการกลับคนืด”ี จัดสมัมนาข้ึนโอกาส 

ฉลองครบ 50 ปีที่ได้รับ

มอบหมายจากสันตะสํานัก 

ให้เป็นฝ่ายเลขาธิการดําเนิน

กจิการส่งเสรมิความยุตธิรรม

ในสั งคมและนิ เวศ วิทยา 

อัคราธิการของคณะเยสุอิต  

คุณพ่ออาร์ตูโร โซซา กล่าว

สุนทรพจน์แด่พระสันตะ- 

ปาปาบางตอนว่า

 “สิ่ ง ท่ี สํ าคัญที่ สุด

ของการสัมมนาคือต้องการ

มองไปอย่างชดัแจ้งในหนทาง

สังคม  “การดําเนินอยู่ของกิจการค้ามนุษย์ การแสดง 

ออกในการเกลียดกลัวชาวต่างชาติ และความเห็นแก่ตัว 

แสวงหาความร่ํารวยพอกพูนในหมู่ประชาชาติ ความ

ไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศและภายในประเทศเพิ่มพูน

จนเกินเยียวยา สิ่งเหล่านี้พัฒนาเติบโตอย่างมากซึ่งพ่อ

อยากเรียกว่าเป็นเหมือนสูตรเรขาคณิต”

l พระสันตะปาปาทรงเตือนว่าโลกกําลังอยู่ในสงคราม 

โลกครั้งที่ 3 รบสู้กันในส่วนย่อยเล็กๆ อยู่ทั่วไป และ

ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณอย่างถอนราก

ถอนโคนซึ่งจําเป็นต้องทําให้การเสวนาเข้มแข็งมาก 

ยิง่ข้ึน ตรัสบางตอนว่า “เราต้องการ ‘การปฏิวตัวิฒันธรรม’ 

ที่แท้จริง การถ่ายโอนจิตวิญญาณที่สั่งสมมา ทัศนคติ

ของเรา  วิถีที่เรารับรู้และตั้งมั่นตัวเราในโลก”

l  พระสันตะปาปาทรงจบการแทรกข้อคิดเหล่านี้ด้วย 

การระลกึถงึข่าวสารจากคณุพ่ออาร์รปุเป้ อคัราธกิารของ 

คณะเยสุอิตที่เป็นผู้ก่อต้ังฝ่ายเลขาธิการดําเนินกิจการ

ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและนิเวศวิทยา พระองค์

ตรัสว่าในฐานะเป็นเยสุอิต พวกเขาจะต้องไม่ละทิ้งการ

สวดภาวนาไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ขาดเสียไม่ได ้

ในพันธกิจประกาศพระวรสาร

ที่จะก้าวต่อไปทั้งระยะใกล้ในเวลาปัจจุบัน และระยะไกล

ออกไปในอนาคต”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสตอบเป็นภาษาสเปนซึ่ง 

ทรงยํ้าอีกคร้ังว่าโลกกําลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตทาง
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

บ้านแห่งการขอบพระคุณเจ้า
“วันนี้	ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์”	(ลูกา	23:43)

 มาร์กาเร็ต เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ฟิลาเดลเฟีย ฤดูหนาว

ในปีหนึ่ง เธอรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องเดินทางกลับบ้านที่อลาบามา เพื่อไป 

ร่วมงานวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) คํ่าคืนที่มืดยาวนานขึ้น

และลมพดัเยน็ลงเธอกเ็ริม่หวัน่ไหว สายเกนิไปไหม ฉนัจะยังเปลีย่นใจได้อยูไ่หม

 แต่เธอรู้ว่ามันสายเกินไป เธอคิดว่าสายไปแล้ว เพราะเธอคิดว่ายังมี

รายงานมากมายที่จะต้องทําให้เสร็จ เธอกังวลว่าเธอไม่มีรถ และเธอลืมจอง

เทีย่วบนิใกล้กบัวนัหยดุนีแ้ม้ว่าเธอจะมเีงนิจองตัว๋เครือ่งบนิ ตัว๋รถไฟขายหมด

แล้ว และการนั่งรถบัสที่ยาวนานและยาวไกลเกินกว่าจะนึกถึง แต่เธอพยายาม

ที่จะกลับไป

 เมื่อไปถึงที่บ้าน เธอบอกกับพ่อว่า “เธอมาสายไป” แต่พ่อตอบว่า 

“ลูกไม่ได้มาสาย ลูกมาที่นี่ได้ทุกเวลา เพราะนี่คือบ้านของลูกและไม่ได้หาย 

ไปไหน”

 สิ่งเหล่านี้เป็นคําพูดจากความรักจากพ่อถึงลูก คอยเตือนเธอเสมอว่า 

ตราบใดทีพ่่อและแม่ของเธอยงัมชีวีติอยู ่ จะไม่มสีถานทีใ่ดในโลกสําคญัไปกว่า 

บ้านของเธอที่อลาบามานี้

 เธอกล่าวรําพันในใจว่า “ตอนนี้ฉันไม่ได้คิดอะไร แต่ฉันคิดถึงที่บ้าน

ตลอดเวลา ฉันคิดถึงค�าพูดของพ่อเกี่ยวกับการกลับมาที่บ้าน ฉันคิดถึงการ 

นั่งรถบัสเป็นเวลา 26 ชั่วโมงในใจท่ามกลางความมืดระหว่างทางกลับบ้าน 

คิดถึงความคิดที่สิ้นหวังท่ีพาฉันกลับบ้านทันเวลาส�าหรับการเฉลิมฉลอง 

กับครอบครัว ฉันคิดเพียงเรื่องที่จะท�าให้ส�าเร็จ คิดถึงสิ่งต่างๆ มากมายที่ฉัน

จะต้องท�ามนั แต่เพียงแค่ค�าพดูของพ่อทีทั่กทายฉนั ฉนัก็คดิถงึแต่เพยีงสิง่เดยีว

คือ ฉันต้องกลับมาที่บ้านทุกปีเพื่อวันขอบคุณพระเจ้า”

 พระเยซูเจ้าตรัสกับโจรผู้กลับใจว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์ 

พระองค์ตรัสถึงพวกเราแต่ละคนด้วยเช่นกัน ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราได้กลับใจ  

เมื่อได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เราจะได้มี 

ความสขุในสวรรค์ร่วมกบัพระองค์ เพียงแต่เรานัน้ได้เปิดจิตใจของเราให้พระองค์

ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราตลอดไป อาแมน

ขึ้นอยู่กับการมอง
 ทุกอย่างขึ้นกับวิธีมอง
 ซึ่งไม่อยู่แค่เห็นด้วยตา
 หากแต่เป็น “ใจ” ที่ชี้นําการเห็น

ตามบัญญัติศัพท์วิกิพจนานุกรม
 ใจคือสิ่งท�าหน้าที่รู้ รู้สึก นึกและคิด
 ที่เคยมองว่าใจเป็นแค่ความรู้สึก
 พูดถึงใจก็เลยพูดถึงความรู้สึก
 ที่ว่าทําอะไรให้ทําด้วยใจ
 ก็อยู่แค่ใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วย
 ไม่เพียงแต่ทําสักแต่ว่าทํา
 แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตามความหมายแห่งคํา

ต้องท�าด้วยรู้...ทําอะไรทําไมจึงทํา
ต้องท�าด้วยรู้สึก...ด้วยรักเพื่อรักเพราะรัก
ต้องท�าด้วยนึก...สํานึกในเหตุในผล
ท�าด้วยคิด...แบบบูรณาการ
จึงไม่ใช่ทําเพราะต้องทําเพราะเคยทํา
แต่ทําด้วยความสํานึกด้วยสติ
ความสํานึกนี่แหละที่ทําให้เราต่างจากสัตว์
ความสํานึกนี่แหละที่ทําให้การทํามีคุณภาพ
ทุกอย่างจึงขึ้นกับวิธีมองด้วยใจ

 ทําให้มองด้วยรู้มองด้วยรู้สึกมองด้วยนึกมองด้วยคิด
 หลายคนท้อแท้ต่อว่าต่อขาน
 “ทุกวันนี้มีแต่ปัญหา...ปัญหามากเหลือเกิน”
 ก็เพราะมองปัญหาเป็นปัญหา
 เลยเห็นปัญหาไปทุกเรื่อง
 ปัญหาจึงมีแต่เพิ่มพูนทวีคูณ
 แทนที่จะแก้ปัญหาทีละอย่างทีละเปลาะ
 ด้วยใจรู้ด้วยใจรู้สึกด้วยใจนึกด้วยใจคิด
 กลับหาทางหาวิธีการหาโอกาส...หนีปัญหา
 หาคิดไม่ว่าการหนีปัญหาคือการเพิ่มปัญหา
 ยิ่งหนีปัญหายิ่งพบปัญหา
 ที่สุดหนีปัญหาไม่ได้ก็หนีตัวตนเอง
 ทําเหมือนไม่มีตัวตนปัญหาก็ไม่มี
 ผันตัวเข้าสู่โลกเสมือนจริง
 วันๆ ก็หลบอยู่แต่ในโลกแห่งความไม่รู้ตัวตน
 ฤทธิ์แอลกอฮอล์ฤทธิ์สิ่งเสพติดหลายหลาก
 ทําให้ลืมปัญหาลืมทุกข์ลืมโศกได้พักสองพัก
 ทั้งๆ ที่รู้แก่ใจว่าปัญหาไม่จบสิ้นด้วยการลืม
 สร่างเมื่อใดจําได้เมื่อไร...ปัญหาก็ยังอยู่ที่นั่น
 จนต้องเพิ่มฤทธิ์แอลกอฮอล์ฤทธิ์สิ่งเสพติด
 เพื่อเมาได้ยาวเพื่อลืมได้นาน
 ทว่าปัญหายิ่งจะหนักยิ่งจะเพิ่ม
 จนต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัว...จบปัญหาในที่สุด
 ทว่าครรลองปัญหายังคงเหมือนเดิม
 หนีปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหา
 ปัญหายังคงต่อเนื่องไปยังคนที่อยู่เบื้องหลัง
 ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว
 ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของครรลองชีวิต
 เหมือนลมหายใจออกเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจเข้า
 เอาแต่หายใจเข้าสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอด
 และไม่ยอมหายใจเอาอากาศเสียออก...ก็คงไม่รอด
 ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตพัฒนา
 ลองผิดลองถูกคือครรลองการพัฒนาทุกรูปแบบ
 จะเน้นแค่ลองถูกอย่างเดียว
 การพัฒนาก็ชะงักงันโดยพลัน
 การมองปัญหาแบบนี้คือการมองปัญหาด้วยใจนั่นเอง 
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คริสตชนแบกรับภำระของชีวิตด้วยควำมสุข

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “แม้ในยามมืดมนของชีวิต   พวกเขายังยิ้มแย้มได้เสมออาศัย

พระหรรษทานของพระเป็นเจ้า”  

 ผู้สื่อข่าวประจําสํานักข่าววาติกันในกรุงโรม รายงานว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสในบทเทศน์

ประจาํมสิซาเช้า ณ วัดน้อยซางตา มาร์ธา ภายในสํานกัวาตกินั  ถงึพระหรรษทานของความสขุสนัตท่ีิพระเยซูครสิตเจ้า 

ทรงสัญญาว่าจะประทานแด่บรรดาอัครสาวกของพระองค์ เพราะพระองค์เตรียมที่จะจากพวกเขาไป  โดยทรงยก 

ข้อพระวรสารท่ีนักบุญเปาโลถูกทดลองและถูกเบียดเบียน  กับข้อพระวรสารเก่ียวกับสันติภาพที่พระเยซูคริสตเจ้า

ทรงสัญญาแก่บรรดาอัครสาวกของพระองค์ระหว่างอาหารคํ่ามื้อสุดท้ายว่า   “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย    เรา 

ให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้  ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัว

เลย” (ยน 14:27s) ขณะท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยอมรับว่า “ชีวิตที่ถูกเบียดเบียนและเต็มไปด้วย 

ความยากแค้นนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นชีวิตที่ปราศจากความสุขสันติ  พระองค์ทรงยกพระวรสาร บทเทศน์บนภูเขา 

เรื่อง ความสุขแท้จริง ข้อสุดท้ายที่ว่า “บุญของผู้ที่ถูก

เบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข  

เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”  พระองค์ทรงขยาย- 

ความให้ชัดเจนขึ้นว่า  “สันติสุขของพระเยซูคริสตเจ้า 

คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากแค้นแสนลําบาก  เป็น

สันติสุขที่หยั่งลึกเหลือคณาเกินกว่าจะคาดคะเนได้  

เป็นสันติสุขที่ไม่มีผู้ใดสามารถสัมผัสได้  เป็นสันติสุขที่

เต็มเปี่ยมด้วยพระพร  เปรียบได้กับนํ้าทะเลลึกที่สงบนิ่ง

ราบเรียบ  ขณะที่พื้นผิวนํ้าทะเลด้านบนเต็มไปด้วยคลื่น

ลมแรง”   

 พระองค์ทรงเน้นย้ําว่า “การดําเนินชีวิตใน 

สันติสขุกบัพระเยซูครสิตเจ้า คอืการได้สมัผสัประสบการณ์

ภายใน  ซึ่งคงอยู่ระหว่างการถูกทดลอง ความยาก

ลําบากต่างๆ และ ‘ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส’ ”

 “โดยไม่คํานึงถึงภาระหนักอื่นๆ ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง

ได้แบกรับไว้ ในฐานะที่เป็นคริสตชน จึงควรแบกรับ

ภาระดังกล่าวด้วยจิตใจที่สุขสันติ”  

 สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัสเสริมว่า “การ 

กระทําดังกล่าวเป็นเพียงหนทางเดียวที่เราจะสามารถ

เข้าใจว่าเหตุใดบรรดานักบุญทั้งหลาย จึงดําเนินชีวิต 

ในวาระสุดท้ายของท่านอย่างสุขสันติโดยไม่สิ้นหวัง จน

กระทั่งบรรดาประจักษ์พยานจะกล่าวว่า เขาเหล่านั้น

ก้าวเข้าสู่วิถีแห่งการเป็นมรณสักขี  “ดุจบรรดาแขกที่ได้

รับเชิญมาร่วมเลี้ยงฉลองในพิธีแต่งงาน”  “นี่คือพระพร

ของ ‘สันติสุขของพระเยซูคริสตเจ้า’  ซึ่งเราไม่อาจได้รับ 

จากมนุษย์  เหมือนกับที่เราไปพบแพทย์ หรือทานยาให้ 

คลายความกงัวล  สนัตสิขุนีแ้ตกต่างจากสนัตสิขุท่ีมนษุย์ 

ได้รับผ่านทาง “องค์พระจิตเจ้าที่สถิตภายในตัวเรา” 

และเป็นองค์พระจิตเจ้าที่ประทาน “พละกําลัง” แก่เรา”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยกตัวอย่าง

ของชายที่ขยันขันแข็งทํางานหนักคนหนึ่งท่ีพระองค์

รู้จัก   เพราะความเจ็บป่วยทําให้เขาต้องเลิกล้มความ

ตั้งใจ  และดําเนินชีวิตเรียบง่ายอย่างสงบ   พระองค์ทรง

อธิบายว่า “บุคคลผู้นี้แหละที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน”

 “สันติสุขของพระเยซูคริสตเจ้า  เตือนใจเรา 

ให้ดาํเนนิชีวิตก้าวไปข้างหน้า  ด้วยความบากบัน่ (พากเพยีร 

ตั้งหน้าฝ่าความยากลําบาก)  และอดทน (ยอมรับสภาพ

ความยากลําบาก)  คําว่า  endure  สําหรับคริสตชน

หมายถึง  การแบกรับภาระของตนด้วยความอดทน 

 นอกจากคํา burdens  และ  peace   สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส เน้นถึงความหมายของ  “ความ

อดทน  (to endure)   การแบกรับภาระของชีวิต (to  

carry the burden of life),   ความยากลําบากต่างๆ  

(the difficulties), ความพากเพียร, ตรากตรํา  (the  

labor),  และสิ่งอื่นๆ”  โดยไม่สูญเสียสันติสุข  แต่ยินดี 

แบกรับภาระนั้น และกล้าหาญที่จะก้าวต่อไปจนประสบ 

ผลสําเร็จ

 พระองค์ตรัสว่า “กิจการข้างตนจะประสบผล 

สําเร็จได้อาศัยการวอนขอความช่วยเหลือจากองค์

พระจิตเจ้าที่ประทับอยู่ในตัวเรา องค์พระจิตนี้เป็นผู้

ประทานสันติสุขขององค์พระเยซูคริสตเจ้าแก่เรา”  

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า    “ในทาง 

กลับกัน หากเรารู้สึกกังวลใจ  ทําให้สูญเสียสันติสุขนี้  

นั่นหมายความว่า  “มีบางสิ่งไม่ถูกต้อง”  

 สมเด็จพระสันตะปาปาประทานกําลังใจแก่

เราว่า “สันติสุข ไม่ได้หมายถึง การสูญเสียอารมณ์ขัน   

การเผชิญความยากลําบากที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต เป็นการ

ก้าวต่อไปโดยอาศัย    “พระพรที่พระเยซูคริสตเจ้าทรง

สัญญาจะมอบแก่เรา”  มากเสียกว่าสันติสุขจอมปลอมที่

โลกนี้มอบให้     หรือความสุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทอง 

ที่มีอยู่    

พระหรรษทำนของศีลล้ำงบำป  
 เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  ค.ศ. 2019 พระ

คาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล แห่งอัครสังฆ- 

มณฑลมะนิลา  กล่าวต้อนรับเดก็ๆ ยากไร้ในสลมั จํานวน 

450  คน ที่ได้รับการอบรมเพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป  

พระคุณเจ้ากล่าวความตอนหนึ่งว่า   “ศีลล้างบาป เป็น  

พระหรรษทาน ที่พระเป็นเจ้าประทานแก่คริสตชน และ

ดังนี้จึงไม่มีป้ายติดราคาสําหรับซื้อขายเหมือนสินค้า

อื่นๆ”

 พระคาร์ดินัลตาเกลได้กล่าวต้อนรับเด็กๆ เข้า

มาภายในอาสนวิหารมะนิลาเพื่อเป็นเครื่องหมายว่า 

ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นพระหรรษทานที่พระเป็นเจ้าประทาน 

“แก่ทุกๆ คน ไม่เว้นผู้ใดเลย”

 ด้วยเหตุผลที่ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นพระหรรษทาน 

พระเป็นเจ้าจึงประทานแก่ทุกๆ คน  การเป็นบุคคล

ธรรมดาโดยเฉพาะคนยากจนมิได้เป็นอุปสรรคหรือข้อ

ขัดขวางที่จะได้รับพระหรรษทานจากพระเป็นเจ้า   เพราะ 

พระหรรษทานของพระเป็นเจ้ามีเพื่อทรงมอบแก่ทุกๆ 

คน โดยเฉพาะคนยากไร้ที่ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่  และไม่ได้

เป็นสิ่งที่ซื้อขาย

 พิธีกรรมโปรดศีลล้างบาปดังกล่าว  ดําเนินการ

ภายใต้ความรับผิดชอบของ  Tulay  ng  Kabataan  

ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กข้างถนนตั้งแต่ระหว่างเป็น

ทารกจนถึง  17  ปี

 องค์กรดังกล่าวได้ให้การช่วยเหลือเด็กยากจน

ข้างถนนท่ีมักหาอาหารทานตามกองขยะ  ท้ังนี้เพ่ือ

เสริมสร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่พวกเขา และนํา

เขาให้รู้จักและใกล้ชิดพระเป็นเจ้า

 ในบทเทศน์  พระคาร์ดินัลตาเกล ได้เน้นว่า 

เป็นหน้าท่ีของบิดามารดาท่ีจะปลูกฝังความเช่ือศรัทธา

แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน   พ่อแม่และพ่อแม่ทูนหัวจะต้อง 

ช่วยกันพัฒนาลกูๆ ให้ก้าวหน้าในความเช่ือศรัทธาตาม

ความเชือ่เมือ่ได้รับศีลล้างบาป

 “พ่ออยากเห็นลูกๆ ของพี่น้องดําเนินชีวิตที่ดี 

ด้วยการติดตามองค์พระเยซูเจ้า เป็นสมาชิกที่ดีของ 

พระศาสนจักร และเป็นประชาชนท่ีรับผิดชอบต่อ

ประเทศชาตขิองตน”  พระคาร์ดนิลัตาเกลเน้นถงึความ

สําคัญประการนี้ โดยพระคุณเจ้ากล่าวเสริมว่า “ขณะ

เดียวกันพ่อขอเชิญชวนบิดามารดาทุกๆ คน ให้ดําเนิน

ชีวิตในความเช่ือศรัทธาเพ่ือเป ็นแบบอย่างท่ีดีแก่

สมาชิกในสังคมรอบข้างของท่าน”

 ในระยะเวลา  21  ปี ที่ผ่านมา   องค์กร  Tu-

lay  ng  Kabataan แห่งนี้ได้ให้ความช่วยเหลือเด็ก

ด้อยโอกาสในสังคมมากกว่า 55,000  คน

หมายเหตุ 

 ความเช่ือของศาสนาคริสต ์นิกายโรมัน 

คาทอลิก คนที่เกิดมาทุกคนจะต้องมีบาปกําเนิด อัน

เนื่องมาจากการกระทําผิดของอาดัมและเอวาในสวน

เอเดน ดังนั้น การจะเข้าเป็นหนึ่งในคริสตชน ต้องรับ

ศีลล้างบาปเพ่ือท�าร่างกายและจิตวิญญาณให้สะอาด

บริสุทธิ์ โดยมีความจําเป็นต้องรับศีลล้างบาปตาม

(อ่านต่อหน้า 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
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บุ ค ค ล ใ ด 
มี จิ ต ใ จ 
บ ริ สุ ท ธิ์

เ  ข  า  จ ะ 
ไ  ด้  เ  ห็  น
พ ร ะ เ จ ้า

( ม ธ 5 : 7 )

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"

เพ่ือทดแทนความรัก...
ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพ่ืออุทิศแด่ผู้จากไป 

ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . . ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต ่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

ผักผอนในพระเจา  
12  ธันวาคม ค.ศ.  2017

ครบ 2 ป แหงการจากไป

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

¢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¡

Vol. 48 Nov.indd   9 31/10/2562 BE   12:03



ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำ�วันที่ 24-30 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 10

(อ่านต่อหน้า 11)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำาวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019หน้า 10

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

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

    บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 
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บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

พระคาร์ดินัลปาโรลินปาฐกถา

กุญแจสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมาย

ที่  4  ภายใน ค.ศ. 2030  เด็กทั้งชาย-หญิงจะได้รับการ

พัฒนา  เอาใจใส่  การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถม

และมัธยม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  การศึกษาอาชีวะ  และ

เทคนิค  ทั้งนี้มาจากข้อมูลว่าเด็กในวัยประถมศึกษา 

61 ล้านคน  ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ  และ 202  

ล้านคน ไม่มีโอกาสเรียนในมัธยมศึกษา  130  ล้านคน

ไปโรงเรียนที่มีคุณภาพต่ํา  ทําให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

นับเลขไม่เป็น  เด็กหญิงไม่สามารถเข้าเรียนประถม  และ 

มัธยมศึกษา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เคยปราศรัย

ในการประชุมสามัญ ค.ศ. 2015  ตรัส 3 ครั้งถึง  “สิทธิ

การศึกษา...การสนับสนุนครอบครัวให้ลูกๆ ได้รับ 

การศึกษา  โดยให้สิทธิแก่พระศาสนจักร  และกลุ่มทาง 

สังคมช่วยเหลือครอบครัวให้เด็กๆ ได้รับการศึกษา  โดย 

อาศัยความร่วมมือกันหลายด้าน”

ในประวัติศาสตร์  2000 ปี  พระศาสนจักร

คาทอลิกมีบทบาทสําคัญในการสร้างโรงเรียน  มหาวิทยาลัย 

และสถาบันการเรียนรู้ในหลายแห่ง  ทั้งแก่เด็ก  เด็ก

กําพร้า  ผู้ใหญ่  ผู้อพยพ  ผู้ลี้ภัยและคนพิการด้านต่างๆ

ที่ถูกทอดทิ้ง  บรรดานักบวชคาทอลิกได้ช่วยเรื่องการ

ศึกษาแก่บรรดาเด็กๆ  นักบวชหญิงช่วยเด็กหญิงเป็น

พิเศษเด็กยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ปัจจุบัน  พระศาสนจักรคาทอลิกจัดการศึกษา 

ระดับโรงเรียนประมาณ  220,000  แห่งทั่วโลก  ประมาณ 

65 ล้านคน  ทั้งเด็ก  เยาวชน  และในระดับวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย  ประมาณ  3  ล้านคน  เกินครึ่งเป็นเด็ก

ผู้หญิง  และมิใช่คาทอลิก  หรือชาวคริสต์  พวกเขา

นับถือศาสนาอื่น  หรือไม่มีศาสนา  โรงเรียนหลายแห่ง 

ในการประชุมสหประชาชาติ  

วันที่ 28  กันยายน 2019  พระคาร์ดินัล 

ปีเอโตร  ปาโรลิน  เลขาธิการรัฐวาติกัน  และผู้แทน

สันตะสํานัก  ร่วมประชุมสามัญองค์การสหประชาชาติ  

คร้ังท่ี 74 ท่ีนครนิวยอร์ก  เร่ืองการแก้ปัญหาต้องอาศัย 

ความร่วมมือกันหลายด้าน (Multilateral  Solution)  

เพ่ือสร้างสันติภาพ   ความปลอดภัย  การขจัดความยากจน 

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ   และกิจกรรมด้านอากาศ

ตามฤดูกาล

ในหัวข้อที่ เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ  สรุปได้ดังนี้ การศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐาน  และ



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำาวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019 หน้า 11หน้า 11

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำาวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019 หน้า 11

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
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ค�าสอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)

มิได้รับความช่วยเหลือทั้งจากผู้ปกครอง และรัฐบาล  

เราพยายามสนับสนุนให้พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก  

ให้พวกเขามีโอกาสเลือกการศึกษาให้ลูก  ช่วยรัฐบาล

จัดโอกาสด้านการศึกษาให้กว้างขึ้น  โรงเรียนคาทอลิก

มีเป้าหมายมิใช่แค่ให้ความรู้เท่านั้น  แต่ให้การอบรม  

ช่วยเด็กและเยาวชนมิใช่แค่สมาร์ตขึ้น  แต่ฉลาดขึ้น  

และดีขึ้น

ในสมณสาส์น  Laudato  Si  เกี่ยวกับการดูแล

รักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสขอให้เราร่วมมือกัน  และไม่นานมานี้  (12  

กันยายน  2019)  พระองค์ทรงเสนอพันธมิตรทาง 

การศึกษา (global educational alliance)..ใช้

ความสามารถ ...เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  เอาชนะการ 

แตกแยก..มาฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น...  สนับสนุน

ระบบนิเวศ  รักษาธรรมชาติ  ความยุติธรรมสําหรับคน

ยากจน  และสันติภาพในสังคม

ฟ.วีระ		อาภรณ์รัตน์		

(L’Osservatore Romano 11/10/2019  หน้า  14)                                           

28 ตุลาคม 2019

แม้ตกอยู่ในภำวะที่มืดมิด จงยิ้มสู้ด้วยหัวใจ   
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญ

ชวนเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสามารถท่ีจะ 

“ทําให้หัวใจเรายิ้มสู้”  

 ผู้ท่ีดําเนินชีวิตด้วยสันติสุขเช่นนี้จะเป็นผู้มี

อารมณ์ขนั  และเขาเหล่านัน้รูว่้าจะยิม้ให้กนัและกนั และ 

ส่งยิ้มให้กับผู้อื่นได้อย่างไร 

 พระองค์ตรัสว่า  “แม้เมื่อพบกับอุปสรรค   

พวกเขารู ้ว่าจะย้ิมได้อย่างไรในทุกสถานการณ์ของ 

ชีวิต ผู้ท่ีมีอารมณ์ขนัเป็นผูท่ี้ได้รับพระหรรษทานจาก 

พระเป็นเจ้าสันติสุขของพระเยซูคริสตเจ้าในชีวิต

ประจําวัน   สันติสุขของพระเยซูคริสตเจ้าในยามยาก

ลําบาก และด้วยอารมณ์ขันนี้เองที่ช่วยให้เราหายใจได้

คล่องขึ้น” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปด้วย 

บทภาวนาอ้อนวอนว่า        “ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทาน 

สันติสุขจากองค์พระจิตเจ้าแก่เรา  สันติสุขนี้มาจาก

พระองค์  เพ่ือช่วยเหลือเราให้มีความเพียรอดทน

สามารถแบกรับภาระความยากลําบากต่างๆ ในชีวิต

ได้”

หมายเหตุ   

 “สันติสุข” เป็นคําทักทาย และคําอําลาของ

ชาวยิว หรือ หมายถึง สุขภาพร่างกาย  แต่ภายหลัง

มีความหมายเพิ่มเติมขึ้น   หมายถึงความสุขสมบูรณ์

และการรอดพ้นท่ีพระเมสสิยาห์จะนํามาให้”  (2ธส 

3:16)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำ�วันที่ 24-30 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 12
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำาวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019หน้า 12

Vol. 48 Nov.indd   12 31/10/2562 BE   12:03



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำาวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019 หน้า 13

จบหลักสูตร (ต่อจากหน้า 1)

5 พฤศจิกายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l ในปี ค.ศ. 1969 คุณพ่ออาร์รปุเป้ ผูซ่ึ้งเป็นอัคราธกิาร 

คณะเยสุอิตในขณะน้ัน ริเริ่มจัดการภายในให้เกิดการ 

ร่วมมือช่วยนําคณะเยสุอิตเริ่มโครงการช่วยเหลือ 

สังคม คือความยุติธรรมในสังคมและสํานักเลขาธิการ 

นิเวศวิทยา   เป้าประสงค์คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และสร้างการตระหนักรู ้ตามหน้าที่ของคณะนักบวช 

ที่ต้องอุทิศตนรับใช้ผูย้ากจนด้อยโอกาส คณุพ่ออาร์ตโูร 

โซซา เอส เจ อัคราธิการคณะเยสุอิต กล่าวกับผู้สัมมนา 

ตอนหนึ่งว่า “พ่อคิดว่าสถานการณ์สังคมในโลกไม่ดีขึ้น 

และที่จริงทรุดลงกว่าเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์นี้ 

เราต้องการจะรําลึกถึงว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก เมื่อ 

50 ปี ที่ผ่านมา เราต้องการที่จะขอบคุณทุกชีวิตที่ได้

อุทิศตนอย่างกระตือรือร้น รวมทั้งชีวิตที่เป็นมรณสักขี

สําหรับเรื่องเหล่านี้”

l ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาครัง้น้ีประกอบด้วยผู้ทํางานด้านสงัคม 

ที่เป็นสมาชิกคณะเยสุอิตทั่วโลก พวกเขาได้พบกับ

ปัญหาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ปัญหาการแบ่งแยก

และขบัไล่ชนกลุม่น้อยในประเทศอนิเดีย หรอืการทอดท้ิง 

สตรีให้ทุกข์ทรมานจากความขาดแคลนในประเทศ 

ที่รบสู้กัน

คณะเยสุอิตศึกษำหนทำงจะตอบสนองปัญหำสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงไร

 มารีอา แดล คาร์เมน มูนอซ จากสมาพันธ์

เยสุอิต แขวงลาตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียน กล่าว

ว่า  “ดิฉันขออนุญาตให้ข้อเท็จจริง : ปีที่แล้วในทวีป 

ลาตินอเมริกา สตรี 60,000 คนตายด้วยเหตุเพียง 

เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่ของกรณีเหล่านี้ไม่มี 

การสอบสวนใดๆ”  คณุพ่ออรัิธยา โยธ ีเอส  เจ จากสมาพนัธ์ 

เยสุอิตแขวงเอเชียใต้ กล่าวว่า   “โดยพ้ืนฐานแล้ว ศาสนา 

ฮินดูจะแบ่งผู้คนเป็นชนชั้นตามวรรณะ ดังนั้นทุกสิ่งที่

เกิดข้ึนจะเป็นผลของสิ่งนี้ท่ีเกาะกินลึกอยู่ในจิตใจของ

ผู้คน”

l การสัมมนามุ่งเน้นไปยังนักบวชเยสุอิตกับผู้ร่วมงาน

ฆราวาสที่ถูกฆ่าตายขณะเข้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส   

คุณพ่ออาร์ตูโร โซซา กล่าวว่าในหมู่คนเหล่านี้ จะมีเรื่อง

การแต่งตั้งเป็นนักบุญซึ่งสามารถสรุปได้ในระยะเวลา 

ไม่นาน

 “กรณขีองคณุพ่อรตุลิโิอ กรนัเด อยูใ่นขัน้ตอน

สุดท้ายของกระบวนการแต่งตั้งเป็นนักบุญ เราหวัง

อย่างยิ่งว่า 30 ปี ของการเป็นมรณสักขีแห่งเอล ซาล- 

วาดอร์ คณุพ่อรติุลิโอจะสามารถได้รบัแต่งตัง้เป็นนกับญุ

ได้ ท่านจะได้รับแต่งตั้งในไม่ช้านี้”

l การประชมุซึง่มหีวัข้อว่า “การท่องไปในความยุตธิรรม

และการกลับคืนดี : “50 ปีและอีกไกลโพ้น”    เป็นโอกาส 

ที่ได้วิเคราะห์ความสําเร็จและความล้มเหลวในอดีต 

เช่นเดียวกับในสถานการณ์ปัจจุบันและฝันถึงอนาคต 

แนวคิดหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนคือให้กําลังใจเพื่อ 

เข้าร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ ที่เป็นคาทอลิกหรือแม้ไม่ใช่  

สร ้างเครือข่ายเข ้มแข็งย่ิงข้ึนเพ่ือก่อประโยชน์แก  ่

ผูย้ากจน  ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาจะมโีอกาสเข้าเฝ้าพระสนัตะ- 

ปาปาฟรังซิสในวันพฤหัสบดีและป ิดการสัมมนา 

วันศุกร์ที่ 9

  

ประกาศกในโลกปัจจุบัน (ต่อจากหน้า 5)

“การพัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก” และพิธี 

มอบประกาศนียบัตร ส�าหรับผู้บริหารและผู้ช่วย 

ผู้บริหารที่เป็นฆราวาส รุ่นที่ 5 จ�านวน 45 คน  

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 ห้องประชุมชั้น 8 

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย

 คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัย

แสงธรรม บรรยายสรุป “หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นํา

การศึกษาคาทอลิก”

 “การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยต้องการ

ผู้นํา เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เรา

ไม่ใช่แค่เพียงเชื้อแป้ง แต่จะเป็นพลังของพระศาสนจักร

ในอนาคต เราจะขับเคลื่อนไป เรามีนักเรียนในโรงเรียน 

5 แสนคน จากจํานวนประชากร 70 ล้านคน อย่าง

น้อยมีคนหัวเย็น รัก เมตตา และรับใช้กันและกัน ขอ

ให้มีสัก 5 แสนคน ก็ยังดีกว่าไม่มีสักคนหนึ่งเลย นี่คือ

พันธกิจของเรา การเป็นผู้นําการศึกษาคาทอลิก ต้องมี

จิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเป็นเรื่องสําคัญ และเป็น 

พื้นฐานของการศึกษาของคาทอลิก พระเยซูเจ้าทรงเป็น

ศูนย์กลางของภาวะผู้นําของเรา 

ตามเจตนารมณ์ของสภาประมุขบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปรารถนาที่จะมุ่งมั่น 

และพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร ของพระศาสนจักร

โดยตลอด และในปีการศึกษา 2562 สภาการศึกษา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยแสงธรรม  

ได้เปิดหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําการศึกษาคาทอลิก 

เป็นรุ่นที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 45 คน  มีจุด 

มุ่งหมายคือ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิก 

ให้เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้นําตามอัตลักษณ์

ของการศึกษาคาทอลิก 

2. เพื่อบุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิก มี

ความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา

คาทอลิก มีทักษะในการบริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 

3. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเอกภาพ 

ในการจัดการศึกษาคาทอลิกร่วมกัน 

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ให้โอวาทความว่า 

“เดี๋ยวนี้มีทั้งข่าวจริงและข่าวไม่จริง จึงยึดเรื่องเล่าเรื่อง

หนึ่งไว้ในใจ  เป็นเรื่องของอริสโตเต้ิล ที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง 

มีเพื่อนคนหนึ่งที่มาคุยด้วย เสร็จแล้ว ก่อนที่เพื่อนจะ

เอ่ยปากคุย อริสโตเต้ิลก็บอกว่า เดี๋ยวก่อนเรื่องที่เล่านี้  

เป็นเร่ืองจริงหรือไม่จริง เพ่ือนคนน้ันก็บอกว่าไม่รู้เหมือน

กัน อริสโตเต้ิลบอกว่าถ้าไม่รู้จริงหรือถ้าไม่แน่ชัดก็ไม่

ต้องคุย ในยุคที่มีการใช้สื่อสารมวลชนมากๆ และเรา

ก็เข้าใจว่าเป็นสังคมก้มหน้า พ่อสังเกตว่า ก้มหน้ากัน 

จริงๆ เกือบทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ พ่อก็พยายาม 

ที่จะเงยหน้าไม่ดูโทรศัพท์ และพยายามบังคับตัวเอง 

ไม่ดูไลน์มากนัก 

พ่อขอฝากไว้อีกนิดหนึ่ง เพราะเห็นว่าเด็กๆ 

ของเราก็ใช้มือถือ แต่ที่ประเทศฝรั่งเศสเขาห้ามเด็กๆ 

ใช้แล้ว เพราะว่าถ้าปล่อยให้ใช้ไป ก็จะเอาความตั้งใจ 

หรือสมาธินั้นกลับคืนมาคงไม่ได้ หรือคงยาก ตาม

ความคิดเห็นของพ่อ 

พ่อขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน ที่มา

อยู่ที่นี่ แล้วก็ค่อยๆ มีความสุขเรื่อยๆ แต่ว่าจะอยู่ที่นี่

ต่อไปไม่ได้ ต้องกลับไปอยู่กับครอบครัว อยู่ที่โรงเรียน 

อยู่ที่ชุมชน และพวกเราหลายคนก็จะไปที่ฮ่องกง ไม่ว่า

จะมีอะไร เราก็อยู่ร่วมกัน เราทําคนเดียวไม่ได้ หรือเรา

ไปคนเดียวเราไม่สนุก เท่ากับว่าเราทํางานเป็นทีม

สุดท้าย ขอขอบคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์-

รัตน์ แม้ว่าพ่อไม่ได้มาในฐานะพี่ชาย แต่ว่าจริงๆ ก็เป็น 

พี่ชาย ขอขอบคุณคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ คุณพ่อ 

อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ พ่อภูมิใจที่ได้มีโอกาสมารับใช ้

อยู่ ในสภาประมุขบาทหลวงโร มันคาทอลิกแห่ ง

ประเทศไทย เพราะว่าเราได้รับมาเปล่าๆ ก็ต้องให้เขาไป

เปล่าๆ พ่อต้องขอขอบคุณ ทั้งทีมงาน และผู้ร่วมงาน 

ทั้งสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พ่อเห็นว่าความ

ร่วมมือนั้นสําคัญ ขอบคุณมากครับ”
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อ.เมือง จ.นครปฐม ฉลอง 

วัดวันอาทิตย์ทีี่ 24 พฤศจิ- 

กายน เวลา 10.30 น.  

บิชอปยอแซฟ สังวาลย์  

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
 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)

 วัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น จ.เชียงราย 

ฉลองชุมชนความเชื่อ 25 ปี วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2020 เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อเทพประสิทธิ์	 ทอแสง-

ธรรม	โทร. 08-4919-8388) 

 วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล หนองหญ้าปล้อง  

บ้านโนนสวรรค์ใต้ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30  พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 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. 

 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง จ.กาญ- 

จนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม เวลา  

10.00 น.

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  

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 

เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

เป็นประธาน (ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 

เวลา 17.00 น. พระสงฆ์บวชครบรอบ 40 ปี แสงธรรม

รุ่นที่ 1 และ 2 เป็นประธาน)

 วัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน กรุงเทพมหานคร 

ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 

เวลา 18.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ  

โกวิทวาณิช  เป็นประธาน  

 วัดพระกุมารเยซู บางนา จ.สมุทรปราการ

ฉลองวัดวันอังคารที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งด

จ�าหน่ายสินค้า)

 วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 18.00 น.  พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช   

เป็นประธาน  (พระสงฆ์จอดรถทีแ่มนชัน่ของเซนต์จอห์น 

สัตบุรุษจอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

 วัดพระวิสุทธิวงส์  ล�าไทร จ.ปทุมธานี   

ฉลองวัดและฉลอง  350  ปี มิสซังสยาม  รําลึกถึง

พระสงฆ์ธรรมทูตที่ทํางานในเขต  4  วันเสาร์ที่  28  

ธันวาคม  เวลา  10.30  น.  บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม  เป็นประธาน (เวลา  10.00  น.  สวดภาวนา

อุทิศแด่พระสงฆ์ธรรมทูตที่ท�างานในเขต  4)

 วัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย บ้านทุ่ง-

กว้าง จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน  

เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็น

ประธาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุดรธำนี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลรำชบุรี

สังฆมณฑลนครรำชสีมำ

หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 
(CHRISTUS VIVIT)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, 

C.Ss.R.
ราคา 80 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 

สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

สังฆมณฑลเชียงรำย

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  วัดใน ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 เวลา 10.00 น. บิชอป 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน 

(สอบถามโทร. 0-3470-3219)

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.เมือง จ.แม่- 

ฮ่องสอน ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม เวลา 

10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน

 วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านเมืองงาม ต. 

ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ 

ที่ 8 ธันวาคม เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บ้านห้วยเกิด อ. 

แม่อาย จ.เชียงใหม่ เสก-เปิดวัดวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  

เวลา 10.30 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา- 

ภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง ต.ปงต�า อ.ไชย-

ปราการ จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 

ธันวาคม เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง อ.ฝาง. จ. 

เชียงใหม่ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2020 เวลา  

10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน

ติดต่อกองบรรณาธิการ
E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ที่นี่มีนัด
] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจ 

เข้าร่วมฝึก “สํารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” 

ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 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 เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกสํารวม 

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์  

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้นํา 

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 ที่วัดแม่พระลูกประคํา กาลหว่าร์ ตลาดน้อย 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม

ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อตีโต เปดรอน และ

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของ

คุณพ่อออกัสติน ยะรัตน์ ไชยรา ฉลอง 50 ปี ชีวิต

นักบวชของภราดาโรเบิร์ต ปาเนตโต วันเสาร์ที่ 7 

ธันวาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญยอห์น 

บอสโก กรุงเทพฯ 

] ชุมนุมศิษย์เก่าและฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล 

นครสวรรค์ โอกาสครบ 20 ปี 

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2019 

 เวลา 18.00 น. พิธีมุทิตาจิตแด่อดีตอธิการ

 เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

วันอังคารที่ี 10 ธันวาคม 2019 

 เวลา 10.00 น. มอบผ้าป่าให้บ้านเณรผ่านทาง

 พระคุณเจ้า

 เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

 บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

 เป็นประธาน

 เวลา 13.00 น. เริ่มแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 

 ศิษย์เก่าท่ีประสงค์จะพักท่ีบ้านเณรติดต่อ 

คุณพ่อสมสุข โทร. 08-0903-3281

] 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 

รับศีลเจิมเพื่อพละกําลังทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ 

คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สําหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

เสกสุส�น
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) 

V วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อ.เสนา  

จ.พระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 31 ธันวาคม  

 สวดโลกใหม่ เวลา 15.30 น. 

 พิธีมิสซา เวลา 16.00 น. 

สงัฆมณฑลราชบรุี
V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี  

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พิธีมิสซาในสุสาน เวลา 

10.00 น.

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

ร่วมด้วยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุข

สังฆมณฑลเชียงราย โดยมีอธิการเจ้าคณะธรรมทูต 

อิเดนเตส พระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษร่วมในพิธี

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019

 สถาบันอิดแห่งพระคริสต์ พระผู้ไถ่ ธรรมทูต 

อิเดนเตสหญิงและชาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 

ค.ศ. 1959 ที่เกาะเทเนรีฟ ประเทศสเปน ผู้ก่อตั้งคณะ 

เป็นฆราวาสชาวสเปน ทีเ่ป็นนักปรชัญาและนักเทววิทยา 

ชื่อแฟร์นาโด เรียโลว์ ปาร์ลดาล เกิดเมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม ค.ศ. 1923 ถึงแก่กรรมวันที่ 6 ธันวาคม 

ค.ศ. 2004 ที่บ้านพักของคณะ ที่นิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมอายุ 81 ปี 

 จิตตารมณ์ของคณะ ได้ยึดถือเอาคําสอนของ

พระเยซูเจ้าที่ว่า “จงเป็นคนดีบริบูรณ์ ดั่งพระบิดาเจ้า

สวรรค์ ทรงเป็นความดีบริบูรณ์” (มธ 5:48) ด้วยการ

ละทิ้งนํ้าใจตัวเอง แบกกางเขนของตนและติดตามพระ

คริสตเจ้าด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก โดย

การดําเนินชีวิตที่ดีและสํานึกอยู่เสมอว่า เราเป็นลูกของ

พระบิดา และเป็นลูกของแม่พระด้วย

 ภารกิจและงานของคณะ 1. ดําเนินชีวิตอยู่

พิธีเสกและเปิดวัดใหม่ (ต่อจากหน้า 2)

ร่วมกันภายในคณะด้วยการช่วยเหลือ และพัฒนาชีวิต

ภายในของกันและกันภายใต้การภาวนาในรูปแบบของ

คณะ 2. รับใช้และช่วยเหลืองานของพระศาสนจักร 

ท้องถิน่ในทุกรปูแบบ ตามทีพ่ระสงัฆราชของสงัฆมณฑล

นัน้ๆ มอบหมายให้ เป็นพิเศษในงานพัฒนาชีวิตภายใน

ของเยาวชนชาย-หญิง งานอภิบาล งานจัดการศึกษาใน

ทุกระดับ งานพยาบาลและดูแลรักษาสุขภาพ รวมไปถึง

งานเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาส เป็นต้น 

 วัดพระเมตตา สารภี เกิดจากความฝันของ

บรรดาธรรมทูตอิเดนเตส ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเอดู อาร์- 

โด คณุพ่อคมกฤช อนามนารถ และบราเดอร์ธรีวทิย์ 

รวมถึงสมาชิกปัจจุบันทุกคนที่เข้ามา 

สร้างบ้านเมื่อ 13 ปีที่แล้ว อยากเห็น 

แผ่นดินสารภีแห่งนี้ มีคริสตชนเกิดขึ้น 

และมีวัดสักหลังหนึ่ง เพ่ือรวมจิตใจของ 

บรรดาสัตบุรุษผู ้มีความเชื่อในพระเจ้า  

ได้มีสถานที่สําหรับประกอบศาสนกิจ 

รวมถึงเป็นสถานที่เล็กๆ เพื่อฟื้นฟูชีวิต 

และเรยีนรูคํ้าสอนของพระศาสนจักร จาก 

การทุ ่ม เททํางานอย ่างหนักในการ 

แพร่ธรรมของสมาชิกคณะธรรมทูตอิเดนเตส ทําให้มี 

จํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย จึงก่อตัวเป็น 

กลุ่มคริสตชนกลุ่มเล็กๆ ขึ้น ซึ่งปกติแล้วทางคณะจะใช้ 

วัดน้อยของคณะเป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาซึ่ง 

ปัจจุบันวัดแห่งนี้ไม่สามารถรองรับคริสตชนที่เข้ามา 

ร่วมมิสซาได้ทั้งหมด จากความร่วมมือของทุกคนที่

ปรารถนาให้วัดที่เป็นฝันนั้นกลายเป็นความจริง และ

เป็นสถานท่ีท่ีทุกคนได้สัมผัสถึงความรักความเมตตา

ของพระเจ้า และจากความฝันของบรรดาสมาชิกอเิดนเตส 

และของบรรดาสัตบุรุษที่นี่ ซึ่งวันนี้ความฝันนี้ได้กลาย

เป็นความจริง       รายงานโดย	คุณไชโย	กิจไกรลาศ



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำาวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019

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

เสกสรร กองคํา 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

หน้า 17

 โดย... เงาเทียน

 สวัสดีครับน้องๆ เยาวชนที่รัก เสียงเยาวชนฉบับที่แล้ว พี่ได้พูดถึงสมณลิขิต 

เตือนใจ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ (CHRISTUS VIVIT) ซึ่งคําเตือนใจของพระ

สันตะปาปายังคงทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนๆ เยาวชนของเราหลายคนก็มีโอกาสได้อ่าน 

แล้วนะครับ และท่ีสําคัญหลายสังฆมณฑลยังได้จัดอบรมบรรดาเยาวชนเก่ียวกับเน้ือหา

ของสมณลิขิตเตือนใจ (CHRISTUS VIVIT) นี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรม 

แบ่งปันเกี่ยวกับสมณลิขิต “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” เนื่องในโอกาสวันเยาวชน 

แห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 โดยมีคุณครูภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ และ

คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน เป็นวิทยากร ที่วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย 

จ.ราชบุรี โอกาสนี้มีเยาวชนจากวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 

52 คน

 

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับสมณลิขิตพระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 

(Christus Vivit) ให้กับเยาวชนแขวงศรีราชา เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความ

สําคัญของตนเอง การมีตัวตนอยู่ในพระศาสนจักร และบทบาทหน้าที่ของเยาวชน 

ในสมัยปัจจุบันผ่านทางคําสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อีกทั้งยังเตรียม

จิตใจในการต้อนรับพระสันตะปาปาที่เสด็จมา

 และพี่เชื่อว่ายังมีอีกหลายที่ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ โดยเฉพาะในช่วง

โอกาสพิเศษแบบนี้ ที่  “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนไทยอย่าง 

เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ตามค�าเชิญของรัฐบาลไทย 

และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...”  พ่ีขอเชิญชวนนะครับ  

อยากให้น้องๆ อีกหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่าน ได้ศึกษาสมณลิขิตเตือนใจเล่มนี้  

ลองหาอ่านดูนะครับ แล้วน้องจะรู้ว่า พระศาสนจักรรักน้องๆ เยาวชนมากมายแค่ไหน 

น้องๆ สามารถติดตามข้อคิดจากสมณสาส์นนี้ได้จากเพจ FB : Cbct Catholicyouth 

Thailand หรืออีกหนึ่งเพจที่น่าสนใจครับ FB : Christus Vivit Thailand และ 

ในโอกาสที่เรารับเสด็จสันตะบิดร - สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย 

เชิญชวนน้องๆ ร่วมใจภาวนาเพื่อพระองค์ นําพระพรและความเชื่อ ความร้อนรนใหม่

มาสู่คริสตชนไทย ให้พวกเขาสัมผัสกับความรัก พบมิตรภาพที่งดงาม และพร้อมใจ

กันประกาศความรักนี้ต่อไปให้กับทุกคนนะครับ แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชน

ฉบับหน้า....สวัสดีครับ 

 ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อทินกร ลาทู และ

คณะกรรมการเยาวชนเขต 1 ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนคาทอลิกเขต 1 สังฆมณฑล

เชียงใหม่ “CHRISTUS VIVIT & CHIANG MAI YOUTH” “Christ is alive and 

he wants to be alive” วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 ที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่จํานวน

เยาวชนประมาณ 140 คน
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เปิดความประทับใจกับเส้นทางพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จฯ ตอน 1
 ผมมักยืนอยู่ด้านหลัง  
เฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วย
สีหน้าสงบ ด้วยสัญชาตญาณ

มหากรุณาธิคุณสนพระทัยในครั้งนี้กันถ้วนหน้า หายเหนื่อยกันเลยครับ
3. “ให้รักเป็นสะพาน” งานที่ไม่ได้รับคำาสั่ง แต่กลายกลับเป็นคำาที่อยู่ในใจ
ของใครหลายคน
             เนื่องจากการเตรียมรับเสด็จพระสันตะปาปาต้องเป็นความลับจนกว่าจะ
สามารถบอกได้ในเวลาเหมาะสม แต่ผมเช่ือว่า โดยความเป็นผู้ใหญ่ของแต่ละคน 
และมารยาทที่มีย่อมรู้ดีว่าอะไรควรทำาไม่ควรทำา คงเป็นการดีที่เราจะมีเพลง
ภาษาไทย สำาเนียงท่วงทำานองแบบไทยผสมความเป็นสากล ขับร้องโดยนักร้อง
อาชีพซึ่งเป็นคาทอลิก และนักดนตรีที่รู้จักระบบของการทำาดนตรี งานที่ใช้ใน
แบบคุณภาพสูง โดยหลักคิดท่ีมีและความต้ังใจ ผมก็ไม่รออะไรแล้ว เพราะคำาตอบ
ที่มีจะใช้ไม่ใช้ ผมก็จะใช้ในงานสื่อมวลชนนี้แหละ
 เส้นทางของคำาว่า “ให้รักเป็นสะพาน” ก็ถูกทอดยาวออกไป สู่การเป็น   
Theme Song สู่การเป็นคอนเสิร์ต สู่การนำาไปร้อง Cover เป็นภาษาสเปน ภาษา
เวียดนาม สู่การเข้าใจเรื่องราวการเสด็จมาของสมเด็จพระสันตะปาปาได้อย่าง
ง่ายๆ ผมเชื่อว่านอกจากนั้นคำานี้จะมีพลังและอยู่ในใจในความทรงจำากับการมา
ของพระองค์ครั้งนี้ต่อไป
4. “ดราม่า ยิ่งหนัก ยิ่งประทับใจ ยิ่งทุกข์มาก ยิ่งสร้างแรงขับเคลื่อนได้มาก
ขึ้น”
 เราอาจจะหวังความสมบูรณ์แบบของงาน และการไม่ขัดแย้งกัน แต่
ชีวิตจริงไม่ใช่ งานทุกงานย่อมมีเส้นทางที่ต้องฝ่าฟัน ยิ่งงานใหญ่แค่ไหน ร่วมมือ 
ร่วมแรงกับคนเยอะเท่าใด ปัญหาย่อมงอกเงยตามนั้น
 ฉากดราม่ามาตั้งแต่ก่อนงานแล้ว การปล่อยข่าวไม่กรอง จนถึงวันก่อน
งานที่มีข่าวหลุด ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่า 100 เปอร์เซ็นต์ไม่หลุดจากสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทยแน่ แต่เมื่อมีข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับสื่อ เราคงพูดแบบนั้น 
ไม่ได้ นอกจากจะอ้าแขนรับ มีดราม่ามากมาย โดนด่าตรงๆ แรงๆ ก็มี โดน 
กลั่นแกล้งบ้างก็น่าจะไม่ผิด โดนสื่อบางสำานักหาวิธีเล่นงานบ้างทั้งๆ ที่เราก็ยัง
หาสิ่งที่เราผิดต่อเขาไม่เจอ ฯลฯ เล่าชัดๆ ก็ได้ แต่ผมไม่เห็นประโยชน์มากนัก 
ที่จะมานั่งฟูมฟาย หาคนผิด ขอบคุณสิ่งทุกข์ใจ สิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นดีกว่า เพราะ
ในมุมหนึ่งมันสอนเราเรื่องมิตรแท้ มันสอนเราเรื่องทีมงาน และผมเชื่อว่า
ทีมสื่อมวลชนทุกคน กดดันมาก หลายคนเสียน้ำาตา หลายคนไม่ได้พักผ่อน 
ให้เพียงพอ ตัวผมเองก็ทำามิสซาจริงๆ ก็ไม่จบแหละ แต่นั่นคือ เราอาจจัดเวลา
ผิดเอง หน้าที่หลักยังต้องไปต่อ หน้าที่รองก็อย่าบกพร่อง
 เมื่อวันเวลาผ่านไป เป้าหมายต่างหากที่เราเดินทางมาถึง แม้ว่าสองข้าง
ทางจะเจออุปสรรค แต่อุปสรรคเป็นบทพิสูจน์ใจเสมอ มากไปกว่านั้นคือ เราเชื่อ
ใช่ไหม ว่าพระอยู่กับเรา
5. “ได้ร่วมงานกับพลังบวก”
                   งานสื่อพาผมก้าวออกมาจากรั้วแคบๆ ที่ชื่อว่า คาทอลิก เราเดินทาง
ไปยังงานสื่อในระบบของภาครัฐ เดินทางต่อไปยังระบบสื่อของวาติกัน ย้อนกลับ
มาในการร่วมมือกับสื่อช่องต่างๆ ทั่วประเทศ นักข่าวจากทั่วโลก การสัมภาษณ์ 
การนำาเสนอข่าว ระบบข่าวสารที่ทันสมัย ฯลฯ คนเหล่านี้ยิ่งร่วมมือยิ่งเห็น 
พลังบวก
 มากไปกว่านั้น เราเดินเข้าไปหาโรงแรมที่บรรดาสื่อจากวาติกันจะมาพัก 
เราเดินเข้าไปหาคนที่มีน้ำาใจดี ลูกศิษย์ลูกหา คนมากฝีมือมีความสามารถ ดึงมา
ร่วมงานกันแบบอาสาสมัคร มีที่พัก มีอาหาร มีเสื้อให้ แต่ไม่มีค่าตอบแทนนะ 
เรายังต้องเดินเข้าไปหาอีกหลายคนเพื่อประสานงาน และทำาให้สมบูรณ์ หลายคน
ที่เอ่ยมานั้นเป็นพลังบวกจนน่าตกใจ และที่สุดเมื่อวันสุดท้ายของการประทับอยู่
ที่ประเทศไทยของพระสันตะปาปา หลายคนที่ร่วมไปส่งพระองค์ท่านที่สนามบิน 
ผมเห็นน้ำาตาที่เอ่อล้นอยู่ที่เบ้าตา ผมเองก็แทบกลั้นไว้ไม่อยู่เหมือนกัน ทุกคน
ผูกพัน หัวหน้าหน่วยข้าราชการที่ร่วมงานกับผมพูดทีเล่นทีจริงว่า “โป๊ปมาอีก
ได้ไหม” ช่องรวมการเฉพาะกิจคนหนึ่งบอกกับผมว่า “ประทับใจที่สุด เป็นบุญ
มากที่ได้ร่วมงาน ท่านมีบารมีมาก”
             แม้ว่าพระสันตะปาปาจะจากเราไปเพื่อไปทำาภารกิจสำาคัญและยิ่งใหญ่กว่า 
แต่ผมเชื่อว่าเราจะไม่ลืมความประทับใจตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในแผ่นดินถิ่น 
ขวานทองของเรา
 (ตอนหน้า อีก 5 ความประทับใจรออยู่)

บรรณาธิการบริหาร

ของบาทหลวงท่ีทำางานด้านส่ือ จึงมีความผสมกลมกลืนกันของภาพและความเช่ือ 
ของสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ากับศรัทธาที่มีอยู่เต็มหัวใจ แน่นอนว่าเทคนิคต้อง
ดำาเนินไปตามครรลอง แต่มีทุกอย่างกับดำาเนินไปตามน้ำาพระทัยของพระ
 เมื่อรถที่สมเด็จพระสันตะปาปานั่ง เสด็จผ่านไป ณ ที่ใด กล้อง รอยยิ้ม  
เสียงร้องตะโกนเซ็งแซ่ ทุกคนต้องการที่ที่ใกล้ที่สุด ไม่ผิดเพราะทุกคนต้องการ
ชื่นชมพระบารมี แต่มากไปกว่านั้น คือความเหน่ือยล้าของชายอาวุโสคนหนึ่ง  
เพราะเขารู้ว่า ทางข้างหน้าคือประชาชนท่ีมารออย่างใจจดใจจ่อ ท่ีทุกการประสาน-
งานต้องการความแม่นยำาลงตัว จะหน่วยการถวายงาน หรือหน่วยการอารักขา 
จะหน่วยงานพิธีการ หรือหน่วยงานรองรับประชาชน ผมมีบทรำาพึงเบาๆ กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “สำาหรับบางคนมันคือเหตุการณ์หนึ่ง แต่สำาหรับเราคริสตชน
มันคือชีวิต ความเชื่อ” สื่อมีหน้าที่เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้เข้าไปที่สุด แม่นยำาที่สุด 
จับต้องได้ และมีภาพของผู้นำาที่ไม่ใช่ผู้นำาฝ่ายโลก แต่เป็นผู้นำาแห่งจิตวิญญาณ 
ผู้โอบกอดโลกไว้ด้วยความเชื่อมั่นถึงสันติสุขที่ทุกคนปรารถนาจะให้เกิดขึ้น
           ในงานสื่อมีสำานักสื่อมากมายมาสัมภาษณ์ อยากฟังความคิดเห็น อยาก
ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นหน้าที่ แต่ในมุมหนึ่งผมก็ต้องถามตัวเองเหมือนกัน
ว่า ตลอด 4 วันแห่งการมาเยี่ยมเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เราคิด
อย่างไร เราได้อะไรที่สอนชีวิต หรือมีประสบการณ์ที่พอจะแบ่งปันได้บ้าง ผมจึง
อยากจะบันทึกไว้ถึง 10 ความประทับใจในใจคนรับผิดชอบงานสื่อ ต่อการมา
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
1. ความประทับใจท่ีผมให้เป็นเบอร์แรกเลยคือ “เห็นพระองค์ แม้ว่าพระองค์
จะไม่ได้เห็นเราเลยก็ตาม”
 ตลอด  4  วันในฐานะที่ทำางานสื่อผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่มีโอกาสดี เรา
ตามเสด็จ จัดการการข่าวต่างๆ ร่วมไปกับผู้นำาทั้งภาครัฐ และวาติกัน ผมเห็น
เหตุการณ์ข้างหน้า ผมเข้าใจเหตุการณ์ข้างหลัง ผมบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น ผมร่วมไป
กับทุกจุดทั้งจุดที่สามารถจัดการได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กับบางจุด หรือแทบจะ
กลายเป็นเรื่องยากทันทีในบางจุด นั่นไม่ใช่สาระสำาคัญ สำาคัญคือ เราเห็นความ
เรียบง่ายของพระองค์ ในยานพาหนะ ชุดที่สวมใส่ การไม่ทำาเรื่องง่ายให้เป็น 
เรื่องยาก รอยยิ้ม และความรักในผู้คน เราเห็นสิ่งที่พระองค์เป็น สิ่งที่พระองค์
สอน มีสื่อหนึ่งมาถามผมว่า คำาสอนไหนที่คิดว่าดีที่สุด ทรงพลังที่สุด ผมตอบ
เรื่องนี้ง่ายมาก ผมตอบว่า “ก็ชีวิตของพระองค์นั่นเอง”
            ผมไม่ได้จับมือ จูบแหวน ถ่ายรูปคู่ รับของที่ระลึก ไปยืนใกล้ๆ แต่ผม
ได้เห็นพระองค์ชัดที่สุด ผ่านทางแบบอย่างที่พระองค์ปฏิบัติซ้ำาไปซ้ำามาในทุกๆ 
ที่ที่พระองค์ย่างเหยียบไป แต่ไม่หรอกครับ โลกไม่ได้โหดร้ายเกินไป ผมได้รับ 
สิ่งหนึ่งที่ในวันบวชครบ  25 ปี (ในปีหน้า) ผมคงเล่าให้ฟังถึงสิ่งนี้ ที่ได้รับมา 
เป็นพิเศษ
2. การเสด็จมายังราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
“พระองค์ทุบสถิติหลายอย่าง และสร้างบันทึกหน้าหนึ่งให้กับความทรงจำา 
ที่ดีของเราคริสตชน”
 ตลอดระยะเวลา  4 วันและการเตรียมงานก่อนหน้านั้น เรามีหลายสิ่ง
หลายอย่างที่ต้องถือว่า แค่ตัวเลขก็มหาศาล  จำานวนของคน ในจุดต่างๆ กับ  
ช่วงเวลาเพียงวันเดียวบัตรเข้างานทุกจุดเต็ม ล้น เกิน จำานวนนักขับร้องกับการ
รวมตัวช่วยงาน 1,100 คนไม่ธรรมดา และคงหายากมากที่จะมีแบบนี้อีก จำานวน
ของที่ระลึกแบบทางการ (อันนี้ทางการนะครับ ไม่นับรวมในระดับสังฆมณฑล 
หรือผู้สนใจทำามาสร้างสีสัน) สินค้าเกี่ยวกับพระสันตะปาปาทำาออกมาเท่าไหร่ก็
ขายไม่เหลือ ยิ่งวันอาทิตย์ใกล้งาน สื่อมวลชนกับฝ่ายบริการของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ทราบดีถึงความหัวหมุน หน้างานไม่ต้องพูดถึง ระดมคนมาขาย 
เท่าไหร่ก็ไม่พอ การทำางานที่ให้ความสำาคัญกับคำาสอนของพระสันตะปาปา  
คอนเสิร์ตและการรวมตัวของศิลปินคาทอลิก รวมทั้งบทเพลงที่มาสานต่อและ
ร่วมใจกัน ตอนนี้ทุกคนพร้อมรบช่วยพระศาสนจักรกันอย่างภาคภูมิใจ และ 
เต็มที่ ฯลฯ และสถิติที่ผมภาคภูมิใจคือ หนังสือประกอบพิธี 80,000 เล่ม 3 จุด 
4 วันในการทำาต้นฉบับ และส่งพิมพ์
 ความภูมิใจมากไปกว่านั้นที่อยากจะเล่าให้พี่น้องได้ร่วมภาคภูมิใจคือ มี
การปรารถนาจะได้หนังสือเล่มนี้ จากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พวกเรารู้สึกสำานึกในพระ
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“อุดมส�รอินโรม” ซิสเตอร์พรพิรุณ  

จันทร์เด่นดวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

เดินทางไปประชุมสมัชชาคณะที่กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี และมีโอกาสได้ร่วมพิธีมิสซา

ปิดการประชุมสมัชชาลุ่มนํ้าอเมซอน โดย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็น 

ประธานพิธี ซิสเตอร์บอกว่าไม่มีโอกาส

ต้อนรับพระองค์ที่ประเทศไทย จึงถือโอกาส

นี้เข้าร่วมมิสซากับพระองค์ และซิสเตอร์ได้

นําอุดมสารฉบับพิเศษพระสันตะปาปาจะ 

เสด็จเยือนประเทศไทยไปให้สมาชิกท่ีมาร่วม

ประชุมได้ชื่นชม วันที่ 28 ตุลาคม 2019 

“สัมมน� - ฟื้นฟูจิตใจ” วันที่ 24-26 ตุลาคม 2019 คุณพ่อธนันชัย  

กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ จัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะ

กรรมการผู้สุงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อ “แบ่งปันการจัดตั้งกลุ่ม 

BEC” วิทยากรโดยคุณครูรัตนา กิจชลวิวัฒน์ หัวข้อ “การดําเนินชีวิตคริสต-

ชนควรเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน” วิทยากรโดยบิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  หัวข้อ 

“ชีวิตคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กับงานแพร่ธรรม” วิทยากรโดยคุณพ่อประสิทธิ์ 

ใหม่เพียรวงศ์ ที่ Villa Reina รีสอร์ท เขาใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 23 ท่าน

“ฉลองภ�ยใน” คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น 

ลาดพร้าว เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองภายใน 50 ปี วัดราชินีแห่ง

สันติสุข สุขุมวิท 101 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019 ก่อนมิสซามีการสวด 

สายประคํารอบวัด และหลังจากประธานอวยพร มีการแห่เทิดเกียรติแม่พระ

ส่งภ�พข่�วได้ที่กองบรรณ�ธิก�รอุดมส�ร 
E-mail: udomsarn@csct.or.th, udomsarn@cbct.net, 

udomsarn@gmail.com ไฟล์ .jpg คว�มละเอียด 3MB ขึ้นไป 
ยืนยันก�รส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805 

คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณปิดเดือนแม่พระ

แห่งลูกประคํา ค.ศ. 2019 ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง 

อ.สามพราน จ.นครปฐม วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 19.00 น.



ปีที่ 43 ฉบับที่ 48 ประจำ�วันที่ 24-30 พฤศจิก�ยน 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

คำ�สอนสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ตอนที่ 15 สมัคร ม�อ�ส� 
 พ่ออยากถามว่ามีคริสตชนจํานวนเท่าไหร่ที่เป็นอย่างเช่นพวกท่าน 

ในประเทศอิตาลี มีอาสาสมัครกี่คน!  นี่คือสิ่งที่สวยงาม!  นี่เป็นความเป็น 

หนึ่งเดียวกัน มีการแบ่งปันเวลาของเราให้กับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้ท่ีเดือดร้อน 

การรับใช้ผู้อื่นโดยเป็นอาสาสมัคร งานเมตตาธรรม การเยี่ยมเยียนคนป่วย  

เราต้องแบ่งปันกับผู้อื่นเสมอ ไม่ใช่สนใจแต่เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของตนเอง

เท่านั้น

 การเข้าเฝ้าทัว่ไปกบัสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิ วนัพุธท่ี 21 สงิหาคม 

ค.ศ. 2019 ค�าสอนจากบทอ่านกิจการอัครสาวก (4:32-35)

“แสวงบุญคณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล ฉลอง 350 ปี  
มิสซังสย�ม”   วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2019 คณะภราดา

เซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย นําโดยภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์  

อธกิารเจ้าคณะฯ และคณะภราดาได้แสวงบุญร่วมกันในเส้นทางแห่งมชิชันนารี  

ที่วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง เขาใหญ่ และวัดนักบุญยอแซฟ  

อยุธยา โดยได้รับเกียรติจากบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมเสวนาหัวข้อ “พันธกิจของคณะเซนต์คาเบรียล

ต่อพระศาสนจักรไทย 350 ปี มิสซังสยาม” และมีการเตรียมความพร้อม

สําหรับการประชุมสมัชชาแขวง (Provincial Chapter) ที่กําลังจะเกิดขึ้นอีก

ด้วย

“ฉลองสุวรรณสมโภชแห่งก�รปฏิญ�ณตน ของภร�ด�หลุยส์ สุรสิทธิ์ สุขชัย” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์  

จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี พร้อมด้วยบิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสุวรรณสมโภช (50 ปี) แห่ง 

การปฏิญาณตน ของภราดาหลุยส์ สุรสิทธิ์ สุขชัย ร่วมด้วยพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง คณะผู้บริหารและครูในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก  

ที่วัดเดลโรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา


