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“Come and See : มาดูซิ” 
ชุมนุมเยาวชนคาทอลิกสหพันธ์

อธิการเจ้าคณะนักบวชฯ



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 51 ประจำาวันที่ 15-21 ธันวาคม 2019 หน้า 3

 ค่ายชุมนุมเยาวชนคาทอลิกสหพันธ์อธิการ 

เจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 โอกาสฉลอง 350  

ปี มิสซังสยาม หัวข้อ “Come and See” และร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับเยาวชน ณ อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็น

ประธาน 

	 วัตถุประสงค์ของการชุมนุมต้องการให้

เยาวชนมีมิตรสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า	 สร้างมิตรภาพ

ระหว่างเยาวชนและนักบวช	 และกระแสเรียกของผู้รับเจิม

ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ร่วมกับนักบวช	25	คณะ	กิจกรรม

สุดพิเศษในคืนแรกคือการรับฟังสมณดำารัสก่อนนอน

จากสมเด็จพระสันตะปาปาพร้อมการสวดสายประคำา 

(ท่ีพระองค์ทรงเสก)	 วันท่ีสองมีเยาวชนมาสมทบเพ่ิมเติม

และมีการเฝ้าศีลมหาสนิทและรับศีลแห่งการคืนดี	

	 เช้าวันที่	22	 เยาวชนเดินเท้ากว่า	5	กิโลเมตร	

ไปยังอาสนวิหารเพื่อร่วมพิธีพร้อมกับเยาวชนที่มีความ

บกพร่องทางด้านร่างกาย	 หูหนวก	 ตาบอด	 มือเท้าลีบ	 

พิการซ้ำาซ้อน	 เยาวชนชายขอบ	 กำาพร้า	 ติดยาเสพติด

และเอชไอวี	 ที่รออยู่ที่นั่น	 และโอกาสนี้คุณพ่อบุญเลิศ  

ปณีตัธยาศัย	 ผู้แทนสหพันธ์ฯ	 ถวายสมณดำารัสฉบับแปล 

ภาษาไทยใส่กรอบ

หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับเยาวชน 

ในอาสนวิหารอัสสัมชัญ	บางรัก	สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส	ได้ทรงทักทายและอวยพรเยาวชน				เยาวชนคนแรก 

นางสาวสิริธร ครองทรัพย์	 ถวายมาลัยข้อพระกร	

เยาวชนพิการทางสายตาได้ถักขึ้นจากผ้าไหมพรม	

หลังจากนั้นสวมกอดพระสันตะปาปาด้วยความปีติ	

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเช็ดน้ำาตาของความปีติ 

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์	 สิริธรเป็นเยาวชนอยู่ในศูนย์

ฝึกอาชีพหญิงตาบอด	 สามพราน	 ภายใต้มูลนิธิช่วย 

คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	 

ซึ่งมีซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	 (ซาเลเซียน 

หญิง)	เป็นผู้ดูแล		โดยนางสาวสิริธร	เพิ่งกลับใจมานับถือ 

ศาสนาคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	 และรับศีลล้างบาป

หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะร่วมพิธีในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

เด็กหญิงประภาพร  ชาภิรมย์ ตัวแทนเยาวชน 

ด้อยโอกาสและกำาพร้า	 ถวายปกหนังสือทำาวัตรแด่สมเด็จ 

พระสันตะปาปา	 พร้อมด้วยนายรัชพล อุดมสมบูรณ์ 

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน	 ศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ดอนบอสโก	 แผนกการพิมพ์	 ในระดับ	 ปวช.3	 นับถือ 

ศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิกต้ังแต่กำาเนิด	(ครอบครัว 

เป็นคาทอลิก)	แก้บาปและรับศีลมหาสนิทเป็นประจำา

รวมทั้งนายปิยะ เมียงแล	 ผู้พิการทางด้าน

การเคลื่อนไหว	 ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่	

พัทยา	ในระดับเตรียมวิชาชีพ	และการศึกษานอกโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และนายภูวนาท น้ำาจันทร์	 ผู้พิการด้าน 

สติปัญญา	 ศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่	 พัทยา	

แผนกคอมพิวเตอร์สำานักงาน	ในนามมูลนิธิคุณพ่อเรย์	

ความปลื้มปีติยินดี	 ความกล้าหาญและรอยยิ้ม

แห่งมิตรภาพ	 ที่เห็นและสัมผัสได้ระหว่างเยาวชนและ

“Come and See” ชุมนุมเยาวชนคาทอลิกสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย

องค์สมเด็จพระสันตะปาปา	 ก็คือฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม	

เมล็ดพันธุ์แห่งกระแสเรียกของบรรดาผู้รับเจิมที่หว่าน

ลงในหัวใจของบรรดาเยาวชน	 ดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะ

ตอบรับกระแสเรียกนี้	 ดังหัวข้อการชุมนุมในครั้งนี้ที่ว่า	

“Come	and	See”	“มาดูซิ”	(ยน	1:39)	

 คุณพ่อนพดล ยอแซฟ	 พระสงฆ์คณะซาเล-

เซียน	ผู้ประสานงาน	งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกสหพันธ์ฯ	 

กล่าวกับอุดมสารว่า	 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ได้ทรงเสกสายประคำา	 และประทานสมณดำารัสแก่เยาวชน

คาทอลิกท่ีร่วมชุมนุมของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวช

ในประเทศไทย

	 สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย	

จัดการชุมนุมเยาวชนคาทอลิกของสหพันธ์อธิการ 

เจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 20-23		 

พฤศจิกายน	 2019	 ที่โรงเรียนพระแม่มารี	 สาทร	 มี

เยาวชนประมาณ	 400	 คน	 ที่มาจากโรงเรียนคณะ

นักบวชต่างๆ	 	 ในวันที่	 20	พฤศจิกายน	 	 สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิส	 ได้ทรงเสกสายประคำาให้กับเยาวชน 

ท่ีร่วมชุมนุม	และเวลาประมาณ	20.00	น.		ณ	สถานเอก- 

อัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาประทานสมณ

ดำารัส		ผ่านทางวีดิโอคลิปประมาณ 

5	นาที	ให้กับเยาวชนท่ีร่วมชุมนุม	

เยาวชนทุกคนรู้สึกปลื้มปีติ	

	 สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสได้ประทานลายพระหัตถ์ 

บนเสื้อชุมนุมเยาวชนคาทอลิกฯ 

วันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2019 

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณท่ี

อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 มีกิจกรรม

แฟนพันธุ์แท้สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส	 เยาวชนได้ร่วม 

กิ จ ก ร ร มนี้ บ ริ เ วณ โร ง เ รี ย น 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานสมณด�ารัสแก่เยาวชน
งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย
โอกาสครบรอบ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยามและการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

	 เยาวชนที่รัก	พ่อทราบว่าในคำ่าคืนนี้พวกลูกๆ	กำาลังตื่นเฝ้าภาวนาอยู่	และพ่อก็ทราบว่ามีอีกหลายคน

ที่กำาลังเดินทางมาที่นี่	การภาวนาและการเดินทางเป็นสิ่งสวยงาม	ในชีวิตเราต้องทำาทั้งสองอย่างนี้	จงเปิดหัวใจ

ให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ประทานพละกำาลัง	 ให้ก้าวเดินเพราะว่าคนเราไม่ควรอยู่ไปวันๆ	 เยาวชนไม่ควรจะ

เกษียณอายุตอนอายุยี่สิบปี	 แต่ต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆ	 ไปให้ไกล	 ไปให้สูง	 ลูกบางคนอาจจะบอกว่า	 “คุณพ่อ	 

ลูกเป็นคนอ่อนแอและล้มลง”	 นี่ไม่สลักสำาคัญอะไรหรอก	 มีเพลงของคนแถบเทือกเขาแอลป์ที่ว่า	 “เคล็ดลับ 

ในการขึ้นภูเขาไม่อยู่ที่การไม่ล้มลงแต่อยู่ที่การลุกขึ้นต่างหาก”	 พ่อขอแนะนำาสองสิ่งนี้	 สิ่งแรกคืออย่าล้มแล้ว 

ล้มเลย	เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นทันทีหรือให้ผู้อื่นช่วย	สิ่งที่สองคืออย่าปล่อยชีวิตไปวันๆ	แต่จงใช้ชีวิตให้สร้างสรรค์	

ก้าวไปข้างหน้า	ก้าวต่อไปเสมอ	ทำาทุกสิ่งอย่างจริงจัง	แล้วลูกจะมีความสุขพ่อขอยืนยันสิ่งนี้

ขอพระเจ้าอวยพระพร	พ่อสวดภาวนาให้ลูกและขอให้ลูกทำาสิ่งเหล่านี้เพื่อพ่อเช่นกัน

สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย

20	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2019

อัสสัมชัญ	 เพื่อเป็นรางวัลกับผู้ชนะแฟนพันธุ์แท้พระ

สันตะปาปาในโอกาสน้ีด้วย	ผู้ชนะได้รับของประทานด้วย

ความปีติยินดี”

	 การจัดงานชุมนุมคร้ังน้ีเป็นการจัดงานชุมนุม

เยาวชนของสหพันธ์เป็นครั้งแรก	 	มีเยาวชนในสังกัด

ของคณะนักบวชต่างๆ	 25	 คณะ	 จำานวนทั้งสิ้น	 404	

คน	 และยังมีเยาวชนมาสมทบในคืนตื่นเฝ้า	 ระหว่าง 

วันที่	 21-22	 พฤศจิกายน	 2019	 จำานวน	 146	 คน	 

มีคณะกรรมการร่วมจัดงานจำานวน	 175	 คน	 โดยคณะ

กรรมการดังกล่าวเป็นนักบวชจากคณะต่างๆ	 คณะครู

และเยาวชนจิตอาสา	 ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการประชุม	

วางแผนและร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ	 เป็น 

อย่างดี	

	 การจัดงานค ร้ั งนี้ นอกจากจะได้ รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากทางสหพันธ์ฯ	 โดยตรงแล้ว	

ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำาใจดีจากหลายๆ	 คณะ 

และหน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้งแรงกาย	 แรงใจ	 และคำา

ภาวนาจากทุกๆ	คณะ	เป็นพิเศษได้รับความอนุเคราะห์

ในเรื่องสถานที่จัดงานจากคุณแม่เกสร ฉายแก้ว	 ผู้
(อ่านต่อหน้า 4)
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“Come and See” (ต่อจากหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 10)

ปกครองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย	และการบริการที่ดี

เยี่ยมจากคณะผู้บริหาร	คณะครูและนักการของโรงเรียน

พระแม่มารี	สาทร

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาถวายมิสซาสำาหรับเยาวชน ณ อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ

เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักร	 และ

ความยั่งยืนของสันติภาพโลก	ด้วยเหตุนี้	 พระกรณียกิจ

สุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืน 

แผ่นดินไทย	 ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น	 คือ

การพบปะกับเยาวชนของพระศาสนจักรไทย	 ท่ีมาชุมนุม

กันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 และรับแรงบันดาลใจ

จากองค์สันตะบิดร

วันที่	22	พฤศจิกายน	2019	เวลา	12.00	น.	 

เป็นต้นมา	 บรรดาเยาวชน	 คริสตชน	 และประชาชน 

ต่างเดินทางมายังบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 และ

บริเวณโดยรอบ	 เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสที่จะเสด็จมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

สำาหรับเยาวชนในช่วงเย็น	 เยาวชนท่ีเดินทางมาร่วมพิธี 

ในครั้งนี้	 มาจากสังฆมณฑลต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 และ

เยาวชนจากงานชุมนุมเยาวชนสหพันธ์อธิการเจ้าคณะ 

นักบวชในประเทศไทย	 ซึ่งเยาวชนได้เตรียมตัว	 เตรียม 

จิตใจ	 เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา	 ค่่ายชุมนุม

เยาวชน	 ระหว่างวันที่	 20-23	 พฤศจิกายน	 ที่โรงเรียน

พระแม่มารี	 สาทร	 ทั้งนี้	 ไม่เพียงแต่เยาวชนคาทอลิก

เท่านั้น	 เยาวชนที่ต่างความเชื่อก็เข้าร่วมในการเข้าเฝ้า 

สมเด็จพระสันตะปาปาครั้งนี้ด้วย	 นอกจากนี้	 ตลอด

ช่วงเวลาก่อนการเสด็จ	 ได้มีกิจกรรมบริเวณโรงเรียน

อัสสัมชัญ	 ประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากโรงเรียน 

พระหฤทัยนนทบุรี	 การแสดงจากอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	 จากเยาวชนโฟโคลาเร	 และจากสังฆมณฑล

จันทบุรี	จนถึงเวลาประมาณ	15.00	น.	มีเยาวชน	และ

มวลชนที่มารอเฝ้าเตรียมตัวร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

กว่า	7,000	คน	

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ	ในพิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับ

เยาวชน		

“ขอให้เราออกไปเพื่อพบกับพระคริสตเจ้า	

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จมา”	 พระวรสารที่เราเพิ่งจะ

ได้ยินนี้	 เชื้อเชิญให้เราเริ่มก้าวเดินเพื่อมองไปข้างหน้า	

เพื่อพบกับสิ่งที่สวยงามที่สุด	 ที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะ 

ประทานให้เรา	นั่นคือ	การเสด็จมาขององค์พระคริสตเจ้า 

ในชีวิตและโลกของเรา	 ให้เราต้อนรับพระองค์ผู้มาสถิต

ท่ามกลางเราด้วยความชื่นชมยินดีและความรักอัน 

หาที่สุดมิได้	 ซึ่งมีเพียงพวกลูกที่เป็นเยาวชนเท่านั้น

ที่สามารถที่จะทำาได้	 แต่ก่อนที่เราจะออกไปแสวงหา

พระองค์นั้น	เราเองย่อมรู้ดีว่า	เป็นพระองค์เองที่เสด็จมา 

เพ่ือแสวงหาและพบปะกับเรา	 เม่ือพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก 

เราเข้าสู่ประวัติศาสตร์	 จึงจำาเป็นที่จะต้องตอบสนอง

อย่างสร้างสรรค์และค้นคิดทำาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ	 พวกเรา

ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความยินดี	 เพราะเราทราบดีว่า	

พระองค์ทรงกำาลังรอคอยเราอยู่	ณ	ที่นั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่า	 ลูกๆ	 ที่เป็น

เยาวชนนี้คืออนาคตของประเทศชาติและของโลกของ

เรา	 ในวันนี้พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกลูกทำาภารกิจนี้ 

ให้สำาเร็จ	(cf.	Exhort.	ap.	postsin.	Christus	vivit,	

174)	เน่ืองด้วยพระเจ้าท่ีทรงมีแผนการสำาหรับผู้ท่ีพระองค์

ทรงเลือก	 ย่อมทรงมีแผนการสำาหรับพวกลูกแต่ละคน

ด้วยเช่นกัน	 พระเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ทรงฝันที่เชิญ

เรามาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์	 ซึ่งเราต่างต้องร่วมจัด 

เตรียมด้วยกันในฐานะของชุมชนท่ีประกอบด้วยพระเจ้า

และพวกเรา	น่ีเป็นงานเล้ียงในพระอาณาจักรของพระองค์	

ที่ซึ่งไม่มีใครควรที่จะถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง

พระวรสารในวันนี้	 กล่าวถึงหญิงสาว	 10	 คน	 

ท่ีได้ รับเชิญให้มองไปในอนาคตเพ่ือท่ีจะมีส่วนใน 

งานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า	 แต่ปัญหามีอยู่ที่ว่า	 มี

บางคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะพบกับพระองค์	 ไม่ใช่

เพราะพวกเขาผล็อยหลับไป	แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้

จัดหาน้ำามันสำารองซ่ึงเป็นสิ่งท่ีจำาเป็นให้เพียงพอสำาหรับ

ที่จะรักษาแสงไฟจากตะเกียงแห่งความรัก	 พวกเขามี 

ความกระตือ รือร้นและมีแรงขับเคลื่อนท่ียิ่ ง ใหญ่ 	 

พวกเขาปรารถนาท่ีจะตอบสนองต่อการเรียกขององค์

พระผู้เป็นเจ้า	แต่ทีละเล็กทีละน้อย	ไฟของพวกเขากลับ

มอดดับลง	 พวกเขาอ่อนกำาลังลง	 และพวกเขามาถึง 

งานเลี้ยงล่าช้า	

นี่เป็นคำาอุปมาท่ีสามารถเกิดข้ึนได้กับคริสต-

ชนทุกคน	 เมื่อเรารับรู้ถึงการเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้า	

ท่ีให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในพระอาณาจักรของพระองค์	

และแบ่งปันความสุขแห่งพระอาณาจักรนี้กับผู้อื่น	 บ่อย

ครั้งที่เราประสบกับปัญหาและอุปสรรค	ซึ่งเราเองก็ทราบ

ดีว่ามีมากเพียงใด	เมื่อเราประสบกับความทุกข์ยากของ

บรรดาผู้คนที่เรารัก	หรือ	เมื่อเราเผชิญกับความไร้ความ

สามารถในการที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ยากลำาบาก	

เมื่อนั้นความรู้สึกขมขื่นและการขาดความเชื่ออาจจะ

ค่อยๆ	 แผ่ซึมเข้ามาในจิตใจเรา	 และทำาให้จิตใจของเรา

เย็นชาลง	 ขาดความกระตือรือร้น	 และในที่สุดทำาให้เรา

ไปถึงงานเลี้ยงไม่ทันเวลา

เพราะฉะนั้น	 พ่อจะถามพวกลูกว่า	 พวกลูก

ต้องการที่จะคงไว้ซึ่งไฟที่จะส่องสว่างท่ามกลางความ

มืดมนแห่งอนธการของความยากลำาบากหรือไม่	 พวก

ลูกต้องการที่จะตอบสนองการเรียกขององค์พระผู้เป็น

เจ้าหรือไม่	 พวกลูกต้องการที่จะมีความพร้อมในการที่

จะทำาตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่	
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

ข่าวสารประเสริฐของพระสันตะปาปาในประเทศญี่ปุ่น

26 พฤศจิกายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l	 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงหวนคิดถึงความฝันเมื่อ

ทรงพระเยาว์น่ันคือทรงปรารถนาจะไปยังประเทศญี่ปุ่น		

ณ	 เมืองนางาซากิ	พระองค์เสด็จไปให้เกียรติแก่บรรดา 

ผู้รอดตายจากระเบิดอะตอมมิก	 ณ	 อนุสรณ์สถานที่

จารึกชื่อของพวกเขาทั้งหมดเอาไว้	 พระองค์ทรงขอให้ 

ยกเลกิอาวธุนวิเคลยีร์ให้ส้ินไป	ทีเ่มืองนางาซากิ	ณ	พืน้ท่ี 

ที่ระเบิดอะตอมมิกถูกทิ้งลงมาในวันที่	9	สิงหาคม	ค.ศ. 

1945		พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเคร่งขรึมขณะดำาเนิน 

ไปท่ามกลางสายฝน	ได้ทรงทกัทายกบัผูม้ารอคอยพระองค์

ท่ามกลางพายุฝน		ผู้สูงวัยสองคนที่รอดตายจากระเบิด

นำาหรีดช่อดอกไม้มาถวายให้พระองค์ทรงวางหน้า

อนุสรณ์สถานที่จารึกชื่อผู้ตายจากระเบิดในครั้งนั้น			ใน

สุนทรพจน์	 พระสันตะปาปาตรัสว่า	 “สถานที่นี้ทำาให้เรา

ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความเจ็บปวดและน่ากลัวที่เรา

มนุษย์สามารถก่อเกิดกระทำาต่อกันและกัน”	 “สันติภาพ

และความมั่นคงอย่างถาวรของนานาชาติเข้ากันไม่ได้

กับความพยายามที่จะสร้างขึ้นบนความหวาดกลัวต่อ

หายนะซึ่งกันและกัน	หรือคุกคามทำาลายล้างสิ้นสูญ	ดัง

ที่พ่อเชื่อว่าโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นไปได้และ

จำาเป็น	 พ่อขอต่อผูน้ำาทางการเมอืงอย่าลมืว่าอาวุธเหล่านี ้

ไม่อาจปกป้องเราได้จากภัยคุกคามในปัจจุบันที่มีต่อ

ความปลอดภัยในประเทศและนานาชาติ”

l	 จากนั้นพระองค์ทรงขอให้เรายกเลิกอาวุธนิวเคลียร์

และอาวุธทำาลายล้างมหาชนให้หมดสิ้น	 เพราะอาวุธ

เหล่านี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจิตใจแห่งความหวาดกลัวและ

ไม่ไว้วางใจต่อกนั	พระองค์ตรัสว่าอาวธุเหล่านีเ้ป็นพิษร้าย 

ของสัมพันธภาพระหว่างสังคมและหยุดยั้งการหัน

เข้าหากันเพื่อการเสวนา	 พระสันตะปาปาทรงเสนอให้ 

ระงับการใช้เงินไปกับอาวุธเหล่านี้เพื่อนำาไปพัฒนา (อ่านต่อหน้า 11)

สังคมและปกป้องสิ่งแวดล้อม	ตรัสอีกตอนหนึ่งว่า

l	 “ในโลกที่เด็กและครอบครัวนับล้านๆ	 อาศัยอยู่ใน

เงื่อนไขแบบมนุษย์	 เงินทองที่ใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือย	 และ

โชคชะตาผูกโยงไว้กับเจ้าของโรงงาน	 การต้องแสวงหา

ข้าวของรุ่นใหม่ๆ	 ซ่อมแซมบำารุงข้าวของและซื้อขาย

แม้อาวุธแห่งหายนะ	 เป็นเสียงรำ่าไห้แห่งการดูหมิ่นไปยัง
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ประกาศกเพื่อโลกของเรา
“จงกลับใจเถิดอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มัทธิว 3:2)

	 เธอเป็นเด็กหญิงอายุ	16		ปี	ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นที่น่าอึดอัดใจกับ

เพื่อนบางคนและไม่กี่คนที่อยู่ไกลออกไป		 เธอดิ้นรนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศของโลก	 ซึง่อาจเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน	 ค่อนข้างรนุแรงมาก	

แต่เธอพูดออกมาอย่างเงียบสงบ	 และพูดด้วยนำ้าเสียงเย็น	 	 แต่สิ่งท่ีเธออ่าน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของโลก

ทำาให้เราฉุกคิดและหวั่นเกรงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น	 	 สิ่งที่เธอหวั่นกลัว	 และความ

เห็นของเธอเกี่ยวกับวิกฤติทำาให้เธอเกิดแรงบันดาลใจในกลุ่มคนเด็กรุ่นใหม	่

ท่ีแสดงออกในประเทศสวีเดนนั่นคือ	 “การประท้วงหยุดเรียนเพ่ือสภาพภูมิ-

อากาศ”

		 เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วมีเด็กนักเรียน	 1.4	 ล้านคนทั่วโลกตอบรับ

เสียงเรียกของเธอ	 	จากการแนะนำาของเธอ	 เด็กนักเรียนและบรรดาเยาวชน 

ยังคงเดินขบวน	 และเดินขบวนต่อไป	 โดยเรียกร้องให้ผู้นำาทางการเมือง 

ตอบสนองต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กำาลังคุกคามโลกของเราทุกคนอยู่นี้

		 เธอเดินทางจากบ้านในประเทศสวีเดนไปนิวยอร์กโดยทางเรือโดย

ไม่ใช่ทางเคร่ืองบิน	 เพ่ือพูดต่อหน้าสหประชาชาติ	 	 เธอเรียกว่าประเทศและ 

ประชาชนของโลกท่ีรับผิดชอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศเช่นเดียวกับหน้าต่าง	 เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนท่ีร้ายแรง	 ซึ่ง 

นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าเกือบจะปิด

		 เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากบางกลุ่มในจุดยืนและความคิด

ของเธอ	 	 และเธอยอมรับอย่างง่ายดายว่าเธอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์และเป็นแค่

เดก็ธรรมดาคนหนึง่		แต่ข้อความของเธอในท่ีประชุมสหประชาชาตนิัน้ดงัชัดเจน

ว่า	 “พวกเรากำาลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่	 แต่สิ่งที่พวกคุณ

เอาแต่พูดถึงก็คือเรื่องเงินทองและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สิ้นสุด	 กล้าดี

ยังไง!”

		 สำาหรับวัยรุ่นและเยาวชนบนโลกนับล้าน เกรียตา ทุนแบร์ยเป็น

ใบหน้าและเสียงของพวกเขา	เธอนั้นเป็นประกาศกเพื่อโลกอันงดงามของเรา

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความกล้าหาญและความเข้มแข็ง ให้

ลูกสามารถยืนหยัดประกาศความจริง ความถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อตัวของลูกเอง 

แต่เพื่อผู้อื่น และเพื่อโลกที่ลูกอาศัยอยู่ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ความสุขสงบ

และสันติภาพอันแท้จริงสามารถเกิดข้ึนได้ในครอบครัวของลูกและสังคมโลก 

ด้วยเทอญ อาแมน

แก่นการเลือก
	 ชีวิตทุกวันนี้มีให้เลือกเช้าจรดค่ำา
	 แค่เลือกยังไม่พอ
 ต้องเลือกให้เป็นเลือกให้ถูก
	 หากต้องการให้ชีวิตมีคุณภาพ
	 ตั้งแต่การเลือกเล็กน้อยไปถึงการเลือกใหญ่
	 แค่สิ่งของเครื่องใช้อาหารการกิน
	 ก็ต้องเลือกไม่ได้หยุดหย่อน
	 เริ่มตั้งแต่เลือกจะใช้เงินที่มี
	 จะใช้หรือจะเก็บไว้ก่อน
	 จะใช้แค่ไหนจะเก็บไว้เท่าไร
	 ตามมาด้วยตัวแปรกำาหนดตัวเลือก
	 คุ้มไม่คุ้มกับเงินที่ต้องจ่าย
	 ดีมีคุณภาพสมราคาหรือไม่
	 อย่าเผลอไผลคล้อยตามโฆษณา
	 เหมือนจะชวนเชื่อแต่แนบเนียน
	 ตัวจักรเบื้องหลังยิ่งกว่าเผด็จการ
	 เหมือนจะโน้มน้าวแต่บีบคั้นใจ
	 เอาไปเอามาเลยยึดพื้นที่
 คิดแทนวิเคราะห์ให้สังเคราะห์เสร็จสรรพ
	 มีเงินแค่นี้...ได้เลย

แถมมีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่น
	 เพิ่มเงินอีกนิด...แต่คุ้มแสนคุ้ม
	 คนซื้อคนใช้กันทั้งนั้น...ล้วนคนมีระดับ
	 พูดจาเหมือนหวังดีเป็นห่วงเป็นใย
	 อยากให้เลือกถูกอยากให้เลือกดีอยากให้เลือกคุ้ม
	 ซื้อแล้วจะได้รู้สึกมีระดับเหมือนคนอื่น
	 กินแล้วให้รู้สึกมีรสนิยมไม่แพ้ใคร
	 กระทั่งดูดเงินจากกระเป๋าได้ในที่สุด
	 นั่นคือเป้าหมายการโฆษณา
	 หลังจากนั้นจะผิดหวังจะสมหวัง
	 เป็นเรื่องของคนเลือก
	 จะว่าทุกคนมีอิสระในการเลือก...ก็ไม่ถูกนัก
	 เพราะจะเลือกต้องไม่มีความกดดันใดๆ	ทั้งสิ้น
 เริ่มจากจะเลือกก็ได้จะไม่เลือกก็ได้
	 การไม่เลือกถือว่าเป็นการเลือกแล้ว
	 และนี่คือตัวชี้บอกอิสรภาพในการเลือก
	 เป็นการเลือกที่คลุมไปทั้งชีวิตในทุกมิติ
 เลือกที่จะเป็นเลือกจะไม่เป็น
	 คือแก่นแท้แห่งการเลือกของคน
	 ที่ทำาให้คนต่างจากสัตว์ทั้งหลาย
	 นี่คือศักดิ์ศรีแห่งชีวิตคน
	 ที่แต่ละคนต้องหวงแหน
	 ไม่ให้ใครไม่ให้สิ่งใดเข้าไปสร้างแรงกดดันได้
	 ชีวิตจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์
	 ขึ้นอยู่กับจุดยืนนี้โดยจริงแท้
	 เป็นการเลือกที่เข้าถึงใจมีรากฐานในใจ

จึงอยู่เหนือสถานการณ์รอบด้าน
ทำาให้เลือกมองทุกอย่างได้ตามต้องการ
ไม่ใช่แล้วแต่แต่ละอย่างให้มองอย่างไร
แม้แต่สถานการณ์ย่ำาแย่มากด้วยปัญหา
ฉันก็ยังสามารถเลือก	“มอง”	สถานการณ์ได้
ฉันยังสามารถเลือกจะ	“รู้สึก”	อย่างไรกับสถานการณ์ได้
ฉันจึงเป็นผู้บริหารสถานการณ์
มากกว่าที่สถานการณ์บริหารชีวิตฉัน
เมื่อนั้นการเลือกของฉันนั้นอิสระเต็มร้อย	
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สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จญี่ปุ่น  
	 เมื่อวันที่    25    พฤศจิกายน	 ค.ศ.  2019      สำานักข่าวซีนิตได้ตีพิมพ์เรื่องราวการเสด็จเยือนประเทศไทย

และประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในการเดินทางต่างประเทศครั้งที่  32    ของพระองค์  ระหว่างวันท่ี	 19-26   

พฤศจิกายน    Deborah Castellano Lubov      ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำาสำานักข่าววาติกันได้สัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นที่ 

เดินตามท้องถนนในกรุงโตเกียว    ซึ่งประชาชนจำานวนหนึ่งมีความเห็นตรงกันว่า	 “ดิฉันหรือผม	 เชื่อว่า	 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประสงค์ที่จะเสด็จเยือนกรุงโตเกียวอีก”

 มานา คามิยา	 (Mana	 Kamiya)    อายุ  17  ปี    นักเรียนมัธยมในกรุงโตเกียวกล่าวแสดงความเห็นแก่ 

เดโบราห์ว่า  ชาวญี่ปุ่นจำานวนไม่น้อยสนใจติดตามความเป็นไปของการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปา   เธอ

ได้ตั้งข้อสังเกตว่า    “แม้ชาวโตเกียวในท้องถนนจะไม่พบเห็นพระองค์    แต่แนวความคิดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่ได้

ประทานสัมภาษณ์ดึงดูดความสนใจของประชาชนจำานวนมาก”

	 สำานักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าเมื่อวานนี้	 สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส  ตรัสว่า  “การใช้อาวุธนิวเคลียร์

เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและเป็นอาชญากรรมที่ ส่งผล 

กระทบต่อประเทศและประชาชน  นับเป็นโศกนาฏกรรม

ที่นำาความเศร้าสลดใจแก่ประชาชนในสังคมเป็นสำาคัญ” 

	 คามิยามีความยินดีที่ผู้ส่ือข่าวให้ความสนใจ

รายงานข่าวนี้เป็นข่าวหลัก  เธอรู้สึกดีใจที่เห็นว่า	สมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงเห็นความสำาคัญของอันตรายของ

การใช้อาวุธนิวเคลียร์    ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็น

ให้หยุดการนำาอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในปัจจุบัน  

	 การที่คามิยายังเป็นเยาวชนและเป็นผู้ที่เชื่อว่า

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า  นักข่าวจึงตั้งคำาถามคามิยาว่า   “ถ้า

เช่นนั้น  เธอมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาคาทอลิก?”

	 คำาตอบของคามิยาทำาให้ฉันรู้สึกประหลาดใจ 

เธอตอบดิฉันว่า    “ดิฉันคิดว่าพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษ 

ผู้ย่ิงใหญ่พระองค์หน่ึง   ท่ีทุกๆ	คนให้การต้อนรับพระองค์” 

คามิยากล่าวว่า	 “สำานักข่าวต่างๆ	 รายงานว่าในวันนี้

พระองค์จะทรงพบปะกับสมเด็จพระจักรพรรดินารุ

ฮิโตะ และนายกรัฐมนตรี อีกด้วย    และเมื่อพระองค์

เสด็จกลับถึงกรุงโรม	 พระองค์จะทรงตั้งใจที่จะเสด็จมา

เยือนกรุงโตเกียวอีก”  

	 คามิยายังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเยาวชน

ในญี่ปุ่นว่า  “แม้การเรียนในโรงเรียนจะเข้มข้นและมีการ 

แข่งขันกันค่อนข้างสูง   แต่เพื่อนนักเรียนของฉันก็ให ้

ความช่วยเหลือฉันเสมอๆ  ซึ่งทำาให้ฉันรู้สึกดีมาก  โตขึ้น

ฉันอยากจะเป็นสัตวแพทย์”   ก่อนจะเสริมว่า  “ฉันรู้สึกว่า 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงชื่นชอบกรุงโตเกียว    และ

พระองค์จะเสด็จกลับมาเยือนโตเกียวอีกในอนาคต 

อันใกล้นี้”  

	 เดโบราห์   ผู้สื่อข่าวสำานักวาติกันเล่าว่า    “ช่าง

โชคดีเพียงไร	 ที่ฉันบังเอิญได้พบกับครอบครัวน่ารัก

ครอบครัวหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้  ยอห์นและมาเรีย 

บาร์ริเอรา  ท้ังสองมีลูกชายเล็กๆ	ช่ือซานติอาโก  เด็กน้อย 

ยิ้มกว้างก่อนจะพูดว่า    “ผมอายุ  3    ขวบ,	 อาเมเลีย   

6 ขวบ”  มองดูแล้ว	ฉันเชื่อว่า	ซานติอาโก	คงเป็นน้อง

และอาเมเลียที่นั่งในรถเข็นน่าจะเป็นพี่เสียมากกว่า

 ครอบครัวบาร์ริเอราเป็นชาวอาร์เจนตินา	 

ที่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่เมืองฮูสตัน,	 เท็กซัส	 ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา   ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้สามวันแล้ว	

แต่น่าเสียดายที่ไม่ทราบเลยว่าสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสมีกำาหนดการเสด็จมาเยือนญี่ปุ่น   “พวกเรารัก

พระองค์มาก”

	 เดโบราห์	 ตั้งคำาถามครอบครัวบาร์ริเอรา	 ว่า	 

“เป็นเพราะพวกคุณเป็นชาวอาร์เจนตินาหรือเปล่า?” 

ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า	พวกเขาตอบว่า	“โอ้	ไม่  ไม่เพียง

เพราะเหตุผลดังกล่าว”  ก่อนจะหัวเราะชอบใจด้วยเสียง

ดัง

	 “ผมชื่นชอบนักบวชคณะฟรังซิสกัน    ลักษณะ

นิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตน,	 ไม่ยึดกับทรัพย์สินฝ่ายโลก,	 

เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และดำาเนินชีวิตเรียบง่าย     

ตามความคิดผม    นักบวชคณะนี้ดำาเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์,	

มีชีวิตที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้”

 	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  “ทรงนำาอากาศ

บริสุทธิ์สู่พระศาสนจักรที่พระองค์ทรงปกครอง”

	 และเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงประกอบพิธีมิสซา

ที่  Tokyo	Dome  จึงกล่าวว่า	“ช่างน่าเสียดาย  ถ้าเรารู้   

เราจะไปร่วมพิธีอย่างแน่นอน” 

 	 “คร้ังหน่ึงเราอยู่ท่ีกรุงนิวยอร์ก  เม่ือรู้ว่า	สมเด็จ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  จะประกอบพิธีมิสซา	

เราก็ได้ไปร่วมพิธี  แต่ครั้งนี้	เราไม่รู้เลย” 

	 หลังจากท่ีฉันได้เดินข้ามถนนบริเวณชิบูยา    

ฉันได้มีโอกาสได้หยุดเพื่อพูดคุยกับพนักงานอาวุโส

ของบริษัท	 วอร์เนอร์	 มิวซิค	 แจแปน	 ชื่อ	นายชินโตะ 

อายุ 44 ปี  เขาเล่าว่า  “ผมเติบโตในครอบครัวที่นับถือ

ศาสนาชินโต  เรียนในโรงเรียนคริสตศาสนา  แต่ผมยึดมั่น 

ในศาสนาท่ีครอบครัวได้ปลูกฝัง   ศาสนาของเราก็เหมือน

ศาสนาอ่ืนๆ	 ท่ียึดในสันติภาพ	 เช่นเดียวกับพุทธศาสนา	

และศาสนาคาทอลิก  แม้เราฉลองวันสำาคัญทางศาสนาที่

แตกต่างกัน    แต่ผมก็ชอบที่จะไปร่วมงานฉลองวันพระ

เยซูเจ้าทรงบังเกิด  เราไม่สร้างกำาแพงขวางกั้นต่อกันแม้

เราจะนับถือศาสนาที่ต่างกันก็ตาม  

 

หมายเหตุ :-

 - ชินโต  เป็นลัทธิตามความเชื่อเดิมของชาว

ญี่ปุ่น คำาว่า ชินโต มาจากตัวอักษรจีน หรือคันจิ 2 ตัว

รวมกัน	 คือ  ชิน  หมายถึงเทพเจ้า  และ  โต  หมายถึง

วิถีทางหรือศาสตร์วิชา	 หรือ  เต๋า  ในลัทธิเต๋านั่นเอง	

เมื่อรวมกันแล้ว	 จะหมายถึงศาสตร์แห่งเทพเจ้า	 หรือ 

วิถีแห่งเทพเจ้า	 ชินโตของญี่ปุ่นมีตำานานความเชื่อว่า   

เทพเจ้ามีมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งในป่า	บนภูเขา	ทะเล	 

แม่น้ำา	ลำาธาร	 ในสายลม	แม้แต่ในบ้านเรือนและเรือกสวน 

ไร่นาในธรรมชาติที่ที่มีความบริสุทธิ์ล้วนเป็นที่สถิต

ของเทพเจ้าได้ทั้งสิ้น	 จึงมีคำาที่ว่า	 “เทพแปดล้านองค์” 

เป็นการรวมคำาเพื่อแสดงว่ามีทวยเทพอยู่มากมาย

	 -	 การท้ิงระเบิดนิวเคลียร์ท่ีฮิโรชิมาและนางา- 

ซากิ เป็นการโจมตีจักรวรรดิญี่ปุ่นด้วยอาวุธนิวเคลียร์

ของสหรัฐอเมริกา  เมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 

โดยคำาสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  แฮร์รี เอส.  

ทรูแมน  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  และวันที่  9  สิงหาคม   

พ.ศ. 2488 หลังจากการโจมตีทิ้งระเบิดเพลิงตามเมือง

ต่างๆ  67  เมืองของญี่ปุ่นอย่างหนักหน่วงเป็นเวลา

ติดต่อกันถึง  6  เดือน	 สหรัฐอเมริกาจึงได้ทิ้ง	 “ระเบิด

ปรมาณู”	 หรือที่เรียกในปัจจุบันว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ม ี

ชื่อเล่นเรียกว่า	“เด็กน้อย”	หรือ	“ลิตเติลบอย” ใส่เมือง

ฮิโรชิมาในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม	พ.ศ. 2488 ตามด้วย	

“ชายอ้วน”	หรือ	“แฟตแมน”   ลูกที่สองใส่เมือง นางา- 

ซากิโดยให้จุดระเบิดที่ระดับสูงเหนือเมืองเล็กน้อย	 นับ

เป็นระเบิดนิวเคลียร์เพียง  2  ลูกเท่านั้นที่นำามาใช้ใน

ประวัติศาสตร์การทำาสงคราม

     	 การระ เบิดทำ า ให้มีผู้ เ สี ยชี วิ ต ท่ีฮิ โรชิมา 

140,000  คนและที่นางาซากิ  80,000  คนโดยนับถึง

ปลายปี	 พ.ศ.  2488  จำานวนคนที่เสียชีวิตทันทีในวันที่

ระเบิดลงมีจำานวนประมาณครึ่งหนึ่งของจำานวนที่กล่าว

นี้	 และในระยะต่อมาก็ยังมีผู้เสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บ

หรือจากการรับกัมมันตรังสีที่ถูกปลดปล่อยออกมา

จากการระเบิดอีกนับหมื่นคน	 ผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมด

ในทั้ง 2 เมืองเป็นพลเรือน
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มารีอา สมสวย ชัยสิริโรจนมารีอา สมสวย ชัยสิริโรจน

ขอใหแมที ่รักยิ่งพักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร
รักแม จากลูกๆ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

(ครบ 7 ป)
พักผอนในพระเจา 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012

ยาโกเบ สมัย สุธางคกูลยาโกเบ สมัย สุธางคกูล
พักผอนในพระเจา

24 ธันวาคม ค.ศ. 1998
ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอ ยาโกเบ สมัย สุธางคกูล

เสวยสุขรวมกับ พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญทั้งหลาย
ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

จากฟรังซิสโก สมชาย สุธางคกูล (ลูก) แอน โอ ออฟ (หลาน)
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เปาโล เหลี่ยนฝา 
แซกวย
พักผอนในพระเจา 
13 ธันวาคม ค.ศ.2000
ครบ 19 ป

เปาโล เหลี่ยนฝา 
แซกวย
พักผอนในพระเจา 
13 ธันวาคม ค.ศ.2000
ครบ 19 ป

“จงอยารักกันแตปาก เพียงดวยคำพูดเทานั้นแตเราจงรักกันดวยการกระทำ” (1 ยน 3:18)
จากแม และลูกๆ ครอบครัว ‘ประมวลพรอม’

“จงอยารักกันแตปาก เพียงดวยคำพูดเทานั้นแตเราจงรักกันดวยการกระทำ” (1 ยน 3:18)
จากแม และลูกๆ ครอบครัว ‘ประมวลพรอม’

เทเรซา จินตนา 
โสภิณพรรักษา 

(ประมวลพรอม)
ชาตะ 10 มกราคม 

ค.ศ. 1953
พักผอนในพระเจา 

28 เมษายน ค.ศ. 2000
ครบ 19 ป

เทเรซา จินตนา 
โสภิณพรรักษา 

(ประมวลพรอม)
ชาตะ 10 มกราคม 

ค.ศ. 1953
พักผอนในพระเจา 

28 เมษายน ค.ศ. 2000
ครบ 19 ป

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน กับ
การออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน อันแสน
เรียบงาย ไมยุงยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน กลับสูความ
เปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที่ใหทั้งความ
สงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีอ่ืนใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจากอิตาลี ภายใต
บริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และViscount 
Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ
 บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

โทร. 097-428-9665, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ป มีการอบรมการเลนใหฟรีถึงสถานที่

"New Pipe Organ from Italy"

และเพื่ออุทิศแด่ผู้จากไปให้ท่านได้รู้ว่า

ท า น อ ยู กั บ เ ร า ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีให้คุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพร้อมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

อันนา หยิ่ว ผิวเกลี้ยง
พักผอนในพระเจ้า

7 มกราคม ค.ศ. 2000

อันนา หยิ่ว ผิวเกลี้ยง
พักผอนในพระเจ้า

7 มกราคม ค.ศ. 2000

ยวงบัปติสตา วัฒนา มณีสุวรรณ
พักผอนในพระเจ้า

6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011

ฟรังซิสโก ไพศาล มณีสุวรรณ
พักผอนในพระเจ้า

15 มกราคม ค.ศ. 2010

อันตน สมเกียรติ เนตรโพธิ์
พักผอนในพระเจ้า  

9 ตุลาคม ค.ศ. 2015

เปาโล พันธวัจน มณีสุวรรณ
พักผอนในพระเจ้า

27 เมษายน ค.ศ. 2016

เปโตร หลอย แซวอง
พักผอนในพระเจ้า

22 มิถุนายน ค.ศ. 1972

เปโตร หลอย แซวอง
พักผอนในพระเจ้า

22 มิถุนายน ค.ศ. 1972

ยอหนบัปติส ดำรงค  
วองอัครวุฒิ

พักผอนในพระเจ้า  
11 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เพื่อทดแทนความรัก...ผอนคลายความคิดถึง

สิ่งที่
ตา

ไมเคยเห็น 
หู

ไมเคยไดยิน 
และ

จิตใจ
ของมนุษย
คิดไมถึง  
คือสิ่งที่
พระเจา

ทรงเตรียมไว
สำาหรับ

ผูที่
รักพระองค  

(1คร  2:9)

ท่ี นี่ คื อ สื่ 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

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1813 
e-mails:adudomsarn1@gmail.com 

& adudomsarn@cbct.net

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

ผักผ่อนในพระเจา  
12  ธันวาคม ค.ศ.  2017

ครบ 2 ป แห่งการจากไป
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

    บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 

Vol. 51 Dec. 19.indd   10 4/12/2562 BE   13:18

พวกเราจะได้รับน้ำามันที่จะทำาให้เรายังคงก้าว

เดินไปข้างหน้า	 และกระตุ้นให้เราแสวงหาพระองค์ใน

ทุกสถานการณ์นั้นได้อย่างไร

พวกลูกเป็นทายาทของประวัติศาสตร์แห่งการ

ประกาศข่าวดีที่สวยงามยิ่ง	 ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่พวกลูก 

ในฐานะที่เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐ	 อาสนวิหารอัน 

สวยงามแห่งนี้	 เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อศรัทธา 

ในองค์พระคริสตเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษของลูก	ความ 

สัตย์ซื่อที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเหล่านั้นผลักดันให้ 

พวกเขาทำาความดี	 เพ่ือจะสร้างพระวิหารท่ีงดงามย่ิงกว่า 

เป็นพระวิหารที่ประกอบด้วยศิลาอันทรงชีวิต	 เพื่อที่จะ 

นำาความรักความเมตตาของพระเจ้าสู่ผู้คนในยุคสมัย 

ของเขา	 พวกเขาเหล่านั้นกระทำาเช่นนี้ได้	 โดยอาศัย 

ความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้า	ที่กล่าวโดยประกาศก 

โฮเชยาในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ว่า	“เราจะพูดกับเขาด้วย 

ความอ่อนโยน	 เราจะโอบกอดเขาด้วยความรักมั่นคง

ตลอดไป”	(เทียบ	ฮชย	2:14	และ	19)

ลูกๆ	ที่รัก	 เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟแห่งพระจิตเจ้า

มอดดับลง	และเพื่อที่จะทำาให้การมุ่งมั่นมองไปข้างหน้า

และหัวใจของเรามีชีวิตชีวาอยู่เสมอ	จำาเป็นที่เราต้องวาง

รากฐานให้มั่นคงในความเชื่อเดียวกันกับบรรพบุรุษ	พ่อ	

แม่	 ปู่ย่า	 ตายาย	 และครูบาอาจารย์ของเรา	 ทั้งนี้	 ไม่ใช่

เป็นการกักขังตัวเราเองกับอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว	 หาก

แต่เป็นการเรียนรู้ในการท่ีจะมีความกล้าหาญ	เพ่ือช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันในการท่ีจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ใน

“Come and See” (ต่อจากหน้า 4) ปัจจุบัน	 ชีวิตของบรรพบุรุษของเรา	 เป็นชีวิตที่ต้อง

เผชิญกับการทดสอบและความทุกข์มากมาย	 ในการ

เดินทางของเขา	 พวกเขาได้ค้นพบความลับของการมี

หัวใจที่เปี่ยมด้วยสันติสุข	 นั่นคือ	 การหยั่งรากลงในพระ

เยซูคริสตเจ้า	 ในชีวิตและพระวาจาของพระองค์	 ในการ

สิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์

“บางครั้ งพ่อมองเห็นบรรดาเยาวชนและ 

เหล่าต้นไม้ที่งดงาม มีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายขึ้นไปบน

ท้องฟ้าที่สูงชะลูดไปเรื่อยๆ ต้นไม้เหล่านั้นดูเหมือน

กับว่าจะเป็นดังบทเพลงแห่งความหวัง แต่หลังจากเมื่อ

เกิดพายุขึ้น พ่อพบว่าพวกมันได้ร่วงหล่น ล้มลง และ

ตายไป เพราะพวกมันปราศจากรากที่ลึก พวกมันแผ่

กิ่งก้านสาขา โดยปราศจากการปลูกฝังที่มั่นคง และ

พวกมันก็ล้มลงทันทีท่ีธรรมชาติปลดปล่อยพลังออก

มา นี่จึงเป็นความเจ็บปวดของพ่อที่บางครั้งเห็นบรรดา 

เยาวชนได้ถูกแนะนำาให้สร้างอนาคตท่ีปราศจาก 

รากเหง้าต้นกำาเนิดที่มา ราวกับว่า โลกนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้น 

ในเวลานี้ เพราะว่า ไม่มีทางเป็นไปได้สำาหรับพวกเรา 

ท่ีจะเจริญเติบโตข้ึนได้ นอกเสียแต่เรามีรากฐานท่ีแข็งแกร่ง 

คอยสนับสนุนเรา และช่วยให้เรามีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 

เพราะเป็นการง่ายที่จะล่องลอยไปเมื่อไม่มีสิ่งใดที่จะยึด

เกาะอยู่ได้” (Exhor.	ap.	Christus	vivit,	179)

“หากเราไม่ได้หยั่งรากลึก	 พวกเราอาจจะรู้สึก 

สับสน	 เม่ือได้ยินเสียงจากทางโลกน้ีท่ีมีพลังในการดึงดูด 

ความสนใจ ของเรา	เสียงเหล่านี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง	 

และแสดงตัวต่อเราในรูปแบบท่ีได้รับการตกแต่งให้

สวยงามและมีพลัง	 แต่เสียงเหล่านี้จะค่อยๆ	 ทำาให้เรา

รู้สึกว่างเปล่า	เหนื่อยล้า	ว้าเหว่	และหมดเรี่ยวแรง”	(CV	

142)	 และค่อยๆ	 ทำาให้ไฟแห่งชีวิตที่ครั้งหนึ่งพระเจ้า 

ได้ทรงจุดให้ลุกโพลงในตัวเรามอดดับลง

ลูกที่รักทั้งหลาย	 พวกลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่ม ี

ความหวัง	 มีความฝัน	 และมีคำาถามใหม่ๆ	 อาจรวมถึง 

ความสงสัยต่างๆ	 อีกด้วย	 พ่อขอเชิญชวนให้พวกลูก

รักษาความชื่นชมยินดีให้มีชีวิตชีวา	 จงอย่ากลัวที่จะ 

มองไปในอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น	 จงหยั่งราก 

ลึกลงในพระเยซูคริสต์	 จงมองอนาคตด้วยความช่ืนบาน 

และความไว้วางใจ	ประสบการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

ลูกทราบว่า	 พระเจ้าได้ทรงแสวงหาลูก	 ทรงพบลูก	 และ

ทรงรักลูกตลอดนิรันดร์	 มิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับพระ

เยซูคริสต์ที่ได้รับการทำานุบำารุงนั้น	 คือ	 น้ำามันตะเกียง

ที่เราต้องการ	 เพื่อส่องสว่างหนทางของเรา	 และของ

คนรอบข้างเรา	คือ	บรรดามิตรสหาย	เพื่อนบ้าน	เพื่อน

นักเรียนรุ่นเดียวกัน	 เพื่อนร่วมงาน	 รวมทั้งบรรดาคน

เหล่านั้นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากพวกลูก

จงไปพบพระเยซูคริสต์	 องค์พระผู้เป็นเจ้า	 ผู้

กำาลังเสด็จมา	 อย่ากลัวอนาคต	 อย่าท้อถอย	 แต่จงเชื่อ

ว่าพระองค์กำาลังรอคอย	 และกำาลังจัดเตรียมเพื่อที่จะ

ร่วมงานฉลองแห่งพระอาณาจักรสวรรค์พร้อมกับลูก 

ทุกคน

ภาพถ่ายโดย : คุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง 

คุณนิพัทธ์ สิิริพรรณยศ และช่างภาพทุกท่าน 

ขอขอบคุณ : บราเดอร์ธาวิน กิจทวี กราฟิกดีไซน์
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ข่าวสารประเสริฐ (ต่อจากหน้า 5)

เมืองสวรรค์”

l	 ถัดจากอนุสรณ์สถานมีภาพที่ถ่ายโดย	 โจ	 โอ’ดอน-

แนล	 เป็นสัญลักษณ์แห่งหายนะของระเบิดนิวเคลียร์	

เป็นรูปเด็กชายยืนคอยเพื่อนำาร่างน้องชายที่ตายแล้วมา

ทำาพิธีฝัง

l	 พระสันตะปาปาทรงหยุดชั่วครู่พร้อมกับลูกชายของ

ช่างภาพ	ตรัสกับเขาว่า	 	 “ภาพถ่ายทำาหน้าที่ถ่ายทอด

เรื่องสันติภาพได้ดีมาก”

l	ภายใต้สายฝนอันก่อเกิดอารมณ์	พระองค์ทรงจากลา

ด้วยคณะขับร้องบทเพลงท่ีทกุคนรูส้กึถงึบรรยากาศนีไ้ด้

l	พระองค์ทรงเป็นประธานถวายพธิมิีสซาซ่ึงประดษิฐาน

พระเศียรของแม่พระที่เหลือจากซากระเบิดนิวเคลียร์	

พระองค์ทรงเตือนถึงผู้ประสบภัยร้ายในทุกๆ	 สงคราม	

บทเทศน์ตอนหนึ่งว่า	“เมืองนางาซากิ	แบกรับบาดแผล

ในดวงวิญญาณอันยากที่จะรักษาบรรเทา	 แผลเป็นแห่ง 

ทุกข ์ทรมานอันยากที่ จะเข ้ าใจแบกรับโดยเหยื่อ 

ผู้บริสุทธิ์มากมายจากสงครามในคร้ังกระโน้นและที่ยัง

มีอยู่ในปัจจุบัน	 เมื่อสงครามโลกครั้งที่สามยังดำาเนินอยู่

ยืดเยื้อเป็นหย่อมๆ	 ทั่วโลก	 ให้เราเปล่งเสียงและภาวนา

ร่วมกันให้กับผู้ที่กำาลังทนทุกข์ในเลือดเนื้ออยู่ขณะนี้

จากบาปประการนี้ซึ่งส่งเสียงร้องขึ้นไปยังสรวงสวรรค์”

l	 พระองค์ยังทรงรำาลึกถึงประวัติศาสตร์การเบียดเบียน

คริสตชนในประเทศญี่ปุ่น	 โดยเฉพาะบนเนินแห่งนี้	 ที่

มรณสักขี	26	คนถูกตรึงกับไม้กางเขนในศตวรรษที่	16	 

ตรสัว่า	 “ให้เราภาวนาร่วมกับพวกท่านและเพือ่พวกท่าน 

ให้เราพูดออกมาและยืนยันรับรองถึงอิสรภาพการนับถือ

ศาสนาสำาหรับทุกๆ	 คนในทุกส่วนของโลก	 ให้เรา

ประณามการเข้าไปจัดการกำากับชักใยในศาสนาต่างๆ”

l	ในเมอืงฮโิรชมิา	พระองค์เสดจ็ไปยงัจดุท่ีระเบดิอะตอม-

มิกถูกทิ้งลงมา	 พระองค์ทรงประณามการครอบครอง

อาวุธนิวเคลียร์	 ตรัสตอนหนึ่งว่า	 “ด้วยความเชื่อมั่น

อย่างแน่นแฟ้น	พ่อขอประกาศอีกครั้งว่าการใช้พลังงาน

อะตอมมิกเพื่อผลสงครามเป็นอาชญากรรมต่อศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ไม่เพียงแต่ในปัจจุบันนี้ที่เคยเป็นมา

เท่านั้นแต่ยังเป็นต่ออนาคตในทุกสิ่งที่จะเป็นไปได้ 

ต่อโลกอันเป็นบ้านของเราทุกคน	การใช้พลงังานอะตอม- 

มิกเพื่อผลประโยชน์ในสงครามเป็นการผิดศีลธรรม	 แม้

การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นเรื่องผิดศีลธรรม

แล้ว”	

l	 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปรารถนาจะปลอบโยน

เหยื่อในเมืองฟูกูชิมา	 พระองค์ทรงรับฟังเร่ืองราวของ

ประจักษ์พยานจากแผ่นดินไหว	 สึนามิ	 และหายนะจาก

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์	ในปี	2011

l	 พระองค์ยงัทรงเข้าเฝ้าสมเดจ็พระจกัรพรรดนิารุฮิโตะ 

ต่อมาเสดจ็ไปยงัทำาเนียบรัฐบาล	 เพ่ือพบกบันายกรัฐมน- 

ตรีแห่งญี่ปุ่น	พระสันตะปาปาทรงเสนอให้มีกระบวนการ

ระดับนานาชาติเพื่อกำาจัดการส่งเสริมและใช้อาวุธ

นิวเคลียร์	ตรัสตอนหนึ่งว่า			“พ่อขอยืนยันมั่นใจว่าจำาเป็น 

ที่จะจัดการกับปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยแผนของ 

พหุภาคี	การส่งเสริมจากฝ่ายการเมือง	และกระบวนการ

ของสถาบันที่ มี ความสามารถร ่ วมมือกันระดับ

นานาชาติอย่างกว้างขวางให้เป็นเอกฉันท์และลงมือ

กระทำาอย่างเป็นรูปธรรม”	

l	 พระองค์ทรงมอบพันธกิจของการก่อสร้างสันติภาพ

ให้กับเยาวชน	 พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าหากต้องการ

เติบโตและมีวุฒิภาวะ	 พวกเขาต้องเลิกมีชีวิตอยู่เพื่อตัว

ตนเองแต่มีชีวิตเพื่อผู้อื่น	ตรัสกับเยาวชนว่า			“หลายสิ่ง 

ได้ถูกคิดค้นประดิษฐ์ข้ึน	 แต่ขอบพระคุณพระเจ้าท่ียัง

ไม่มีกล้องถ่าย	‘เซลฟี่’	จิตวิญญาณได้	เพื่อจะมีความสุข 

เราจำาเป็นต้องขอผู้อืน่ช่วย	เราต้องขอให้คนอืน่ช่วยถ่ายรูป

ให้เรา	นั่นคือจงออกจากตัวเองและเข้าไปหาผู้อื่น”

l	ก่อนจะเสด็จมุ่งหน้ากลับกรุงโรม	นักเรียนและครูจาก

มหาวิทยาลัยโซเฟียแห่งโตเกียว	ถวายสิ่งที่มีความหมาย

มากแด่พระองค์	 คอืรูปปฏิมากรรม	 คานนอน	 หรือเจ้าแม่ 

กวนอิม	 เพราะท่านมีรูปเหมือนกับพระนางพรหมจารี

มารย์ี	 ระหว่างช่วงเวลาเบยีดเบยีนครสิตชนทีเ่มอืงนางา- 

ซากิภาวนาต่อหน้ารูปนี้เพื่ออำาพรางการถูกจับจาก

ทางการ

	 l เขียนโดย Daniel Díaz Vizzi

	 l ภาษาอังกฤษ....Melissa Butz

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

เมื่อท่านจะแสวงหาเรา

ท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่านจะแสวงหาเรา
ด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)
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• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น หูไม่เคยได้ยิน

และจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึง  

คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้

สำาหรับผู้ที่รักพระองค์  

(1คร  2:9)

Peace

on

Earth

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

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

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

21-25 ธ.ค.  ลาวาง - ถ้ำฟองญา - แห่ดาวคริสต์มาส
14-21 มี.ค.  จอร์แดน-เพทรา-แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
15-25 เม.ย. โปแลนด์-ลิทัวเนีย-เวียนนา
22-31 พ.ค. ลูร์ด-ปารีส-โคโลญจ์-อัมสเตอร์ดัม
   (แม่พระประจักษ์ 5 แห่ง)

พระเจ้าประทาน 
พระหรรษทานทุกประการ

แก่ท่านได้อย่างอุดม 
เพื่อให้ท่านมีทุกอย่าง

เพียงพอ
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วันขอบคุณพระเจ้า (ต่อจากหน้า 20)

(อ่านต่อหน้า 16)

ได้จัดงานวันขอบคุณพระเจ้าขึ้น ที่อาสนวิหารอัส- 

สัมชัญ โดยบิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วยคุณพ่อวิศิษฏ์ 

หริพงศ์  คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์  คุณพ่อวีรศักดิ์ 

วนาโรจน์สุวิช  คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี  คุณพ่อ

อนุชา ชาวแพรกน้อย  Fr. John Murray   คุณพ่อ

ประยุทธ  ศรีเจริญ  และคุณพ่อไพโรจน์  เกตุรัตน์  

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการขอบคุณพระเจ้า

ที่ทรงอวยพรกิจการงานรักและรับใช้ของโคเออร์ 

ตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อขอบคุณผู้บริจาคที่

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโคเออร์ และเพ่ือขอบคุณ 

บรรดาอาสาสมัครโคเออร์ที่ร่วมมือร่วมใจในการ

ทำางานเพื่อผู้อยู่ในภาวะยากลำาบาก  มีผู้ร่วมงาน

จำานวน 400 คน

	 ในช่วงก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรจากโคเออร์ให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น	 

จำานวน	 70	 คน	 จากวัด	 11	 แห่ง	 ได้แก่	 วัดแม่พระ 

ประจักษ์เมืองลูร์ด	 บางสะแก	 วัดพระคริสตประจักษ์	

เกาะใหญ่	 	 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ	 ปากลัด	 วัด

นักบุญอันนา	ท่าจีน	วัดเซนต์ร็อค	ฉะเชิงเทรา		วัดราชินี

แห่งสันติสุข	สุขุมวิท	101		วัดแม่พระลูกประคำา	กาล-

หว่าร์	 	 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	 สามเสน	 วัดแม่พระ 

ประจักษ์เมืองลูร์ด	 หัวตะเข้	 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร	

บางเชือกหนัง	 และวัดนักบุญมาร์โก	 	 โดยบิชอปพิบูลย์	 

วิสิฐนนทชัย	เป็นผู้มอบเกียรติบัตร			และมีกิจกรรมนำา 

เสนอผลการดำาเนินงานของอาสาสมัครโคเออร์จาก 

วัดต่างๆ	 ข้างต้น	 โดยมีคุณพ่ออนุชา	 ชาวแพรกน้อย	

เป็นผู้ดำาเนินกิจกรรม

	 ภายหลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการมอบพระรูป 

แม่พระให้แก่ผู้สนับสนุนกิจการรักและรับใช้	 	 และการ 

ออกบูธอาหารคาวหวาน	 	ที่สนับสนุนโดยบรรดาอาสา-

สมัครจากวัดต่างๆ	 และมีกิจกรรมจับรางวัลบัตรการกุศล

ทำาบุญลุ้นโชค	 2562	 	 โดยรายได้จากการจำาหน่ายบัตร

เพื่อใช้ในโครงการทุนอาหารเด็กศูนย์เยาวชนพระกุมาร

เยซู	บ้านแป้ง	อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี		โครงการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุและคนพิการ	 จ.สระแก้ว	 และโครงการสร้าง

บ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสาสมัครฯ	 วัดนักบุญเปโตร	

สามพราน		ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ 

ทาง	www.coerr.org		และหนังสือพิมพ์อุดมสาร	ฉบับที่	 

44		หรือโทรสอบถามได้ที่	0-2681-3900	ต่อ	1606-

1609	 ในวันและเวลาทำาการ	 และติดต่อขอรับรางวัลได้

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่	20	ธันวาคม	2019

ซาเลเซียนบวชสังฆานุกร (ต่อจากหน้า 20)

Costelloe, SDB แห่งสังฆมณฑลเพิร์ท เป็นประธาน

พิธีบวชสังฆานุกรซาเลเซียน 4 องค์ คือ บราเดอร์ 

โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ (ไทย), บราเดอร์ดาเนียล  

ราฟาโนเมซันโซอา (กัมพูชา), บราเดอร์ดอมินิก  

องั โก มนิท์ (เมยีนมา) และบราเดอร์ไมเคิล เอ็น ลาม  

ปอว์ (เมียนมา) ที่วัดนักบุญโยเซฟ กรุงเมลเบิร์น 

ประเทศออสเตรเลีย โดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ 

อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 

(ไทย กัมพูชาและสปป ลาว), คุณพ่อสามัคคี ชัย-

พระคุณ และญาติพี่น้องของบราเดอร์ณัฐวุฒิ เป็น

ตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมงานในครั้งนี้

	 สังฆานุกรโทมัส	ณัฐวุฒิ	กิจสวัสดิ์	ซดบ.	 เกิด

วันที่	29	มกราคม	ค.ศ.	1989	สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร	

อ.สามพราน	จ.นครปฐม	

การศึกษาและกระแสเรียก

	 ค.ศ.	 1992-1994	 ศึกษาระดับชั้นอนุบาล	

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	สามพราน	นครปฐม

	 ค.ศ.	1995-2000	ศกึษาระดบัช้ันประถมศกึษา	

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	สามพราน	นครปฐม

	 ค.ศ.	2001-2003	ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น	โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์

	 ค.ศ.	2004-2006	ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย	บ้านโป่ง	ราชบุรี

	 ค.ศ.	2007	เตรียมนวกภาพ	ปี	1	บ้านนาซา-

เรท	บ้านโป่ง	ราชบุรี

	 ค.ศ.	2008	 เตรียมนวกภาพ	ปี	 2	บ้านซาเล-

เซียน	สามพราน	นครปฐม

	 ค.ศ.	2009	นวกภาพ	บ้านซาเลเซยีน	สามพราน	

นครปฐม

	 ค.ศ.	 2008/2010-2012	 ศกึษาปรชัญา	 ที่	

วทิยาลยัแสงธรรม	สามพราน	นครปฐม

	 1	 พฤษภาคม	 2010	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	 

บ้านซาเลเซียน	สามพราน	นครปฐม
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มารีอา ซูเอ็ง แซลอ
ชาตะ ค.ศ. 1946
พักผอนในพระเจา

12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016
ครบ 3 ป

ยวง นั้ม แซลอ
ชาตะ 5 มีนาคม ค.ศ. 1934

พักผอนในพระเจา
18 ธันวาคม ค.ศ. 2011

ครบ 8 ป

เปโตร ศุภวัตร นพทีปกังวาล
ชาตะ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970)

พักผอนในพระเจา 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)
อายุ 49 ป

Vol. 51 Dec. 19.indd   14 4/12/2562 BE   13:18



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 51 ประจำาวันที่ 15-21 ธันวาคม 2019 หน้า 15

 

 วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันศุกร์ที่	27	ธันวาคม	เวลา	

18.00	 น.	 	 พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

 

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  วัดใน	 ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่	 5	 มกราคม	 2020	 เวลา	 10.00	 น.	บิชอป 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็นประธาน	

(สอบถามโทร. 0-3470-3219)

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บ้านห้วยเกิด อ. 

แม่อาย จ.เชียงใหม่	เสก-เปิดวัดวันเสาร์ที่	28	ธันวาคม	 

เวลา	 10.30	 น.	 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา- 

ภรณ์รัตน์	เป็นประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง ต.ปงตำา อ.ไชย-

ปราการ จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	 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

 วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

ฉลองวัดและเสกหอระฆัง	วันเสาร์ที่	11	มกราคม	2020	

เวลา	 10.00	น.	บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน	

โกวิทวาณิช 	 เป็นประธาน	 (พระสงฆ์จอดรถที่แมนชั่น

ของเซนต์จอห์นสัตบุรุษจอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัย

เซนต์จอห์น)

 วัดพระวิสุทธิวงส์  ลำาไทร จ.ปทุมธานี   

ฉลองวัดและฉลอง	 	 350	 	 ปี	 มิสซังสยาม	 	 รำาลึกถึง

พระสงฆ์ธรรมทูตที่ทำางานในเขต	 	 4	 	 วันเสาร์ที่	 	 28		

ธันวาคม		เวลา		10.30		น.	 บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม		เป็นประธาน (เวลา  10.00  น.  สวดภาวนา

อุทิศแด่พระสงฆ์ธรรมทูตที่ทำางานในเขต  4)

 วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต จ.ปทุม- 

ธานี ฉลองวัดและฉลอง	 50	 ปี	 ชุมชนแห่งความเชื่อ	 

วันพุธที่	 1	 มกราคม	 2020	 เวลา	 10.30	 น.	 พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งด

จำาหน่ายสินค้า)

 วัดนักบุญเปาโล บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่		18		มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้	วันเสาร์

ที่	8	กุมภาพันธ์	2020	เวลา	10.30	น.		

 

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง

น้อย ฉลองวัดวันเสาร์ที่	21	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย	เป็นประธาน

 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) 

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	21	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	28	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่	 29	 ธันวาคม	 เวลา	

10.30	น.	

 วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	4	มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

 วัดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	11	

มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	18	มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากนำ้า ระยอง  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	25	มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสารและอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
ค่าบำารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

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

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงราย

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) 

V วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อ.เสนา  

จ.พระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 31 ธันวาคม  

 สวดโลกใหม่	เวลา	15.30	น.	

	 พิธีมิสซา	เวลา	16.00	น.	

V วัดแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ วันเสาร ์

ที่	18	มกราคม	2020	เวลา	19.00	น.	

V วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี วันเสาร์	 

ที่		1		กุมภาพันธ์	2020	เวลา		09.30		น.

สงัฆมณฑลราชบรุี
V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  

มิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ	วันศุกร์ที่	28	กุมภาพันธ์	

2020	 เวลา	19.00	น.	ที่วัดน้อยในสุสาน	โทร.	

0-3470-3219

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่	 29	 กุมภาพันธ์	

2020	เวลา	09.00	น.	

สงัฆมณฑลนครสวรรค์
V วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

วันเสาร์ที่	 25	มกราคม	2020	 เวลา	10.00	น.	

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

สังฆมณฑลเชียงใหม่

กว่าจะ...
กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดย

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี
บุญอรุณรักษา
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

สังฆมณฑลราชบุรี



ปีที่ 43 ฉบับที่ 51 ประจำ�วันที่ 15-21 ธันว�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

 

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k คณะนักบวชซาเลเซียนแห่ง 

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์

ของสังฆานุกรมัทธิว กิติชัย ใสสว่าง 	 สัตบุรุษ

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด	 บ้านหนองคููน้อย	

อ.ไทยเจริญ	จ.ยโสธร	โดยบิชอปโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล เป็นประธาน	วันเสาร์ที่	11	มกราคม	

2020	 เวลา	 10.00	 น.	 ที่วัดนักบุญเทเรซาแห่ง

พระกุมารเยซู	หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	

ปฏิทินคาทอลิก 
2020 

ปฏิทินพกพา ปฏิทินบันทึก
ปฏิทินแขวน ปฏิทินเล่ม

มีจำาหน่ายแล้ว
ติดต่อสอบถาม

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

หน้า 16

ที่นี่มีนัด
]	คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ	 ขอเชิญผู้สนใจ 

เข้าร่วมฝึก	 “สำารวมจิตภาวนา	 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 :

-	16	มกราคม																					 -	19	มกราคม	

	 หมายเหตุ	 เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกสำารวม 

จิตภาวนา	มีฝึกโยคะภาวนา	โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์  

บรรทร	 เวลา	 15.00-16.00	 น.	 ผู้สนใจเรียนให้นำา 

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม	สอบถาม	 

โทร.	08-1904-2138,	08-1685-2826	

]	 กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	 วันอาทิตย์ที่	 26	 มกราคม	 2020	คุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย	 /	 วันอาทิตย์ที่	 23	 กุมภาพันธ์	

2020	 คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ /	 วันอาทิตย์ที่	

22	มีนาคม	2020	คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย	/	วัน 

อาทิตย์ที่	 26	 เมษายน	 2020	 คุณพ่อวีรยุทธ 

เกียรติสกุลชัย		เวลา	13.00	น.	ที่ชั้น	2	อาคารวันทา

มารีย์	วัดเซนต์หลุยส์	ติดต่อคุณจอน	โทร.	08-1490-

9371

]	 คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา		“ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”	คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ 		วันเสาร์ที่	11 

มกราคม	2020	เวลา	09.00	น.	ร่วมพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณ	 เวลา	 11.00	 น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาที่ 

วัดพระมหาไถ่	 (วัดน้อย)	ซ.ร่วมฤดี	ถ.วิทยุ	กรุงเทพฯ	

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย 

และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร.	08-1633-4766	

]	 โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์	เวลา	09.30-11.30	น.	ที่ห้องประชุม 

ชั้น	3	อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	ซอยร่วมฤดี	 โดยมี 

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ	เป็นจิตตาธิการ	ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com	 โทร.	 06-

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

7940	และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา	โทร.	08-9815-

1953	หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100

	 ค.ศ.		2013-2014	ผู้ดูแลอภิรติกชนซาเลเซียน	 

บ้านเณรซาเลเซียน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์

	 ค.ศ.	 2015	 ผู้ดูแลอภิรติกชนซาเลเซียน	 

บ้านเณรนาซาเรท	บ้านโป่ง	ราชบุรี

	 ค.ศ.	 2016	 -	 ปัจจุบัน	 ศึกษาเทววิทยา	 ที่	 

Catholic	 Theological	 College	 of	 University	 of	 

Divinity	เมืองเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย

	 21	 พฤษภาคม	 2017	 ปฏิญาณตนตลอดชีพ	 

ที่	 St.	 John	 the	 Baptist’s	 Church,	 Clifton	 Hill,	

เมืองเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย

	 14	 กันยายน	 2018	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่าน

พระคัมภีร์	 Salesian	 House,	 Clifton	 Hill	 เมือง 

เมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย

	 29	 มีนาคม	 2019	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย

พิธีกรรม	 Salesian	 House,	 Clifton	 Hill	 เมือง 

เมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย

	 30	 พฤศจิกายน	 2019	 ได้รับศีลบวชเป็น 

สังฆานุกร	St	Joseph’s	Church,	Collingwood	เมือง

เมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย

ความในใจ

	 30	 ปี	 แห่งพระพรของพระเจ้า	 และ	 11	 ปี	

แห่งชีวิตนักบวชซาเลเซียน	 ผมขอบคุณพระเจ้าสำาหรับ

พระพรแห่งกระแสเรียกในเส้นทางนี้	 ขอบคุณคุณยาย	

ซาเลเซียนบวชสังฆานุกร (ต่อจากหน้า 13)
คุณแม่	 ญาติพี่น้องทุกท่าน	 คณะนักบวชซาเลเซียน

แขวงไทย	 และแขวงออสเตรเลีย-แปซิฟิก	 คณะผู้ใหญ่ 

ผู้ให้การอบรม	 ผู้มีพระคุณ	 ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วม 

ในการสนับสนุนผมในเส้นทางแห่งกระแสเรียกซาเล-

เซียนสงฆ์

 สงัฆานกุรดาเนยีล ราฟาโนเมซนัโซอา ซดบ. 

เกิดวันที่	 30	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1984	 เมืองเบตาโฟ	

ประเทศมาดากัสการ์	 เป็นบุตรคนที่	 9	 ของนายราลิม-

บอ อัลเบิร์ต และนางราซาฟินดราเคทากา มาร์เด-

ลีนส์

การศึกษาและกระแสเรียก

	 	 ค.ศ.	 	 1991-1994	 ศึกษาระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	1-2	โรงเรียนคาทอลิก	ไอโวรี่	มาดากัสการ์

		 ค.ศ.	1995-1997	ศกึษาระดบัช้ันประถมศกึษา

ปีที่	 3-5	 โรงเรียนคาทอลิก	 มาโนมานเดรย์	 มานโดโต	

มาดากัสการ์

	 	ค.ศ.	1998-2004	ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	6-12	โรงเรียนซาเลเซียน	เบตาโฟ	มาดากัสการ์

	 	 ค.ศ.	 2005-2006	 อภิรติกชนซาเลเซียน	

ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก	อิวาโต	มาดากัสการ์

	 	ค.ศ.	2007-2008	เตรียมนวกภาพ	บ้านซา-

เซียน	ตูเลียอาร์	มาดากัสการ์

	 	 ค.ศ.	 	 2009	 ปฏิญาณตนครั้งแรก	 ที่ศูนย์ 

เยาวชนดอนบอสโก	อิวาโต	มาดากัสการ์

	 	ค.ศ.		2009-2012	หลังนวกภาพ	ฟิอาร์มารัน

โซอา	มาดากัสการ์

	 	ค.ศ.	2012-2015	บราเดอร์ฝึกงาน	โรงเรียน

อาชีวะดอนบอสโก	พนมเปญ	กัมพูชา

	 	 ค.ศ.	 	 2015-2020	 ศึกษาเทววิทยา	 ที่บ้าน 

ดอนบอสโกซาเลเซียน	 คลิฟตันฮิลล์	 เมลเบิร์น	 ออส- 

เตรเลีย

	 22	 พฤษภาคม	 2016	 ปฏิญาณตนตลอดชีพ	

ที่วัดนักบุญยอห์น	 บัปติสต์	 คลิฟตันฮิลล์	 เมลเบิร์น	

ออสเตรเลีย

	 20	 เมษายน	 2018	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่าน

พระคัมภีร์	 บ้านดอนบอสโกซาเลเซียน	 คลิฟตันฮิลล์	

เมลเบิร์น	ออสเตรเลีย

	 14	 กันยายน	 2018	 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย

พิธีกรรม	 บ้านดอนบอสโกซาเลเซียน	 คลิฟตันฮิลล์	 

เมลเบิร์น	ออสเตรเลีย

	 30	 พฤศจิกายน	 2019	 ได้รับศีลบวชเป็น

สังฆานุกร	 ที่วัดนักบุญยอแซฟ	 คอลลิงวูดด์	 เมลเบิร์น	

ออสเตรเลีย

ความในใจ

	 ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อสมาชิกคณะซาเล-

เซียนในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านได้มอบให้กับผม	

พวกเราจะภาวนาให้กันและกันเสมอ	 ไชโยแด่คุณพ่อ

บอสโก
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น หูไม่เคยได้ยิน

และจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึง  

คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้

สำาหรับผู้ที่รักพระองค์  

(1คร  2:9)

Peace

on

Earth
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2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com

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

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

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

21-25 ธ.ค.  ลาวาง - ถ้ำฟองญา - แห่ดาวคริสต์มาส
14-21 มี.ค.  จอร์แดน-เพทรา-แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
15-25 เม.ย. โปแลนด์-ลิทัวเนีย-เวียนนา
22-31 พ.ค. ลูร์ด-ปารีส-โคโลญจ์-อัมสเตอร์ดัม
   (แม่พระประจักษ์ 5 แห่ง)

พระเจ้าประทาน 
พระหรรษทานทุกประการ

แก่ท่านได้อย่างอุดม 
เพื่อให้ท่านมีทุกอย่าง

เพียงพอ
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หมายเหตุ เขียนถึงหนังสือปลายปี เล่มที่ 1 

1 ศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ  
 การทำางานสอนเราว่า ถ้าไม่ไหวก็อย่าไปรับปาก จากการขอร้องง่ายๆ 

เงื่อนไขเบาๆ อาจจะนำาไปสู่การทวงถามความรับผิดชอบกัน ณ ระดับเข้มข้น  

ในสนามจริงไม่ค่อยมีใครมาเห็นเร่ืองก่อนงาน ทุกคนมักเฝ้ารอและเห็นเม่ือผลงาน

ปรากฏ   ในขณะที่ทุกงานสอนชีวิตและทุกงานให้ประสบการณ์ ความกดดัน 

มักควบคู่ไปด้วย แต่การได้ทำางานกับคนเก่ง คนที่เชื่อมือ หรือคนที่แสดงออกถึง

ความรับผิดชอบ เดินไปด้วยกัน สร้างความรู้สึกดีงาม ในขณะที่ค่อยๆ สร้างงาน

ชิ้นหนึ่งขึ้นมา

 ช่วงปลายปีแบบนี้จริงๆ ชีวิตควรสงบและจบกับกิจกรรม เตรียมโบกมือ

ลาปีเก่าไปทำาอะไรที่หลากหลายไปกว่าชีวิตและงานประจำาบ้าง แต่ที่สุดผมก็ต้อง

ปิดหนังสือ ร่วมกับทีมงานประมาณ 3 เล่ม แต่คิดไปคิดมา ก็ดีเหมือนกัน เพราะ

แต่ละเล่มนั้นมีเรื่องราวให้เล่าสู่กันฟัง แถมยังสามารถบันทึกเป็นประวัติศาสตร์

ของพระศาสนจักรกันเลย

 เรามาเริ่มกันที่หนังสือที่ระลึกโอกาสครบ  100  ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

ซึ่งเคยออกมา 1  เล่มแล้วในวันที่ 15 สิงหาคม 2019 โอกาสฉลองวัด แต่เล่มนี้

เป็นเล่มสรุป ทั้งงาน กิจกรรม และเป็นเล่มที่เน้นไปที่ตัววัด มีบทความหลายๆ 

อย่างที่น่าสนใจ และเป็นแบบเรียนได้ในห้วงเวลาที่เรานึกถึงวัดสักแห่ง นอกจาก

ประวัติแล้ว ยังมีเรื่องของจุดต่างๆ ความหมาย และถือเป็นความได้เปรียบที่วัด

แห่งนี้มีเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย ตบท้ายด้วยการเสด็จ

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ใช้อาสนวิหารแห่งนี้ เป็นที่ประกอบพิธี

มิสซาสำาหรับเยาวชน และนี่คือคำานำาของหนังสือที่ว่าครับ “1 ศตวรรษ สิริสวัสดิ์ 

วัดอัสสัมชัญ

เหมือนเรากำาลังเจียระไนชีวิต

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ ตั้งตระหง่านท่ามกลางถนนที่ชื่อว่า “เจริญกรุง” 

ถ้าความเจริญของพื้นที่ถูกตีค่าด้วยตึกสูง และการทำาธุรกิจ ความเจริญนั้นคง

ต้องการการจรรโลงหัวใจ ด้วยวัด มัสยิด หรือโบสถ์ และนี่คือ โบสถ์คาทอลิก 

ที่สวยงาม เก่าแก่ มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปะ เอกลักษณ์ แต่ที่สำาคัญคือ 

มีผู้คน มีเรื่องราว มีหน้าประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก มีชีวิต

 ความริเริ่มที่จะทำาหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ ถูกคิดขึ้นพร้อมๆ กับความตั้งใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จัดงานเฉลิม

ฉลอง 100 ปี กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกถูกจัดขึ้นในวาระสำาคัญนี้  

แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่คลุมเครือมาตลอด แต่ที่สุดก็ชัดเจนยิ่ง แถมส่งผลดีอย่างคาด 

ไม่ถึงต่อเราลูกวัดอาสนวิหารอัสสัมชัญทุกคน คือการเสด็จเยือนราชอาณาจักร

ไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 

และในวาระเดียวกันน้ีเองได้ประกอบพิธีมิสซากับบรรดาเยาวชน พร้อมผู้มารอรับ 

เสด็จประมาณ 7,000 คน ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ถือเป็นความทรงจำาที่ยาก

จะลบเลือนและทำาให้วาระพิเศษ 100 ปีแบบนี้ กลับวิเศษยิ่งขึ้น ที่ผู้นำาสูงสุด  

นายชุมพาบาลแห่งคริสตศาสนาเสด็จมาเยี่ยมเราถึงที่วัดของเราเอง

 คำาขอบคุณสำาหรับผู้มีน้ำาใจช่วยเหลือ คำาคารวะสำาหรับทีมงานที่หามรุ่ง

หามค่ำา พยายามปิดต้นฉบับให้จบหลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จกลับไปแล้ว

เพียง 10 วัน ข้อเขียน ข้อคิด คำาและเรื่องราวมากมายจากหลายๆ ผู้คน ซึ่งผม

เชื่อว่า เล่มนี้มีคุณค่า มีเอกลักษณ์ เป็นหนังสือที่ระลึกระดับวัดที่มีคุณภาพระดับ

ประเทศ แรงที่ลงของทุกคนได้ถูกบันทึกไว้เพียงหน้ากระดาษเล็กๆ แผ่นเดียว 

แต่ต่อจากนี้ ผู้อ่านและบรรพบุรุษของเรา จะได้อ่านเรื่องราวที่ถูก “เจียระไน 

ด้วยวันเวลา” จนพบว่า 100 ปี ที่อาสนวิหารแห่งนี้ ดำารงอยู่ ล้วนสร้างสิริสวัสดิ์ 

ให้กับชีวิตของทุกคน ที่ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความเชื่อดุจเดียวกัน

 “ขอให้อาสนวิหารอันสวยงามแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานถึงความเช่ือ

ศรัทธาในองค์พระคริสตเจ้า” ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสไว้ที่นี่ 

คราประกอบพิธีมิสซาสำาหรับเยาวชน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 ด้วยเทอญ”

บรรณาธิการบริหาร

(หนังสือที่ว่านี้ จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสครบ  100 ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญ ออกใน 

วันที่ 14 ธันวาคม 2019)
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วันที่	1	ธันวาคม	2019	คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช	สภาอภิบาล

และคณะวินเซนเดอปอล	 อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 ร่วมกับผู้บริหารและ

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	นำาความสุขความชื่นชมยินดีสู่พี่น้อง 

ผู้ยากไร้	โอกาสฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ	ครบ	100	ปี	ในงาน	“100	

ปี	อาสนวิหารอัสสัมชัญ	แบ่งปันด้วยรัก”	มีงานเลี้ยงสังสรรค์	การแสดง

และกิจกรรมแบ่งปันความสุขระหว่างพี่น้องผู้ยากไร้	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	 

ผู้ลี้ภัยและสัตบุรุษของวัดจำานวน	 250	 คน	 โอกาสนี้มีการมอบ 

ถุงยังชีพและของขวัญจากอาสนวิหารและโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

แก่ผู้ยากไร้จำานวน	130	คน	และทุนการศึกษาแก่นักเรียน	3	คน

สมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา	 จัดเดิน-วิ่ง	 การกุศล	 เมื่อวันที่	

1	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 2019	 เพื่อหารายได้เป็นกองทุนช่วยเหลือครูเกษียณและ 

เจ็บป่วย	หลังจากปล่อยตัวนักวิ่งเวลา	05.00	น.	แล้ว	เวลา	05.15	น.	มีการ

ปล่อยตัวผู้เดินการกุศล	 โดยมีพระภิกษุจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร	 2	

รูป	 โต๊ะอิหม่ามมัสยิดฮารูน	 และคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ร่วมเดินเพื่อ

การทำาศาสนสัมพันธ์และประกาศการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนตลาดน้อย

ของวัด	บ้านและโรงเรียน	มีศิษย์เก่า	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

จำานวนมาก	อนึ่ง	โรงเรียนกุหลาบวิทยาจดทะเบียนขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นเวลา	103	ปี	แต่ก่อนหน้านั้นดำาเนินการสอนเป็นโรงเรียนภาษาจีนมาก่อน 

จดทะเบียนเป็นเวลา	30	ปีแล้ว	หลังจากเข้าเส้นชัย	มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ

เลิศ	และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

ซิสเตอร์คณะกาปูชิน อารามพระมารดาแห่งพระศาสนจักร บ้านแสงอรุณ 

อบรมพระคัมภีร์ประจำาปี หนังสือ เพลงสดุดี-สุภาษิต ระหว่างวันที่  

21-25 ตุลาคม 2019 โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม ให้การอบรม 

เป็นปีที่ 7 
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

คำ�สอนสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ตอนที่ 16 
จิตวิญญ�ณคว�มเป็นไทย 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) 

โคเออร์ จัดงาน “วันขอบคุณพระเจ้า”
(อ่านต่อหน้า 13)

ซาเลเซียนบวชสังฆานุกร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 อาร์ชบิชอป Timothy (อ่านต่อหน้า 13)

พระสงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา เข้าเงียบประจ�าปี โดยบิชอปยอแซฟ 

วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นผู้เทศน์ ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2019

 “เพื่อให้ได้มาเยือนผืนแผ่นดินไทย อันอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และยังเป็นประเทศท่ียังคงรักษา

มรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม อันได้แก่ วัฒนธรรมการให้การ

ต้อนรับ ซึ่งข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตัวเอง และปรารถนาที่จะเป็น

พยานยันยืนถึงสิ่งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศและ

ประชาชนทั่วโลก”

 (สุนทรพจน์โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทาน

แก่คณะรัฐบาล ผู้น�าสังคม และคณะทูตานุทูต ณ ตึกสันติไมตรี 

ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019)


