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ปีที่ 43 ฉบับที่ 52 ประจำ�วันที่ 22-31 ธันว�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง”

พร้อมวาระ 100 ปี ชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีที่เรารัก
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน (อ่านต่อหน้า 3)

ศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง ชนะเลิศ กลอน

สุภาพ ระดับนักเรียน ผลงาน “วันใหม่ 

ใต้แสงตะวัน”

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ ชนะเลิศ 

กลอนสุภาพ ระดับประชาชน ผลงาน 

“จนกว่าชีวิตจะนิทรา”

ส้ม ชนะเลิศ ความเรียง ระดับนักเรียน 

ผลงาน “ดอกหญ้าพลัดถิ่น”

พิณพิพัฒน ศรีทวี ชนะเลิศ ความเรียง 

ระดับประชาชน ผลงาน “ผีเสื้ออัปลักษณ์ 

ดักแด้ และแม่ของเรา”

นักขับร้องโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับวง East wind Chorus  

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ประธานในพิธี ประธานจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการรางวัล 

วรรณศิลป์อุชเชนี พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดกรอง ร่วมถ่ายภาพ

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวิรรค์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ “ชุมนุมศิษย์เก่าและฉลองครบ 20 ปี สามเณราลัยจอห์น 

ปอล นครสวิรรค์” วัินที� 9-10 ธันวิาคม 2019 ปัจจุบันคุณพ่อพรชัย สิงห์สา เป็นอธิการบ้านเณร  



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 52 ประจำาวันที่ 22-31 ธันวาคม 2019 หน้า 3

รางวิัลวิรรณศิลป์อุชเชนี (ต่อจากหน้า 2)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัิลวิรรณกรรม 

“วิรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที� 3 ในหัวิข้อ “ที�ใดมีชีวิิต 

ที�นั�นมีควิามหวิัง” เพื�อมอบให้แก่ผู้ได้รับรางวิัล 

ชนะเลิศประเภทกลอนสุภาพ กับประเภทควิามเรียง  

แบ่งเป็นระดับนักเรียน และระดับประชาชน ซึ�งในปีน้ี

ยังเป็นวิาระพิเศษในโอกาสที�เป็นวิาระครบรอบ 100 

ปี ชาตกาล “อุชเชนี” หรืออาจารย์ประคิณ ชุมสาย  

ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวิรรณศิลป์ (กวิี

นิพนธ์) พ.ศ. 2536 จัดโดยสื�อมวิลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ร่วิมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

กองทุนส่งเสริมงานวัิฒนธรรม กรมส่งเสริมวัิฒนธรรม 

กระทรวิงวัิฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ 

ไทย โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวิัสดิ์ตระกูล ประธาน 

คณะกรรมการอำานวิยการ โครงการประกวิดวิรรณ- 

กรรม รางวัิล “วิรรณศลิปอ์ชุเชนี” และประธานจดังาน 

คุณพิมพ์รวิี วิัฒนวิรางกูร ที�ปรึกษากรมส่งเสริม 

วิัฒนธรรม คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำานวิยการ 

สื�อมวิลชนคาทอลิกประเทศไทย คุณพ่อเดชา อา- 

ภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย คุณกนกวิลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคม 

นักเขียนแห่งประเทศไทย ภราดาประภาส ศรีเจริญ 

พ.ต.ปานสรวิง ชุมสาย ณ อยุธยา พร้อมด้วิย 

คณะกรรมการตัดสิน อาจารย์เนาวิรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  

อาจารย์อดุล จันทรศักดิ์ อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง  

คุณพิบูลศักด์ิ ละครพล คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา  

คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ ร่วิมในพิธี ที�ห้อง 

อโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถ. 

ราชดำาริ เมื�อวิันที� 25 ตุลาคม 2019 

	 คุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	 	ประธานคณะ 

กรรมการอำานวยการ	 การประกวดวรรณกรรม	 รางวัล 

“วรรณศิลป์อุชเชนี”	และประธานจัดงาน	กล่าวว่า	รางวัล 

วรรณกรรมรางวัล	 “วรรณศิลป์อุชเชนี”	 ก่อตั้งขึ้นเป็น 

ครั้งแรกในปีพุทธศักราช	2560	โดยสื่อมวลชนคาทอลิก 

ประเทศไทย	 ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ 

ไทย	คณะภคินีเซนต์ปอล	 เดอ	ชาร์ตร	 กองทุนส่งเสริม 

งานวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒน- 

ธรรม	 และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	 โดยมี

วัตถุประสงค์	 เพื่อรำาลึกถึง	 “อุชเชนี”	 อาจารย์ประคิณ	

ชุมสาย	ณ	อยุธยา	ศิลปินแห่งชาติ	และในปีนี้เป็นโอกาส

อันสำาคัญ	 ด้วยเป็นวาระครบรอบ	 “100	 ปี	 ชาตกาล 

อุชเชนี	 กวีของกวีที่เรารัก”	 เพื่อส่งเสริมและสืบสาน 

การใช้ภาษาไทยที่สละสลวย	 โดยส่งเสริมและชักชวน

ให้คนไทย	 โดยเฉพาะเยาวชนไทย	 หันมาสนใจงาน

วรรณศิลป์มากขึ้น	 โดยรางวัลวรรณกรรม	 “วรรณศิลป์ 

อุชเชนี”	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 พระราชทานโล่รางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	

ในปีน้ีมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากท่ัวประเทศ 

จำานวนทั้งสิ้น	 511	 ผลงาน	 และเนื่องด้วยในปีนี้เป็น 

วาระครบรอบ	 100	 ปี	 ชาตกาลอุชเชนี	 กวีของกวี 

ท่ีเรารัก”	 ได้มีพิธีมิสซารำาลึกถึงดวงวิญญาณของอุชเชนี 

ณ	 อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	 2562 

ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอุชเชนี	 โดยมีบิชอป 

ฟรังซิสเซเวิียร์ วิีระ อาภรณ์รัตน์	 ประมุขสังฆมณฑล

เชียงใหม่	 เป็นประธาน	รวมท้ังจัดกิจกรรมการอ่านบทกวี	

และการเสวนาหัวข้อ	“100	ปีชาตกาลอุชเชนี”	ท่ีโรงเรียน

อัสสัมชัญ	บางรัก	ด้วย

ต่อมาในวันที่	7	กันยายน	ได้มีกิจกรรมสนทนา	

“กวีของกวีที่เรารัก”	 โดยศิลปินแห่งชาติ	 และผู้ที่ได้เคย

สัมผัสกับความเป็นศิลปินด้านวรรณศิลป์ของอุชเชนี	

ที่คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่ซึ่ง 

อุชเชนีได้สำาเร็จการศึกษาและได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็น

อาจารย์สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส	และภาษาอังกฤษอยู่ช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง	

นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมสัญจรไปยังโรงเรียน

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์	และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์	

จันทบุรี	 	 และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 3-6	 และครูภาษาไทยของโรงเรียน	 ในโอกาสนี้	 

ได้มอบชุดหนังสือผลงานอุชเชนีแก่ห้องสมุดของ

โรงเรียนด้วย

เออเชนี	ประคิณ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	หรือที่รู้จัก

ในนามปากกา	“อุชเชนี”	เกิดเมื่อวันที่	6	กันยายน	2462	

สำาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	 ระดับอุดมศึกษา

จากคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จากน้ัน 

ได้รับทุนไปศึกษาต่อทางวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัย

ซอร์บอนน์	 กรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 และกลับมา

เป็นอาจารย์ประจำาคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหา- 

วิทยาลัย	 นอกจากนี้	 ยังเป็นนักประพันธ์ที่มีผลงาน 

เป็นท่ีประจักษ์ในแวดวงวรรณกรรม	แม้จำานวนไม่มากนัก

แต่ทรงคุณค่า	 และโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่ง	

ไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์	 เช่น	 “ขอบฟ้าขลิบทอง”	 “ดาว

ผ่องนภาดิน”	 ในนามปากกา	 “อุชเชนี”	หรือความเรียง 

ร้อยแก้ว	 “เพียงแค่เม็ดทราย”	 ในนามปากกา	 “นิด	 

นรารักษ์”	 สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	

ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ	 สาขา

วรรณศิลป์	(กวีนิพนธ์)	พร้อมกับเนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	

ในพุทธศักราช	2536

อาจารย์ประคิณ	 ชุมสาย	ณ	อยุธยา	 ถึงแก่กรรม 

เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2559	 สิริอายุ	 97	 ปี	 ได้รับ 

พระราชทานดินปลงศพ	 ณ	 สุสานโรมันคาทอลิก

ศานติคาม	 จังหวัดนครปฐม	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2560	 

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 สภาการศึกษาคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย	 คณะภคินีเซนต์ปอล	 เดอ	 ชาร์ตร 

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

กระทรวงวัฒนธรรม	 และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ 

ไทย	 ร่วมกันจัดการประกวดวรรณกรรม	 “วรรณศิลป์ 

อุชเชนี”	 เพื่อสืบสานและพัฒนาการใช้ภาษาไทย	 รวม

ถึงส่งเสริมเยาวชนให้สนใจในงานวรรณศิลป์	 โดยได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศในทุกประเภท

ผลการตัดสิน	 รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี	 ครั้งที่	

3	 “ที่ใดมีชีวิต	 ที่นั่นมีความหวัง”	 มีดังต่อไปนี้	 กลอน

สุภาพ ระดับนักเรียน ชนะเลิศ	ศรินยานันท์	จันทร์รุ่ง	

ผลงาน	“วันใหม่ใต้แสงตะวัน”	ชมเชย ประภาส	เศษมา	 

ผลงาน	 “ความหวังสู่ฝั่งฝัน”	 ปิยวัฒน์	 วงศ์แก้วเมือง	 

ผลงาน	 “ในสายตาที่เห็นความทุกข์”	 	 กลอนสุภาพ 

ระดับประชาชน ชนะเลิศ	 ปาลิตา	 ผลประดับเพ็ชร์	 

ผลงาน	“จนกว่าชีวิตจะนิทรา”	ชมเชย เสฏฐ์	บุญวิริยะ	 

ผลงาน	 “นัยชีวิต”	 อัษฎาวุธ	 ไชยวรรณ	 ผลงาน	 “เรือ”	

ควิามเรียง ระดับนักเรียน ชนะเลิศ	 ส้ม	 ผลงาน	 

“ดอกหญ้าพลัดถิ่น”	ชมเชย พรภัทร	อมรโมฬี	ผลงาน	 

“ก้อนหินของความหวัง”	 มินตา	 สังฤทธิ์	 ผลงาน	 

“ความหวังคือพลังของชีวิต”	ควิามเรียง ระดับประชาชน 

ชนะเลิศ	 พิณพิพัฒน	 ศรีทวี	 ผลงาน	 “ผีเสื้ออัปลักษณ์	

ดักแด้	และแม่ของเรา”	ชมเชย รติธรณ	ใจห้าว	ผลงาน	

“รอย	(ค่ำาคืนที่ปะกาฮะรัง)”	สายฝน	ตรีณาวงษ์	ผลงาน	

“บทสนทนาของชีวิตและความหวัง”

นอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงโดยนักขับร้อง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์	 ร่วมกับวง	 East	 wind	

Chorus	 นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 การอ่าน 

บทกวี	 จากผู้ชนะเลิศรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนีปีท่ีผ่านมา	 

โดยคุณสาวิตรี	 ทนเสน	 ผู้ชนะเลิศรางวัลวรรณศิลป์ 

อุชเชนี	บทกวีประชาชน	ปี	1,	คุณพิริยภูมิ		หง่อยกระ-

โทก	 ชนะเลิศรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี	 บทกวีนักเรียน	

2	 ปีซ้อน,	 คุณรินศรัทธา	 กาญจนวตี	 กวีผู้พิการทาง

สายตา	 ชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด	 ประเภทบทกวี		 

และการเสวนา	 “100	 ปี	 ชาตกาลอุชเชนี	 กวีของกวี 

ที่เรารัก”	 โดยศิลปินแห่งชาติ	 	อาจารย์เนาวรัตน์	พงษ์- 

ไพบูลย์,	อาจารย์ชมัยภร		บางคมบาง,	คุณอดุล	จันทร- 

ศักดิ์	 และคุณพ่ออนุชา	 ไชยเดช	 ผู้อำานวยการ	

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 มีคุณณรงค์ฤทธิ์	 ยง-

จินดารัตน์	(ปะการัง)	ดำาเนินรายการ
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มหาวิิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

และวิิทยาลัยแสงธรรม จัดพิธีมอบรางวัิลสื�อมวิลชน 

ดีเด่น ครั้งที� 37 ประจำาปี 2019 หัวิข้อ “แรง 

บันดาลใจแห่งชัยชนะ” วิันพฤหัสบดีที� 28 พฤศ- 

จิกายน 2019 ที�โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนน 

ราชดำาริ กรุงเทพฯ โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล ประธานสื�อมวิลชนคาทอลิกประเทศไทย 

เป็นประธานพิธี  ร่วิมด้วิยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิิสัย ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื�อเทคโน- 

โลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื�อสนับสนุนและเป็นกำาลังใจ 

ให้ผู้สร้างสรรค์สื�อ ได้ผลิตสื�อที�ดีและมีคุณค่า นำาเสนอ 

ต่อสังคมไทยต่อไป 

 ในช่วงแรกเป็นการประกาศรางวัลสำาหรับ 

การประกวดผลิตภาพยนตร์สั้น	 (Young	 Gen	 Short	 

Film	Contest	2019)	ระดับชั้นมัธยมศึกษา	ครั้งที่	 9 

ประจำาปี	 2019	 ในหัวข้อ	 “Stop	 Cyber	 Bullying” 

โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ	 ลือชัย	 ธาตุวิสัย เป็นประธาน 

มอบรางวัล คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ	

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 กล่าวถึง 

ภาพรวมของการประกวดภาพยนตร์สั้นประจำาปีนี้	

	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 ส่งผลที่ดีในทุก 

องคาพยพ	แต่ขณะเดียวกัน	ก็ส่งผลกระทบทางด้านลบ 

ไปท่ัวหน้าเช่นกัน	 เด็กและเยาวชนท่ีเป็นผู้ใช้ส่ือมากท่ีสุด	

หลายครั้งมักตกเป็นเหยื่อ	เห็นได้จากปัญหาเรื่องภัยร้าย 

จากการใช้อินเทอร์เน็ต	 ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ในประเทศไทยที่ผ่านมา	 เช่น	 ถูกล่อลวงโดยมิจฉาชีพ	

หลงเชื่อข่าวปลอม	 เป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริง	 ติดเกม	

ใช้ส่ือโซเชียล	เป็นเคร่ืองมือในการกล่ันแกล้งผู้อ่ืน	เป็นต้น

	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	จึงร่วมมือกับ 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	และบริษัท	โทเท่ิล	

แอ๊คเซ็ส	 คอมมูนิเคชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือดีแทค	

ภายใต้งานสื่อศึกษา	 จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น	

ครั้งที่	 9	 ประจำาปีคริสตศักราช	 2019	 ขึ้นในหัวข้อ	 

“Stop	 Cyber	 Bullying”	 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก	 และ 

เยาวชน	มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย 

และสร้างสรรค์	 และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในโลก 

ออนไลน์

	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 และสภา 

การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ยังคงเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนมีเวทีในการเรียนรู้	 และพัฒนาความเข้าใจ	 

เรื่องของการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้น	 ใน 

การที่จะสร้างผลงานในเชิงคุณค่ายิ่งๆ	ขึ้นต่อไป

	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 โครงการประกวดภาพยนตร์ 

สั้นนี้จะทำาให้บรรดาเยาวชนของเรา	 ได้ตระหนักถึงการ 

ให้ความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์	 การใช้พรสวรรค	์

สร้างสรรค์สื่อที่ดีให้กับสังคม

	 ผลการตัดสินภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	 9	ประจำาปี 

คริสตศักราช	2019	ในหัวข้อ	“Stop	Cyber	Bullying”	

มีดังนี้	

 รางวิัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	

“The	 Effect	 of	 Bully”	 ของทีม	 P.T.N	 Film	

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี	

 รางวัิลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	ภาพยนตร์ 

สั้นเรื่อง	 “Shame”	 ของทีม	 JSS.Film	 (Joseph	

Seminary	Media)	โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	สามพราน

 รางวิัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่	ภาพยนตร์ 

สั้นเรื่อง	 “เพลงดาว”	 ของทีม	 LSNS	 DISCOVERY	

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์		และได้รับรางวัล	Top	

Views	Award

 รางวิัลชมเชย ได้แก่	ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	“The 

JUDGE”	 	 ของทีม	 The	 Hope	 Of	 The	 Cross	

โรงเรียนอาเวมารีอา	และภาพยนตร์สั้นเรื่อง	“เดียวDIE”	

ของทีม	Kratok-Krateak”	โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

	 จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น 

คร้ังที่	 37	 ประจำาปี	 2019	 ในหัวข้อ	 “แรงบันดาลใจ 

แห่งชัยชนะ”	 สำาหรับเกณฑ์การพิจารณาส่ือมวลชนดีเด่น	 

เป็นการพิจารณาสาระในการนำาเสนอที่จะต้องส่งเสริม 

คุณค่าชีวิตมนุษย์	 ศักดิ์ศรี	 และความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ในชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างสันติ	 นำาออกเผยแพร่ 

ในประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2018	

จนถึงวันที่	 15	 สิงหาคม	 2019	 โดยรางวัลสื่อมวลชน 

ดีเด่นประจำาปี	 2019	 ประเภทภาพยนตร์โฆษณามี	 1 

รางวัล	 ประเภทรายการโทรทัศน์มี	 6	 รางวัล	 และ 

ประเภทภาพยนตร์ไทยมี	2	รางวัล	รวมทั้งสิ้น	9	รางวัล	 

ซึ่งทุกรางวัล	 “ทรงคุณค่าเท่ากันหมด”	 ไม่มีการจัด 

เป็นอันดับแต่อย่างใด	โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน	

ศรีดารุณศีล	เป็นประธานมอบรางวัล

 รายการโทรทัศน์  6 รางวิัล	 ได้แก่	 รายการ 

“คนเปลี�ยนโลก” โดย	 บริษัท	 สื่อสายรุ้ง	 จำากัด	 ออก 

อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	 ช่อง	 5	 คุณ 

ชลรัศมี งาทวิีสุข	 ผู้อำานวยการผลิต	 บริษัท	 สื่อสายรุ้ง	

จำากัด	 ขึ้นรับรางวัล	 กล่าวว่า	 “คำาว่า	 แรงบันดาลใจ 

เป็นคำาสั้นๆ	 แต่ทรงพลัง	 สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ได้จริงๆ		รายการคนเปลี่ยนโลก	เป็นรายการที่ไม่ได้ 

ส่งต่อแค่แรงบันดาลใจเท่านั้นแต่ว่าเราส่งต่อองค์ความรู้ 

เพ่ือให้คนท่ีรับแรงบันดาลใจสามารถท่ีจะทำาให้เกิดผล 

เกิดประโยชน์ได้จริงๆ	 แล้วแรงบันดาลใจจากทุกๆ	 คน 

เปลี่ยนโลกในรายการ	 เราได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคล 

ท่ีเป็นท่ีรักมากท่ีสุดคนหน่ึงของคนไทย	น่ันก็คือ	ในหลวง 

รัชกาลที่	 9	 เราใช้ศาสตร์ของพระราชามาเปลี่ยนแปลง 

โลกใบนี้	 หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้น	หลายคนมีความสุขขึ้น		

สิ่งหนึ่งท่ีรายการคนเปลี่ยนโลกเราเช่ือมาโดยตลอด 

เราเชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้	 มนุษย์	 คือคนที่จะสามารถ 

เปลี่ยนโลกได้มากที่สุด	 แต่อยู่ที่ว่า	 เราจะเปลี่ยนโลก 

ไปทางไหน”

 รายการ “อาสากล้าดี”	 โดย	 Nation	 TV	

ออกอากาศทาง	 Nation	 TV	 ช่อง	 22	 คุณนิติรัฐ 

บัวิจันทร์	 พิธีกรรายการอาสากล้าดีข้ึนรับรางวัล	กล่าวว่า 

“ขอบคุณสำาหรับรางวัลนี้	 ถึงแม้ว่ารายการของเราจะยุติ 

การออกอากาศไปชั่วคราว	แต่เรามีข่าวดีมาพร้อมๆ	กัน	 

ในวันที่เรารู้ว่า	รายการของเราได้รับรางวัล	มีผู้สนับสนุน 

เจ้าหนึ่ง	 สนับสนุนให้ปีหน้าอาสากล้าดีได้กลับมาอีก 

คร้ังหน่ึง	ขอบคุณทุกท่านจริงๆ	ท่ีทำาให้คนท่ีกำาลังปิดทอง 

หลังพระอยู่	 เขารู้ว่า	 เขาสามารถปิดทองนั้นจนสามารถ

หุ้มองค์พระได้”

 รายการ “ก้าวิที�กล้า”	โดย	มูลนิธิพระมหาไถ่ 

เพื่อการพัฒนาคนพิการ	ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	

MCOT	HD	คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวิรกุล ประธานมูลนิธิ 

พระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการขึ้นรับรางวัล	 กล่าว 

ว่า	 “ขอเป็นตัวแทนบรรดาคนพิการของมูลนิธิ	 ขอ 

ขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 และผู้ที่สนับ- 

สนุนให้มีการจัดมอบรางวัลนี้	 ให้กับทีมงานของก้าว 

ที่กล้า	 และขอเป็นกำาลังใจให้กับบรรดาคนพิการ	 ขอ 

ขอบคุณคนพิการที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ดำาเนิน 

ชีวิตสู่ผู้ชนะ	 พยายามที่จะดำาเนินชีวิตอย่างคุ้มค่าเพื่อ 

ผู้อื่น”

 ละครซิทคอม “สุภาพบุรุษสุดซอย”	 โดย	

สถานีโทรทัศน์ช่อง	ONE	31	ออกอากาศทาง	ช่อง	ONE	

31	 คุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ	 และน้องอินเตอร์ 

รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ ขึ้นรับรางวัล	กล่าวว่า	“ขอบคุณ 

ในวันนี้ที่เป็นกำาลังใจให้กับน้องอินเตอร์	 นักแสดง	 และ 

ทีมงานทุกคน	ให้สร้างผลงานดีๆ	ต่อไป

คุณชลรัศมี งาทวีสุข รายการ “คนเปลี่ยนโลก” 

คุณนิติรัฐ บัวจันทร์ รายการ “อาสากล้าดี” 

คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล รายการ “ก้าวที่กล้า” 
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ตอนที� 269

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

5 พฤศจิกายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l แม้ว่าพระสันตะปาปาเสด็จมาถึงห้องประชุมช้าไป 

เกือบ	 1	 ชั่วโมงเพราะทรงงานต่อเนื่องติดพันมากมาย	

แต่ตรัสว่า

l “ประการแรก	พ่อปรารถนาจะขอโทษที่มาช้า	 ให้อภัย 

แก่พ่อด้วย	 มีการจัดนัดหมายที่คิดว่าเรื่องจะใช้เวลา 

ไม่มาก	แต่กว่าจะสรุปก็กินเวลาเกินกว่าที่คาดไว้”

l น่ันเป็นวาจาเอ่ยเร่ิมการพบปะกับบุคลากรท่ีมาประชุม 

ระดับโลกของสมาคมกฎหมายลงโทษนานาชาติ	 ซึ่ง 

เป็นสมาคมเก่าแก่ที่สุดของแวดวงศาล

l บรรดานักกฎหมายไม่พลาดโอกาสที่จะเก็บรูปพระ 

สันตะปาปาไว้กับตนตลอดกาลด้วยมือท่ีชูกล้องโทรศัพท์

ไร้สายเต็มห้องประชุม

l ในพระดำารัส	 พระสันตะปาปาทรงเตือนผู้เข้าเฝ้าถึง 

จุดประสงค์ของกฎหมายลงโทษก็เพื่อปกป้องความ 

เสมอภาคของสังคม	 นี่แปลว่าจะต้องหลีกเลี่ยง	 “การ 

ลงโทษที่ไร้เหตุผล”	 (punitive	 irrationality)	 ในทุก 

สาระที่จะนำาไปสู่การตัดสินลงโทษ

พระสันตะปาปาฟรังซิส

 “การท้าทายท่ีเป็นรูปธรรมต่อผู้เข้าร่วมอภิปราย 

ทุกคนประกอบด้วย	ประเด็นการลงโทษที่ไร้เหตุผล	ซึ่ง 

แสดงออกโดยตัวของมันเองในการจองจำาร่วมกันแบบ 

แออัดยัดเยียดและทรมานที่ทำาภายในคุก	 การทำาตาม 

อำาเภอใจเพื่อความเด็ดขาดของผู้คุม	 การล่วงละเมิด 

ด้วยกำาลังบังคับ	:	การเพิ่มการลงโทษ	;	การกำาหนดให้ 

การเห็นต่างทางสังคมเป็นสิ่งผิดกฎหมาย	 ;	 การล่วง 

ละเมิดต่อหลักการปกป้องผู้ถูกกักขัง	 ;	 การปฏิเสธ 

พื้นฐานส่วนใหญ่ของหลักประกันการต้องโทษอาญา”

l ท่ามกลางการล่วงละเมิดกฎหมายลงโทษเหล่านี	้ 

พระสัันตะปาปาทรงต้ังคำาถามอันก่อประสิัทธิิผล
ต่อบรรดาผ้้พิพากษาจากท่ัวโลกในเร่่องการตัดสิันลงโทษประหารชีวิต

พระสันตะปาปาตรัสไม่เห็นด้วยกับการป้องกันการ 

หน่วงเหน่ียวกักขังโดยเปล่ียนมาใช้การสอดส่องด้วย 

อุปกรณ์สื่อสาร

พระสันตะปาปาฟรังซิส

 “เราได้เห็นอยู่	 เป็นระยะๆ	 มาแล้วของการ 

กล่าวหาอย่างผิดๆ	 ต่อผู้นำาทางการเมือง	 นำาเสนอโดย 

ได้รับความร่วมมือจากช่องทางสื่อสารมวลชน	ฝ่ายค้าน 

และพรรคพวกองค์คณะตุลาการ	 โดยใช้เครื่องมือของ 

กฎหมาย	 จำาเป็นที่จะต้องต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอยู่เสมอ	 

ด้วยจุดหมายที่จะต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ต้องการต่อสู้กับ 

การลดทอนสิทธิในสังคมและส่งเสริมความรู้สึกต่อต้าน 

ทางการเมืองจากบุคคลผู้ปรารถนาที่จะแสวงหา 

ประโยชน์ในอำานาจเผด็จการ”

l พระสันตะปาปาทรงเปลี่ยนมาปราศรัยเรื่องการตัดสิน 

จำาคุก	 พระองค์ตรัสว่าการจองจำาจะต้องมีจุดหมายเพื่อ 

ส่งเสริมให้ผู้ ต้องหากลับเข้ามาสู่ สังคมอีกครั้งหนึ่ง	 

นั่นคือที่ว่าทำาไมพระองค์จึงทรงตั้ งคำาถามอันก่อ 

ประสิทธิผลต่อการตัดสินให้ประหารชีวิต

พระสันตะปาปาฟรังซิส

 “หนทางท่ีจะปลูกสร้างความหวังเพ่ือนำาพวกเขา

กลับเข้าไปในสังคมอีกครั้ง	 	 พวกท่านจงถามตนเองว่า 

การตัดสินประหารช่วยบุคคลเหล่านี้ได้หรือ	 จงตามติด 

พวกเขาด้วยมาตรการการนำาเขากลับเข้าไปในสังคม 

จงพิจารณาอย่างจริงจังในกรณีจะตัดสินลงโทษประหาร 

ชีวิตผู้ใด”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเอ่ยถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

การประชุมซีโนดปัญหาในลุ่มน้ำาอเมซอนอาชญากรรม

ที่ทำาต่อสิ่งแวดล้อม	 พระองค์ทรงถือว่าปัญหาที่นั่นเป็น

อาชญากรรมต่อสันติภาพในโลก

วันสิ้นสุด	 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าวัด	 ที่มอบ 

โอกาสมากมายให้กับหนูได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากข้ึน 

ทำาให้หนูมีความศรัทธาต่อพระเจ้าจากที่หนูไม่ชอบ 

เข้าวัด...ทำาให้หนูอยากเข้าวัดมากขึ้น	 และเป็นเยาวชน 

ที่ดีของวัด	 ขอบคุณคุณพ่อที่สนับสนุนเยาวชนมาโดย 

ตลอด	 และขอบคุณคุณพ่อที่ยังคอยเป็นกำาลังใจให้ 

เยาวชนทุกคนเสมอมา	 ขอบคุณคุณพ่อสำาหรับทุกๆ 

อย่างและขอบคุณศูนย์ประสานงานเยาวชนที่หยิบย่ืน 

โอกาสดีๆ	 ให้หนูได้ดำาเนินชีวิตตามแบบฉบับของพระ 

เยซูเจ้า	คอยปลูกฝังชีวิต	คริสตชนที่ดีให้กับหนู

 นางสาวิพัชรพรรณ จันทร์เพ็งเพ็ญ เป็น 

เยาวิชนวิัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น	 สิ่งที่ประทับใจ

ที่ได้รับจากการเป็นตัวเเทนนักขับร้อง	 คือ	 ดีใจจริงๆ	

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเบื้องหลังในงานนี้	 ทั้งที่สนาม 

ศุภชลาศัยและอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 จากความพยายาม	

ฝึกซ้อมใหญ่ตลอด	 10	 ชั่วโมง	 และบอกกับตัวเองว่า 

จะทำาวันจริงให้ดีที่สุด	แล้วผลที่ตามมาคือเรามีความสุข 

กับการได้ทำาหน้าที่นี้	 เพราะหนูทำาเต็มที่แล้ว	 การที่ 

หนูได้เห็นพระสันตะปาปาคร้ังแรกท่ีสนามศุภชลาศัย 

เสียงทุกคนก้องดังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 “Viva	 il	

Papa”	เท่านั้นแหละ	น้ำาตานองแล้ว	ตื้นตันใจที่สุดที่เรา 

จะได้เจอกับท่าน	ทุกรอยยิ้ม	ทุกการกระทำา	ทุกคำาสอน 

ของท่านท่ีให้กับพวกเราทำาให้หนูรู้สึกมีความสุขจาก 

ในใจ	 ที่ได้รับพระพรจากท่าน	 เป็นอีกแรงที่ทำาให้หนู 

ศรัทธามีพลังมากขึ้น	แต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงเวลาที่ผ่าน 

มาก็กลายเป็นอดีต	 และยังคงอยู่ในความทรงจำาของหนูท่ี 

จะไม่มีวันลืมแน่นอน	ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เจอท่าน	คน 

ที่เราอยากเจอมานาน	 ถึงน้องๆ	ที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วม	

เราก็ขอให้น้องๆ	 เป็นเยาวชนที่ดี	 ทำาหน้าที่ของตัวเอง 

ต่อไป	 พยายามให้มากขึ้น	 เพราะเยาวชนเป็นสิ่งที่ 

สำาคัญมากๆ	 ต่อพระศาสนจักรตามที่ท่านได้ทรงบอก

พวกเราไว้	และจะตอบสนองพระพรที่ได้นี้ นำาไปดำาเนิน 

ชีวิตในทางที่ดีที่ถูกต้อง	 ทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด	

อดทน	 พยายามกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วผ่านมันไปให้ได้	 

และแบ่งปันคำาสอน	ความรักให้กับผู้อื่น	เหมือนบทเพลง 

“ให้เป็นสะพาน”	ที่จะเชื่อมเราและทุกคนให้รักกัน	จับมือ 

กันทำาหน้าที่คริสตชนที่เข้มแข็งต่อไป	สุดท้ายนี้ขอขอบ- 

คุณพระคุณเจ้า	ขอบคุณสังฆมณฑลอุดรฯ	คุณพ่อ	และพี่ 

ผู้ประสานงาน พี�ยุ้ยที่ให้มีโอกาสที่พิเศษมากสำาหรับหนู

 จักรกฤษณ์ เกตุทอง  เป็นเยาวิชนสังฆมณ- 

ฑลอุดรธานี	 ผมจะขอแบ่งปันประสบการณ์ท่ีประทับใจ 

ที่ได้ร่วมมิสซากับสมเด็จพระสันตะปาปาประสบการณ์ 

เสียงเยาวิชน (ต่อจากหน้า 17)

(อ่านต่อหน้า 16)
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บทสนทนาท่�ไม่่ได้้บันทึกไว้้
“โยเซฟคู่่�หม้ั้�นของพระนางเป็็นผู่้�ชอบธรรมั้ ไมั้�ต้�องการ

ฟ้องหย�าพระนางอย�างเปิ็ดเผู้ย จึึงคิู่ดถอนหม้ั้�นอย�างเงียบๆ” 

(ม้ั้ทธิว 1:19)
	 ….น่าจะเป็นบทสนทนาท่ีสุดแสนจะเจ็บปวด

		 เม่ือเรารู้ว่าส่ิงน้ันได้เกิดข้ึน		เราทุกคนต่างประสบพบเจอกับการเผชิญ- 

หน้าท่ียากสุดแสนสาหัส	 เม่ือมีคนบอกเราว่าเขาไม่ต้องการเราอีกต่อไปแล้ว	 

เม่ือเราค้นพบว่าคนท่ีเราไว้ใจน้ันได้ทรยศความไว้ใจน้ันของเราไป	เม่ือเราได้ยิน

คำาพูดท่ีน่ากลัวท่ีสุดจากคนรักว่า	“ฉันไม่ได้รักคุณอีกต่อไปแล้ว”	

		 ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว	 ท่านมิได้ปล่อยให้บทสนทนาเหล่าน้ัน 

ออกมาจากเร่ืองราวการประสูติของพระเยซูเจ้า	 	 แต่เรารู้ว่าเกิดอะไรข้ึน	 เม่ือ 

พระนางมารีย์บอกกับนักบุญโยเซฟว่าเธอต้ังครรภ์อยู่ก่อนแล้ว	 	 เรารู้ว่าโยเซฟ 

จะรู้สึกอย่างไร	 เพราะเราตามประสามนุษย์เม่ือเราถูกกระทำาเช่นน้ันเราจะรู้สึก 

ว่า	 เราถูกทรยศ	 โง่เขลา	 ไร้เดียงสา	 ใช่แต่ทว่าความแตกต่างก็คือ	 แม้จะมี 

ความเจ็บปวดในตัวของท่านเอง	 แต่ท่านนักบุญโยเซฟตระหนักถึงความสับสน	

และความปวดร้าวของพระนางมารีย์	รวมท้ังความกลัวในส่ิงท่ีเกิดข้ึน		แต่ด้วย 

ความรักน้ันช่วยให้หัวใจท้ังสองน้ี	ไม่ว่าจะแตกสลายและจะหวาดกลัวมากมาย

เพียงใด	

		 นักบุญโยเซฟกระทำาไม่ได้และไม่ยอมอยู่ภายใต้จารีตและขนบประเพณี	 

เขาจะไม่เปิดเผยให้พระนางเห็นความอับอายและได้รับความอับอายในท่ี 

สาธารณะ		พวกท่านท้ังสองจะทำาส่ิงน้ีออกมาอย่าง	“เงียบๆ	”	การสนทนาท่ีแสน 

จะยากลำาบากของพวกท่านจบลงด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา

		 ท่านนักบุญมัทธิวหยิบยกเร่ืองราวจากท่ีว่า	 นักบุญโยเซฟวางใจ 

ในองค์พระเจ้า	 ในสาส์นของทูตสวรรค์	 และเช่ือในองค์พระคริสตเจ้า	พระบุตร

ของพระเจ้าท่ีจะเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในบุคคลของพระเยซูเจ้า

อย่างแท้จริง	

		 มีผู้กล่าวไว้หลายคนว่า....พระเยซูเจ้าประสูติน้ันเป็นเร่ืองท่ีอ้ือฉาว	

		 แต่เราทราบดีกว่า...

		 พระเยซูเจ้าประสูติด้วยพระเมตตาและพระกรุณา

		 คำาตอบของนักบุญโยเซฟเป็นแสงสว่างแรกของพระอาณาจักรของ 

พระเจ้า	ก่อนท่ีพระกุมารน้อยพระองค์คนน้ีจะประสูติในโลกใบน้ี

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความเช่ือและไว้วางใจในพระองค์ แม้ว่า 

ชีวิตของลูกน้ันจะเต็มไปด้วยคำาถามมากมาย และความสงสัยต่างๆ ขอให้ลูก 

มีความไว้วางใจอย่างท่านนักบุญโยเซฟในการรับพันธกิจและภาระหน้าท่ีต่างๆ  

ท่ีพระองค์ประทานให้ในชีวิตของลูก ขอให้ลูกเตรียมจิตใจของลูกอย่างดีใน 

การประทับของพระองค์ในชีวิตของลูกด้วยเทอญ อาแมน
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ความกตัญญู้ต่อพระแม่มารีย์์
	 เม่ือวันท่ี	8		ธันวาคม	2019		โอกาสวันสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล	สำานักข่าววาติกันรายงานว่า		
“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ตรัสแก่ประชาชนท่ีมาเฝ้าพระองค์	 ณ	 บริเวณจัตุรัสสเปน	 พระองค์ทรงเชิญชวน 
บรรดาศาสนิกชนให้ร่วมสวดภาวนาเพ่ือแสดงคารวกิจต่อพระแม่มารีย์”
	 ณ	อนุสาวรีย์พระรูปพระแม่มารีย์ท่ีต้ังตระหง่านบริเวณจัตุรัสสเปน				สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที� 9		ทรง 
เป็นประธานในพิธีกรรมประกาศเม่ือวันท่ี	8		กันยายน	ค.ศ.	1875		ว่าพระแม่มารีย์ทรงเป็นมนุษย์เพียงผู้เดียวท่ีเป็น 
ผู้ปฏิสนธินิรมล	ซ่ึงปราศจากบาปกำาเนิด
	 การติดต้ังเสาหินและพระรูปพระแม่มารีย์กระทำาโดยนักดับเพลิงจำานวน	220		คน		และน่ีคือเหตุผลท่ีจำานวน 
พวงมาลัยและช่อดอกไม้ท่ีประชาชนนำามาถวายพระแม่มีจำานวนมาก		ท้ังน้ีสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที� 12 	ทรง
ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันท่ี	8		กันยายน	เป็นวันสมโภชพระแม่	อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา		
 

	 เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ได้เสด็จมา 
ถึงจัตุรัสในเวลาบ่ายของวันอาทิตย์			พระองค์ทรงภาวนา 
ส่วนพระองค์หน้าพระรูปพระแม่มารีย์	 	 ทรงมอบถวาย 
ประชาชนในกรุงโรม	และประชาชนท่ัวโลก		โดยเฉพาะ 
รู้สึกท้อแท้ใจท่ีได้กระทำาบาป		ผู้ซ่ึงส้ินหวังเพราะพวกเขา 
ตระหนกัว่าบาปท่ีได้กระทำาผิดต่อพระเป็นเจ้ามีมากมาย 
และเป็นบาปหนัก	 	 ดังน้ันพระเป็นเจ้าจะไม่ทรงเสียเวลา
กับพวกเขาอย่างแน่นอน”
	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอบพระคุณ 
พระแม่ท่ีทรงเตือนใจเราท้ังหลายว่า		“เพราะความรักของ 
พระแม่ท่ีทรงมีต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า		เราจึงไม่ตกเป็น 
ทาสบาปอีกต่อไป	 	แต่เป็นอิสระจากบาป	และมีอิสระท่ี 
จะรักกันและกัน	 	 ช่วยเหลือกันและกันในฐานะพ่ีน้อง 
ชายหญิงในองค์พระเป็นเจ้า	 	 แม้เราท้ังหลายจะมีความ 
แตกต่างกันก็ตาม”
	 ต่อไปน้ีเป็นบทภาวนาโดยสมเด็จพระสันตะ-
ปาปา	ซ่ึงแปลอย่างไม่เป็นทางการโดยสำานักข่าววาติกัน		
ความว่า
	 ข้าแต่พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล	 เราทุกคน 
มาชุมนุมกันเบ้ืองหน้าพระแม่อีกคร้ังหน่ึง	 ท้ังน้ีเพราะ		
เม่ือเราดำาเนินชีวิตก้าวไปข้างหน้ามากเพียงใด	 ความ 
กตัญญููรู้คุณท่ีเรามีต่อพระเป็นเจ้าย่ิงเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ
	 พระเป็นเจ้าได้ประทานพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธิ 
นิรมลแก่เรามนุษย์ผู้เป็นคนบาป	 พระแม่คือมนุษย์เพียง 
ผู้เดียวท่ีปราศจากบาปท่ามกลางมนุษย์ท้ังปวง	 พระแม่ 
คือพระมารดาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า	 ผู้ทรงเป็น 
ลูกแกะของพระเจ้า	 ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก	 เป็นสิทธิ 
พิเศษเพียงประการเดียวของพระแม่ท่ีพระเป็นเจ้า 
ประทานแก่พระแม่เพ่ือคุณความดีของเราท้ังหลายท่ี 
เป็นลูกพระแม่	 แท้จริงแล้ว	 เม่ือทอดสายตามองดูองค์ 
พระเยซูคริสตเจ้า	 เราแลเห็นชัยชนะของพระองค์	 	 เป็น 
ชัยชนะของความรักของพระเป็นเจ้า	 เหนือส่ิงช่ัวร้าย 
และปีศาจ	ท่ีใดมีบาปฝังแน่น		เช่นภายในจิตใจมนุษย์
	 ณ	 ท่ีน้ัน	 	พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าจะย่ิง
หล่ังไหลอย่างเหลือล้น	ด้วยความย่ิงใหญ่และความอ่อน
ละมุนของพระองค์
	 ข้าแต่พระแม่มารีย์		ขอพระแม่โปรดช่วยลูกให้ 
เสียใจท่ีได้ทำาบาป	และด ้วยการพลีพระชนมชีพเพ่ือ 
ไถ่บาปมนุษย์ขององค์พระบุตร	 ซ่ึงช่วยปลดปล่อยเรา 
จากการเป็นทาสของบาป
	 พระองค์ทรงทำาลายความช่ัวท้ังปวงและทรงมี
ชัยชนะเหนือโลก
	 ส่ิงน้ีบอกเล่าเร่ืองดวงหฤทัยของพระองค์สืบ 

ทอดต่อกันหลายยุคสมัย	 แจ่มชัดดังท้องฟ้าท่ีลมได้พัด
หมู่เมฆให้ส้ินไป
	 และพระองค์ยังเตือนเราว่า	“ความประพฤติช่ัว 
และความไม่ซ่ือตรง		เป็นสองส่ิงท่ีแตกต่างกัน		ส่ิงหน่ึง 
คือการทำาบาป	 	 จากน้ัน	 ก็รู้สึกเสียใจในความผิดท่ีได้ 
กระทำา	โดยอาศัยพระเมตตาของพระเป็นเจ้า		จึงสำานึกผิด 
และกลับใจ”

	 ยังมีบางส่ิงท่ีเป็นบาปร้ายแรงย่ิงกว่า		เป็นความ 
ผิดท่ีฝังลึกภายในจิตใจมนุษย์							ท่ีดูผิวเผินเหมือนจะไม่ 
เสียหาย		แต่ในความเป็นจริงมีความต้ังใจท่ีจะกระทำาผิด	 
และเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ	 	 ความบริสุทธ์ิใจ 
ท่ีแท้จริงของท่านเท่าน้ันท่ีอาจเรียกความจริงใจ	 ความ 
โปร่งใส	และความเรียบง่ายกลับคืนมา
	 เป็นความจำาเป็นมากเพียงใดท่ีเราจะปลดปล่อย 
ตนจากจิตใจท่ีไม่บริสุทธ์ิ	ซ่ึงเป็นอันตรายอย่างย่ิง!			อาจ 
ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้	 เพราะเป็นความเคยชินและยัง 
เป็นส่ิงท่ีทำาได้ง่ายๆ	 	 	 ขอเพียงลูกมองดูรอยย้ิมบนพระ 
พักตร์พระแม่ด้วยความบริสุทธ์ิใจ	 	 เพ่ือให้แน่ใจว่าเรา 
ไม่ได้เกิดมาเพ่ือความช่ัว	แต่เพ่ือความดี	ความรัก	และ 
เพ่ือพระเป็นเจ้า!
	 ด้วยเหตุน้ี	 ข้าแต่พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล 
ลูกขอมอบประชากรทุกหมู่เหล่าท่ียังคงหลงเข้าใจผิด 
ว่าตนเองตกอยู่ในบาปท่ีไม่อาจแก้ไขได้	 	 ผู้ท่ีส้ินหวังกับ 
ปัญหา	และเข้าใจว่าตนตกอยู่ในบาปหนัก		และพระเป็น- 
เจ้าจะไม่ทรงเสียเวลากับพวกเขา	 	 ลูกขอมอบบุคคล 
เหล่าน้ีไว้ในการเฝ้าพิทักษ์ของพระแม่	 	 ไม่เพียงเพราะ 
พระแม่คือมารดา	 และผู้เป็นมารดาย่อมรักลูกของตน 
เสมอ	 แต่พระแม่ยังเป็นผู้ปฏิสนธินิรมล	 ผู้เต็มเปี่ยม 
ด้วยพระหรรษทาน	 และในความมืดมิด	 	 พระแม่จะ 
สามารถสะท้อนให้เห็นแสงแห่งการกลับคืนพระชนมชีพ 
ของพระเยซูคริสตเจ้าได้			พระเยซูคริสตเจ้าเพียงพระองค์ 
เดียวเท่าน้ันท่ีทรงสามารถทำาลายห่วงโซ่ของปีศาจ		 
ทรงปลดปล่อยคนบาปให้หลุดพ้นจากปลักแห่งความช่ัว 
จากพันธนาการท่ีร้ายแรงท่ีสุด	 	 ทำาจิตใจท่ีแข็งกระด้าง 
ให้กลับอ่อนโยน		หากมนุษย์สามารถกระทำาส่ิงเหล่าน้ีได้ 
โฉมหน้าของโลกจะเปล่ียนแปลงไปมากเพียงใด! 
ไม่ว่าจะทำาอย่างจริงจังหรือค่อยเป็นค่อยไป	 	 ความบาป 
ผิดก็จะค่อยๆ	 เปล่ียนแปลงเป็นความดีงาม	 	 คุณภาพ 
ชีวิตก็จะดีข้ึน	 	 บรรยากาศของสังคมก็จะปลอดโปร่งย่ิง
ข้ึน
	 ข้าแต่พระแม่มารีย์	 	 ลูกๆ	 ขอขอบพระคุณ
พระแม่ท่ีทรงยำ้าเตือนเราว่า	 เพราะความรักของพระเยซู 

คริสตเจ้า		เราจะไม่ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไป		แต่เรา 
จะเป็นอิสระ	 	 อิสระท่ีจะรัก	 รักและช่วยเหลือกันและกัน 
เฉกเช่นพ่ีน้อง	 โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่าง	 และ 
ขอบพระคุณสำาหรับความแตกต่างของเรา	 	 ลูกขอขอบ 
พระคุณท่ีความบริสุทธ์ิของพระแม่ช่วยให้ลูกละอาย 
ท่ีจะทำาความช่ัว	 และหม่ันทำาความดีเสมอ	 โปรดช่วย 
ลูกให้ห่างจากความช่ัว			ขอพระแม่โปรดเตือนใจลูกว่า 
เราท้ังหลายเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาแห่ง 
ความดีงามท้ังปวง	 	 เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตนิรันดร	ความ 
งาม	และความรัก	อาแมน
 หมายเหตุ
 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที� 9   
พระสันตะปาปาองค์ท่ี	255	พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน	
ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่วันท่ี	 21	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 1846	
ถึงวันท่ี	7	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1878		ได้รับสถาปนาบุญราศี	
วันท่ี	3		กันยายน		ค.ศ.	2000
 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที� 12  	พระสัน- 
ตะปาปาพระองค์ท่ี	260		พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน	
ดำารงตำาแหน่งต้ังแต่วันท่ี	2	มีนาคม	ค.ศ.	1939	ถึงวันท่ี	
9	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1958	 	 มีพระนามเดิมว่า เอวิเจนีโอ  
มาเรีย  ยูเซปเป  โจวัินนี  ปาเชลลี
 บันไดสเปน	(อิตาลี:	Scalinata	della	Trinità	
dei	Monti)	เป็นบันไดในกรุงโรม	ประเทศอิตาลี		บริเวณ 
จัตุรัสประดิษฐานพระรูปพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล		
ต้ังอยู่ใกล้กับจัตุรัสตรีนีตา	 	 เดย์	 	มอนตี	 เป็นบันไดท่ี 
กว้างท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยุโรป		มีข้ันบันไดท้ังหมด	
138	 ข้ัน	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี	ฟรันเชสโก 
เด ซังค์ติส	(Francesco	de	Sanctis)	กับอาเลสซันโดร 
สเปคคี	 (Alessandro	 Specchi)	 สร้างข้ึนในระหว่างปี	
ค.ศ.	 1723-1725	 ด้วยเงินจากกองทุนมรดกของ 
นักการทูตฝร่ังเศส เอเตียน เกอฟีเย (Étienne	Gueffie-
er)	
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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"

และอุทิศแด่
ผู้จากไปให้ท่านได้รู้ว่า

ทานอยูกับเราในบทภาวนาเสมอ

 "จิตวิญญาณขากระหายพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจขาที่อยากสรรเสริญพระองค"
 "จิตวิญญาณขากระหายพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจขาที่อยากสรรเสริญพระองค"
 "จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค"
 "จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ  
 ทรงเปนความปรารถนาแหงจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค"

อักแนส รัชนี 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจ้า
8 มิถุนายน  2010 

ครบ  9  ป

อักแนส รัชนี 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจ้า
8 มิถุนายน  2010 

ครบ  9  ป

เปโตร กิตติ 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจ้า  

27  ธันวาคม 2014 
ครบ  5  ป

เปโตร กิตติ 
คงกิตติกุล
พักผอนในพระเจ้า  

27  ธันวาคม 2014 
ครบ  5  ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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)

ÂÒâ¡àº ÍÒÃÍº 
ÊØ¾ÃÃ³¾ÂÑ¤¦�

à¡Ô´ãËÁ‹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 
6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2011

¤Ãº 8 »‚

à·àÃ«Ò ¨Ñ¹·¹Ò
ÊØ¾ÃÃ³¾ÂÑ¤¦�

ªÒµÐ 9 ¡Ã¡®Ò¤Á 1943
à¡Ô´ãËÁ‹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 

31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2015
‘¾Ã¢Í§ºÔ´Ò 

·ÓãËŒºŒÒ¹àÃ×Í¹¢Í§ºØµÃÁÑè¹¤§...’
(ºÊÃ 3:9)

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

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

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

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

    บัญชีเลขที่    

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

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

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

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 
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	 ผมขอเป็นตัวแทนของสุภาพบุรุษสุดซอย 

ตัวแทนทุกคน	ทีมงาน	และผู้เขียนบท	เราเป็นน้องใหม่ 

เพิ่งออกอากาศมาได้	2	ซีซัน	แต่ว่า	เราเชื่อว่า	ซิทคอม 

ของเราเข้าถึงเด็กๆ	ทั่วประเทศไทย	ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน 

มีแต่คนเรียกเราเป็นละคร	 ตัวนั้นไปแล้ว	 และเราเชื่อว่า 

สิ่งที่จะสอนเด็กได้ง่ายที่สุดก็คือ	การทำาให้เด็กนั้นเข้ามา 

หาเราเอง	 เป็นการตะล่อมแบบซิทคอม	แล้วเราก็ค่อยๆ	

สอนเขาไป”

 รายการ “แกะกล้า” โดย	บริษัท	ซีทีจี	2002	

จำากัด	 และบริษัท	 ไททะยาน	 จำากัด	 ออกอากาศทาง 

ช่อง	ONE	31	คุณวิีระ พฤกษ์วิัฒนานนท์	 กรรมการ 

บริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 บริษัท	 ซีทีจี	 

2002	 จำากัด	 ขึ้นรับรางวัล	 กล่าวว่า	 “ขอเป็นตัวแทน	

ทีมงาน	ขอขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	สำาหรับรางวัล 

แห่งกำาลังใจ	ขอบคุณมากๆ”	

 ละครเรื�อง “วิัยแสบสาแหรกขาด”	โครงการ	

2	 โดย	 บริษัท	 มาสเตอร์	 วัน	 วิดีโอ	 โปรดักชั่น	 จำากัด 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	คุณ 

ทาริกา ธิดาทิตย์ 	ตัวแทนผู้จัดละคร	ค่ายมาสเตอร์วัน

ขึ้นรับรางวัล	 กล่าวว่า	 “ในฐานะตัวแทนของผู้จัดของ 

บริษัท		ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ	ท่ีช่ืนชอบ 

ชื่นชม	และก็เห็นด้วยกับการที่เราจัดสร้าง	ละครในแนวนี้	

ละครวัยแสบสาแหรกขาด	 เป็นละครที่ต้องการที่จะสื่อ 

ความรัก	ความอบอุ่น	ความเข้าใจ	ในสถาบันครอบครัว	

เราพยายามอย่างเต็มที่	

พิธีมอบรางวิัล (ต่อจากหน้า 4) 	 ขอขอบพระคุณ	 ไทยทีวีสี	 ช่อง	 3	 ที่กล้า 

ที่จะเสี่ยงกับเรา	 ที่จะสร้างละครในแนวนี้	 กราบขอบ- 

พระคุณ	คณะแพทย์	โรงพยาบาลศิริราช	และนักจิตวิทยา 

ทุกคน	 ซ่ึงพยายามท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง	 และให้ความรู้ 

แก่นักแสดง	 และทีมงานท่ีทำาให้เราทำาละครเร่ืองน้ีออกมา

อย่างใกล้เคียงความจริง	ผิดพลาดน้อยที่สุด	

	 สำาหรับรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้	 เป็นรางวัลที่	 

ภาคภูมิใจมากๆ	และถือว่ารางวัลนี้	จะเป็นแรงบันดาลใจ 

ที่ดีที่สุด	 ในการรังสรรค์งานที่มีประโยชน์ให้กับสังคม 

ต่อไป”

 ภาพยนตร์โฆษณา 1 รายการ	 ได้แก่	

ภาพยนตร์โฆษณาเรื�อง “แม่รู้อะไรบ้าง Mother 

Knows Best”	 โดย	 บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 จำากัด	 

(มหาชน)	คุณดวิงเดือน คงคาสวิัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	

ขึ้นรับรางวัล	 กล่าวว่า	 “ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า	

เทคโนโลยี	 เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรา	 ทำาให้ 

ช่องว่างระหว่างวัยน้ันเกิดข้ึน	 ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ก็ลดน้อยลง	ภาพยนตร์เร่ิืองแม่รู้อะไรบ้าง	ของไทยประกัน 

ชีวิต	 ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ว่า	 เราเชื่อว่า	

เทคโนโลยี	 ไม่สามารถทดแทนความรักในครอบครัวได้	 

เพราะฉะนั้น	ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เรื่องของความรัก	ดูแล 

ชีวิตของทุกคน

	 รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงอันเกียรติ	 ดิฉันขอ 

ขอบพระคุณท่านประธานในพิธี	 และขอขอบคุณคณะ 

กรรมการทุกท่าน	 ที่ให้โอกาสไทยประกันชีวิต	 ได้รับ 

รางวัลนี้เป็นปีที่	 8	 เราเชื่อมั่นว่า	 ในครั้งต่อๆ	 ไป	 เรา 

ยังคงยึดมั่นว่า	 รางวัลนี้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของไทย 

คุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ และน้องอินเตอร์ รุ่งลดา 

รุ่งลิขิตเจริญ ละครซิทคอม “สุภาพบุรุษสุดซอย” 

คุณวีระ พฤกษ์วัฒนานนท์ รายการ “แกะกล้า” 
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 68 วันครูคำ�สอนไทย 2562/2019
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มรณสักขีไทย...มรณสักขีญี่ปุ่น

สมเดจ็พระสันตะปาปาฟรงัซิส 
ได้เสด็จประเทศไทย วันที่  20-23 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 และเสด็จ 

ประเทศญีปุ่น่ วนัที ่23-26 พฤศจกิายน 

ค.ศ. 2019 เราได้ขับร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” และได้ยินเพลงของคริสตชนญี่ปุ่น 

“ให้ปกป้องทุกชีวิต”

 ประเทศญี่ปุ่น บรรดาธรรมทูตเป็นผู้นำาศาสนาคริสต์เข้าไปตั้งแต่ ค.ศ. 1540 

เป็นพิเศษนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และสมาชิกเยสุอิต ทำาให้มีผู้รับศีลล้างบาปเป็นจำานวน

มาก.. แตต่อ่มาจกัรพรรดไิดอ้อกกฎตอ่ตา้นศาสนาครสิต ์ใน ค.ศ. 1565 ค.ศ. 1568 และ 

ค.ศ. 1587 มีการเบียดเบียนคริสตชน จนต้องหนีไปซ่อนตัว...อพยพย้ายถิ่น...เป็น 

คริสตชนใต้ดิน

 มรณสักขี 26 องค์ ในสมัยเกอิโกะ ชาวญ่ีปุ่น 20 คน ชาวสเปน 4 คน 

ชาวโปรตเุกส 1 คน และชาวเม็กซกินั 1 คน รวม 26 คน ถกูจับทีเ่มืองเกยีวโต และโอซากา้ 

สาเหตุเพราะเทศน์สอนศาสนาคริสต์ จึงถูกจับและให้เดินฝ่าหิมะ 800 ก.ม ไปเมือง 

นางาซากิ ซึ่งมีคริสตชนมาก ทั้ง 26 คนถูกตรึงกางเขน และถูกแทงด้วยหอกจนสิ้นชีวิต 

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1597

 มรณสักขี 16 องค์
 ในระหว่าง ค.ศ.1633-1637 คริสตชนญี่ปุ่นยังถูกเบียดเบียนอีก แต่ 

พวกเขายืนยันความเชื่อคาทอลิก บางคนถูกเผาทั้งเป็น ถูกตรึงกางเขน ถูกน้ำาร้อนราด 

ถูกตัดศีรษะ...สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้สถาปนาเป็นบุญราศี วันที่ 18 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และสถาปนาเป็นนักบุญลอเรน 

โซ่รุยซ์ และเพื่อนมรณสักขี 15 องค์ วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1987 ที่จตุรัสนักบุญเปโตร 

วาติกัน

 ในสงครามโลกครัง้ที ่2 ญีปุ่น่ถกูระเบดิปรมาณ ูทีเ่มอืงฮโิรชมิา่ วนัที ่6 สงิหาคม 

ค.ศ. 1945 และเมืองนางาซากิ วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 จึงยอมสงบศึก วันที่ 15 

สิงหาคม ค.ศ. 1945

 เม่ือคิดย้อนประวัติศาสตร์ไทยและญี่ปุ่น ทำาให้เราต้องขอบคุณพระเจ้า 

ขอบคุณพระมหากษัตริย์ รัฐบาลไทย ขอบคุณบรรดามิชชันนารี พระสงฆ์ นักบวช 

และครูคำาสอนไทย ในโอกาส 350 ปีมิสซังสยาม และช่วยเราให้มีความรัก...กล้าหาญ...

กระตือรือร้นยิ่งขึ้นไหมครับ

 สุขสันต์วันครูคำาสอนไทย

บิชอป ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ 

ฟิลิปปินส์
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ 

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 2

เรื่องหนังสือคำาสอนเยาวชน (YOUCAT)

มะนิลา 8 พฤศจิกายน  2019 (จากFides และ Zenit)

 ฟลิปิปนิส ์ประเทศทีม่คีาทอลกิมากทีส่ดุในเอเชยี เปน็เจา้ภาพจดัการประชมุ

นานาชาติเรื่อง เยาวชนคาทอลิก ที่เมืองอิโลอิโล เพื่อหาวิธีประกาศข่าวดีใหม่สำาหรับ 

เยาวชน มีผู้นำาเยาวชน 1200 คน จาก 19 ประเทศมาร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 

เรื่อง YOUCAT ระหว่าง 7-10 พฤศจิกายน 2019 พระอัครสังฆราชกาเบรียล กัชชา 

สมณทตูประจำาฟลิปิปินส ์เปน็ประธานมสิซาเปดิประชมุ วนัที ่7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 คณะกรรมการคำาสอนเยาวชนของฟิลิปปินส์และอัครสังฆมณฑล Jaro, Iloilo 

เป็นผู้จัดการประชุม ถือว่าเป็นการตอบสนอง เร่ืองการประกาศข่าวดีใหม่ของพระศาสนจักร 

ซึ่งพระศาสนจักรฟิลิปปินส์ถือ ค.ศ. 2019 เป็นปีเยาวชน

 YOUCAT เป็นชื่อย่อของหนังสือคำาสอนเยาวชนของพระศาสนจักรคาทอลิก  

ซึ่งพิมพ์หลายภาษาใน ค.ศ. 2011 เป็นเครื่องมือช่วยบรรดาเยาวชนให้พบความ 

งดงามแห่งความเชื่อ  และความจริงแห่งพระวรสาร  เสนอเนื้อหาเป็นแบบถาม-ตอบ 

ซึ่ง สมณกระทรวงข้อความเช่ือได้รับรอง และสภาพระสังฆราชออสเตรียจัดพิมพ์เผยแพร่ 

วันเยาวชนโลก ค.ศ. 2011 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน

 หัวข้อการประชุม คือ “Arise” (ลุกข้ึนเถิด) มาจากพระวรสารนักบุญลูกา  7:11-

17  พระเยซเูจา้ทรงปลกุลกูชายของหญงิหมา้ยท่ีนาอมิใหก้ลับคืนชีพ การประชุมมุง่ให ้

เยาวชนค้นพบความรักของพระคริสตเจ้า ลุกขึ้นจากสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน 

และมาเป็นศิษย์ท่ีกระตือรือร้น โดยอาศัย YOUCAT...เป็นการเตรียมฉลอง 500 ปี ของ 

ศาสนาคริสต์ในประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2021

 การประชุมนานาชาติ คร้ังท่ี 1 เร่ือง YOUCAT ก็จัดในฟิลิปปินส์ ใน ค.ศ. 2015 

หัวข้อ พระนางมารีย์ ดาราแห่งการประกาศข่าวดีใหม่ โดยมีนักบุญเปโตร กาลุงสด 

และนักบุญลอเรนโซ รุยส์ เป็นแบบอย่าง

 หนงัสอืคำาสอนเยาวชนเลม่นี ้ นอกจากสรปุขอ้ความเช่ือ ยังมีอา้งองิพระคัมภรี ์

และข้อคิดให้กำาลังใจจากบรรดานักบุญ และนักคิดหลายคน 

อธิบายว่า

เราคาทอลิกเชื่ออะไร มีพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตศีลธรรม และการอธิษฐาน ภาวนา

 ผู้นำาเยาวชนสามารถใช้หนังสือคำาสอนเล่มน้ีช่วยในการอบรม เพ่ือให้การ 

ประกาศข่าวดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บิชอป ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ 
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สรุปพระสมณดำารัสของ

ประทานแก่บรรดาบาดหลวง นักบวช นักพรต ผู้รับเจิม สามเณร และครูคำาสอน
ณ วัดนักบุญเปโตร อ. สามพราน จ. นครปฐม

วันศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
 

 

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีความช่ืนชมยินดีท่ีได้รับฟังถึงการเสียสละในการทำางานของบรรดา พระสงฆ์ นักบวชผู้รับเจิม สามเณร และครูคำาสอน ได้เห็นถึงการทำางาน 
ของพระจิตเจ้าในบุคคลเหล่าน้ี นับว่าเป็นของขวัญสำาหรับพระองค์
 พระองค์ทรงขอบใจ เบเนเด็ทตา ท่ีได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตท่ีเป็นประจักษ์พยานท่ีได้รับมา เพราะชีวิตของธรรมทูตชายหญิงจำานวนมากมายท่ีได้ส่งอิทธิพลท่ีมิอาจ 
ลืมเลือนได้ ขอบพระคุณสำาหรับบรรดาผู้รับเจิมทุกคน ท่ีได้สัตย์ซ่ือ และอุทิศตนเองในการเป็นมรณสักขีอย่างเงียบๆ ในชีวิตประจำาวัน ทำาให้บังเกิดผลมากมาย ทรงเชิญชวนให้ทุกคน
ระลึกถึงครูคำาสอน และผู้รับเจิมอาวุโส ท่ีได้มีส่วนทำาให้เราได้เกิดมาท่ามกลางความรักและความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซู ขอให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเน่ืองด้วยเขาเหล่าน้ัน 
และบรรดาผู้อาวุโสในคณะต่างๆ ของเราท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมกับเรา ณ ท่ีแห่งน้ี ชีวิตรับเจิมท่ีไม่เปิดรับส่ิงใหม่ๆ สำาหรับชีวิตเลยน้ัน เป็นชีวิตท่ีหยุดการเจริญเติบโตลงกลางคัน องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เรียกเราและส่งเราเข้าไปในโลก เพ่ือท่ีจะให้เราบังคับขู่เข็น หรือวางภาระท่ีหนักกว่าภาระมากมายท่ีผู้คนได้แบกอยู่แล้ว แต่ส่งเราไปเพ่ือให้เราแบ่งปันความช่ืนชม 
ยินดี และขอบฟ้าใหม่ท่ีสวยงามและน่าพิศวง
 วิถีแห่งกระแสเรียกของเราแต่ละคน กอปรด้วยประสบการณ์ท่ีช่วยให้เราค้นพบ และไตร่ตรองถึงไฟแห่งพระจิตเจ้า เป็นส่ิงท่ีสวยงามและมีความสำาคัญอย่างย่ิงท่ีจะมีใจขอบ
พระคุณ การขอบพระคุณเป็น “อาวุธอันทรงพลัง” หากเราสามารถพิศเพ่งและขอบพระคุณสำาหรับความรัก ความมีใจเอ้ือเฟ้ือ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ 
รวมท้ังการได้รับการอภัย ความอดทนอดกล้ัน ความพากเพียร และความเห็นใจท่ีเราได้รับจากผู้อ่ืน เราก็จะสามารถท่ีจะเปิดโอกาสให้พระจิตเจ้าประทานลมปราณท่ีสดใหม่สำาหรับ 
ท่ีจะฟ้ืนฟูชีวิตของเราข้ึนใหม่ได้ ให้เราพยายามเป็นชายหญิงท่ีทำาให้เกิดชีวิตใหม่ ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เรา เราได้รับกระแสเรียกให้เป็นผู้แพร่ธรรมท่ีบังเกิดผล เราได้รับ 
กระแสเรียกให้เป็นนักรบในการต่อสู้เพ่ือส่ิงท่ีพระองค์ทรงรักและประทานชีวิตให้ ขอให้เราวอนขอพระหรรษทาน และพระพร เพ่ือท่ีความรู้สึกและมุมมองของเรา จะเป็นเหมือนกับ 
ความรู้สึกและสายพระเนตรได้รับการหล่อเล้ียงด้วยจังหวะการเต้นแห่งพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า ขอให้เรามีความรักอันร้อนรนต่อพระคริสต์และพระอาณาจักรของพระองค์ 
 พระองค์ทรงรู้สึกเจ็บปวดว่า ท่ียังคงมีความคิดว่า ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของคนต่างชาติ เป็นศาสนาท่ีมาจากต่างประเทศ ส่ิงน้ีควรจะกระตุ้นเตือนให้เราพยายามท่ีจะ 
แบ่งปันความเช่ือของเราด้วย “ภาษาท้องถ่ิน” เราต้องพยายามท่ีจะทำาให้พระวาจาพระเจ้าปรากฏต่อผู้คนด้วยลักษณะท่ีมีความเป็นไทย 
 สายพระเนตรของพระนางมารีย์เช้ือเชิญให้เรามุ่งมองไปในทิศทางเดียวกัน คือ ทิศทางท่ีมุ่งตรงสู่พระเยซูคริสต์ เพ่ือทำาทุกส่ิงท่ีพระองค์จะตรัสกับเรา พระเนตรท่ีสามารถ 
มองผ่านรูปลักษณ์ภายนอกและมองเห็นความงดงามท่ีซ่อนอยู่ในตัวเราแต่ละคน เป็นการมองด้วยสายตาตามท่ีพระวรสารได้สอน ซ่ึงทำาลายโครงสร้างท่ีคับแคบ การมองคนอ่ืนในแง่ลบ 
และการระบุตัวตนว่าเราแตกต่างจากพวกเขา เม่ือเราออกจากตัวเราเอง พระองค์ก็ทรงพบเรา ณ ท่ีน้ันน่ันเอง เราค้นพบความสวยงามของผู้ท่ีเราพบบนท้องถนน 
และเห็นว่าเป็นพ่ีน้องของเรา คนๆ น้ันไม่ใช่เด็กกำาพร้าผู้ถูกทอดท้ิง คนตกขอบสังคม หรือคนท่ีถูกผู้อ่ืนดูถูกอีกต่อไป ขณะน้ีคนผู้น้ันมีใบหน้าของพ่ีน้องของเราแล้ว 
พ่ีน้องท่ีพระเยซูได้ทรงกอบกู้ น่ีเป็นลักษณะของคริสตชน มีวิธีอ่ืนเพ่ือจะเข้าใจความหมายของความศักด์ิสิทธ์ิ นอกเหนือจากการยอมรับศักด์ิศรีของมนุษย์ทุกคนอีกหรือไม่ 
พ่ออยากจะให้กำาลังใจลูก เพ่ือให้ลูกสามารถท่ีจะรับใช้พระคริสตเจ้าในพ่ีน้องของลูกทุกๆ วัน พ่ออยากให้พวกลูกสามารถเห็นความงดงามในบุคคลท่ีคนอ่ืนดูถูก ทอดท้ิง หรือทำาให้เป็น 
เพียงเคร่ืองมือเพ่ือความสุขทางเพศเท่าน้ัน ด้วยวิธีน้ี พวกลูกจะได้สามารถเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาอันทรงชีวิตและทรงพลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกลูกจะสามารถเป็น 
สัญลักษณ์แห่งการเจิมอันศักด์ิสิทธ์ิของพระจิตเจ้าในแผ่นดินน้ี
 การเจิมน้ีเรียกร้องให้เราต้องสวดภาวนา การบังเกิดผลในการแพร่ธรรมเรียกร้องและดำารงอยู่บนความสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการสวดภาวนา เป็นความสนิทสัมพันธ์กับ 
พระเจ้าท่ีเหมือนกับท่ีปู่ย่าตายายของเราแสดงออกมา เม่ือพวกเขาสวดสายประคำาบ่อยๆ มีก่ีคนในพวกเราท่ีได้รับความเช่ือจากปู่ย่าตายาย และได้เห็นแบบอย่างของท่าน ในการทำา
งานและดูแลบ้านโดยมีสายประคำาอยู่ในมือ และถวายกิจการงานท้ังหลายแด่พระเจ้า พวกเขาเป็นผู้ท่ีพิศเพ่งรำาพึงท่ามกลางกิจการอันหลากหลาย และพวกเขายินยอมให้พระเจ้าเป็น
ส่วนหน่ึงในหน้าท่ีการงานประจำาวันอันเล็กน้อยของเขา เป็นเร่ืองท่ีมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีพระศาสนจักรจะประกาศพระวาจาแก่ทุกคน ในทุกท่ีทุกแห่งหน และในทุกโอกาส 
โดยไม่ล่าช้าหรือขลาดกลัว เหมือนกับผู้คนท่ีพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าในทุกๆ  เช้า  หากไม่มีการสวดภาวนา  ชีวิตและภารกิจของเราจะไร้ซ่ึงความหมาย ไร้พละกำาลัง และไร้ความร้อนรน
ศัตรูร้ายกาจของการแพร่ธรรม คือ การขาดหัวใจท่ีร้อนรน ใจท่ีร้อนรนของบรรดานักบวชชายหญิง พระสงฆ์ ครูคำาสอน ได้รับการหล่อเล้ียงจากการพบปะท้ังสองอย่างน้ี คือ 
การพบกับพระพักตร์พระเจ้า และการพบกับใบหน้าของมนุษย์ เราทุกคนต่างต้องการเวลาท่ีจะได้ด่ืมน้ำาจากน้ำาพุแห่งชีวิต ถึงแม้ว่ายังมีภารกิจมากมาย ขอให้เราจัดเวลาสำาหรับการ 
สวดภาวนา เพ่ือคำานึงถึงว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้กอบกู้มนุษย์ เช้ือเชิญให้เรามีส่วนร่วมเพ่ือให้ความรอดน้ันสำาเร็จเป็นรูปธรรม
 ขอให้ทุกคนอย่าได้ตกอยู่ในการผจญท่ีคิดว่ามีจำานวนน้อย แต่ขอให้คิดว่า เป็นเคร่ืองมือเล็กๆ ในพระหัตถ์อันสร้างสรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง 
เป็นผู้เขียนหน้าประวัติศาสตร์แห่งความรอดท่ีสวยงาม ณ ดินแดนแห่งน้ี ในชีวิตของพวกลูกเอง
 คำาถามท่ีพระองค์อยากให้เราตอบ “เราจะบ่มเพาะงานอภิบาลให้เกิดผลมากมายได้อย่างไร”

คุณครูประภา วีระศิลป์
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ครูคำาสอนไทยร่วมเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
โดย คุณครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ

 ในโอกาสท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จ 

เยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 

ค.ศ.2019/พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ คาทอลิก 

เพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาประมุขบาดหลวงโรมัน 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยม ีบชิอปวรีะ อาภรณร์ตัน ์เปน็ประธาน และ 

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำานวยการฯ ร่วมกับกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมฯ ประสานงานกันเพื่อจัดให้ครูคำาสอนไทยจากทุก 

สังฆมณฑล และมีฆราวาสที่ทำางานในองค์กรคาทอลิกจำานวนหนึ่ง รวม  

853 คน และมีครูคำาสอนอีกจำานวนหนึ่งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

สังฆมณฑลเชียงราย และสังฆมณฑลนครสวรรค์มากับทางสังฆมณฑล เข้า 

รว่มรบัเสดจ็ สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ รวมทัง้หมดประมาณ 900 คน 

เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน ค.ศ.2019/พ.ศ.2562 ณ วดันกับุญเปโตร สามพราน 

จ.นครปฐม เพื่อฟังสมณดำารัสของพระองค์ที่ตรัสกับบรรดาคณะสงฆ์ 

นักบวชชายและหญิง สามเณร ผู้ฝึกหัด  ครูคำาสอน และพี่น้องคริสตชนที่มา 

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และในโอกาสน้ี คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียน 

นักบุญเปโตร เป็นตัวแทนครูคำาสอนมอบช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระสันตะ 

ปาปาฯ ด้วย ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้ประสานงานจากศูนย์คริสต

ศาสนธรรมทุกสังฆมณฑลด้วย และขอขอบคุณเป็นพิเศษแด่ บิชอปวีระ 

อาภรณ์รัตน์ ที่จัดทำาผ้าพันคอ หัวข้อ “สันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดี 

ต่อกัน” มอบแด่ครูคำาสอนทุกท่านที่มาร่วมงานฯ และขอขอบคุณ คุณพ่อ 

เปรมปรี วาปีโส คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีศูนย์คริสตศาสนธรรม  

ทุกท่านที่ประสานงานร่วมกันอย่างดีเยี่ยม ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน 

 “พ่อขอขอบคุณประเทศไทย ขอให้แผ่นดินไทยและจิตใจของ 

พี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงเปี่ยมล้นด้วยพระพร” 

(พระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)

   ปีพร ะว าจ าของ

   พ ร ะ เ จ   พ ร ะ เ จ้้ าา

 เนื่องจาก ปี ค.ศ. 2019 ครบ 50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก 

(CBF) ค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปล 

พระคัมภีร์คนสำาคัญ ผู้ได้พยายามทำาให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา 

“ธรรมดา” ท่ีชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำาวัน (ในสมัยน้ัน) เพ่ือทำาให้พระวาจาของพระเจ้า  

ที่บันทึกเป็นอักษรเข้าถึงทุกคนได้

 นักบุญเยโรมกระตือรือร้นทำาให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้ ดังที่ท่านสอน 

อย่างมั่นใจว่า “การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”

 การครบรอบทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ได้ทำาให้คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระ

คมัภรีค์าทอลกิปรารถนาใหส้มาชิกของสหพนัธฯ์ จดั ค.ศ. 2020 เปน็ปพีระวาจาของพระเจา้ 

ตั้งแต่อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2019) 

จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020

ฉลองนักบุญเยโรม
 เราหวงัวา่ ปพีระวาจาของพระเจา้จะช่วยบรรดาพระสงฆผ์ูอ้ภบิาลและสถาบนั 

ต่างๆ ที่อุทิศตน ในศาสนบริการอภิบาลด้านพระคัมภีร์ในประเทศของท่าน ฟื้นฟูความ 

พยายามใหพ้ระวาจาของพระเจา้เปน็ศนูยก์ลางของชีวิต และพนัธกจิของพระศาสนจกัร 

ดังที่นักบุญยอห์นปอลที่ 2 ได้เรียก (ดู สู่พันปีที่ 3 ข้อ 36)

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ในสมัชชา พระสังฆราช ค.ศ. 2008  

(ดู Verbum Domini 73) และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนพระสมณสาส์น 

เตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวารสาร (EG 174)

 “มิใช่เพียงบทเทศน์เท่าน้ันที่ต้องหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้า การ 

ประกาศพระวรสารก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวาจาด้วยเช่นกัน...เป็นสิ่งสำาคัญ 

ที่พระวาจาของพระเจ้าต้อง “กลายเป็นหัวใจของกิจกรรมทุกประการในพระศาสนจักร 

มากย่ิงข้ึนเสมอ” (EG 174)

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
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สารคำาสอน  หน้าพิเศษ 4หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายส ัปดาห์

 สุขสันต์วันครูคำาสอนไทย (16 ธันวาคมของทุกปี) แด่พ่ีน้องผู้ร่วม 
งานคำาสอนทุกท่าน 

 “บรรยากาศแห่งความช่ืนชมยินดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงของพ่ีน้อง 
คริสตชนชาวไทย ท่ีมีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จ 
เยือนประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019/พ.ศ. 2562  
เช่ือว่ายังอยู่ในใจเราแต่ละคน”

 ในโอกาสน้ี คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนก 
คริสตศาสนธรรม  สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิก ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีประจำา 
ศูนย์คริสตศาสนธรรม แต่ละสังฆมณฑล ได้ประสานงานกันเพ่ือนำาครูคำาสอน 
ครูคาทอลิก และฆราวาสคริสตชน จำานวนหน่ึง ท้ังหมดประมาณ  900 คน เข้า 
ร่วมเฝ้ารับเสด็จและฟังสมณดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทาน 
แก่บรรดาบาดหลวง นักบวช นักพรต ผู้รับเจิม สามเณร และครูคำาสอน ณ 
วัดนักบุญเปโตร สามพราน เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019/พ.ศ. 2562 
จึงขอ ยกพระสมณดำารัส เพ่ือเป็นกำาลังใจให้ผู้ร่วมงานคำาสอนว่า

 “พ่อขอขอบใจสำาหรับชีวิต การเป็นพยาน การอุทิศตน ด้วยใจกว้าง 
อีกคร้ัง พ่อขอให้พวกลูกจงอย่าได้ตกอยู่ในการผจญท่ีคิดว่าพวกลูกมี 
จำานวนน้อย แต่ขอให้พวกลูกคิดว่า พวกลูกเป็น เคร่ืองมือเล็กๆ ในพระ 
หัตถ์อันสร้างสรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเขียน 
หน้าประวัติศาสตร์แห่งความรอดท่ีสวยงาม ณ ดินแดนแห่งน้ี ในชีวิตของ 
พวกลูกเอง” 

 คณะกรรมการฯ ขอต้อนรับคุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ 
คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรคนใหม่ เข้ารับหน้าท่ีเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 
ค.ศ. 2019 แทน คณุพอ่ปยิพงษ ์ลือเล่ือง ผูจ้ดัการฯ คนเดมิ ซึง่ยา้ยเขา้รบัหนา้ 
ที ่ใหม่ตำาแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา 
ท่าบ่ม  ขอขอบคุณในการร่วมงานคำาสอนกับคณะกรรมการฯ อย่างดีมาตลอด 
เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี 

 ในสารคำาสอนฉบับน้ี มีแนะนำาหนังสือใหม่ 2 เล่ม คือ หนังสือคำาสอน 
พระศาสนจักรคาทอลิก (The Catechism of the Catholic Church-CCC) 
ฉบับรวมเล่ม และ หนังสือพจนานุกรมพระคัมภีร์ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 
คอลัมน์ประชาสัมพันธ์ในสารคำาสอนฉบับน้ี) 

 สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ จะจัด 
คอร์สการอบรมคำาสอนภาคฤดูร้อน 2020 สำาหรับครูคำาสอน นักบวช สามเณร  
ผู้ฝึกหัดและ ฆราวาสคริสตชนท่ีสนใจ ในวันท่ี 17 มีนาคม - 24 เมษายน 2019 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในคอลัมน์ประชาสัมพันธ์ในสารคำาสอนฉบับน้ี) 

 “การประกาศพระคริสตเจ้า หมายถึงการแสดงให้เห็นว่า การเชื่อใน 
พระองค์ และติดตามพระองค์น้ัน มิได้เป็นเพียงแค่ส่ิงจริงแท้และถูกต้องเท่าน้ัน 
แต่ ยังเป็นส่ิงงดงาม สามารถเติมเต็มชีวิตด้วยความงดงามใหม่ และความช่ืนชม 
ยินดีท่ีลึกซ้ึง แม้ในปัญหา ความทุกข์ยาก” (cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 167)

1.  เพื่อเผยแพร่แนวทางการสอนคำาสอนสมัยปัจจุบันแก่ครูคำาสอนและบุคคลทั่วไป 
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและข่าวในวงการคำาสอนของศูนย์คำาสอนและนักบวชคณะต่างๆ
 จัดพิมพ์ในนาม คณะกรรมการคำาสอนระดับชาติ ฉบับแรก 16 ธันวาคม 1990/2533 ปีนี้ออก 2 ฉบับ คือ
 โอกาสสมโภชพระจิต และวันครูคำาสอนไทย (16 ธ.ค.) www.thaicatechesis.com | E-mail: thaicatechesis@gmail.com
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โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303  
Email : thaicatechesis@gmail.com
หรือ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  
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ประชาสัมพันธ์

ห นั ง สื อ ใ ห ม่

Merry Christmas and Happy New Year 2020 

คุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส
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ประกันชีวิต	และทางเอเจนซีโอกีวีเราจะร่วมกันสร้างสรรค์ 

ภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม	 เพื่อ 

ให้สังคมนี้อยู่ได้ด้วยความรักตลอดไป”

 ภาพยนตรไ์ทย 2 รางวิลั	ไดแ้ก	่ภาพยนตร์เรื�อง 

“2,215 เชื�อ บ้า กล้า ก้าวิ”	 ของ	 บริษัท	 จีดีเอช	 

ห้าห้าเก้า	 จำากัด	 คุณมรกต โกลมลบุตร ตัวแทนจาก 

โครงการก้าวคนละก้าว	และภาพยนตร์	2,215	เชื่อ	บ้า 

กล้า	 ก้าว	 ขึ้นรับรางวัล	 กล่าวว่า	 “ก่อนอื่นต้องขอ 

ขอบคุณแทน	คุณณฐพล บุญประกอบ ผู้กำากับ	2,215	

เชื่อ	 บ้า	 กล้า	 ก้าว	 และทางบริษัทและทีมงาน	 ที่สร้าง 

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้	 หวังว่า	 2,215	 เชื่อ	 บ้า	 กล้า	 

ก้าว	 น่าจะเป็นประโยชน์	หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ 

ผู้คน	 ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	 มูลนิธิก้าวคนละก้าว	 ต้อง 

บอกว่า	 จากภาพยนตร์ตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนั้น	 ต้อง 

ขอขอบคุณ	 คนไทยทุกคน	 ที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกัน 

ตั้งแต่เบตง	จนถึงแม่สาย	ถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้น	ก็ไม่มี 

เรื่องราวดีๆ	 ในวันนี้เช่นกันและรางวัลนี้สำาหรับคนไทย 

ทุกคน		ขอบคุณครับ”

 ภาพยนตร์เรื�อง “Homestay”	 ของ	 บริษัท	 

จีดีเอช	ห้าห้าเก้า	จำากัด คุณภาคภูมิ วิงษ์ภูมิ ผู้กำากับ 

ภาพยนตร์	 เรื่อง	 HomeStay	 ขึ้นรับรางวัล	 กล่าวว่า	 

“ในนามของบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้า	จำากัด	ขอบพระคุณ 

ทางคณะกรรมการสื่อมวลชนคาทอลิกฯ	 ที่มอบรางวัล 

นี้ให้	 โฮมสเตย์ถือเป็นเกียรติอย่างมากๆ	ตลอด		3		ปี 

ที่ผมได้ทำาภาพยนตร์เรื่องนี้	 จุดเริ่มต้นคือ	 เราจะทำา 

ภาพยนตร์เร่ืองน้ี	 เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนท่ีท้อแท้ 

สิ้นหวังกับชีวิต	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากครอบครัว	หรือจาก 

สังคมคนรอบข้างก็ตาม	 เราต่างมีหน้าที่	 โดยเป็น 

ส่วนหน่ึงเล็กๆ	 จะทำาให้คนดูได้กลับไปสำารวจชีวิตตัวเอง 

ได้ว่า	ไม่ว่าเราจะยากดีมีจนอย่างไร	ไม่ว่าเราเป็นใคร	เรา 

ต่างก็อยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราว	 เรามีเวลาบนโลกนี้ 

อย่างจำากัด	ชีวิตของเราทุกคนมีค่า	มีความหมาย	ไม่ว่า 

ในวันที่เราตกต่ำาที่สุด	 หรือวันที่ดีที่สุด	 ถ้าเราเปิดใจ 

พิธีมอบรางวิัล (ต่อจากหน้า 10) มองหา	อาจจะมองเห็นว่า	ความรัก	และความหวัง	อยู่ 

ใกล้ตัวเรา	 เพียงแต่เราไม่สังเกตเท่านั้นเอง	 ผมหวังว่า	

ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นกำาลังใจให้กับคนดูทุกๆ	คน”

	 โอกาสนี้	 ได้เชิญเยาวชนที่ได้รับพรจากสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส	 หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ 

สำาหรับเยาวชนในอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 บางรัก	 วันที่	

22	พฤศจิกายน	2019	มาร่วมงานด้วย	เยาวชนคนแรก	

นางสาวิสิริธร ครองทรัพย์ ถวายมาลัยข้อพระกร	 

เยาวชนพิการทางสายตาได้ถักขึ้นจากผ้าไหมพรม	 หลัง

จากนั้นสวมกอดพระสันตะปาปาด้วยความปีติ	 สมเด็จ 

พระสันตะปาปาทรงเช็ดน้ำาตาของความปีติด้วยพระ 

หัตถ์ของพระองค์	 สิริธรเป็นเยาวชนอยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพ 

หญิงตาบอด	 สามพราน	 ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอด 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ซึ่งมีซิสเตอร์ 

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	 (ซาเลเซียนหญิง)	 เป็น 

ผู้ดูแล	 	 โดยนางสาวสิริธร	 เพิ่งกลับใจมานับถือศาสนา 

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและรับศีลล้างบาปหน่ึงสัปดาห์

ก่อนที่จะร่วมพิธีในอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 นายรัชพล อุดมสมบูรณ์ ผู้บกพร่องทาง 

การได้ยิน	 ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี	 ดอนบอสโก	

แผนกการพิมพ์	 ในระดับปวช.3	 นับถือศาสนาคริสต์ 

นิกายโรมันคาทอลิกตั้งแต่กำาเนิด	(ครอบครัวเป็นคาทอ- 

ลิก)	แก้บาปและรับศีลมหาสนิทเป็นประจำา

 นายปิยะ เมียงแล	 ผู้พิการทางด้านการ 

เคล่ือนไหว	ศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่	พัทยา	

ในระดับเตรียมวิชาชีพ	 และการศึกษานอกโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

	 และนายภูวินาท น้ำาจันทร์ ผู้พิการด้านสติ- 

ปัญญา	 ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่	 พัทยา	

แผนกคอมพิวเตอร์สำานักงาน	ในนามมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 

	 การขับร้องเพลงประสานเสียง	“ให้รักเป็นสะพาน” 

โดยคณะนักร้องโรงเรียนคาทอลิก	บทเพลงท่ีเป็น	Theme	

โอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนไทย 

ระหว่างวันที่	20-23	พฤศจิกายน	2019		

คุณทาริกา ธิดาทิตย์  ละครเรื่อง “วัยแสบสาแหรกขาด” 

โครงการ 2 

คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “แม่ 

รู้อะไรบ้าง Mother Knows Best” 

คุณมรกต โกลมลบุตร ภาพยนตร์เรื่อง “2,215 เชื่อ  

บ้า กล้า ก้าว” 

คุณภาคภูมิ วงษ์ภูมิ ภาพยนตร์เรื่อง “Homestay” 

เยาวชนที่ได้รับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับเยาวชนในอาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ บางรัก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019
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พอ
ผูรักลูกดั่ง

ดวงใจ

พอณรงค  บูรณะมิตรานนทพอณรงค  บูรณะมิตรานนท
พักผอนในพระเจา  

30 ธันวาคม 2014 ครบรอบ 5 ป

¾‹ Í¼ÙŒ ÃÑ ¡ÅÙ ¡ Ë Å Ò ¹ ·
Ø¡¤
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5 ปแลว ที่ปาจากลูกและโลกนี้ไป ไมมีวันไหน ที่ลูกไมคิดถึงปา 
และไมวาเวลาจะผานไปเนิ่นนานสักเพียงใด
ปายังคงอยูในใจของลูกตราบนิจนิรันดร

ความรัก ความเสียสละและความปรารถนาดี ที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ของปา     
คือความสวยงามเหนือสิ่งใดในโลกนี้ ลูกขอจดจำและระลึกถึงพระคุณของปาตลอดไป 

และแมไมมีผูใดเห็นคุณคา แตความดีของปาจะไมมีวันสูญเปลา 
เพราะพระบิดาในสวรรคทรงมองเห็น และมองทุกอยาง อยางยุติธรรม

ขาแตพระบิดาเจาขา ลูกขอกราบภาวนาออนวอนพระองค 
ไดทรงโปรดรับดวงวิญญาณของปา ใหไดพักผอนในสันติสุข 

ในออมพระหัตถของพระองคในสวรรคดวยเทอญ

"หลับพักผอนใหสบายนะดวงใจของลูก"

รักและคิดถึงปาเสมอ
ลูกและหลานๆ ของปา
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 วิัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าวิ 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด 

วันศุกร์ที่	27	ธันวาคม	เวลา	

18.00	 น.	 	 พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวิียร์ เกรียงศักดิ์ 

 วัิดนักบุญยอห์น อัครสาวิก มะขาม จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	28	ธันวาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัิดครอบครัวิศักด์ิสิทธ์ิ ปัญจทรัพย์  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	 29	 ธันวาคม	 เวลา	

10.30	น.	

 วัิดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ท่ี	4	มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

 วัิดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	11	

มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

 วัิดนักบุญอันตน พนมสารคาม	 ฉลองวัด 

วันเสาร์ท่ี	18	มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

 วัิดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากนำ้า ระยอง  

ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	25	มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.	

 

 วัิดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัิดใน	 ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่	5	มกราคม	2020	เวลา	10.00	น.	บิชอป 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	 เป็นประธาน	

(สอบถามโทร. 0-3470-3219)

 วิัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บ้านห้วิยเกิด อ. 

แม่อาย จ.เชียงใหม่	เสก-เปิดวัดวันเสาร์ที่	28	ธันวาคม	 

เวลา	 10.30	 น.	 บิชอปฟรังซิสเซเวิียร์ วิีระ อา- 

ภรณ์รัตน์	เป็นประธาน

 วิัดพระวิิสุทธิวิงศ์ ห้วิยบง ต.ปงตำา อ.ไชย-

ปราการ จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	 29	

ธันวาคม	 เวลา	 10.00	น.	บิชอปฟรังซิสเซเวิียร์ วิีระ 

อาภรณ์รัตน์	เป็นประธาน

 วิัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง อ.ฝาง จ. 

เชียงใหม่	 ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 4	 มกราคม	 2020	 เวลา	 

10.00	 น.	 บิชอปฟรังซิสเซเวิียร์ วิีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน

 วิัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

ฉลองวัดและเสกหอระฆัง	วันเสาร์ที่	11	มกราคม	2020	

เวลา	 10.00	น.	บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิิิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน	

 วัิดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก	 ฉลองวัดและ 

ฉลอง	 	 100	 ปีวัด	 วันเสาร์ท่ี	 22	 กุมภาพันธ์	 2020	

เวลา	 10.30	 น.	 บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิิิสิฐนนทชัย 

เป็นประธาน

 วัิดพระมารดามารีอา  บ้านโคกสี ต.ขุนทอง 

อ.บัวิใหญ่ จ.นครราชสีมา	 ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	 4	

มกราคม	2020		เวลา	10.30	น.	บิชอปยอแซฟ ชูศักด์ิ 

สิริสุทธ์ิ 	เป็นประธาน

 วัิดนักบุญเปาโลกลับใจ แก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ 

จ.ชัยภูมิ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	25		มกราคม	2020		เวลา	

10.30	น.	บิชอปยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ 	เป็นประธาน

โกวิิทวิาณิช 	 เป็นประธาน	 (พระสงฆ์จอดรถที่แมนชั่น

ของเซนต์จอห์นสัตบุรุษจอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัย

เซนต์จอห์น)

 วิัดพระวิิสุทธิวิงส์  ลำาไทร จ.ปทุมธานี   

ฉลองวัดและฉลอง	 	 350	 	 ปี	 มิสซังสยาม	 	 รำาลึกถึง

พระสงฆ์ธรรมทูตที่ทำางานในเขต	 	 4	 	 วันเสาร์ที่	 	 28		

ธันวาคม		เวลา		10.30		น.	 บิชอปยอแซฟ วิุฒิเลิศ  

แห่ล้อม		เป็นประธาน (เวลา  10.00  น.  สวดภาวนา

อุทิศแด่พระสงฆ์ธรรมทูตที่ทำางานในเขต  4)

 วิัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต จ.ปทุม- 

ธานี ฉลองวัดและฉลอง	 50	 ปี	 ชุมชนแห่งความเชื่อ	 

วันพุธท่ี	 1	 มกราคม	 2020	 เวลา	 10.30	 น.	

พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน 

(งดจำาหน่ายสินค้า)

 วัิดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	4	มกราคม	2020	 เวลา	

10.30	น.	คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี�	เป็นประธาน

 วิัดนักบุญเปาโล บ้านนา จ.นครนายก  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่		18		มกราคม	2020	เวลา	10.30	น.

 วัิดแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด หัวิตะเข้	วันเสาร์ 

ท่ี	8	กุมภาพันธ์	2020	เวลา	10.30	น.	

 วัิดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี	 9	 กุมภา- 

พันธ์	2020	เวลา	10.00	น.	คุณพ่อยอแซฟ อนุชา 

ไชยเดช เป็นประธาน	 (ตรีวารและฉลองภายใน 

วันเสาร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 19.00 น. 

คูุ่ณพ�ออ้นต้น ท่น ป็ระภาสส้นต้์ พระสงฆ์สังฆมณฑล 

เชียงใหม่ เป็นประธาน)

 วัิดนักบุญโทมัส อไควินัส มีนบุรี กรุงเทพ- 

มหานคร (ซอยรามคำาแหง 184)	 ฉลองวัดวัน 

อาทิตย์ท่ี	 16	 กุมภาพันธ์	 2020	 เวลา	 10.30	 น.	

บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.	เป็นประธาน

 วัิดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

กรุงเทพมหานคร ฉลอง	 130	 ปีวัด	 วันอาทิตย์ท่ี	

23	กุมภาพันธ์	2020	เวลา	10.00	น.	พระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวีิยร์ เกรียงศักด์ิ โกวิิทวิาณิช เป็นประธาน 

 วัิดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู บ้าน 

ปางตะไคร้ จ.เชียงราย	 เสกวัดใหม่	 วันเสาร์ท่ี	 8	

กุมภาพันธ์	 2020	 เวลา	 10.30	 น. บิชอปยอแซฟ 

วุิฒิเลิศ แห่ล้อม	เป็นประธาน	

 วัิดพระกุมารเยซู เวีิยงแก่น จ.เชียงราย 

ฉลองชุมชนความเช่ือ	25	ปี	 วันเสาร์ท่ี	22	 กุมภาพันธ์	

2020	เวลา	10.30	น.	บิชอปยอแซฟ วุิฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน	 (ติดต่อคุู่ณพ�อเทพป็ระสิทธิ� ทอแสง-

ธรรมั้ โทร. 08-4919-8388) 

อัครสัังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
V สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่	19	มกราคม	2020	เวลา	10.00	น.		

มีรอบเดียว	 ที่หอประชุมนักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิิสิฐนนทชัย	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 วิัดนักบุญยวิง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อ.เสนา  

จ.พระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่	31	ธันวาคม	 

 สวดโลกใหม่	เวลา	15.30	น.	

	 พิธีมิสซา	เวลา	16.00	น.	

V วิัดแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด หัวิตะเข้ วันเสาร ์

ที่	18	มกราคม	2020	เวลา	19.00	น.	

V วิัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร กรุงเทพมหา- 

นคร วันศุกร์ที่	 24	 มกราคม	 2020	 เวลา	 

09.00	น.		มิสซาในวัด	หลังมิสซา	พิธีเสกสุสาน 

ในสุสาน	ทางวัดมีเทียนและดอกไม้บริการ

V วัิดพระวิิสุทธิวิงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี วันเสาร์	 

ที่		1		กุมภาพันธ์	2020	เวลา		09.30		น.

สงัฆมณฑลราชบรุี
V อาสนวิิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวิก  

มิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ	วันศุกร์ที่	28	กุมภาพันธ์	

2020	 เวลา	19.00	น.	ที่วัดน้อยในสุสาน	โทร.	

0-3470-3219

V อาสนวิิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวิก  

จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่	 29	 กุมภาพันธ์	

2020	เวลา	09.00	น.	

สงัฆมณฑลนครสวิรรค์
V วิัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 

วันเสาร์ที่	 25	มกราคม	2020	 เวลา	10.00	น.	

(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

เสกสุส�น

สัังฆมณฑลนครราชสัีมา

สัังฆมณฑลเชีย์งใหม่

สัังฆมณฑลนครสัวรรค์

สัังฆมณฑลราชบุรี

สัังฆมณฑลจันทบุรี

ติดต่อกองบรรณาธิการ

อุดมสารและอุดมศานต์

ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
เสกสุสาน

ภาพข่าว บทความ

E-mail : udomsarn@csct.or.th,
udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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ที่นี่มีนัด ค่อผ้้แทนองค์พระคริสัต์
k คณะนักบวิชซาเลเซียนแห่ง 

ประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์

ของสังฆานุกรมัทธิวิ กิติชัย ใสสวิ่าง 	 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

ที่นี่มีนัด
] ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองสักการสถานฯ  

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส  บุญเกิด  กฤษบำารุง  

วันอาทิตย์ท่ี		12		มกราคม		2020	เวลา		10.00	น.		

ประธานพิธี	:	พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิ   โกวิิทวิาณิช  

																14.00	น.		พิธีโปรดศีลเจิมฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณคืนเตรียมฉลอง  (ฉลองภายใน)  

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2020 เวลา  19.00 น.  

ประธานพิธี  :  พระคูุ่ณเจึ�าวีระ   อาภรณ์ร้ต้น์

] คณะ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวิาสคาทอลิกฯ	 ขอเชิญผู้สนใจ 

เข้าร่วมฝึก	 “สำารวมจิตภาวนา	 ด้วยพระทัยพระเยซู”	

ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่	 3	 ของทุกเดือน	 เวลา	

09.00-15.00	 น.	 ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ	 

คลองเตย	 โดยคุณพ่อชีวิิน สุวิดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวิาส	 add	 Id	 line:	 เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก 

วัินพฤหัสบดี :                      วัินอาทิตย์ :

-	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	

] กลุ่มฆราวิาสแพร่ธรรม	 ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา	 วันอาทิตย์ที่	 26	 มกราคม	 2020	คุณพ่อ

เอกมัย เหลือหลาย	 /	 วันอาทิตย์ที่	 23	 กุมภาพันธ์	

2020	 คุณพ่อวิิชชุกรณ์ เกตุภาพ /	 วันอาทิตย์ที่	

22	มีนาคม	2020	คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย	/	วัน 

อาทิตย์ที่	 26	 เมษายน	 2020	 คุณพ่อวิีรยุทธ 

เกียรติสกุลชัย		เวลา	13.00	น.	ที่ชั้น	2	อาคารวันทา

มารีย์	วัดเซนต์หลุยส์	ติดต่อคุณจอน	โทร.	08-1490-

9371

] คณะอัศวิินศีลมหาสนิท วิัดพระมหาไถ่	 ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา		“ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน”	คุณพ่อ 

วิิรัช 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 คุณสงวิน โทร.	08-1633-4766	

] ประกาศรับสมัครงาน	 เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กชาย/เด็ก

หญิง	จำานวน	2	อัตรา	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 -	เพศชาย/หญิง	อายุ	20-40		ปี

	 -	วุฒิ	ม.6	หรือ	ปวช.	ขึ้นไป

	 -	พักอาศัยที่บ้านพักของเด็กได้	

	 โดยให้เริ่มงานตั้งแต่เดือนมกราคม	2020

	 ติด ต่อสอบถามและสมัครงานไ ด้ ท่ีฝ่ าย

สำานักงานในวันจันทร์-วันเสาร์	 ตั้งแต่	 เวลา	 08.00-

17.00	 น.	 	 โทร.	 0-2583-5924	 หรือติดต่อ	คุณพ่อ

เปาโล  ซาลาโมเน่ 	 โทร.	 09-0112-5657	 หรือส่ง 

ใบสมัครได้ที่	 E-MAIL	 :	 stmartinfoundation.th@

gmail.com

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์	เวลา	09.30-11.30	น.	ที่ห้องประชุม 

ชั้น	 3	 อาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมี 

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ	 pslohsiri@gmail.com	 โทร.	 06-

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

7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา	 โทร.	 08-9815-

1953	หรือคุณวิัชรา นวิวิงศ์ โทร. 08-9117-9100

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพร�กเร�ได้จ�ก
คว�มรักของพระเจ้� ซึ่งปร�กฏใน

พระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้�ของเร� 
(โรม 8:39)

คร้ังนี้คือประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากถึงแม้จะเป็น 

เวลาส้ันๆ	 การท่ีเราได้เจอกับเหตุการณ์ท่ีไม่รู้จะมีอีกก่ีคร้ัง 

ในชีวิตนี้	มันทำาให้ผมรู้สึกว่ามันคือช่วงเวลาท่ีมีความสุข 

ท่ีเราได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในเหตุการณ์นั้น	 ถึงแม้ว่าเรา 

จะได้ไปรอ	5-6	ชั่วโมง	แต่ผมก็ไม่มีคำาว่าเบื่อหรือร้อน 

เลย	มีตื่นเต้น	มีสนุก	ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดี	เพราะ 

มันเป็นความรู้สึกที่ต้องเจอด้วยตัวเอง	 	 ในโอกาสที่ 

พระสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จมาประเทศไทย	 ผม 

รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนที่ได้รับโอกาส 

มารับเสด็จและได้พบพระองค์ในครั้งนี้	 ผมตื่นเต้นและ 

ดีใจที่จะได้พบพระองค์	 ผมรอคอยการเสด็จมาของ 

พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและผมได้รับโอกาส 

เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับ 

เยาวชน	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ	หากมีโอกาสอยากจะ 

บอกพระองค์ว่า	ขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่ทรงทอดทิ้ง 

เสียงเยาวิชน (ต่อจากหน้า 5)
ลูก	 ขอบคุณที่พระองค์เสด็จมาเยือนประเทศไทยทำา 

ให้ ได้พบตัวจริงและได้ร่วมพิธีมิสซากับพระองค์ 

ถือเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต	 ผมจะจดจำาไว้ 

ในใจตลอดไป	ขอบคุณพระคุณเจ้า	ขอบคุณสังฆมณฑล 

อุดรฯ	ศูนย์ประสานงาน	คุณพ่อ	ผู้ที่มีช่วยสนับสนุนเรา

	 อีกบางส่วนของประสบการณ์แห่งความช่ืนชม 

ยินดีท่ีเราสัมผัสกับความรักของพระเจ้าที่กำาลังเสด็จ 

มาบังเกิดท่ามกลางเราผ่านทางสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 และยังมีอีกหลากหลายแรงบันดาลใจที่พี่จะนำา 

มาแบ่งปันในโอกาสต่อๆ	ไป	

	 แล้วพบกันใหม่	 กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า	

ในปีใหม่นะครับ....สุขสันต์คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่	

2020/2563



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 52 ประจำาวันที่ 22-31 ธันวาคม 2019

อุดมสาร หนังสือพิมพ์ข่าวิคาทอลิก รายสัปดาห์ R เจ้าของ :	สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	R บรรณาธิการบริหาร	:	คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช	R หัวิหน้ากองบรรณาธิการ	:	วัชรี	กิจสวัสดิ์	R กองบรรณาธิการ :  

เสกสรร	กองคำา	R รายชื�อผู้ประสานงานสื�อมวิลชนฯ ประจำาแต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ :	คุณพ่อณรงค์	 รวมอร่าม	 	สังฆมณฑลเชียงใหม่	:	คุณพ่อณรงค์ชัย	 หมั่นศึกษา	 สังฆมณฑลจันทบุร ี	:	คุณพ่อเอนก	 นามวงษ	์ 

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

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

เลขที่	226-0-006040	/	เช็คขีดคร่อม	สั่งจ่าย	การพิมพ์คาทอลิก R สำานักงาน :	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... เงาเทีียน

 สวัสดีครับ	น้องๆ	 เยาวชนที่รัก	 เสียงเยาวชนฉบับนี้	 เป็นฉบับสุดท้ายของปี

นี้แล้วนะครับ	อย่างไรก็ตามครับ	ความชื่นชมยินดีจากการได้ต้อนรับพระสันตะปาปา 

ยังไม่จางหายไปนะครับ	 ยังคงมีแรงบันดาลใจและความต้ังใจท่ีดีอีกมากมาย	 จากน้องๆ	

เยาวชน	 ที่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจที่ดีๆ	 ออกไป	 ทุกความดีที่เราได้ทำาไม่ว่ากับใคร	

มิตรภาพจะเกิดขึ้นในหัวใจเช่นกัน	ส่งต่อความรักให้ทุกคน	เชื่อมต่อความรักให้แก่กัน	

ยอมรับและแบ่งปันด้วยความจริงใจ	 ให้ความรักเป็นสะพาน	 เชื่อมเราเข้าไว้ด้วยกัน 

ในความรักของพระองค์

	 ...วันแรกท่ีได้ทราบข่าวว่า..พระสัน- 

ตะปาปาจะเสด็จมาเยือนแผ่นดินสยาม..ทำา

ให้ตนเองรู้สึกกระวนกระวายในการหาเวลา 

และวิธีการที่จะเข้ารับเสด็จท่าน	 ยิ่งได้ทราบ 

(อ่านต่อหน้า 5)

	 ตั้งแต่ผมรู้ว่าตนเองได้โอกาส 

ได้เข้าไปร่วมพิธีในอาสนวิหารอัสสัมชัญ	

ผมรู้สึกขอบคุณทางแผนกเยาวชนท่ีมอบ 

โอกาสให้	 แม้ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองที่มี

โอกาสได้พบกับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 แต่ผมกลับรู้สึกต่ืนเต้นไม่แตกต่าง 

จากครั้งแรกที่ได้พบ	 ในจังหวะที่ท่านเดิน 
เท้าเข้าสู่พิธี	 ผมดีใจมากๆ	 ครับท่ีได้เห็นพระพักตร์ของท่าน	 เช่ือว่าคริสตชนในโบสถ์ 

หลายคนคงปล้ืมปีติเช่นเดียวกัน	 เพราะหลายคนเพ่ิงเคยพบท่านเป็นคร้ังแรก	 หลังจาก 

เสร็จสิ้นพิธี	 ท่านเดินลงมาทักทายและให้กำาลังใจแก่เยาวชนทุกหมู่เหล่า	 ผมได้นำา 

ภาพถ่ายคู่กับท่านออกมาถือไว้ในมือ	 ซ่ึงมีจังหวะท่ีท่านทอดพระเนตรเห็นรูปดังกล่าว	

แค่นี้ผมก็ดีใจมากๆ	แล้วครับ	ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจในชีวิตคริสตชนของผม 

เป็นอย่างมาก	 ...	 นายธนภัทร แสงวิงศ์ ผู้แทนเยาวิชนไทยที�ได้เดินทางไปร่วิม 

การประชุมเยาวิชนนานาชาติ (IYF-INTERNATIONAL YOUTH FORUM)  

ณ กรุงโรม

	 “MISERANDO	 ATQUE	 ELI- 

GENDO”	 พระองค์ทอดพระเนตรเขาด้วย 

สายพระเนตรแห่งความเมตตา	 พวกเรา 

ยุวธรรมทูต		624		ชีวิต		 	 ได้เตรียมผ้าเชียร์			

1	 	 ผืนไว้ถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปา		 

ซึ่งผ้าเชียร์ผืนนี้ได้พิมพ์	ตราสัญลักษณ์	ของ 
พระองค์ท่านและพิมพ์คำาว่า		 Holy		 Childhood		 Pope		 Francis		 เมื่อสมเด็จ 

พระสันตะปาปา	เสด็จเข้ามาใกล้		 เราต่างพร้อมใจกันอธิษฐานภาวนาให้พระองค์ทรงเห็น 

ผ้าผืนเล็ก	ๆ 	 ซ่ึงเด็กตัวน้อยๆ		 คนหน่ึงถือไว้		 เพ่ือถวายผ้าเชียร์ของพวกเราแด่พระองค์	 

เวลานั้น	ทรงหันไปอวยพรเพื่อนอีกด้านหนึ่ง	 เมื่อพระองค์ทรงหันทางด้านที่พวกเรา 

ยืนอยู่นั้น	รถกำาลังจะผ่านพวกเราไปแล้ว..เราเห็นสายพระเนตรของพระสันตะปาปา 

มองมาที่เราเล็กน้อย..แค่พระองค์ทรงหันมาเราก็ดีใจแล้ว		 เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเห็น 

ว่าเราเตรียมสิ่งใดไว้ให้..ได้เท่านี้ก็ดีที่สุดแล้ว..	และแล้วนาทีแห่งความรักก็เริ่มต้น		เมื่อ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งเอื้อมมาหยิบผ้าผืนน้ัน	ไปเพ่ือมอบถวาย 

แด่พระสันตะปาปา..	พระองค์รับไว้		ทรงยิ้ม		และทรงหันกลับมามองพวกเรา...ทรงยก 

ผ้าเชียร์ผืนนั้นขึ้นเล็กน้อย..	 เหมือนกับจะบอกพวกเราว่า..	 “พ่อได้รับผ้าเชียร์ของ 

พวกลูกแล้วนะ”	 ..	 พร้อมกับทอดพระเนตรมาที่พวกเราด้วยความเมตตา..	 สำาหรับ 

พวกเรา..	นี่คือนาทีแห่งความรัก..	นาทีที่เข้าใจอย่างสุดซึ้งถึงคำาว่า..	“บิดาผู้เมตตา”	..	

หนึ่งนาทีที่นำามาซึ่งความชื่นชมยินดีเปี่ยมล้น..ลูกขอสัญญาว่านับจากวันนี้จะภาวนา 

ให้พ่อทุกวัน...มารีอา  กฤติยา  อุตสาหะ

ข่าวว่าท่านจะเสด็จมาพบปะกับเยาวชน	 ทำาให้ตนเองรู้สึกตื้นตันใจมาก	 เพราะตนเอง 

อยู่ในวงการของเยาวชนมานานหลายปีคงต้องมีโอกาสที่จะเข้ารับเสด็จท่านอย่าง 

แน่นอน	 สุดท้ายต้องขอบคุณพระเป็นเจ้า	 ที่ได้มอบช่วงเวลานี้ในการร่วมเป็นหนึ่ง 

ในการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับพระสันตะปาปา	 และส่ิงท่ีประทับใจมากท่ีสุด..คือการ 

ร่วมเป็นหน่ึงของนักขับร้องในพิธีน้ีอีกด้วย	 แม้จะไม่เห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่าน.. 

แต่ตนเองก็ไม่รู้สึกเสียใจเลย	 สิ่งที่พระองค์ท่านได้บอกกับเยาวชน	 ในการเป็นพยาน 

ยืนยันถึงความเชื่อ	 เป็นอนาคตของพระศาสนจักร	 สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างพลังให้กับลูก 

เองในการช่วยงานพระศาสนจักรต่อไป	 ขอบคุณพระองค์ตลอด	 35	 ปี	 ที่ให้ลูกได้มี 

โอกาสที่ดี	 และเหตุการณ์ในวันที่	 22/12/2019	 จะอยู่ในความทรงจำา	 และอยู่ในใจ 

ของลูกตลอดไป	Viva	il	Papa...กรรณิการ์ สิงห์หลง อดีตผู้ประสานงานเยาวิชน           

สังฆมณฑลนครสวิรรค์ 

	 ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าตื่นเต้นมาก	 เพราะศรัทธาในพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ท่ีมีความสมถะ	 และประทับใจในตัวพระองค์อยู่แล้ว	 จากท่ีศึกษาประวัติของพระองค์ 

ยิ่งมีความปลื้มปร่ิมท่ีได้รับเสด็จท่านอย่างใกล้ชิดและยิ่งในพิธีมิสซาอันศักด์ิสิทธ์ิ 

ในอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 ท่ามกลางกลุ่มเยาวชนคริสตชนด้วยแล้ว	 มันเป็นความพิเศษ 

ที่ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรดี	 โดยเฉพาะบทเทศน์ของท่านที่เกี่ยวกับคนทุกกลุ่มที่ต้อง 

ลำาบากและต้องการเราที่คอยช่วยเหลือบรรเทาใจครอบคลุมทุกกลุ่ม	 กลุ่มเด็กเยาวชน 

ที่มาจากทั่วสารทิศน่ารักทุกคนโดยเฉพาะคนที่นั่งข้างๆ	 ทั้งซ้ายและขวาคือน้องธัญ 

และน้องลิงน่ารักคอยช่วยเหลือตลอด		และงานนี้ที่ได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้	เพราะ 

พี�ตุ้มท่ีสละให้ได้เห็นพระสันตะปาปาอย่างใกล้ชิด	 และพี�นุ้ยท่ีช่วยสนับสนุน	 ขอขอบคุณ 

พี่ๆ	 ทั้งสองมากๆ	 สุดท้ายนี้หนูได้รับพลังใจจากคำาสอนที่พระองค์ได้เทศน์ในมิสซา 

นำาไปปฏิบัติในงานของตนให้ดีที่สุด	 เพื่อผู้อพยพและผู้ต้องกักได้รับการบรรเทาใจ 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดำาเนินชีวิตในโลกต่อไป...	นางสาวิพิกุลทอง พันธุระ  

Program Coordinator of  Project คณะกรรมการคาทอลิกเพื�อการอภิบาล  

แผนกผู้อพยพย้ายถิ�นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) 

 เบเนดิกต์ ลลิดา บุญผิวิ (หมิวิ) เป็นเยาวิชนวัิดแม่พระประจักษ์เมือง 

ลูร์ด บ้านไผ่	 สิ่งที่หนูประทับใจ	 ที่ได้ร่วมมิสซากับสมเด็จพระสันตะปาปาครั้งนี้คือ 

ความอดทน...ท่ามกลางอากาศที่ร้อน	 แต่กลับไม่ได้ยินเสียงใครพูดว่าร้อนเลยถึงแม้ 

จะต้องรอกันเป็นชั่วโมงๆ	แต่ทุกคนก็มีความอดทน	 เพื่อจะเฝ้ารอพบพระองค์	 เพียง 

ไม่กี่วินาที	แต่กลับคุ้มค่าและมีความหมายมากๆ	สำาหรับบรรดาคริสตชนทุกคนที่เฝ้า 

รอพระองค์	 และสิ่งที่อยากจะเเบ่งปันให้น้องๆ	 เยาวชนคนอื่นที่ไม่ได้รับโอกาสนี้… 

หนูอยากจะแบ่งปันการเทศน์สอนของพระองค์ก็คือ...	 “บางครั้งพ่อมองเห็นบรรดา 

เยาวชน	 และเหล่าต้นไม้ที่งดงาม	 มีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สูงชะลูด 

ไปเรื่อยๆ	 ต้นไม้เหล่านั้นดูเหมือนกับว่าจะเป็นบทเพลงแห่งความหวัง	 แต่หลังจาก 

ที่เกิดพายุขึ้น	 พ่อพบว่าพวกมันได้ร่วงหล่น	 ล้มลง	 และตายไป	 พวกมันปราศจาก 

รากที่ลึก	 พวกมันแผ่กิ่งก้านสาขาโดยปราศจากรากที่มั่นคง	 และพวกมันก็ล้มลง 

ทันทีที่ธรรมชาติปลดปล่อยพลังออกมา	 นี่จึงเป็นความเจ็บปวดของพ่อ...”	 สิ่งที่ 

อยากจะบอกกับน้องๆ	 ที่พลาดโอกาสครั้งนี้...ถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธี 

มิสซา	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเยาวชนที่ดีไม่ได้	ดังนั้นเราต้องมีความเชื่อ 

ที่มั่นคงในพระเจ้า	 และทำาความดีตามคำาสอนของพระองค์	 และเราตอบสนองพระพร 

ท่ีได้รับนี้	 โดยการเป็นเยาวชนท่ีดีดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระองค์แบ่งปันความรัก 

ให้กับคนรอบข้าง	 และมีความมุ่งมั่นที่จะประกาศข่าวดีของพระเจ้า	 เพื่อที่จะเป็น 

เหล่าต้นไม้ที่งดงาม	มีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สูงชะลูดไปเรื่อยๆ	ไม่มี 
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หมายเหตุุ เขีียนถึึงหนังสืือปลายปี เล่มที่่� 2 

นายชุุมพาบาลท่ี่�ด่ี 60 ปีีแห่่งศัักด์ี�สงฆ์์
พระคาร์ด์ีนัลไมเก์�ล ม่ชัุย ก์จบุญชูุ   ปลายปี  2018  ข้ามไปต้นปี 2019 

ผมง่วนอยู่กับหนังสือ “มั้ีช้ยในใจึเรา” เป็น 
หนังสือที่ระลึกโอกาสครบ 90 ปีอายุของพระคู่าร์ดิน้ลไมั้เกิ�ล มั้ีช้ย กิจึบุญช่ 

ที่รักของพวกเราคริสตชน เล่มนั้นผมคิดว่าน่าจะปล่อยสุดๆ แล้ว ที่สุดของที่สุด

ก็มีเล่มที่ออกมาปลายปีนี้ ชิงตำาแหน่งหนังสือพระคาร์ดินัลเล่มล่าสุดจนได้

 หนังสือนายชุมพาบาลที่ดี  60  ปีแห่งศักดิ์สงฆ์ฯ เล่มนี้ผมไม่ได้ช่วยดู 

อะไรมาก แต่ทางคูุ่ณพ�อสุรช้ย ชุ�มั้ศรีพ้นธ์ุ และทีมงานมีความถนัดและทำาได้ดี 

อยู่แล้ว แต่ผมได้มีโอกาสเป็นหนึ่งคนที่เขียนถึงพระคุณเจ้า ผมจึงเลือกมุมมอง 

หน่ึง เพ่ือบอกถึงความย่ิงใหญ่และพระพรของพระท่ีพระศาสนจักรในประเทศไทย 

มีคนอย่างพระคุณเจ้า และนี่คือหัวข้อและเรื่องราวบางส่วนที่ว่านั้น     

      

“สอนในสื่อ หน�าที่แห�งนายชุมั้พาที่พระคู่าร์ดิน้ลมั้ีช้ย ไมั้�เคู่ยข�ามั้เลย

 หลังจากที่ผมใช้ชีวิตเป็นพระสงฆ์ทำางานตามวัดได้ 11 ปี การประกาศ 

โยกย้ายในช่วงที่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นพระอัครสังฆราชแห่ง 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก็คือผมต้องไปทำางานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

แผนกการพิมพ์ การทำางานที่ได้รับมอบหมาย และความไว้ใจจากพระคุณเจ้า 

ได้ค่อยๆ สร้างคนๆ หนึ่งให้พยายามรักษาความสมดุลของคุณพ่อที่ทำางานสื่อ  

และคุณพ่อท่ีต้องทำาหน้าท่ีสงฆ์ มากไปกว่างานท่ีทำา คือการหล่อเล้ียง การให้กำาลังใจ 

การสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังแบบอย่างจากชีวิตของตัวพระคุณเจ้า 

เอง

 ในวาระครบ  60  ปีชีวิตสงฆ์ของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญูชู 

ผมจึงอยากถอดบทเรียนชีวิต เป็นพิเศษในสังฆภาพของสงฆ์ในแบบพระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กับงานด้านสื่อสารมวลชน สิ่งที่พระคุณเจ้ามีและเป็น เป็นสิ่ง 

ที่พระสงฆ์องค์หนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ได้ทำางานสื่อโดยตรง แต่สามารถอยู่กับสื่อได้ 

อย่างเข้าใจ และใช้สื่อนั้นในการสั่งสอนให้เกิดผล

พระคูุ่ณเจึ�าให�เกียรต้ิสื่อ และให�คู่วามั้สำาคู่้ญเสมั้อ

 ยุคสมัยที่ผมเริ่มทำางานสื่อการเดินทางไปต่างประเทศยังเป็นเรื่องยาก 

ถึงยากมาก แต่เมื่อวันหนึ่งมีเหตุการณ์สำาคัญมากๆ ที่พระคาร์ดินัลจะต้อง 

เดินทางไป ผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมด้วย เหตุการณ์นี้พลิกความเข้าใจบางอย่าง 

ของผม อย่างน้อยก็ทำาให้เราเห็นว่า พระสงฆ์เล็กๆ คนหนึ่งเพิ่งเข้ามาทำาสื่อ 

ได้ไม่นาน ผลงานยังมีไม่มาก แต่การให้ความสำาคัญของท่าน ทำาให้เราไม่อยาก 

ทำาให้เกิดคำาว่า ผิดหวัง ผมได้หนังสือมาหนึ่งเล่ม ผมเขียนคอลัมน์เรื่องนี้ได้ 

อีกหลายตอน แต่มากไปกว่านั้นคือ ผมได้บทเรียนว่า ถ้าเราให้ความสำาคัญ 

กับสื่อแค่ไหน สื่อก็จะให้ความสำาคัญกับเรามากขึ้น เราไม่ได้ให้เกียรติสื่อเพราะ 

เราเพียงอยากได้การนำาเสนอท่ีดี เราให้เกียรติส่ือ เพราะส่ือดีๆ ควรได้รับเกียรตินั้น 

และเราควรร่วมมือกัน สร้างสรรค์งานดีๆ สื่อสังคม สายตาของสื่อมีธรรมชาติ 

บางอย่างที่ทำาให้เกิดการนำาเสนอที่นำาไปสู่คุณภาพงานที่ดี

พระคูุ่ณเจึ�าทราบดีว�า งานสื่อหรืองานใดๆ ย�อมั้มั้ีป็ัญหา แต้�ป็ัญหาคู่ือ การ 

พ้ฒนา

 จริงๆ แล้ว ผมเคยเล่าปัญหาหลายๆ ปัญหาให้พระคุณเจ้าฟัง หรือบางที 

ก็บ่นถึงความยากลำาบากที่เจอ ทั้งตัวงาน ทั้งบุคคล ทั้งระบบ ทั้งอะไรจิปาถะ 

ไปหมด ในวันนั้นผมคาดหวังจะได้ยินคำาแนะนำาที่ดี แล้วผมจะรีบกลับไปทำาตาม 

พระคุณเจ้าไม่พูดอะไรมากไปกว่า เอานะ มันก็ต้องเจอ แต่เมื่อเจอแล้ว มันจะ 

ทำาให้เราเข้มแข็งขึ้น ปัญหาทำาให้เราเข้มแข็ง การทำางานทุกอย่างมีความยาก 

ลำาบากอยู่แล้ว ประสบการณ์ยากๆ นั้นแหละวันหนึ่งจะทำาให้เราเก่ง และแกร่ง 

ผมว่า วันเหล่านั้นมันอยู่ใกล้ๆ แล้ว แต่เราก็ต้องไม่จบสิ้นการเรียนรู้

 พระคุณเจ้ารักการอ่าน 

พ ร ะคุณ เจ้ า บอกกั บผมว่ า  

เร าอ่ านทุ กบร รทั ด ในสิ่ ง ที่  

คุณพ่อเขียน และเรามักอ่าน 

บ ท ค ว า ม ข อ ง คุ ณ พ่ อ เ ป็ น 

บทความแรกเมื่อหยิบหนังสือ 

นี้ขึ้นมา และแทบจะทุกวัดที่ 

พ ร ะ คุ ณ เ จ้ า เ ป็ น ป ร ะ ธ า น 

พระคุณ เจ้ ามักจะ เชี ยร์ สื่ อ ” 

(บางส่วนจากหนังสือ นายชุม- 

พาบาลที่ดี 60 ปีแห่งศักดิ์สงฆ์)

 ล ง ใ ห้ เ ป็ น น้ำ า จิ้ ม 

หนังสือจะออกตั้งแต่วันที่  13 

ธันวาคม นี้แล้ว

    
 ที่สุดคนทำาหนังสือ และสำานักข่าวคาทอลิกอย่างเราจะมีอะไรมากำานัล 

ให้ท่านหรรษาในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่นี้ นอกจากบรรณาการตัวหนังสือ 

และความปรารถนาดีจากข่าวดีที่พระคริสตเจ้าได้นำามามอบให้แก่เราทุกคน 

บนโลกใบนี้ คือ มีบุรุษท่านหนึ่ง ประสูติมาเพื่อเรา “สุขสันต์วันปีใหม่ สวัสดี 

ปี  2020” และลาไปก่อนนะครับ ปี 2019  ขอบคุณที่ร่วมทางกันมาและพร้อม 

จะไปต่อในปีถัดไป

บรรณาธิการบริหาร
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บิชอปยอแซฟ วุิฒิเลิศ แห่ล้อม

ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย

เป็นประธาน

งานชุมนุมเยาวิชนเชียงราย 

ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

วัินเสาร์ที� 14 ธันวิาคม 2019 

ที�วัิดนักบุญเทเรซา เวีิยงป่าเป้า 

จ.เชียงราย

บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธาน 

พิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วิมด้วิยบิชอปยอแซฟ วุิฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุข 

สังฆมณฑลเชียงราย ในพิธีปฏิิญาณตนคร้ังแรกของนวิกเณรีมารี อารีวิรรณ 

แห่งการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ที�อารามนักพรตหญิงคณะพระมหาไถ่

แห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา วัินที� 31 ตุลาคม 2019

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

นำาโดยคุณพ่อวุิฒิไกร ชินทร์นลัย	จัดโครงการเข้าเงียบเพ่ือฟ้�นฟูจิตใจ	อาสาสมัคร 

ฆราวาสประกาศข่าวดีประจำาวัด	 ท่ีบ้านหาดหฤทัย	 จ.เพชรบุรี	 วันท่ี	 8-10	

พฤศจิกายน	2019	มีฆราวาสท่ีผ่านการอบรมฯ	เข้าร่วมโครงการฯ	จำานวน	29	

คน	 เพ่ือเป็นการเติมเต็มพลังด้านร่างกายและจิตวิญญาณ	 สำาหรับการทำางาน 

ประกาศข่าวดีให้กับพระศาสนจักรต่อไป

วันท่ี	 30	 พฤศจิกายน	 2019	 ฉลองภายใน	 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์	 

คลองจ่ัน	 โดยมีคุณพ่อยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา เป็นประธานพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ	มีพิธีรับศีลมหาสนิทคร้ังแรก	และพิธีร้ือฟ้�นคำาปฏิญาณศีลล้างบาป	

(ศีลสง่า)	ของนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

ซิสเตอร์ปิยฉัตร บุญมูล	 และซิสเตอร์จันธนา จันทร จากคณะภคินี 

ศรีชุมพาบาล	ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการทำางานด้านการยุติความรุนแรง 

ต่อสตรี	 และยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับสัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จข้ึน 

สวรรค์	 อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 ตามโครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคม 

ของพระศาสนจักร	 เน่ืองในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล	 	 เม่ือวัน 

อาทิตย์ท่ี	17	พฤศจิกายน	2019
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

คำ�สอนสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ตอนที่ 17 อ�ก�รของโลก 
 “ปัญหาของโลกในปัจจุบันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 

ทุกส่วนของโลก	 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวมนุษยชาติ	

และเรียกร้องให้มีความตั้งใจจริง	 ในการที่จะทำาให้เกิดความยุติธรรม

ระหว่างประเทศ	และความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างประชาชนทุกหมู่

เหล่า”

 (สุนทรพจน์โดยสมั้เด็จึพระส้นต้ะป็าป็าฟร้งซิส ประทาน

แก่คณะรัฐบาล ผู้นำาสังคม และคณะทูตานุทูต ณ ตึกสันติไมตรี 

ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019)

สื�อมวิลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วิมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง 

ประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ (อ่านต่อหน้า 4)

พิธีิมอบรางวัลส่่ัอมวลชนดีเด่น

เม่ือวันพุธท่ี	 11	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 2019	 เวลา	 08.30-09.00	 น.	 คณะภราดา	 

ครูคำาสอน	 ตัวแทนครูคาทอลิก	 ตัวแทนผู้ปกครองคาทอลิก	 ตัวแทนนักเรียน 

คาทอลิก	 ช้ัน	 ป.3	 และนักเรียนคาทอลิก	 ช้ัน	 ป.6	 นำาโดยภราดาทักษบุตร 

ไกรประสิทธ์ิ	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	 เข้าคำานับอาร์ชบิชอป 

พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย	

โอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ	 	 โดยนักเรียนคาทอลิก	ป.6	 ร่วมขับร้องเพลง 

พร้อมกับการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนคาทอลิก	 ช้ัน	 ป.3	 	 และได้ 

ร่วมภาวนาส่งความสุขความช่ืนชมยินดีแก่กันและกัน	 สำาหรับการขับร้องเพลง 

คริสต์มาสของนักเรียนคาทอลิก	 ป.6	 ผู้ฝึกซ้อมโดยมาสเตอร์แสงประทีป 

และมิสสุธาทิพ วิงษ์บุญมา	 สำาหรับการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียน 

คาทอลิก	ป.3		ผู้ฝึกซ้อมโดยมิสรัชดาวัิลย์ ศรีวิรกุล	และมิสจุฑามาส รัตนอุดม


