Happy Feast Day of Rev. Bro. Dr. Amnuay Yoonprayong
Birthday: May 1, 1944
Feast Day: May 3
Patron Saint: St. Philip
First Vows: April 7, 1963
Perpetual Vows: April 6, 1969
Rev. Bro. Dr. Amnuay Yoonprayong, Vice
Rector for Moral Development Educ ation,
The University Campus Ministry, and
Director, John Paul II Center for Catholic
Social Thought
“Bro. Amnuay Yoonprayong's Profession on
2019-02-19. Read the ... I was baptized
Philip, one of the patron saints of my
parish”

Read more about his life through this book; available in both Thai and English languages

ทางของพระเจ้ า ทางของข้ าพเจ้ า สุ วรรณสมโภชการ
ปฏิญานตนครัง้ แรกของ ภราดา อํานวย ยุน่ ประยงค์

God’s Way…My Way: The Golden Jubilee of
Bro. Amnuay Yoonprayong’s Profession

Read more Bro. Amnuay’s works:
“I am writing articles, reflections, and Bible Dictionary-all in Thai for the Catholics in general.
They may be useful for the Montfortian associates. Please get the contents from the attached file
and disseminate them on your website.”

1. เปาโลผู้ปลดทาสให้ เป็ นไท
40

40

ปั จจุบันยังมีทาสทั่วโลกประมาณ 27 ล้ านคน การค้ ามนุษย์ มีเงินหมุนเวียนราว 32,000 ล้ านบาท ทาสในยุคเราเกิด
จากความโลภ ความกลัวและการมองข้ ามคุณค่ าชี วิต เป็ นปั ญหาใหญ่ ที่เราต้ องเผชิ ญและต้ องแก้ อย่ างเอาจริ งเอาจัง แต่
ท่ าที ของเปาโลใน 1ทธ 6.1 "ทุกคนที่เป็ นทาสต้ องคิดว่ านายของตนควรได้ รับเกียรติทุกอย่ าง เพื่อพระนามของพระ
เจ้ าและคําสอนของเราจะไม่ ถกู กล่ าวหาในทางที่ เสื่ อมเสี ย"ดูเหมือนว่ าท่ านไม่ ประนามการเป็ นทาส ตรงกันข้ ามกับ
แนะนําคริ สตชนที่ เป็ นทาสให้ ยกย่ องนายตนที่เป็ นคนต่ างศาสนา…Read more

2. ย้ อนดูบทจดหมายฟี เลโมน
40

40

ฟิ เลโมนเป็ นคนมีฐานะกลับใจเชื่อในพระเยซูเจ้ าช่ วงที่ เปาโลไปเทศน์ สอนที่ โคโลสี โอเนสิ มสั ซึ่ งเป็ นทาสของท่ านได้
หนีไป แล้ วได้ ไปพบเปาโล ประทับใจในคําพูดคําสอน กลับใจเป็ นคริ สตชน เปาโลต้ องการส่ งทาสโอเนสิ มสั กลับไป
หานายเก่ า พร้ อมนําจดหมายที่ มีลายเซนต์ ของเปาโลไปด้ วยรายละเอียดมีไม่ มากนัก เราไม่ ร้ ู ว่าโอเนสิ มสั ทําอะไรกัน
แน่ ช่วงหนีนายไปและเราก็ไม่ ร้ ู เช่ นกันว่ าเปาโลต้ องการให้ ฟีเลโมนจัดการอย่ างไรแน่ กับทาสของเขาสิ่ งที่ ชัดคือเปาโล
ต้ องการให้ นายปฏิ บัตต่ อทาสคนเก่ าในรู ปแบบใหม่…Read more

3. รําพึงประจําวัน
40

40

1. อย่ ายึดความดีไว้ จากผู้ทสี่ มควรจะได้ รับ ในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอํานาจมือของเจ้ าทีจ่ ะกระทําได้ (สุ ภาษิต 3:27) ต้ น

ฉบับฮี บรู แปลว่ า “จากผู้เป็ นเจ้ าของ” ฝ่ ายฉบับเจ็ดสิ บแปลว่ า “จากคนจน” เงินที่คนจนควรได้ แล้ วถูกเก็บไว้ ถือว่ า
เป็ นทรั พย์ อธรรม (ลก 16.9) พวกเขาเป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินนั้น คนรวยคือข้ ารั บใช้ พระเจ้ า มีหน้ าที่แจกจ่ ายทรั พย์ สิน
ให้ แก่ คนยากจน...Read more
4. Montfortian Associates of Thai Province
To be in line with worldwide Montfortian family, the Province of Thailand has created
"Friends of Montfort Association" and has set out the rules and regulations in December
1997. Its purpose was to involve those who were related to the life and work of the
members of Montfortian family, viz., teachers, students, parents, alumni, ex-Brothers, excandidates of various levels of formation…Read more

Bro. Amnuay Yoonprayong & University Activities

Rev. Bro. Dr. Amnuay Yoonprayong presided over the Grand Holy Mass on various occasions,
such as Assumption Day performed at the Chapel St. Louis Marie de Montfort and the AU
Graduation Ceremony organized at The Queen Sirikit National Convention Center, etc.

John Paul II Centerfor Catholic Social Thought

Another responsibility of Rev. Bro. Dr. Amnuay Yoonprayong is the Director of the John Paul II
Center for Catholic Social Thought which is the only such center in Thailand and in the region,
initiated by the university and the Pontifical Council for Justice and Peace, The Vatican. One of
the functions of the center is to assist in developing the moral maturity of its graduates and to
prepare them for the great responsibilities they will have in business and the world at
large…Read more

Saint Philip, May 3

Saint Philip the Apostle, (born, Bethsaida of Galilee - died 1st
century; Western feast day May 3, Eastern feast day November 14),
one of the Twelve Apostles.
Mentioned only by name in the Apostle lists of the Synoptic
Gospels, he is a frequent character in the Gospel According to
John, according to which (1:43–51) he came from Bethsaida,
answered Jesus’ call (“Follow me”), and was instrumental in
the call of St. Nathanael (probably St. Bartholomew the Apostle),
whom he brought to Jesus.
At the time of his call, Philip seemingly belonged to a group
influenced by St. John the Baptist. He participated in the miracle
of the loaves and fishes (John 6:5–9), accounting for his symbol
in medieval art of loaves.
With St. Andrew the Apostle, he brought word to Jesus that certain
Greeks had asked to see him (John 12:21–22). In John 14:8–9, Philip
asked Jesus to reveal the Father, receiving the answer,
“Have I been with you so long, and yet you do not know me, Philip?
He who has seen me has seen the Father.”

Source:
The Editors of Encyclopaedia Britannica. Saint Philip the
Apostle. (n.d.). https://www.britannica.com/biography/Saint-Philip-the-Apostle
Monfortian Foundation Group 3. (n.d.). ภ. อํานวย ยุ่นประ
ยงค์ .https://www.montfortian.com/amnuay_y.asp

Related Links
Assumption Day: https://repository.au.edu/browse?type=subject&value=Assumption%20Day
AU Graduation
Ceremony: https://repository.au.edu/browse?type=subject&value=AU%20Graduation%20Cerem
ony
The John Paul II Center for Catholic Social Thought: http://www.jp2center.au.edu/

