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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

เมื่อพระสันตะปาปาจากคณะเยสุอิต

ใหสมั ภาษณสำนักสือ่ เยสุอติ (2)
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หนา 3

ความหวัง (ไวใจ) ในชีวติ ประจำวันของเรา

แปลโดย พระสังฆราชกิตติคณ
ุ ยอรช ยอด พิมพิสาร

พระสังฆราชกิตติคณ
ุ ยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

พอเชื่อวาเราตองการเวลาในอันที่จะวางรากฐาน
เพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะบังเกิดผล
“การวินจิ ฉัยตองใชเวลาหนอย ตัวอยางเชน หลายคนคิดวาการเปลีย่ นแปลง
และกอตัง้ ขึน้ มาใหม ใชเวลาเพียงสัน้ ๆ พอเชือ่ วาเราตองการเวลาในการวาง
รากฐานอย า งแท จ ริ ง ให เ ป น การเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ด ผ ล และนี่ คื อ เวลาที่
จะวินิจฉัย บางครั้งการวินิจฉัยแทนที่จะกระตุนใหเรากระทำสิ่งที่เราคิดไว
แตแรกวาจะทำภายหลัง และนีค่ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับพอในสองสามเดือนทีผ่ า นมา
การวินิจฉัยนั้นพอกระทำเฉพาะพระพักตรพระเปนเจา มองดูเครื่องหมาย
รับฟงสิ่งที่เกิดขึ้น สัมผัสกับความรูสึกของประชาชนโดยเฉพาะผูยากจน
การเลือกของพอซึง่ สัมผัสกับชีวติ ประจำวัน เชนการใชรถทีพ่ อสมควร สัมผัส
กับการวินิจฉัยฝายจิตวิญญาณซึ่งจะตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้น เมื่อ
มองดูสงิ่ ตางๆ มองดูประชาชน หรือสัญญาณแหงกาลเวลา การวินจิ ฉัยในองค
พระเจานำทางพอในการปกครองประชาชน
แตพอระมัดระวังเสมอเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจอยางกะทันหัน พอ
ระมั ด ระวั ง ตั ว เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจครั้ ง แรก กล า วคื อ สิ่ ง แรกที่ เ ข า มา
ในความคิด หากพอจะตองตัดสิน ตามธรรมดาแลวเปนสิ่งที่ไมถูกตอง พอ
ตองรอและประเมินผล มองลึกเขาไปในตัวของพอเอง ใชเวลาที่จำเปน
ความเฉลียวฉลาดในการวินิจฉัยชวยขจัดความไมชัดเจน และชวยใหเรา
พบกับหนทางที่ถูกตอง ซึ่งอาจจะไมตรงกับสิ่งที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญและ
เขมแข็งเสมอไป
เกีย่ วกับคณะเยสุอติ
การวิ นิ จ ฉั ย จึ ง ถื อ ได ว า เป น หลั ก สำคั ญ ในชี วิ ต ฝ า ยจิ ต วิ ญ ญาณของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เปนการแสดงออกเปนพิเศษเกี่ยวกับการ
เปนสมาชิกของคณะเยสุอิตของทาน ขาพเจาถามพระองควาทำอยางไร
ถึงจะใหคณะเยสุอิตรับใชพระศาสนจักรในปจจุบัน อะไรเปนสัญลักษณ
แตอะไรอาจเปนสิ่งที่ทาทายคณะเยสุอิตดวย
“คณะเยสุอิตเปนสถาบันที่มีความตึงเครียด” พระสันตะปาปาตรัสตอบ
“มีความตึงเครียดเปนพื้นฐานเสมอ สมาชิกคณะเยสุอิตคือบุคคลที่ไมเอา
ตัวเองเปนจุดศูนยกลาง คณะเยสุอิตมองดูจุดศูนยกลางของตนเองที่อื่น
จุ ด ศู น ย ก ลางนั้ น ก็ คื อ พระคริ ส ตเจ า และพระศาสนจั ก ร ดั ง นั้ น หากคณะ
มีจุดศูนยกลางในพระคริสตเจาและพระศาสนจักร คณะก็มีจุดอางอิงอยู
สองข อ เพื่ อ ความสมดุ ล และสามารถอยู ใ นริ ม ขอบหรื อ ในแนวหน า ได
หากคณะมองดูตัวเองมากเกินไป ก็เทากับเอาคณะมาเปนจุดศูนยกลางที่
เขมแข็งและสามารถปกปองตัวเองได แตแลวคณะก็ตองเสี่ยงที่จะรูสึกวา
ตัวเองปลอดภัยและพึง่ ตนเองได คณะตองมีคำวา “พระเจาสำคัญกวาเสมอ”
ตอหนาตอตาเสมอ พระเจาผูยิ่งใหญกวาเสมอ และแสวงหาความรุงโรจน
อันยิ่งใหญของพระเจากอนอื่นเสมอ พระศาสนจักรซึ่งเปนเจาสาวแทของ
(อานตอหนา 7)
พระคริสตเจา พระคริสตเจากษัตริยผ ทู รงมีชยั เหนือเรา

การอธิบายถึงเรื่อง “ความหวัง” หรือ “ความไวใจ” เปนสิ่งที่คอนขาง
จะลำบาก หลายคนคิดวาเปนความสามารถทีจ่ ะบรรลุถงึ จุดหมายปลายทาง แม
จะยากลำบากสักเพียงใด ความหวังดูเหมือนจะเปนการยอมรับผิดชอบในฐานะ
ทีเ่ ราเปนมนุษยโดยสิน้ เชิง แตมใิ ชเพียงแตเราเทานัน้ แตยงั หมายถึงองคพระผูเปนเจาอีกดวย ดังนั้นความหวังซึ่งเปนจุดมุงหมายของมนุษยที่ควบคูและ
ทาทายมนุษยในระหวางที่เขาดำเนินชีวิต เปนกิจการที่กำลังดำเนินตอไป เรา
สามารถสังเกตลักษณะพิเศษของคำวา “ความหวัง” นี้
ขอ 1 ขอแรก ความไวใจ หวังลวงหนาถึงความเปลีย่ นแปลง เขาเชือ่ วาโลก
หรือสถานการณใดๆ ก็ตาม สามารถเปลีย่ นแปลงได เปนการมองผานปจจุบนั
และไมยอมรับวา นี่คือคำตอบสุดทาย นักบุญเปาโลกลาวถึงความหวังและ
บทบาทที่มองลวงหนาถึงการเปลี่ยนแปลงในจดหมายถึงชาวโรม “แตถาเรา
หวังสิง่ ทีเ่ รามองไมเห็น เราก็ยอ มมีความมานะพากเพียรรอคอยสิง่ นัน้ ” (โรม
8:25) ความหมายอันเปนพืน้ ฐานก็คอื ใหเราพากเพียร ไมวา จะมีอปุ สรรคใดๆ
ก็ตาม
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของความหวังก็คือ ความคาดหวังที่รอนรน
นักบุญเปาโลแสดงใหเห็นถึงเรือ่ งนีใ้ นจดหมายถึงชาวโรมของทานเชนเดียวกัน
(โรม 8:19-23) เมื่อบรรดาสิ่งสรางและผูมีความเชื่อกำลังจดจอรอคอยการ
เผยแสดงของบรรดาบุตรธิดาของพระเจา ใหความหวังเกีย่ วกับการกลับคืนชีพ
ของพวกเขาจะเปนจริงขึ้นมา ในบทความเดียวกันนี้ นักบุญเปาโลมองเห็น
ความคาดหวังและความเครงเครียด ซึ่งเปนเครื่องหมายของความหวัง หรือ
การเอียงคอจองดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ขอ 2 ขอที่สอง ความหวังไมพยายามหลบหลีกความเจ็บปวด หรือความ
ปวดราว แตพรอมทีจ่ ะเผชิญหนาอยางจังๆ ดังนัน้ ผมู คี วามหวังจะยืนหยัดในการ
เผชิญหนากับความจริง
บทพิราปร่ำไหในพระคัมภีร (บทเพลงสดุดี 3) เผยแสดงถึงสวนประกอบ
ของการพิราปร่ำไห เผยแสดงถึงสวนประกอบภายในของการร่ำไห บทเพลง
สดุดนี เี้ กีย่ วกับสามฝายคือ องคพระเจา ผแู ตงเพลงสดุดี และศัตรู ไมวา จะมีอะไร
เกิดขึน้ เมือ่ ถึงเวลาองคพระเจาก็จะไมทรงทำใหผทู หี่ วังในพระองคตอ งผิดหวัง
(ดูเพลงสดุดี 3:2-8)
ขอ 3 ขอทีส่ าม ความหวังไมยอมหยุดยัง้ ไมยอมรับ “ฝนหวาน” หรือเปน
แตเพียงหวังในอนาคตทีส่ ดใส ผลก็คอื ความหวังเรียกรองใหมกี จิ การอยเู สมอ
นิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจาที่นักบุญลูกาจารึกไวเกี่ยวกับหญิงมาย
(อานตอหนา 13)
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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ใหเราเรียนรทู จี่ ะสูญเสียชีวติ ของเราเพือ่ พระคริสต เหมือนของขวัญหรือเครือ่ งบูชา กับพระคริสตเราไมสญ
ู เสียอะไรเลย
ขอคิด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันที่ 29/06/2013

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญทัง้ หลาย ในสรวงสวรรคดว ยเทอญ
เกิดใหมในพระเจา 24 ธ.ค. 1998
จาก ฟรังซิสโก สมชาย สุธางคกลู (ลูก) แอน โอ ออฟ (หลาน)

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนยพฒ
ั นาบุคลากรอัสสัมชัญ

- พนักงานขาย, ธุรการ-ประชาสัมพันธ (ชาย,หญิง)
วุฒกิ ารศึกษา ปวช. ขึน้ ไป อายุ 18-30 ป
สามารถใชคอมพิวเตอรได
จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานสงของ (ชาย) ขับรถยนตได (มีใบขับขี)่
วุฒกิ ารศึกษา มัธยม 6 ขึน้ ไป
จำนวน 2 อัตรา
ติดตอสอบถามที่สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
(แผนกบริการ) 57 ซ.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6820 ถึง 4 (คุณนิพร หรือคุณจิรพร)

2 อาคารมูลนิธเิ ซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขมุ วิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
วัดนอย...

เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธตี า งๆ

หองพัก...

พรอมเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทำน้ำอนุ โทรทัศนผา นดาวเทียม

มุมสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบ อล
การเดินทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเี อส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย
และทีจ่ อดรถในรม
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ขอความที่ 1 (อสย 11:1-10)
“หนอหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี..
ทารกที่ยังไมหยานม
จะเลนอยูที่ปากรูงูเหา
เด็กที่หยานมแลว
จะเอามือวางที่รังของงูพิษ”

หนอหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี กิ่งหนึ่ง
จะงอกขึ้นจากรากของเขา พระจิตของพระยาหเวห
จะพำนักอยเู หนือเขา คือจิตแหงปรีชาญาณและความเขา
ใจ จิตแหงความคิดอานและอานุภาพ จิตแหงความรูและ
ความยำเกรงพระยาหเวห เขาจะพอใจยำเกรงพระยาหเวห
จะไมพิพากษาตามที่ตาเห็น จะไมตัดสินตามทีห่ ไู ดยนิ
แตจะพิพากษาคนยากจนดวยความชอบธรรม จะตัดสิน
อยางเทีย่ งธรรมเพือ่ ผถู กู ขมเหงในแผนดิน คำพูดของเขา
จะเปนเหมือนไมเรียวทีเ่ ฆีย่ นตีผคู น บนแผนดิน ลมปาก
ของเขาจะประหารคนอธรรม ความชอบธรรมจะเปนดัง
ผาคาดสะเอว ความซือ่ สัตยจะเปนเหมือนเข็มขัดคาดบัน้
เอวของเขา สุนขั ปาจะอยกู บั แกะ เสือดาวจะนอนอยกู บั
ลูกแพะ ลูกโคและลูกสิงโตจะหากินอยูดวยกัน เด็ก
คนหนึ่งก็ยังสันำมั
นไปได
มมนาเชิ
งปฏิแม
บตั โกิ คกั
ารบหมีจะหากินดวยกัน
ลูกของมันจะนอนอยดู ว ยกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนโค
เพศผู ทารกทีย่ งั ไมหยานมจะเลนอยทู ปี่ ากรูงเู หา เด็กที่
หยานมแลวจะเอามือวางทีร่ งั ของงูพษิ จะไมมผี ใู ดทำราย
หรือทำลาย ทัว่ ภูเขาศักดิส์ ทิ ธิ์ ของเรา เพราะแผนดินจะ
รู จั ก พระยาห เ วห อ ย า งสมบู ร ณ ดั่ ง น้ำ ปกคลุ ม ทะเล
วันนั้น รากของเจสซีจะตั้งขึ้นเปนเครือ่ งหมายสำหรับ
ประชาชนทัง้ หลาย จะเปนทีแ่ สวงหา ของนานาชาติ และ
จะมีทพ่ี ำนักอยางรงุ โรจน (อสย 11:1-10)
586 ปกอนพระเยซูเจาเสด็จมาบังเกิด(586 ก.ค.ศ.)
ประชากรชาวอิสราเอลสิ้นชาติสิ้นแผนดิน อาณาจักร

คณะพระเมตตาประเทศไทย

(ตอจากหนา 2)
คุณพอยอหน ตามาโย คุณพอธีรพงษ กานพิกลุ คุณพอ
มงคล จันทรสุขสันต และสัตบุรุษ 29 คน ไดเดินทาง
ไปสมโภชพระเยซู เ จ า กษั ต ริ ย แ ห ง สากลจั ก รวาล ที่
สักการสถานพระเมตตาแหงอัครสังฆมณฑลคากายัน
ดิ โ อโร ประเทศฟ ลิ ป ป น ส ซึ่ ง มี พ ระรู ป พระเมตตา
สูงถึง 50 ฟุต
โดยเย็นวันเสารมีพิธีมิสซาเวลาบายสามโมง และ
เริ่มตั้งศีลมหาสนิทตั้งแตสองทุมใหสัตบุรุษเฝาศีลฯ
ไปจนถึงเชาวันอาทิตยเวลา 03.00 น. จากนัน้ จึงเริม่ แห
ศีลมหาสนิทไปรอบเนินสักการสถานและอวยพรศีล
มหาสนิทเปนระยะๆ เปนที่นาแปลกใจวาแมเปนเวลา
เช า ขนาดนั้ น แต ก็ มี สั ต บุ รุ ษ มาร ว มแห ศี ล และรั บ พร
ศีลมหาสนิทจำนวนมาก จากนัน้ จึงเริม่ พิธมี สิ ซาสมโภช
พระเยซูเจากษัตริยแ หงสากลจักรวาล ทีเ่ นินทีต่ งั้ พระรูป
พระเมตตา และตลอดทัง้ วันมีพธิ มี สิ ซาทีว่ ดั พระหฤทัย
ประจำสักการสถานอีก 5 รอบ

ปที่ 38 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 1-11 มกราคม 2014

หนา 5

บาบิโลนมาตีกรุงเยรูซาเล็ม ทำลายกำแพงเมือง เผา
พระวิหาร กวาดตอนผูคนชาวยิวไปเปนเชลยที่กรุง
บาบิโลนนาน 50 ป เมือ่ ชาวอิสราเอลไปอยทู กี่ รุงบาบิโลน
สิ่งที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือ พวกเขาถูกดูถูก
ดูแคลน ไรศักดิ์ศรี ซึ่งเจ็บปวดกวาความยากลำบาก
ที่ตองไปใชแรงงานเปนทาสเขา คำดูแคลนที่เจ็บปวด
ที่สุดก็คือชาวเคลเดีย (บาบิโลน) ถามชาวยิววา “แลว
พระของแกอยูที่ไหน?” ชาวยิวคิดเสมอมาวาตราบใด
ทีพ่ วกเขามีพระวิหารและถวายเครือ่ งบูชาแดพระเปนเจา
บานเมืองของเขาจะไมมีวันพังพินาศ พระวิหารตั้งอยู
บนภูเขาศิโยนเปนสัญลักษณวาพระเปนเจาประทับอยู
ในชาติ ถาไมมีพระวิหารก็ไมมีพระ แตการไมมีพระเปนเจาเปนเรื่องที่เปนไปไมได ดังนั้นพระวิหารตอง
ไมมีวันพัง ชาติตองไมมีวันลม แตคราวนี้มันเกิดขึ้น
จริงๆ และพวกเขาตอบคำถามชาวบาโลนไมได “พระ
ของแกอยู ที่ ไ หน?” เพราะพระวิ ห ารถู ก เผาไปแล ว
ตอหนาตอตา
ประกาศกอิสยาหจะคอยๆ ตอบคำถามแกชาวยิววา
ทำไมเหตุการณนจี้ งึ เกิดขึน้ ดวยเรือ่ ง “ผรู บั ใชพระยาหเวห”
(อสย 49, 50, 52, 53 อธิบายแลวในหนังสือ “25 ขอความ
พระคัมภีรไ พเราะตลอดกาล” บทที่ 7-10) ดังนัน้ เมือ่ เรา
อานหนังสือประกาศกอิสยาหในพระคัมภีรเราจะพบ
ประโยคทีว่ า “จะทรงชวยประชากรของพระองคใหพน
จากการลบหลูทั่วแผนดินเพราะองคพระผูเปนเจาได
ตรัสแลว” (อสย25:8) หรือจะพบคำวา “ทรงชวยใหพน
จากความอับอาย” หรือบางทีก็เปนประโยคทำนองวา
จะปราบชาติตา งๆ ทีย่ กตัวขึน้ สูงใหต่ำลง และยกอิสราเอล
ขึน้ มาใหม (อสย 26:1-11)
คนๆ หนึ่ ง จะต อ งให กำลั ง ใจคนทั้ ง ชาติ ที่ ม องดู
เหตุการณแลวมองไมเห็นอนาคต อิสยาหจะทำไหว
หรื อ ? ความไพเราะของหนั ง สื อ ประกาศกอิ ส ยาห
ตอนนี้ จึ ง อยู ต รงที่ ว า อิ ส ยาห เ อาหั ว ใจที่ เ ชื่ อ มั่ น ใน
ความรักตอองคพระผูเปนเจาอยางมากมาทำภารกิจ
ใหความหวังแกคนทัง้ ชาตินไี้ ดมคี วามหวัง ไมปลอยตัว
เสียความเชื่อเพราะสิ้นหวัง และละทิ้งทรัพยสมบัติ
ที่ตัวเองมีคือการเปนประชากรของพระเปนเจาเพื่อ
จะนำพระเจาไปใหนานาชาติทิ้งไปเสียเปลา

ความหวังทีอ่ สิ ยาหใหแกชาวยิวเปนภาพนิมติ ทีท่ า น
เห็ น ความสงบว า จะกลั บ มาอี ก สงบสั น ติ ข นาดว า
เด็ ก ทารกจะเล น อยู ที่ ป ากรู งู เ ห า สบายๆ สุ นั ข ป า จะ
นอนอยูกับลูกแกะ ฯลฯ แตการณนี้จะมาถึงจะตองมี
คนๆ หนึง่ ทีพ่ ระประทานมาใหแกชาวเราเพือ่ มาทำสิง่ นี้
ให สำเร็ จ เขาเป น หน อ ออกมาจากตอของเจสซี ที่
ราชวงศกษัตริยดาวิดโดนอาณาจักรบาบิโลนมาทำลาย
จนสิ้ น ซากราบเป น หน า กลองเหมื อ นตอไม ต รงนี้
แหละครั บ ที่ ทำให ข อ ความพระคั ม ภี ร ข องอิ ส ยาห
งดงามในใจคริสตชน เมือ่ พวกบรรดาอัครสาวกยุคแรก
มาอ า นพระคั ม ภี ร ต อนนี้ พ วกเขาไม เ พี ย งแต รู สึ ก ว า
ไพเราะ แตเขารูสึกเปนหนี้บุญคุณประกาศกอิสยาห
ที่ทำใหเราเขาใจองคพระเยซูเจาไดชดั เจนขึน้ วาเปนผทู ี่
พระเปนเจาทรงแต ง ตั้ ง ไว ใ ห ม าสร า งสั น ติ ใ นจิ ต ใจ
ผูคนและมาสถาปนาพระศาสนจักรคือการประทับอยู
ของพระเปนเจา ในยุคสุดทายอยางแทจริง
พอคริสตมาสมาถึง เราก็นำเอาขอความของอิสยาห
ตอนนีม้ าอานทุกป เพือ่ จะระลึกถึงพระกุมารผปู ระทาน
ความสงบสันติ รูปพระกุมาร แมพระและนักบุญโยเซฟ
ในถ้ำเลี้ยงสัตวจึงทำใหผูคนสงบสันติไดทุกยุคทุกสมัย
ทำไมเลา? เพราะพระองคไมเคยดาเรามนุษยวา ไอโง
หรือคนชั่ว แตพระองคเสด็จลงมาประทับอยูกับเรา
มนุษยและรักเราบนไมกางเขน คนไทยอยากไดความสงบ
ในชาติ บางทีอาจตองเริม่ ตรงทีไ่ มตะโกนไปยังกลมุ ใด
วาไอโง เราอาจหยุดตัวเราที่จะไปตะโกนดาใครวา
ไอชั่ว แลวขอพระกุมารแหงความสงบสันติมาบังเกิด
ในดวงใจของชาวไทยทุกคนในยามนี้ ในคริสตมาสปน.ี้

คณะพระเมตตาประเทศไทยไดรวมรับประทาน
อาหารค่ำกับพระอัครสังฆราชอันโตนีโอ จาเวลลานา
เลเดสมา พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลคากายัน
ดิโอโร พระคุณเจาเปนผเู ชีย่ วชาญในงานสังคมสงเคราะห
โดยเฉพาะในช ว งที่ ป ระเทศฟ ลิ ป ป น ส ไ ด รั บ ผลร า ย
จากพายุไหเยียน ทานไดออกเยี่ยมเยียนและอภิบาล
ผสู ญ
ู เสียเหลานัน้ ทานไดใหความเปนกันเองแกพวกเรา
ชาวไทยอยางมาก ไดทราบวามีคนไทยหลายทานไป
เรียนวิชาเครดิตยูเนียนจากทานทีป่ ระเทศฟลปิ ปนสดว ย
คณะพระเมตตาประเทศไทยยั ง มี โ อกาสไป
เยี่ยมเยียนสักการสถานแมพระแหงเมืองลิปา และเขา
เยี่ยมซิสเตอรคณะคารเมไลท ซึ่งแมพระประจักษมา
แกซิสเตอรในอาราม ณ ที่นี้ คุณพอธีรพงษ กานพิกุล
ได ร อ งเพลงแม พ ระแห ง เมื อ งลิ ป าที่ ท า นนำทำนอง
ดั้ ง เดิ ม ของสั ก การสถานมาใส เ นื้ อ ภาษาไทยให แ ก
บรรดาซิสเตอรไดฟง นำความประหลาดใจและซาบซึง้
แกบรรดาซิสเตอรคารเมไลทเปนอยางมาก ซิสเตอร

ยังไดนำกลีบกุหลาบที่โปรยปรายลงมาอยางอัศจรรย
ในวั น ที่ แ ม พ ระประจั ก ษ ม าและให เ กิ ด เครื่ อ งหมาย
เหลานี้มาใหแกพวกเราชาวไทยไดชม สักการสถาน
แหงนีเ้ พิง่ ครบรอบปที่ 65 (1948-2013) และเมือ่ ปทแี่ ลว
พระอั ค รสั ง ฆราชยั ง ได นำพระรู ป แม พ ระแห ง เมื อ ง
ลิปาไปถวายแดสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคณ
ุ เบเนดิกต
ที่ 16 กอนกลับยังมีโอกาสไปเยือนสักการสถานพระเมตตา
แหงมะนิลาทีเ่ มืองบูลาคัน อันเปนสักการสถานประจำ
อัครสังฆมณฑลมะนิลา และไดถวายมิสซาภาษาไทย
ที่วัดประจำสักการสถาน ขอพระเมตตาแกพี่นองชาว
ฟลปิ ปนสทปี่ ระสบภัยจากพายุและแกชาวไทยทุกคน
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เบือ้ งหลังทุกสิง่
นิตยสารไทมขนึ้ หนาปกบุคคลแหงป
พระสันตะปาปาฟรังซิสผสู บื ตำแหนงนักบุญเปโตร
พรอมกับระบุเหตุผลของการเลือก
บ.สันติสุข
ภายในระยะเวลาไมถงึ เกาเดือนทีร่ บั ตำแหนง
www.salit.org
พระองคสามารถเรียกคืนศรัทธาประชาชนไดอยาง
ทวมทน
หลังจากเรื่องราวรายแรงที่เกิดขึ้นจากคนของพระศาสนจักร
จนผคู นเริม่ เอือมระอากับความไมโปรงใส
ทั้งในการบริหารทั้งในเรื่องเงินทองทั้งในเรื่องของศาสนบริการ
กระทัง่ หลายคนสายหัวหมดความเชือ่ ถือพากันถอดใจ
พรอมกับยืนยันฉันเชือ่ ในพระเจาแตไมเชือ่ ในพระศาสนจักร
เหมือนทีเ่ กิดขึน้ ในหลายยุคหลายสมัยแหงประวัตศิ าสตร
ยิง่ กระแสหลังนวนิยมกระหน่ำซ้ำใหตอ งซวนเซ
ไหนจะมีการตัง้ คำถามกับการมีตวั ตนอยขู องพระเจา
ทีค่ นยุคนีถ้ อื วาจริงคือสิง่ ทีพ่ สิ จู นไดดว ยหลักวิทยาศาสตร
สงผลใหเกิดขอกังขาในขอความเชือ่ ทีส่ ง ทอดกันมา
ทีค่ นยุคนีม้ องวาเปนตัวตีกรอบกีดกันอิสรภาพมนุษย
กระทัง่ วันนัน้ นักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซกี ลับมาอีกครัง้
ในพระสันตะปาปาฟรังซิส
พรอมกับพันธกิจชัดเจนแมจะตางกันในบริบทแหงกาลเวลา
“จงไปซอมแซมทีพ่ ำนักของเรา” “จงซอมพระศาสนจักรของเรา”
พระศาสนจักรที่ถือกำเนิดมาในความรักในการรับใช
เริ่มจากรักและรับใชคนต่ำตอยคนยากคนจนคนเจ็บคนปวย
เพราะการจะกคู นื สภาพดัง้ เดิมของมนุษยชาติกลับคืนมา
ตองเริ่มตนจากการเยียวยาแกไขอาการผิดปกติในทุกระดับ
ทั้งดานรางกายทั้งดานศักดิ์ศรีทั้งดานความเทาเทียมในสังคม
ดังที่พระเยซูเจาไดทรงทำและยังทรงทำอยูมาโดยตลอด
กอนที่นิตยสารจะเลือกใหเปนบุคคลแหงป
พระเจาทรงเรียกพระสันตะปาปาฟรังซิสใหเปนบุคคลแหงยุคแลว
สำหรับพระศาสนจักรของพระองคสำหรับศิษยของพระองค
เริม่ ตนจากความสุภาพจากความยากจนจากความเรียบงาย
อันเปนทาทีพื้นฐานของการเขาหาผูคนทุกระดับทุกฐานะสังคม
อันเปนทาทีพื้นฐานที่ขาดไมไดของความรักและการรับใช
ไมมที ที า ลังเลเมือ่ ผสู มั ภาษณขอใหนยิ ามตัวตนพระองค
“ขาพเจาเปนคนบาป” พระองคตรัสซือ่ ๆ จริงใจ
“และนีค่ อื คำนิยามทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ ” ทรงยืนหยัด
“นีไ่ มใชคำพูดเปรียบเปรยใหดดู สี ละสลวย
ขาพเจาเปนคนบาป
ขาพเจาเปนคนบาปทีพ่ ระเจาทรงทอดพระเนตรเมตตา” ทรงเสริม
การเลือกลงมาพักและทำงานในบานพักสำหรับสมณะทีม่ าธุระทีโ่ รม
แทนที่จะปลีกวิเวกบนตำหนักรโหฐานตามความหมายแหงคำ
บงบอกความตองการรวมชะตากรรมรวมความทุกขยากลำบากมนุษย
“ขาพเจามองวาพระศาสนจักรเปนโรงพยาบาลในสนามรบ”
ทรงใหมมุ มองเปนรูปธรรมเมือ่ ผสู มั ภาษณขอคำนิยามพระศาสนจักร
“กอนจะถามขอมูลอะไรอื่นตองรีบรักษาแผลเปนอันดับแรก
รักษาแผลกอนแลวจึงพูดคุยเรือ่ งอืน่ ...” ทรงยืนยันหนักแนน
เพราะนั่นคือความตองการเรงดวนกอนขอมูลอื่นใด
อันเปนทาทีแหงความรักและการรับใช
ตั้งอยูบนพื้นฐานความเมตตาความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ
กอนจะวากันบนหลักเหตุผลหลักการกฎเกณฑขอบังคับ
แตละเชารวมสวดภาวนารวมพิธมี สิ ซากับใครก็ตามทีม่ โี อกาส
ยืนยันในความสำนึกแหงความเทาเทียมแหงประชากรพระเจา
บุคคลแหงปจึงไมเปนแคบุคคลดีเดนนายกยองสรรเสริญ
แตสำหรับพระสันตะปาปาฟรังซิส
บุคคลแหงปคือคนของพระเจาและคนของมนุษย...นั่นเอง

มิตรภาพและความเชื่อ
“มนุษยมองแตรูปรางภายนอก องคพระผูเปนเจาทรงมองจิตใจ”
(1 ซามูเอล 16:7)
เอริ ค อาเวอบั ค นั ก วิ จ ารณ สำคั ญ ในวงการวรรณคดี ใ นหนั ง สื อ ชื่ อ
“Mimesis” ซึ่งทานเขียนเอง ทานเปรียบวรรณคดีโรมและกรีกที่เกี่ยวกับ
โศกนาฏกรรม มักจะวาดภาพบุคคลที่คลายคลึงกับนักบุญเปโตร น้ำตาของ
เปโตรทีก่ ลาวถึงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับพระทรมานของพระเยซูเจา เมือ่ ทานปฏิเสธวา
ไมรูจักกับพระองคนั้น เปนการทาทายซึ่งลงทายดวยการปฏิเสธพระเยซูเจา
เหตุใดชาวประมงธรรมดาๆ คนหนึง่ จึงกลายเปนจุดศูนยกลางของโศกนาฏกรรม
นีไ้ ด
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกดาวิด เราจะเห็นวาประกาศกซามูเอลพยายาม
เลือกผูที่เหมาะสมที่สุดใหเปนกษัตริยแทนซาอูล ขบวนการเลือกสรรเปน
ขบวนการที่ยืดยาว เพื่อใหมีความตื่นเตน บุตรทั้งเจ็ดของเจสซีไดปรากฏตัว
เริ่มตั้งแตลูกคนโตเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนของมนุษย แตพระเจามิไดทรง
ใชมาตรฐานของมนุษย พระเจาทรงเปนอิสระ ในทีส่ ดุ ผทู ไี่ ดรบั เลือกก็คอื ดาวิด
นองชายคนสุดทอง ซึ่งเปนเพียงเด็กเลี้ยงแกะ ซึ่งดูแลแกะของเขาใกลๆ กับ
เบธเลเฮม
เราคิดในใจวาพระเจาจะทรงเลือกบุคคลที่เราคิดวาเหมาะสม เรามักจะ
สรุปในใจวาบุคคลที่ควรจะไดรับเลือกใหเปนผูรับผิดชอบในเรื่องที่สำคัญ
ตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทุกประการ แตถาพระเจาจะทรงเลือกใคร เราไม
สามารถคิดดังเชนพระองค ความจำกัดของเราไมสามารถจำกัดพระเจาได
พระหรรษทานของพระเจาเปยมไปดวยความประหลาดใจ พระเจาทรงเลือก
ยาโคบแทนที่จะทรงเลือกอิสอัค และพระบุตรของพระเจาทรงบังเกิดในถ้ำ
เลี้ยงสัตว มิใชในราชวัง การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองคยิ่งจะนาพิศวง
มากกวาที่เราคิด

บทอธิษฐานภาวนา
ขาแตพระเจา ผทู รงพระอานุภาพ วิถขี องพระองค
มิใชวถิ ขี องพวกลูก โปรดทรงประทานพระหรรษทาน
อยาใหลกู ตัดสินเพียงภายนอก แตใหพบกับพระองค
ในเหตุการณและบุคคลทีล่ กู มิไดคาดคิด ซึง่ พระองค
ทรงเลือกใหกระทำตามพระประสงคของพระองค
อาแมน
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เมือ่ พระสันตะปาปา

(ตอจากหนา 3)
และเรามอบถวายตัวเราแดพระองคโดยสิน้ เชิง รวมทั้ง
การงานอันหนักหนวงของเรา แมวาเราจะเปนเพียง
ภาชนะที่ ทำด ว ยดิ น ไร ซึ่ ง ความสำคั ญ ตลอดเวลา
เครื่องมือที่ชวยทำใหคณะเยสุอิตไมเปนจุดศูนยกลาง
ของตัวเองอยางเขมแข็งก็คือ การพิจารณามโนธรรม
ซึ่งเปนเสมือนบิดาและพี่นอง เพราะจะชวยใหคณะ
บรรลุถึงเปาหมายของคณะไดดียิ่งขึ้น”
พระสั น ตะปาปาทรงกล า วถึ ง กฎวิ นั ย ของคณะ
เยสุอิต ใหสมาชิกทุกคนตองเปดเผยมโนธรรมของตน
กลาวคือสภาพความเปนจริงฝายจิตวิญญาณ เพือ่ ผใู หญ
ในคณะจะไดสำนึกถึงและรูจักผูที่ทานสงไปทำงาน
แพรธรรม
พระสั น ตะปาปาตรั ส ว า “แต เ ป น เรื่ อ งที่ ลำบาก
ในอันทีจ่ ะกลาวถึงคณะ หากกลาวมากไปก็อาจจะเสีย่ ง
กั บ การเข า ใจผิ ด เราสามารถกล า วถึ ง คณะด ว ยการ
บรรยายได มิใชในดานปรัชญาหรือเทววิทยา รูปแบบ
ของคณะมิไดมาจากการถกเถียง แตมาจากการวินิจฉัย
ซึ่งก็ตองมีการถกเถียงในชวงนั้นดวย ในมิติที่ล้ำลึก
เราไมสามารถกั้นขอบเขตได และไมทำใหครบวงจร
สมาชิ ก ของคณะเยสุ อิ ต คื อ บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
ไมครบครัน แตยังเปดใจไวสำหรับความคิดอื่นๆ มี
ระยะหนึ่งในประวัติของคณะเยสุอิต ที่คณะตองอยู
ในบรรยากาศที่ปดและเครงครัด เปนผูที่ไดรับการสั่ง
มากกวาขอล้ำลึกจนไดชอื่ วาชวงเวลาแหงการถูกฝงไว”
พระสั น ตะปาปาตรั ส ถึ ง บั น ทึ ก โครงร า ง ซึ่ ง จั ด
ทำขึ้นดวยจุดประสงคในภาคปฏิบัติ ซึ่งภายหลังไดนำ
ไปใชแทนพระวินัยของคณะ โครงรางนี้ไดใชในการ
อบรมสมาชิกของคณะชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ตามความเห็น
ของพระสันตะปาปา ชวงระยะเวลานี้กฎวินัยครอบงำ
จิตตารมณแทของคณะ และคณะยินยอมที่จะอธิบาย
และตีความหมายจิตตารมณของคณะแคบเกินไป
พระสันตะปาปาตรัสตอไปวา “สมาชิกคณะเยสุอติ
คิดแลวคิดอีกวา ตองมองดูอนาคตทีพ่ วกเขาตองกาวหนา
ไปถึงใหได นัน่ ก็คอื พระเยซูเจาทรงประทับอยตู รงกลาง
นี่ คื อ พลั ง ที่ แ ท จ ริ ง และสิ่ ง นี้ แ หละที่ ผ ลั ก ดั น คณะ
ใหเฝาแสวงหา มีพลังในการสรางสรรค และมีใจกวาง
เหนือสิ่งอื่นใด คณะเยสุอิตจะตองเปนคณะที่นำการ
สวดภาวนาในภาคปฏิ บั ติ ต อ งดำเนิ น ชี วิ ต ที่ ลึ ก ซึ้ ง
กับพระศาสนจักรสวนรวม ในฐานะทีเ่ ปนทัง้ “ประชากร
ของพระเจา” และ “มารดาศักดิ์สิทธิ์ในฐานันดรของ
พระศาสนจั ก ร” ซึ่ ง ต อ งมี ก ารถ อ มตั ว การเสี ย สละ
และความกล า หาญเป น อย า งมาก เมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ
ความเขาใจผิด คณะเปนจุดศูนยกลางของความเขาใจผิด
และถูกใสรา ย แตนนั่ นับวาเปนทัศนคติทดี่ แี ละมีผลทีด่ ี

ใหเราคิดยอนไปในประวัติศาสตรในศตวรรษที่ผานมา
เกี่ยวกับปญหาดานพิธีกรรมที่ประเทศจีน เรื่องจารีต
มาลาบาร และปญหาที่ประเทศปารากวัย”
“ตั ว พ อ เองก็ เ ป น ประจั ก ษ พ ยานเกี่ ย วกั บ ความ
ไมเขาใจและปญหาตางๆ ที่คณะตองเผชิญเมื่อเร็วๆ นี้
นับเปนสิง่ ทีย่ ากลำบากมาก โดยเฉพาะเมือ่ มาถึงปญหา
เรื่องการใหสมาชิกของคณะเยสุอิตทุกคนปฏิญาณตน
เปนขอทีส่ ซี่ งึ่ เกีย่ วกับความนบนอบตอพระสันตะปาปา
สิ่ ง ที่ ทำให พ อ มั่ น ใจในช ว งเวลาของคุ ณ พ อ อารู เ ป
(มหาธิการเจาคณะของคณะเยสุอิต ตั้งแตป 1965 ถึง
1983) ก็คือทานเปนบุคคลที่อธิษฐานภาวนา ทานใช
เวลานานในการอธิษฐานภาวนา พอจำไดเมื่อทานนั่ง
กับพื้นอธิษฐานภาวนาแบบญี่ปุน ดวยเหตุนี้ ทานจึงมี
ทัศนคติทถี่ กู ตอง และตัดสินใจไดอยางถูกตอง”
ตัวอยางคือคุณพอปเตอร เฟเบอร (พระสงฆทพี่ ฒ
ั นา)
ขาพเจาอยากทราบวา มีผูใดในคณะเยสุอิตตั้งแต
เริ่ ม ตั้ ง คณะจนถึ ง ป จ จุ บั น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ ท า นเช น นี้
ข า พเจ า จึ ง ถามพระสั น ตะปาปาว า มี ใ ครบ า งและ
เพราะเหตุใด ทานก็เริ่มตนโดยกลาวถึงนักบุญอิกญา
ซีโอ โลโยลา (ผูสถาปนาคณะเยสุอิต) และฟรังซิส
เซเวียร แลวพระองคก็เนนถึงบุคคลผูหนึ่งซึ่งไมคอย
เป น ที่ รู จั ก มากมายนั ก บุ ค คลผู นั้ น คื อคุ ณ พ อ ป เ ตอร
เฟเบอร (1506-1546) จากซาวอย ทานเปนศิษยรนุ แรกๆ
คนหนึ่งของนักบุญอิกญาซีโอ ที่จริงคงเปนบุคคลแรก
ที่ ท า นเป น เพื่ อ นร ว มห อ งเมื่ อ ทั้ ง สองเป น นั ก ศึ ก ษา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ารี ส เพื่ อ นร ว มห อ งคนที่ ส ามคื อ
ฟรังซิสเซเวียร สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 ได
ประกาศให คุ ณ พ อ เฟเบอร เ ป น บุ ญ ราศี เมื่ อ วั น ที่ 5
กันยายน 1872 แตทานยังไมไดรับการแตงตั้งใหเปน
นักบุญจนกระทัง่ ปจจุบนั
พระสั น ตะปาปาตรั ส ถึ ง การจั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ ที่
คุณพอเฟเบอรเขียน พระองคขอนักวิชาการในคณะ
เยสุอิต 2 ทาน คือมิแกล เอ. ฟโอรีโต และไฮเม เอช.
อามาเดโอ ให จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ เล ม นั้ น เมื่ อ พระองค
ทรงเปนอธิการเจาคณะเยสุอิตที่อารเจนตินา ฉบับที่
ทานชอบคือของมีคาแอล เด เชอรโต ขาพเจาถามพระสันตะปาปาวา ทำไมพระองคจึงไดรับความประทับใจ
จากเฟเบอร
พระสันตะปาปาตรัสวา “การทีท่ า นเสวนากับทุกคน
แมจะอยูหางไกลหรือแมกระทั่งผูที่ตอตานทาน ความ
ศรัทธาแบบเรียบงายของทาน อาจเปนเพราะความไร
เดียงสาของทาน ทานมีเวลาใหเสมอ การไตรตรอง
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ภายในอันละเอียดออนของ
ท า น ความจริ ง ที่ ว า ท า น
เปนบุคคลที่ตัดสินใจในเรื่อง
ที่ สำคั ญ และยิ่ ง ใหญ แต ก็
ยังสามารถเปนคนที่เรียบงาย
และนารัก”
มีคาแอล เด เชอรโต กลาว
ถึงคุณพอเฟเบอรวา “พระสงฆ
ผูปฏิรูป” ในตัวทาน ทานมี
ประสบการณฝา ยจิตวิญญาณ
การแสดงออกซึ่ ง ข อ ธรรม
คำสอนและการปรั บ ปรุ ง
โครงสราง ทั้งหลายทั้งปวงนี้ซึ่งแยกกันไมได แลว
พระสั น ตะปาปาทรงพิ จ ารณาต อ เกี่ ย วกั บ หน า ตาที่
แทจริงของผูตั้งคณะวา
“อิกญาซีโอเปนคนทีล่ กึ ลับ แตมใิ ชสนั โดษ” ทำให
พอรสู กึ ไมสบายใจเมือ่ ไดยนิ วา “การฝกจิต” (Spiritual
Exercises) เปนของนักบุญอิกญาซีโอ ดวยเหตุผลเพียง
เพราะเปนการกระทำในความเงียบ อันทีจ่ ริงแลว “การ
ฝกจิต” เปนไปตามแนวของนักบุญอิกญาซีโอ เพราะ
ตองกระทำในความเงียบ “การฝกจิต” ก็สามารถเปนไป
ตามแนวทางของนักบุญอิกญาซีโอไดในชีวติ ประจำวัน
โดยปราศจากความเงียบ การตีความ “การฝกจิต” ทีเ่ นน
ชี วิ ต จิ ต ความเงี ย บ และการทำการใชโทษบาปนั้น
ไม ถู ก ต อ ง แต ก ลั บ เป น ที่ แ พร ห ลาย แม ใ นคณะเอง
โดยเฉพาะคณะเยสุอติ ทีส่ เปน พอไมคอ ยสนใจในเรือ่ ง
ธรรมล้ำลึกของหลุยส ลาเลมอง และยัง โยเซฟ ซูรนิ และ
คุณพอเฟเบอรก็เปนผูฝกธรรมทานหนึ่ง
ประสบการณดานการปกครองในพระศาสนจักร
เหตุการณอะไรบางในดานการปกครองที่เกี่ยวกับ
พระศาสนจักร ในฐานะทีเ่ คยเปนอธิการของคณะเยสุอติ
และต อ มาในฐานะเจ า คณะแขวงของคณะเยสุ อิ ต ที่
ไดใหการอบรมคุณพอมาริโอ แบรโกลิโอ? รูปแบบ
การปกครองของคณะเยสุอิตนั้น อธิการเปนผูตัดสิน
แตตองมีการปรึกษาอยางกวางขวางกับคณะที่ปรึกษา
ขาพเจาจึงถามพระองควา “ทานคิดวาประสบการณ
ในด า นการปกครองสามารถช ว ยพระองค ใ นการ
ปกครองพระศาสนจักรสากลหรือเปลาครับ” หลังจาก
ทีท่ รงหยุดคิดสักพักหนึง่ พระองคจงึ ตรัสตอบวา
“หากจะใหพูดอยางตรงไปตรงมา ประสบการณ
ของพอในฐานะผูปกครองในคณะเยสุอิต พอไมเคย
ได ป ฏิ บั ติ ดั ง นั้ น เสมอไป กล า วคื อ พ อ ไม ไ ด ป รึ ก ษา
ตามความจำเปน และนีเ่ ปนสิง่ ทีไ่ มดี รูปแบบการปกครอง
ของพอในฐานะทีเ่ ปนสมาชิกคณะเยสุอติ มีขอ บกพรอง
มาก นับวาเปนเวลาที่ยากลำบากในคณะ สมาชิกคณะ
เยสุ อิ ต ยุ ค หนึ่ ง สู ญ หายไปแล ว ด ว ยเหตุ นี้ พ อ จึ ง ต อ ง
ทำหนาที่เจาคณะแขวงเมื่ออายุนอย พออายุเพียง 36 ป
นั บ ว า น า ประหลาด พ อ ต อ งจั ด การกั บ สถานภาพที่
ยากลำบาก พอตัดสินใจอยางฉับพลันและตามลำพัง แต
พอขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งวา เมื่อพอมอบอะไรใหใครทำ
พอไววางใจในบุคคลผนู นั้ บุคคลผนู นั้ กระทำสิง่ ผิดพลาด
ไปเมือ่ ใด พอก็ตอ วาบุคคลผนู นั้ แมในรูปแบบนี้ นานๆ
ไปคนเขาก็เบื่อหนาย การใชอำนาจโดยไมปรึกษา

หนา 8

ปที่ 38 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 1-11 มกราคม 2014

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ทัวรแสวงบุญ

1. กรีก-อิสราเอล (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมรวมกับกลมุ พักภารกิจฟน ฟูชวี ติ
สงฆ (Sabbatical Program)
2. รวมพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ที่กรุงโรม
(24 เม.ย. - 1 พ.ค.) นักบุญพระสันตะปาปายอหน
ที่ 23 และยอหน ปอล ที่ 2
3. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (15-19 ก.พ.)
4. อิสราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั (11-19 มี.ค.)

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สุจติ รา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

บ.แอรคลับฯ

โทร.
0-2451-7341-2
โทรสาร 0-2451-8206
E-mail
: airclubinter@hotmail.com
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อูศักดิ์ชาย เซอรวิส
ซอมรถยนต ติดตัง้ เครือ่ งยนต
หัวฉีดเบนซิน – ดีเซล เบรก คลัช ชวงลาง

รับอานขอบกพรองเครือ่ งยนต เกียร ABS ,AIRBAG

ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง โหลดเตีย้ อัดลูกหมาก
โดยชางผชู ำนาญ (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

0-2383-7656-7, 08-1921-9575

บริษทั เอเอ แทรเวิลเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505
EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

ศึกษาตอตางประเทศ

- ประเทศอั ง กฤษ (Cambridge/Oxford)
คุณพัชรินทร
- ประเทศญีป
่ นุ (Tokyo) ติดตอคุณภัทรา



ติ ด ต อ

* คอรสระยะสั้นและระยะยาว *

บริการ ***สำรองหองพักโรงแรม ***จัดขอวีซา ***รับจัดทัวรหมคู ณะ
***ประกันการเดินทาง ***บริการรถเชา

คุณภรณี (เจยมิ้ ) รวมกับบริษทั ทัวรกรู นู ำแสวงบุญ
ทัวรยโุ รป 6 ประเทศ
อิตาลี สวิส ลิคเทนสไตน เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด
รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลานลูกาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลูเซิรน -อินเทอรลาเกน-ยอดเขาจุงฟราวธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อินสบรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-ปราก คารคฟู พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันที่ 20-30 เมษายน 2557

“New Digital Church Organ
from Italy”

ด ว ยเทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ต อล จากอิ ต าลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอันแสนเรียบงาย ไมยงุ ยากใด ๆ ไดนำ
พวกเราย อ นกลั บ สู ค วามเป น คาทอลิ ก อย า ง
แทจริง
ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ทีใ่ หทงั้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเี ครือ่ งดนตรีอนื่ ใดจะทดแทนได ผลิตทัง้ หลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษทั ระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด
สนใจติดตอ บริษทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแู ทนจำหนายแตผเู ดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครือ่ ง 2 ป
มีการอบรมการเลนใหฟรีถงึ สถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)

ติดตอ คุณภรณี (เจยมิ้ ) โทร. 08-4768-7799,

0-2463-7431-2

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ ปรตุเกส
เคารพพระธาตุบญ
ุ ราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
นักบุญลูซอี า ซาราโกซา ทีส่ เปน
แมพระบารเซโลนา แมพระเมืองลูรด
แมพระแหงเหรียญอัศจรรยทปี่ ารีส

คุณปวีณา (บริษทั ทัวรกรู )ู โทร. 0-2291-7711

มูลนิธิเพื่อการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)
เชิญชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่ นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ตัง้ แตแรกเกิด - 6 ป ทีต่ อ งกำพรา ถูกทอดทิง้
เด็กยากจน หรือแมยากไร เพียงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา
สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรือบริจาค
ผานเซเวน-อีเลฟเวนทุกสาขา (นามฟอรเด็ก)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยกู ต็ าม
เพราะพระเจาทรงยิง่ ใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทู กุ สิง่ (1ยอหน 3:20)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net
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ความชืน่ ชมแหงพระวรสาร

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงออกพระสมณสาสน ฉบับที่ 2 ชือ่ ความชืน่ ชมแหงพระวรสาร
(Evangelii Gaudium) เกีย่ วกับการประกาศพระวรสาร
ในโลกสมัยนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
โอกาสสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล
และปดปแหงความเชื่อ ในยอหนาแรกพระองคตรัส
ดังนี้
“ความชืน่ ชมแหงพระวรสารเติมหัวใจและชีวติ ของ
ทุกคนผพู บปะกับพระเยซูเจา ทุกคนทีย่ อมรับความรอด
ที่พระองคทรงเสนอใหจะเปนอิสระจากบาป ความ
เศราโศก ความวางเปลาภายใน และความโดดเดี่ยว
พร อ มกั บ พระคริ ส ตเจ า ความยิ น ดี เ กิ ด ใหม อ ย า ง
สม่ำเสมอ พอขอใหกำลังใจคริสตชนใหกา วสบู ทเรียน
ใหมแหงการประกาศขาวดี ดวยความชื่นชมและชี้
หนทางใหม ในการกาวเดินของพระศาสนจักรในปที่

กำลังมาถึง” (1)
โลกปจจุบันเผชิญอันตรายจากลัทธิบริโภคนิยม
(Consumerism) ทำใหยึดความพอใจเปนใหญ และ
ทำใหมโนธรรมเบีย่ งเบน ชีวติ สนใจแตผลกำไร ก็ไมมี
ทีว่ า งใหคนอืน่ ไมมที สี่ ำหรับคนยากจน ไมไดยนิ เสียง
ของพระเจ า ไม สั ม ผั ส ความชื่ น ชมยิ น ดี เ งี ย บๆ ใน
ความรักของพระเจา ไมคดิ จะทำความดีตอ ไป ไมมที าง
ทีจ่ ะเจริญชีวติ ทีม่ ศี กั ดิศ์ รี และบรรลุชวี ติ ทีส่ มบูรณ นี่
ไมใชพระประสงคของพระเจา “ถาเราปรารถนานำชีวติ
ใหมศี กั ดิศ์ รีและบรรลุชวี ติ ทีส่ มบูรณ เราตองออกไปหา
คนอืน่ และแสวงหาความดีของเขา ‘เพราะความรักของ
พระเจาผลักดันเรา’ - 2 คร 5:14” “หากขาพเจาไม
ประกาศขาวดี ขาพเจายอมไดรบั ความวิบตั ”ิ (1 คร 9:16)
สมเด็จพระสันตะปาปาเสนอแนวทางแกเราในการ
ประกาศพระวรสารกาวใหม ดวยความกระตือรือรน
และมีชีวิตชีวา โดยมีหลักคำสอนจากสภาสังคายนา
วาติกนั ที่ 2 พระธรรมนูญ เรือ่ ง พระศาสนจักร (Lumen
Gentium) มีหวั ขอดังตอไปนี้
1. การฟ น ฟู พ ระศาสนจั ก รให อ อกไปทำงาน
ธรรมทูต
2. การผจญทีผ่ อู ภิบาลและผรู ว มงานเผชิญปญหา
3. พระศาสนจักรในฐานะประชากรของพระเจา
ซึ่งประกาศขาวดี
4. การเทศนและการเตรียมเทศน

  


  
 ⌫ 
⌫ ⌫

⌫⌫ 
  
⌫

 

สอบถามขอมูลไดที่ : หัตถเวช ศูนยเวชศาสตรฟนฟู
อาคารรอยปบารมีบุญ ชั้น 23 โรงพยาบาลเซนตหลุยส
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 12398, 12399 www.saintlouis.or.th

5. การนับรวมคนยากไรในสังคม
6. สันติภาพและการเสวนาภายในสังคม
7. แรงจูงใจดานชีวติ จิตสำหรับพันธกิจ
สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสวาทรงตองการเสนอ
การประยุกตปฏิบตั ทิ สี่ ำคัญๆ สำหรับพันธกิจของพระศาสนจักรปจจุบนั ชวยเราใหรว มงานประกาศขาวดีได
ในทุกกิจการ ดังพระวาจาทีว่ า “จงชืน่ ชมในองคพระผเู ปนเจาทุกเวลาเถิด ขาพเจาขอย้ำอีกวา จงชืน่ ชมเถิด”
(ฟป 4:4)
การปฏิรูปงานธรรมทูตของพระศาสนจักร
เราตองเชื่อฟงคำสั่งของพระเยซูเจา ที่วา “จงไป
สัง่ สอนนานาชาติ ใหเปนศิษยของเรา ทำพิธลี า งบาป
ใหเขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต
(มธ 28:19 ) อับราฮัม โมเสส เยเรมีย ไดเดินทางจาก
บานเกิดเมืองนอน และพระเยซูเจาทรงเรียกเราใหออกไป
ทำงานธรรมทูต คริสตชนทุกคน ทุกหมคู ณะตองสนใจ
คำสั่งของพระอาจารยใหออกจากพื้นที่สะดวกสบาย
(Comfort Zone) เพื่ อ ไปหาทุ ก คนที่ อ ยู ช ายขอบ
(Peripheries) และตองการแสงสวางของพระวรสาร”
(20)
หมายเหตุ สมณสาสนฉบับแรก ชือ่ แสงสวางแหง
ความเชือ่ (Lumen Fidei) ออกเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน
ค.ศ. 2013 สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดพิมพ
ภาษาไทยแลว (สิงหาคม 2013)

วันเวลา....ทำใหลมื หลายสิง่ หลายอยาง แตวนั เวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของพอแม ญาติพนี่ อ ง คนทีร่ กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึงญาติพนี่ อ งผลู ว งลับ
กับ “หนังสือพิมพอดุ มสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

   ⌧    
   ⌧    
ขาพเจาชือ่ ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ ย.ู ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศัพท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ ระลึกถึงผลู ว งลับ โดยลงขอความ
นักบุญ..........ชือ่ ................................นามสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่ วันที.่ ................เดือน......................................พ.ศ.........................
ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรูปถายทีช่ ดั ดวย จำนวน...........รูป)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ ลงอุดมสารในฉบับที.่ ............ถึงฉบับที.่ ............เปนจำนวน...........ครัง้
หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน
เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
เช็คขีดครอม สัง่ จาย “การพิมพคาทอลิก”
โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ลสัง่ จาย
“การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ฟรังซิสเซเวียร วันชัย หอมนิยม
ชาตะ 31 ธันวาคม 2483
เกิดใหมในพระเจา 24 พฤศจิกายน 2556
“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

มารีย อูรซ ลู า บุญสม เจริญเอง
ชาตะ 23 สิงหาคม 2463
เกิดใหมในพระเจา 12 ธันวาคม 2556 รวมอายุ 93 ป
ขอใหทา นพักผอนในสันติสขุ เทอญ (Rest in Peace)
ดวยความอาลัย ... จากสือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ความหวัง

(ตอจากหนา 3)
ที่ไมยอมลดละ (ลูกา 8:1-8) ชี้ใหเห็นจุดนี้ จุดเริ่มตน
เรื่องนี้ทำใหเราเห็นถึง “ความสำคัญของการอธิษฐาน
ภาวนาเสมอ โดยไมเหน็ดเหนือ่ ย” ความพากเพียรในการ
อธิษฐานภาวนาเปนเครื่องหมายที่ขาดไมไดในเรื่อง
ความหวัง พระเยซูเจาทรงนำเรื่องนี้มาเลาเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวกับหญิงมายและผูพิพากษา มาเลาใหผูรับฟง
พระองค ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ที่ เ รี ย กหาพระองค ว า “แล ว
พระเจาจะไมประทานความยุติธรรมแกผูเลือกสรร
ที่รองหาพระองคทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ” (ลูกา 18:7)
ความหวังผูกติดกับความพากเพียรของผูที่วอนขอ โดย
ไมตัดบทบาทขององคพระผูเปนเจาออกไป
ในที่สุด ความหวังโดยธรรมชาติก็จะตองโยงใย
ไปถึงองคพระเจา ความหวังฝงรากอยูกับความซื่อสัตย
ของพระเจา ไมเพียงแตในอดีต แตทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคต ความหวังยึดมัน่ อยางแนนแฟนถึงความเชือ่
ในพระเจา ผูทรงสรางสิ่งใหมจากความหมดหวังของ
ผูพิการและความวุนวายตางๆ
ความหวังในและเดชะพระเยซูเจา
ประกาศกอิสยาหสามารถกราบเรียนพระผูทรง
เปนเจาไดวา ทรงเปนความหวังของอิสราเอล (เยเรมีย
14:5, 11, 13) บรรดาผูที่มีความเชื่อมีเหตุผลมากกวา
ในอันที่จะกราบเรียนพระเยซูเจาวา ทรงเปนความหวัง
ของมวลมนุษย ความกลาหาญนี้คริสตชนไดมาจาก
พระทรมาน การสิน้ พระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ
พระเยซูเจาทรงเปนทั้งความหวังและอนาคตของเรา
ไมมสี ว นใดในชีวติ ของเราทีม่ ไิ ดสมั ผัสกับพระอาณาจักร
ของพระเจา ดังนัน้ เราจึงมีความหวังวาชีวติ ของเราทีเ่ รา
เจริญชีวิตอยูนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไป เรากลาวถึงการ
เจริ ญ ชี วิ ต ในสภาพการกลั บ คื น ชี พ นี่ คื อ ภาษาแห ง
ความเชื่อ
ในพระวรสารของทาน (ยอหน 14:1-6) นักบุญยอหน
อัครสาวกกลาวถึงหัวใจที่วุนวายของพวกสาวกที่พระเยซูเจาทรงจากพวกเขาไป และความเจ็บปวดทีพ่ ระองค
มิไดทรงประทับอยกู บั พวกเขา ภาพบนเนินเขากัลวารีโอ
ไดทำลายความหวังของพวกเขาโดยสิ้นเชิง ความที่วา
พระองคจะทรงสำเร็จพันธกิจของพระองค การสิ้น
พระชนมของพระองคดูเหมือนจะทำลายความฝนของ
พวกเขา นั ก บุ ญ ลู ก าให ข อ คิ ด อี ก แบบหนึ่ ง กล า วคื อ
ความตายกลายเปนเงื่อนไขสำหรับความรุงโรจน ซึ่ง
เปนคำตอบใหแกความหวังของพวกเขา ความตายคือ
หนทางเขาสชู วี ติ ใหม
การมี ค วามประหลาดใจในพระคั ม ภี ร เ กี่ ย วกั บ
บรรยากาศของความหวังเทานั้นยังไมพอเพียง เราตอง
กาวจากการกระตนุ จิตใจ อาศัยสติปญ
 ญาเรา เราตองเขา
สูอาณาจักรนี้โดยกิจการประจำวัน ความหวังที่มีชีวิต
ชีวายอมเปนความจริงอันหาที่เปรียบมิไดบังเกิดขึ้น
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ขอสรุปผลการรณรงคสวดสายประคำตลอดเดือน
ตุ ล าคม 2013 ตามโครงการ “เดื อ นคาทอลิกไทย
พรอมเพรียงไมสนิ้ เสียงสายประคำ” รวมทั้งสิ้นจำนวน
518,635 สาย (หาแสนหนึง่ หมืน่ แปดพันหกรอยสามสิบ
หาสาย)
ทางคณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำขอขอบคุณ
สำหรับความรวมมืออยางดีโดยแทจริงจากทุกสังฆมณฑล
และทุกหนวยงานทัว่ ประเทศ
สรุ ป ผลของการรณรงค “เดื อ นคาทอลิ ก ไทย
พรอมเพรียงไมสนิ้ เสียงสายประคำ” แยกเปนสังฆมณฑล
ไดดงั นี้
สังฆมณฑลเชียงใหม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลราชบุรี
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
อืน่ ๆ
รวม

183,677
149,422
67,436
38,335
19,094
16,998
13,579
12,106
11,344
6,354
290
518,635

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย



ความเชือ่ ทำใหชวี ติ ของเราบนโลกนีม้ คี วามหมาย มีเปาหมาย
ชั ด ขึ้ น สายตาแหงกายของเรา สามารถทำใหเราเห็นสิ่งตางๆ
รอบตัวเรา เห็นธรรมชาติ เห็นเพือ่ นมนุษย เห็นสิง่ สรางตางๆ ฯลฯ
ถาเรามองใหลกึ ลงไปอีก เราจะเห็น “พระ” ในทุกผทู กุ นาม
ในทุกสิง่ ในทุกเหตุการณ ในทุกสภาพ ฯลฯ
ภาพ “พระ” ถูกสะทอนดังกระจกเงาจากทุกสิ่งทุกอยาง
ขอเพียงแตใหเราทัง้ มอง ทัง้ ดูสงิ่ นัน้ ดวย “สายตาแหงความเชือ่ ”
ราฟาแอล
- เรา “พบพระ” ในความสุข ในความรัก ในความเจ็บปวด
ในความสงบ ในความวนุ วาย ในความสันโดษ ในกลมุ ชุมชน
- ไมมสี งิ่ ใดในสิง่ สรางทัง้ หลายทีม่ ไิ ดถกู สัมผัสโดยพระหัตถของพระเปนเจา
- ความเปนไปของเหตุการณ ความเปนอยูของมนุษย แสดงออกถึงชีวิตของพระที่ผสมผสาน
คลุกเคลา ในเหตุการณนนั้ ในความเปนอยนู นั้ ความจริงเปนพระองคเองตางหากทีเ่ ปนผู “ประทานชีวติ ”
แกเหตุการณ แกความเปนอยนู นั้ ๆ
- พระองคอยใู นแสงสวางแหงความหวัง และพระองคกอ็ ยใู นความมืดแหงความสิน้ หวังเชนกัน
- พระองคอยใู นเสียงหัวเราะ และอยใู นเสียงรองไหเชนกัน
- พระองคอยใู นเวลากลางวัน พระองคอยใู นยามค่ำคืน
- ไมมีสิ่งใด ไมวาจะเปนดาราที่อยูสุดขอบฟา หรืออณูของหยดน้ำในหวงลึกสุดของมหาสมุทร
หรือหินบนภูเขาสูงเทียมเมฆ หรือใบหญาใบไมที่ปลิวตามลม บนทุงหญา ที่มิไดแสดงถึงพระพักตรของ
พระเจา แสดงถึงชีวติ ของพระองคแกเรา
- พระองคอยกู บั เราเสมอ ขอใหเราตระหนักสำนึกตนเองวา เราอยตู อ หนาพระองคเสมอเชนกัน
จากหนังสือ Through Seasons of the Heart
โดย Fr. John Powell SJ. Tabor Publishing, California; 1987

หนา 14

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 1-11 มกราคม 2014

ขอเชิญรวมฉลอง 40 ป
วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี
วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น.
กำหนดการ :
วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณ และโปรดศีลกำลัง
โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2014
เวลา 10.00 น. พิธบี ชู าขอบพระคุณ
โดย พระคารดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå

ªï∑’Ë 38 ©∫—∫∑’Ë 1-2 ª√–®”«—π∑’Ë 1-11 ¡°√“§¡ 2014

Àπâ“ 15

Õ—§√ ß— ¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ °√–∫—ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 §ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)
«— ¥ æ√–™ππ’ ¢ Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë
1 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
æ√–§“√å ¥‘ π— ≈ ‰¡‡°‘È ≈ ¡’ ™— ¬
°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π
«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ ‡«≈“
10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï
‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ ‚∑√. 0-2992-13634)
«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ¬ÕÀå π ∫Õ ‚° °√ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√
©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ ‚∑√. 0-2652-9625-30
µàÕ 68)
«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â Õ.≈“¥-

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡©≈Õß
—°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß
©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2014
‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (æ‘∏’»’≈‡®‘¡
§π‰¢â ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ) ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬
°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π
©≈Õßª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2014
‡«≈“ 10.00 π. æ‘ ∏’ ∫Ÿ ™ “¢Õ∫æ√–§ÿ ≥ ‚¥¬
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π
‡«≈“ 12.45-14.00 π. ·∫àßªíπ°“√∑”ß“π«‘∂’
™ÿ¡™π«—¥ ‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ·≈–
∑’¡ß“π („πªïπ’È¡’¡‘ ´“©≈Õß 10.00 π. ¡‘ ´“‡¥’¬«
‡∑à“π—Èπ)
§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡ °‡ªî¥∫â“ππ—°∫«™
§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π «—π‡ “√å∑Ë’ 18 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“
10.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–
Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π Õ“√“¡‡∫‡π¥‘°µå µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë
107 À¡Ÿà 6 µ.πÈ”·æ√à Õ.À“ß¥ß ®.‡™’¬ß„À¡à 50230
(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈— ¥‘ß µ√ÿß ¥” ‚∑√. 08-44610734)
 ‡™‘ ≠ ºŸâ π„®ªØ‘∫—µ‘®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿà
æ√–∑—¬æ√–‡¬´Ÿé «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014
‡«≈“ 9.00-15.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“
∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß ¡’√∂µŸâ√—∫®“°Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ
‡«≈“ 07.30 π. ·≈–√—∫®“°«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡«≈“
08.00 π.
 ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 25 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ
«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å∏“ ‡«’¬ß·°àπ «—π‡ “√å∑’Ë 8 °ÿ¡¿“æ—π∏å
2014 ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“√—µπåµ‚’ µ ∫√√®ß
‡ªì π ª√–∏“π µ‘ ¥ µà Õ §ÿ ≥ æà Õ ‡∑æª√– ‘ ∑ ∏‘Ï ∑Õ· ß∏√√¡ ‚∑√. 08-6832-2174, 08-4919-8388
¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π-«‘Ëß ¥√ÿ≥“-π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø
¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 9 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π ®.°√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18
¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π
—ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬° »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π
ß— ¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’
©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π ™—ØªÉ“À«“¬ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’
«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11
©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.
¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ
ª√–∏“π
18 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï
«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” √–¬Õß ©≈Õß«—¥
®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“
«—π‡ “√å∑Ë’ 25 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.
«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“
°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π
°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.
°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

ß— ¶¡≥±≈ √ÿ “…Æ√å∏“π’
«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ®.π√“∏‘«“ ©≈Õß«—¥
«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™
‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

Õ—æ‡¥∑çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

2014 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥
‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥
∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ°“√»÷°…“
™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π ¢Õß‡¥Á°π—°‡√’¬π ‡√’¬π¥’·µà¢“¥·§≈π
∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“
πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘ ∞ ‚∑√. 08-6828-9757 À“°µâ Õ ß°“√
π— ∫ πÿ π ∑ÿ π °“√»÷ ° …“ “¡“√∂∫√‘ ® “§‰¥â ∑’Ë ¡“§¡
»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“-π“√’ ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å
“¢“∫“ß§π∑’ ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 508-0-069064
 ¿“¿‘ ∫ “≈«— ¥ ·¡à æ √–Õß§å Õÿ ª ∂— ¡ ¿å µ“√“ß¢Õß
Lectio Divina §.». 2014 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø
ª√–∏“π »√’ ¥ “√ÿ ≥ »’ ≈ ∑’Ë «— ¥ ·¡à æ √–Õß§å Õÿ ª ∂— ¡ ¿å
∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—π®—π∑√å∑’Ë 6 ¡°√“§¡ /
«—π®—π∑√å∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ /
«—π‡ “√å∑’Ë 5 ‡¡…“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ…¿“§¡ /
«—π®—π∑√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 5 °√°Æ“§¡ /
«—π‡ “√å∑’Ë 2 ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 6 °—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë
3 µÿ≈“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 5
∏—π«“§¡ Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 084105-8585
 »Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡√–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥Õ∫√¡
§√‘ µ»“ π∏√√¡¿“§ƒ¥Ÿ √â Õ πµ—È ß ·µà «— π æÿ ∏ ∑’Ë 19
¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ‡¡…“¬π §.». 2014 À“°
∑à “ π¡’ § «“¡ª√– ß§å ® –‡¢â “ √— ∫ °“√Õ∫√¡ µ‘ ¥ µà Õ ∑’Ë
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘
82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π
®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-23352112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail : nccthailand
@gmail.com www. thaicatechesis. com/cc/ ´‘ ‡µÕ√å
ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-1360-8297 §ÿ≥π√‘»√“
ª√’‡ª√¡ ‚∑√. 08-9911-1482
 ‚§√ß°“√Ωñ ° ¡“∏‘ · ∫∫ WCCM ”À√— ∫
ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π. ∑’Ë
ÀâÕß«—¥πâÕ¬„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ∫√‘‡«≥
∑’Ë®Õ¥√∂™—Èπ A ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞
‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ ¥√. πÿ ∑√’
‚§¡‘π komin.suntree@gmail.com, 08-9611-7940
·≈–§ÿ ≥ Õ— ß °’È ‚ ¿‘ ≥ æ√√— ° …“aungkie2002@
yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ§ÿ≥«—™√“ π««ß»å
wacharan@gmail.com, 08-9117-9100
 ∫√‘°“√Àπ—ß ◊Õ ◊ËÕ§“∑Õ≈‘° µ‘¥µàÕ ◊ËÕ¡«≈™π
§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

www.udomsarn.com

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå
àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /
«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë
‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å
ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑âÕ„® . . . ‡´πµå‡¡√’Ë‡¢â“„®§ÿ≥é
„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’
‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455
„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥ 24 ™—Ë«‚¡ß

„À¡à!!! ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π
‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥
¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õææ≈‘‡°™—Ëπ ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“
çæ√–§”π”™’ «‘ µ é ‚Õ°“
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โดย เงาเทียน
นองๆ เยาวชนที่รัก อีกหนึ่งเรื่องที่พี่อานผานตา
และตัง้ ใจจะเก็บไวเพือ่ แบงปนตอเมือ่ คริสตมาสจะมาถึง
เทศกาลคริ ส ต ม าสใกล เ ข า มาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แล ว
ดูเหมือนวาบรรยากาศในการเฉลิมฉลองคริสตมาส
เมือ่ ปทแี่ ลวยังไมเลือนหายไปเลย ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะซาบซึง้
กับความรูสึกใหมๆ อีกแลวหรือนี่ ไมรูวาคริสตมาส
ปนี้ของทานและของขาพเจาจะเปนอยางไรบางนะ
ขาพเจาจึงขอถือโอกาสนี้สงความสุข ความชื่นชม
ยินดี และความสนุกสนานเพลิดเพลินมายังทุกทาน
ขอใหการระลึกถึงการเสด็จมาในโลกขององคพระเยซู
คริสตที่รักของเราเปนเทศกาลแหงการใหอยางแทจริง
เพราะการใหเปนเหตุใหมคี วามสุขกวาการรับ มิใชหรือ
น า เศร า ที่ ค วามหมายของคริ ส ต ม าสในทุ ก วั น นี้
เปลี่ยนแปลงไปจากความหมายดั้งเดิมอยางมากมาย
คนเป น อั น มากแทบจะไม ไ ด นึ ก ว า คริ ส ต ม าสเป น
เทศกาลหนึ่งในคริสตศาสนาอีกตอไปแลวดวยซ้ำไป
แมแตคริสเตียนเองก็ตาม กระแสขาวรายงานมาวาใน
ซี ก โลกตะวั น ตกคริ ส ตชนจำนวนมากไม ไ ด ไ ปวั ด
เสี ย ด ว ยซ้ำ ไปในวั น คริ ส ต ม าส พวกเขาระลึ ก ถึ ง วั น
แหงความปติยินดีนี้ดวยการใหและรับของขวัญ การ
รื่นรมยทางโลก และการพักผอนดูทีวีอยูกับบาน และ
รายยิ่งกวานั้นใหความสำคัญกับซานตาคลอสมากกวา
พระเยซู!
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา ทานผูอานผูทรงเกียรติ
ทั้ ง หลายคงไม ลื ม ความหมายและจุ ด เริ่ ม ต น ของ
คริสตมาส เขาใจความหมายทีแ่ ทจริงของวันคริสตมาส
ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อสองพันกวาปมาแลว ทานอยาก
เป น คนหนึ่ ง ที่ อ ยู ใ นเหตุ ก ารณ ป ระวั ติ ศ าสตร นั้ น
หรือเปลาละ แตถึงแมวาทานจะไมไดอยูตรงนั้นในคืน
วันนั้น ทานสามารถจะอยูในคืนที่เราเฉลิมฉลองเพื่อ
การรำลึกถึงการเสด็จเขามาในโลกอยางต่ำตอยของ
พระเยซูได และขอใหทานมีของขวัญเพื่อใหมากกวา
ของขวัญทีไ่ ดรบั มา ทานเตรียมอะไรใหใครบางหรือยัง
หรือทานคาดหวังวาจะไดรบั อะไรจากใครบางในปนี้
ขาพเจาอยากจะแบงปนสิง่ ดีๆทีไ่ ดมาจากภาพยนตร
ตอนหนึ่ ง ที่ ข า พเจ า ดู ท างที วี ผู ห ญิ ง คนหนึ่ ง ได ม อบ
ของขวัญทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ใหแกครอบครัวหนึง่ ทีห่ วั หนา
ครอบครัวทำใหลูกชายคนเดียวของเธอเสียชีวิต ของ
ขวัญชิ้นนั้นคือ ‘การใหอภัย’ ปกติการใหอภัยก็ไมใช
เรื่องที่ทำไดงายๆ อยูแลว แตการใหอภัยคนที่เปนเหตุ
ใหลูกชายซึ่งเรามีอยูคนเดียวและยังเปนเด็กหนุมที่มี
อนาคตที่ ดี ร ออยู ข า งหน า นั้ น คงเป น เรื่ อ งเหนื อ บ า
กว า แรงและไม น า จะทำได ครอบครั ว นี้ มี ลู ก ชาย 2
คนและลูกสาวอีก 1 คน แตลูกชายคนหนึ่งมีอาการ
อุดมสาร หนังสือพิมพขา วคาทอลิก รายสัปดาห
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ทางประสาทตัง้ แตกำเนิดคือ ชักกระตุกและไมสามารถ
ควบคุมตัวเองได จึงเปนตัวตลกในหมูเพื่อนและคนที่
ไดพบเห็นอยูเปนประจำ และมักจะถูกรังแกอยูบอยๆ
วั น หนึ่ ง ในวั น ก อ นวั น คริ ส ต ม าสพ อ ลู ก ไปซื้ อ ของ
ที่ ร า นขายของชำแห ง หนึ่ ง และเด็ ก หนุ ม คนหนึ่ ง ก็
เห็นเด็กชายคนนี้มีทาทางแปลกๆ จึงอยากจะเขามา
แหยเลน และในทีส่ ดุ ก็นำไปสกู ารวิวาทกัน ดวยความรัก
ลูกผูเปนพอจึงเขาปกปองลูกและเกิดการชกตอยกันขึ้น
เด็กหนุมคนนั้นลมลงจากแรงกระแทกของหมัดของ
ชายคนนั้นหัวไปกระแทกกองสัมภาระที่กองอยูบนพื้น
และเสียชีวิตในที่สุด แมวาชายคนนี้จะเขาไปรับโทษ
อยูในคุกแลวก็ตาม แตผูเปนแมที่ตองเสียลูกชายไป
ก็ยังไมพอใจและถือโทษโกรธมาโดยตลอด วันหนึ่ง
มีผูมาปลอบใจเธอวาเธอจะขาดสันติสุขไปตลอดชีวิต
ถายังเก็บความเจ็บปวดนัน้ ไวในใจ ทำไมจึงไมปลดปลอย
ตัวเองจากคุกมืดในใจของเธอเสียที เพราะถึงอยางไรลูก
ชายของเธอก็กลับมาหาเธอไมไดอีกแลว และแนะนำ
ให เ ธอไปบริ จ าคของขวั ญ วั น คริ ส ต ม าสให แ ก ลู ก
ทั้ ง สามคนของชายคนที่ เ อาชี วิ ต ของลู ก ชายไป เธอ
ปฏิเสธเสียงแข็งวาครอบครัวนีไ้ มสมควรจะไดรบั สิง่ ดีๆ
แบบนี้ แตแลวหลังจากที่นำขอเสนอไปใครครวญดู
ในที่ สุ ด ประตู บ า นของครอบครั ว ที่ ข าดผู นำก็ ดั ง ขึ้ น
เมื่อไปเปดประตูก็เห็นผูหญิงคนนั้นถือกลองของขวัญ
มาสามกล อ ง และบอกว า ขอมอบของขวั ญ เหล า นี้
ใหแกเด็กๆ แทนพอของพวกเขาที่รับโทษอยูในคุก
ไมตองมีการอธิบายมากไปกวานี้ เพราะการกระทำ
ยอมดังกึกกองกวาคำพูดอยแู ลว ผใู หกใ็ หดว ยน้ำตาแหง
การใหอภัย สวนผรู บั ก็รบั ดวยน้ำตาแหงการปลดปลอย
ที่รูวาการกระทำดวยความรักที่มีตอลูก และเปนเหตุ
ทำใหเกิดการสูญเสียชีวิตของผูอื่นนั้นไดรับการอภัย
แลว แมวา เรือ่ งนีจ้ ะจบลงดวยน้ำตา แตกเ็ ปนน้ำตาแหง
ความชื่นชมยินดี เปนของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดแหงป
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ทัง้ สำหรับผใู หและผรู บั
ทานละ เตรียมของขวัญชิ้นเยี่ยมไวใหใครหรือยัง
และอย า ลื ม ของขวั ญ สำหรั บ เจ า ของวั น เกิ ด ในวั น
คริสตมาสดวยละ!
สิธยา คูหาเสนห
ที่มา : http://koohasanehblog.blogspot.com/2008/
10/blog-post_9261.html
นองๆ เยาวชนครับ ขอใหมคี วามสุขมากๆ นะครับ
มีความสุขกันการไดเปนผูให จงชื่นชมในองคพระ
ผูเปนเจาทุกเวลา...ครับ ...สุขสันตวนั เกิดนะครับ...พระ
เยซู... พบกันใหมฉบับหนา..สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
พี่นองที่รัก
ทุกทาน
ขอเขียนแตละ
อาทิตยจากใจ
เจาอาวาสถึงพี่นอง
สัตบุรุษ
โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต
เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ
ปกติ 175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ผอู ำนวยการ : คุณพออนุชา ไชยเดช
บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์
กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม รายชือ่ ผปู ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรูโน โรสซี สังฆมณฑลจันทบุรี
: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุ ณ พ อ ธี ร พงษ นาแว น สั ง ฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุ ณ พ อ เกรี ย งไกร ยิ่ ง ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุ ณ พ อศิ ริ ช าญ
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เช็คความพรอมกอนพุงเปา
อุดมสาร ฉบับรับวันใหม เดือนใหม ปใหม
มี อ ะไรใหม กั น อี ก ก อ นจะเริ่ ม ด ว ยความใหม
ผมอยากพาท า นมองย อ นกลั บ ไปยั ง เส น ทาง
ที่จากมา หลังจากวันฉลองสิ้นสุด เราหลงเหลือ
อะไรกอนการกาวไปในปใหมนี้
ถาทานผอู า นมีโอกาสนาจะลองทำแบบสำรวจ
ตัวเองนะครับ คลายๆ ประเด็นทีว่ า 10 อันดับทีช่ อบ
และไมชอบตลอดป 2013 5 อยางที่ควรทำแลว
ไมไดทำ 7 อยางทีท่ ำใหชวี ติ มีความสุขกอนผานป
10 วลี ที่ ชื่ น ใจ ฯลฯ ชวนไม ช วนเปล า ผมเลย
ลองทบทวนดู ใ นส ว นของงานอุ ด มสารและ
อุดมศานต หรืองานพิมพ ถาเราเลือกสัก 5 ขอ
ในสิง่ ทีท่ ำแลวมีความสุข มันคืออะไร ลองแกะรอย
ตามกันมาเลยครับ
1. การไดรับฟง
เสี ย งของผู อ า นคื อ เสี ย งสวรรค คำแนะนำ
ที่มาจากการอานอยางแทจริง ยอมนาสนใจและ
นำไปใชปรับปรุงเรียนรู มากกวาการพูดกันไป
ตามกระแส มาจากทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก หรื อ อคติ
เชิงลบ การทำงานสื่อมวลชนไมมีทางหลีกเลี่ยง
การถูกวิพากษวิจารณ การถูกเรียกรองและตัดสิน
ไปแลว จากมุมมองสวนตน นักสื่อสารมวลชน
จึงคอยๆ เรียนรูศาสตรแหงการรับฟง ฟงใหมาก
พูดใหนอย แตไมใชเงียบ ไมตอบโต รูจักจังหวะ
ทีจ่ ะรับและสง ผมนึกถึงตอนทีท่ ำหนาทีส่ มั ภาษณ
พูดคุย เราไมใชเจาของเนือ้ หา ไมตอ งอวดรทู กุ เรือ่ ง
ไมรูบางก็ไมทำใหเราดูแยหรือต่ำตอย งานพิมพ
คาทอลิ ก เป ด โอกาสให ผ ม ได พู ด คุ ย กั บ บุ ค คล
ระดับตำนานหลายๆ ทาน บุคคลทีป่ ระสบความสำเร็จ
ในชีวิต ทั้งไทยและตางประเทศ ระดับชนชั้นสูง
หรือรากหญา ทุกทานลวนแลวแตมขี อง เราไดรบั
สิ่ ง เหล า นี้ จ ากการถ า ยทอด เราต อ งมี ช ว งเวลา
แหงการสดับตรับฟง
2. การไดรวมงาน
ทุกศุกรตน เดือนหนวยงานในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย จะรวมมิสซาพรอมกัน
เวลาประมาณ 11.15 น. ปกติผมเองจะพยายามไป
แตถาสุดวิสัยก็คงลำบาก ในสวนของเจาหนาที่
ก็ ส นั บ สนุ น และแทบจะเรี ย กว า รณรงค ใ ห ไ ป
รวมกิจกรรมทุกอยางกับสภาพระสังฆราชฯ อยู
แลว
วันศุกรตนเดือนหนึ่งหนวยงานสื่อมวลชน
คาทอลิ ก ประเทศไทยเป น เจ า ภาพ ผมเองต อ ง
ถวายมิสซา เตรียมเทศนมาแบบหนึ่ง แตเมื่ออยู
หน า งานพระจิ ต ดลใจให เ ทศน ป ระเด็ น คล า ยๆ
แบบนี้ “ถาการมาเขาวัดของเรา สามารถพูดได
หนึ่งประโยคเราจะพูดวาอะไร พออยากจะพูดวา
ขอบคุ ณ เพราะเมื่ อ มองลงไปข า งล า ง เราพบ

แตละคนๆ ที่เราตองขอบคุณเขา ทุกคนมีสวนสงเสริม
ให กั บ งานที่ เ ราทำ ก า วหน า ประสบผลสำเร็ จ ...”
ขอบคุณพระ และขอบคุณซึ่งกันและกันจึงเปนสิ่งที่
ควรทำ ขอบคุณทีไ่ ดรว มงานกัน
3. การไดพบอุปสรรค
ระหวางอุปสรรค กับ ความสำเร็จ คนเราจะพบ
อะไรมากไปกวากัน ผมไมแนใจ แตอุปสรรคมักเปน
ป จ จั ย ให ค วามปลาบปลื้ ม ใจของเราจากการฟ น ฝ า
จนไดรบั ความสำเร็จมีมากขึน้
คนสวนหนึ่งชอบคิดวางานหรือภาระหนาที่ของ
ตนเองลำบากกว า ของคนอื่ น ผมเชื่ อ ว า หลายๆ คน
ก็ คิ ด ว า งานสื่ อ มวลชนดู น า สนุ ก สบาย ได เ ดิ น ทาง
ได ทำนู น ทำนี่ เปลี่ ย นไปไม ซ้ำ ซากจำเจ บางที ที่ คิ ด
แบบนี้ เ พราะเห็ น แต สิ่ ง ที่ ป รากฏแต เ บื้ อ งหลั ง ความ
สำเร็ จ ของงานแต ล ะชิ้ น ล ว นปู ด ว ยอุ ป สรรคและ
ความยากลำบากมากกว า ที่ คิ ด นั ก ยิ่ ง สื่ อ มวลชน
ในเชิงศาสนายิ่งแลวใหญ แตทามกลางอุปสรรคนั้น
พระเปนเจาก็สงพระหัตถของพระองคมาชวยผานทาง
ผมู นี ้ำใจดีเสมอ เราจึงมีผใู หญหลายๆ ทานทีร่ กั อุดมสาร
ดวยหัวใจจริงแท ตามอาน เปนกำลังใจ ใหคำแนะนำ
พูดถึงและชื่นชม เราจึงมีคณะกรรมการหลายๆ กลุม
ที่ไมมีสวนไดใดๆ มีแตสวนเสีย แตก็คิดวาจะทำให
พระศาสนจักรได คณะกรรมการทุกชุดทีเ่ รามี ทีป่ รึกษา
ที่ ไ ม เ คยทอดทิ้ ง เรา ถ า อุ ป สรรคเป น สิ่ ง ได ม าซึ่ ง
ความสำเร็จ พวกเราทีมงานก็คงเปดรับมันดวยใจสงบ
และพรอมจะกาวเดินตอไป
4. การไดสรางสรรค
หนังสือที่มีอายุเกิน 30 ปแบบอุดมสาร และจะถึง
100 ปในไมชาของอุดมศานต ไมธรรมดา แตการหลง
เพลินกับความสำเร็จในอดีตไดถูกพิสูจนแลววารังแต
จะทำใหถอยหลัง การคืบคลานเขามาของสื่อสมัยใหม
ไดสรางผลกระทบใหกับสื่อสิ่งพิมพพอสมควร แมวา
จะเป น แบบค อ ยเป น ค อ ยไป แต ก็ ใ ช ว า เราในฐานะ
คนทำสือ่ จะเพิกเฉยนิง่ นอนใจ
การปรับตัวและไดคดิ สรางสรรคในกิจกรรมตางๆ
ตลอดทั้งปยังเปนความสุขของผมและทีมงานเสมอ
การนำหนั ง สื อ ไปออกบู ธ ในงานสั ป ดาห ห นั ง สื อ
แหงชาติ ทีย่ งิ่ วันยิง่ โตวันโตคืน แมจะถูกใสเครือ่ งหมาย
คำถามในช ว งเริ่ ม เป ด ตั ว แต ม ากไปกว า นั้ น คื อ การ

โนมนำสำนักพิมพคาทอลิกมารวมมือ
กั น ซึ่ ง ถ า ไม มี อ ะไรเปลี่ ย นแปลง
ปลายเดือนเมษายน หลังจากเสร็จสิ้น
งานออกบู ธ ในป นี้ แ ล ว เราคงได
รวมตั ว กั น ทำกิ จ กรรมในรู ป แบบ
Catholic Book Fair อยางเต็มรูปแบบ
งานสื่อสารกับยุคดิจิตอลดวยโซเชียล
มีเดียทุกรูปแบบ การรวมกับหนวยงาน
ทั้งในและนอกองค ก ร เพื่ อ จั ด พิ ม พ
หนั ง สื อ เพื่ อ รณรงค เ รื่ อ งการอ า น
การจัดพิมพหนังสือทั้งในแนวศาสนา ขอคิด การ
พยายามปรั บ อุ ด มศานต ร ายเดื อ นให ค งมั่ น ใน
แนวทางและคงอยกู บั ยุคสมัยได ฯลฯ เหลานีล้ ว น
ทาทายความคิดสรางสรรคและเปดประตูรอคนที่มี
ขอเสนอดีๆ คนรุนใหมๆ ที่จะมาชวยคิด ชวยทำ
ช ว ยสร า งสรรค ง านสื่ อ ให ก า วไปข า งหน า อย า ง
ไมหยุดยัง้
5. การไดเชื่อศรัทธา
ทุ ก หน า ของสิ่ ง พิ ม พ ค าทอลิ ก ล ว นบรรจุ
ขอความเชื่อเอาไว เราติดตามแนวทางของพระศาสนจั ก รเสมอ ผมเองพยายามศึ ก ษาประเด็ น
ในเชิงเทววิทยา ในเชิงวิชาการ ซึง่ เราอาจจะออนดอย
ไปบาง เพื่อหาเสนทางที่พระศาสนจักร ไดปูและ
วางไว ยิ่งหาก็ยิ่งพบวา “สื่อมวลชนเปนเครื่องมือ
อันทรงพลัง ที่พระประทานใหกับมนุษย” เราจึง
ต อ งใช สิ่ ง นี้ ต อ ไป แต ด ว ยความเชื่ อ ศรั ท ธา
ดวยความเคารพศักดิ์ศรีมนุษย นำเสนอขาวสาร
ด ว ยความสั ต ย ซื่ อ ครอบคลุ ม และปราศจาก
ความโนมเอียง หรือโนมนำใดๆ
ในที่ประชุมงานสื่อคาทอลิกในระดับเอเชีย
เคยถามผมเหมือนกันวา เรามีการจัดการฟน ฟูจติ ใจ
ใหกับผูที่ทำงานสื่อมากนอยแคไหน ทั้งในสวน
ของสำนักสือ่ เอง หรือนักสือ่ คาทอลิกอืน่ ๆ นาเสียใจ
เหมือนกันที่ผมตอบวา เราแทบจะไมเคยมี เรา
ทุ ก คนต อ งการศรั ท ธานำพาชี วิ ต ผมคิ ด ว า คนที่
ทำสื่ อ คาทอลิ ก หรื อ ทำงานให ศ าสนาโดยตรง
ยอมตองการศรัทธามากกวาดวย ความเชือ่ จึงไมใช
เรื่ อ งที่ พู ด และแปลความ ความเชื่ อ เป น เรื่ อ งที่
ออกมาจากชีวิต
ผมเชือ่ วาทุกคนมีเสนทางของตน ทัง้ ความคิด
ทัศนคติ มุมมอง การไดรับฟงซึ่งกันและกัน การ
ไดทบทวนชีวิตบาง ไมใชเรื่องเหลวไหลเสียเวลา
ผมชอบที่นักกีฬาพุงแหลน หรือนักกระโดดไกล
ตองถอยไปยาวๆ กอนจะพุงแหลน และกระโดด
ไดไกล ผมเพียงแตลองทบทวนงานในสวนของ
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ แผนกการพิมพ อาจจะพอ
เปนตัวอยางใหผอู า นไดถอยกลับไป กอนจะพงุ เปา
ไปใหไกลและแมนยำในจุดหมายที่รออยู
บรรณาธิการบริหาร
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