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พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่ออันตน เสงี่ยม
ดีศรีวรกุล วันที่ 18 มกราคม 2014 ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ท่ามกลางญาติพี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมมิสซาอย่างล้นหลาม และบรรจุ
ร่างของคุณพ่ออยู่ท่ามกลางพระสังฆราชและเพื่อนพระสงฆ์ผู้ล่วงลับ ที่สุสานที่บ้านท่าแร่ สกลนคร

“พิธีมิสซาวันทหารผ่านศึก” วันที่ 26 มกราคม 2014 คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาส วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง พร้อมด้วยคณะสภาภิบาล ได้ร่วมต้อนรับ

พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี ผู้อ�ำ นวยการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่มาจัดพิธีอุทิศให้ทหารผ่านศึกคาทอลิกที่เสียชีวิต โดยมีพลตรีปราโมทย์ รัตโนภาส เป็น
ผู้อ่านสารสดุดีทหารผ่านศึก
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปี
ของนิตยสารไทม์
แปลโดย : พระสังฆราชกิตติคุณยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

นิตยสารไทม์ (Time) ได้เลือกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เป็นบุคคลแห่งปี หลังจากทีพ่ ระองค์ได้รบั เลือกตัง้ จากบรรดาพระคาร์ดนิ ลั
ให้เป็นประมุขพระศาสนจักร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมในปีเดียวกัน ท่านก็ได้รับเลือกให้เป็น
บุคคลแห่งปีโดยนิตยสารไทม์ พระองค์ทรงได้รบั รางวัลในเดือนมกราคม
2014
แต่ เหตุ ใดที่ ผู้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้รับเกียรติอันสูงส่งในเวลา
สั้นๆ เช่นนี้?
“ไม่ค่อยมีผู้ที่เพิ่งก้าวสู่เวทีโลกได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว
จากคนอายุน้อยถึงผู้สูงอายุ จากผู้เคร่งครัดในศาสนา และผู้ที่ไม่สนใจ
เรื่องพระเจ้า” นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารนิตยสารไทม์ กล่าวเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรตินี้
ดูเหมือนว่าพระอัครสังฆราชของอัครสังฆมณฑลบัวโนสไอเรส
อาร์เจนตินา ท่านนีก้ �ำ ลังจะหมดพลัง เมือ่ ท่านย่างเข้าสูเ่ วลาแห่งการเกษียณ
แต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่า ท่านเป็นพระสังฆราชและนายชุมพาบาล
ที่มักจะเดินบ้าง ขึ้นรถโดยสารบ้าง เพื่อเยี่ยมเยียนลูกแกะของท่าน ในสลัมที่น่าหวาด
กลัวแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งทำ�ให้ท่านกลายเป็นผู้นำ�พระศาสนจักรคาทอลิกในระดับโลก
แต่สง่ิ ทีเ่ ป็นเหตุให้พระสันตะปาปาพระองค์น้ี เป็นทีส่ นใจของคนนับล้านก็คอื
“ประชาชนเบื่อหน่ายเรื่องราวเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่เกี่ยวพันเรื่องเพศ การ
ทีผ่ ใู้ หญ่แย่งชิงอำ�นาจกัน ในขณะทีล่ กู แกะทีห่ วิ โหยมิได้รบั การเลีย้ งดู” (ยอห์น มิลตัน้ )
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ท่านสืบตำ�แหน่ง ซึ่งเป็นนักวิชาการ ผู้มีส่วนในการ
ช่วยให้ขอ้ คิดด้านเทววิทยาก้าวหน้า ส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเปรียบเสมือน
คนทำ�ความสะอาดของสถาบัน ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รักษาให้พระศาสนจักรพ้น
จากโรคภัยไข้เจ็บ โดยให้ชื่อพระองค์ว่าเป็นผู้รับใช้และผู้ให้การปลอบโยน
พระองค์ยังได้รับการชมเชยว่า เป็นแหล่งที่มาแห่งความหวังของทุกคนที่มี
ความสัมพันธ์กับพระศาสนจักร ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลสลัม หรือผู้ที่กำ�ลังประสบความ
ยากลำ�บาก พระสังฆราชหรือข้าราชการในกรุงวาติกันสามารถฝันได้ว่า ความฝัน
ของพวกเขาจะเป็นความจริงในยุคสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ผูจ้ ดั การนิตยสารไทม์ กล่าวว่า “อาศัยแบบอย่างทีเ่ ด่นชัด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำ�พระศาสนจักรไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับผู้ที่ติเตียน
พระศาสนจักรและผู้ที่ทิ้งศาสนาไป ตกลงกันในเรื่องที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งทำ�ให้ทั้งสองฝ่าย

แตกแยกกัน แล้วมาร่วมมือกันทำ�พันธกิจที่เร่งด่วน คือการเผยแผ่เมตตาจิต  พระองค์
จะสามารถทำ�สิ่งที่ดีงามได้อย่างมากมาย”
สิ่งที่ควรจารึกไว้สำ�หรับพระองค์ก็คือคำ�ว่า “ทะเลาะกันน้อยลง กระทำ�สิ่งที่ดี
ร่วมกันมากขึ้น”
ผู้ที่อยู่ในแวดวงวาติกันกล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคือผู้สื่อเรื่อง
ศาสนาอย่างดีเลิศ พระองค์อธิบายว่าพระเจ้าตรัสกับเราโดยผ่านทางสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
แต่ละวัน ซึ่งเป็นการผลักดันให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณ จึงมี
ความสำ�คัญ
พวกเขายังเสริมต่อไปอีกว่า พระองค์ทรงสอนให้เรารับฟังและเห็นพระเจ้า ผู้
ไม่ทรงเบื่อหน่ายที่จะทรงมีบทบาทในทุกวินาทีชีวิตของเราและในประวัติศาสตร์
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่สามในประวัติศาสตร์ ที่ได้
รับการประกาศให้เป็นบุคคลดีเด่นของนิตยสารไทม์ คำ�ถามก็คือ “ทำ�ไมจึงเป็นปีนี้?”
คำ � ตอบก็ คื อ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ได้ รั บ ความนิ ย มชมชอบ
ในอเมริกา อย่างไม่มีใครเทียบเท่า โดยทรงได้รับเสียงสนับสนุน 92% ตามข่าว
จากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ไม่เคยได้รับ
(อ่านต่อหน้า 11)
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สี่อีสาน ครั้งที่ 23 (ต่อจากหน้า 20)
ไม่น่าไว้ใจ จึงงดการสัมมนาสงฆ์อีสาน และมาจัดในปี
นี้ สังฆมณฑลอุบลราชธานีรับเป็นเจ้าภาพต่อและคึกคัก
เรียบง่าย เน้นความสัมพันธ์และเนื้อหาบริบทอีสาน แอ่ง
อารยธรรม เยือนเสียมเรียบ ร่องรอยอดีตที่ยิ่งใหญ่ แต่
วันนี้มีแต่อดีต ทุ่งสังหาร หัวกะโหลก ประมาณ 2 ล้าน
และกับระเบิด 10 ล้านลูก คนรุ่นใหม่อยากจะลืมอดีต
เพื่อเริ่มต้นใหม่ เพื่ออนาคต
สังคมทีก่ �ำ ลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะศาสนา ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับคริสตชนไทย โดยเฉพาะอีสาน แอ่งวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าด้านจิตใจ พระศาสนจักรต้องมองอย่างลึกซึ้ง
และปรับให้เข้ากับคำ�สอนและวิถีชีวิตคริสตชนแบบไทย
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม ค.ศ. 2014
พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานคณะ
กรรมการพระสงฆ์ 4 สังฆมณฑลอีสาน ได้แก่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อ
ณัฐพล ศรีมะณี เลขาธิการฯ จัดสัมมนาพระสงฆ์
อีสาน ครั้งที่ 23 หัวข้อ “การฟื้นฟูการประกาศ
ข่าวดีใหม่ในบริบทวัฒนธรรมอีสาน” ที่ศรีพฤทธาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีพระสงฆ์เข้าร่วมสัมมนา
ทัง้ หมด 113 องค์ และเดินทางไปเยี่ยมเสียมเรียบ
(เสียมราช) ประเทศกัมพูชา ผ่านทางช่องสะงำ� ศรีสะเกษ
ในการสัมมนาครัง้ นี้ พระคุณเจ้าหลุยส์ จำ�เนียร
สันติสุขนิรันดร์ พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา ในฐานะเจ้าภาพ และ
พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ได้อยู่ร่วมกับบรรดา
พระสงฆ์อย่างใกล้ชิด
พระสงฆ์ ที่ ทำ � งานในเขตอี ส านรวมทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 200 องค์ เป็นพระสงฆ์สงั ฆมณฑลประมาณ
150 องค์ และพระสงฆ์สังกัดคณะนักบวชประมาณ
50 องค์ ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด มีประชากร
ทั้งหมดประมาณ 22 ล้านคน มีคริสตังรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 1 แสนกว่าคน
คุณพ่อโจเซฟ เตรบาออล อธิการเจ้าคณะ
เอ็มอีพี. อายุ 75 ปี บวชเป็นพระสงฆ์ 50 ปี เข้ามา
ทำ�งานในประเทศไทยนาน 49 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เขตอีสาน ได้แบ่งปันประสบการณ์การแพร่ธรรมที่อำ�เภอ
วารินชำ�ราบว่า “เมื่อ ค.ศ. 1969 ในเขตอีสานมีคริสตัง
ประมาณ 100 คน ซึ่งเวลานั้นมีประชากรประมาณ
40,000 คน คุณพ่อได้เล่าถึงวิธีการทำ�งานเป็นทีม
มีครูคำ�สอนเป็นผู้ช่วย ส่วนใหญ่ครูคำ�สอนจะเป็นคน
ออกไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจก่อน เพื่อ
เวลาที่พระสงฆ์ไปจะได้มีพื้นฐานอยู่บ้าง ง่ายขึ้น ครู
คำ�สอนจะรู้จักกับชาวบ้านและพูดจาเข้าใจกันดี”
นอกจากนั้น สมัยอยู่ที่วัดแม่พระแห่งสันติภาพ
หนองดินดำ� อำ�เภอน้ำ�ยืน ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านซึ่ง
ห่างไกลและไม่ค่อยมีความเชื่อนัก การเดินทางลำ�บาก
ต้องเดินไปตามคันนาระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
หรือบางทีเกือบ 100 กิโลเมตร เริ่มต้นก็หาซื้อที่ดิน
และสร้างวัดเป็นกระต๊อบ การมีวัดทำ�ให้เขารู้สึกอุ่นใจ
เป็นชุมชน เป็นหมู่บ้านที่ถาวรและสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน
ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยที่ชาวบ้านออกแรงช่วยกัน

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

ซิสเตอร์พรทิพย์ แก้วกิ่ง

ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของพวกเขา มีทง้ั คริสต์และพุทธ
พวกเขามีความสามัคคี และเป็นหนึ่งเดียวกันดีมาก มี
อะไรก็ช่วยกัน
สิ่งหนึ่งที่ได้ทำ�คือการอบรมครูสอนคำ�สอน ได้
ร่วมมือกับเพือ่ นพระสงฆ์ คุณพ่อเลอเบซือ อบรมคำ�สอน
ให้ครูในเขตเดียวกัน พอทำ�ไปๆ ก็ขยายกลายเป็นระดับ
สังฆมณฑล สำ�หรับซิสเตอร์ เวลาเข้าไปเยี่ยมชาวบ้าน ก็
จะพูดคุยกับแม่บ้านได้ดีกว่า เข้าถึงในครัวได้เลย
คุณพ่อได้เน้นถึงวิธีการทำ�งานว่า “ต้องทำ�งาน
เป็นทีมกับเพื่อนพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และครูค�ำ สอน แต่ละ
คนก็มีบทบาทแตกต่างกัน”
สมัยที่เข้าไปทำ�งานอยู่กับชาวบ้านใหม่ๆ เขา
ยังไม่รู้จักฝรั่ง ไม่รู้ว่ามาทำ�อะไร สิ่งที่ชาวบ้านมักถาม
บ่อยๆ คือ
“มีเมียหรือเปล่า? มีเงินเดือนเท่าไร?”
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ อาจารย์วิทยาลัย
แสงธรรม ผู้อำ�นวยการสมณกระทรวงแพร่ธรรม (PMS)
ได้ พู ด ถึ ง สาเหตุ ที่ พ ระศาสนจั ก รและคริ ส ตชนต้ อ ง
ประกาศข่าวดี เนื่องมาจากพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่
ตรัสว่า “จงออกไปและทำ�ให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ
28:19)
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้
กำ�หนดวิธีการประกาศข่าวดี โดยกำ�หนดแผน 5 ปี ซึ่ง
ให้หลักการ แนวทางการทำ�งานของพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยไว้ เราต้องอ่าน ต้องศึกษา และพยายาม
ลงมือปฏิบัติตาม
คุณพ่อวัชศิลป์เน้นว่า ชีวิตคริสตชนแต่ละคน
ต้องเป็นศิษย์พระคริสต์ก่อน ด้วยการเจริญชีวิต เป็น
แบบอย่างที่มีความศรัทธาลุ่มลึก และเมื่อตระหนักถึง
หน้าที่ประกาศข่าวดีที่พระทรงมอบแก่เราแล้ว เราจะใช้
ทุกวิธีการและทุกเวลาเพื่อให้คนได้รู้จักพระ
พระศาสนจักรต้องทำ�งานเหมือนคนมี 2 ขา
คืองานอภิบาล สำ�หรับคริสตชน และสำ�หรับคนที่ยังไม่
รู้จักพระ ไม่ได้เป็นคริสตชน ด้วยการแบ่งปันความรัก
ความเมตตาที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์
พระสงฆ์ นักบวช สามเณร คริสตังทุกคน
มีหน้าที่และมีส่วนร่วมแพร่ธรรม โดยเฉพาะคุณพ่อได้
เน้นถึงองค์กร “ยุวธรรมทูต” ที่ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนให้
มากขึ้น
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ จากอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่ฯ พยายามเน้นให้เห็นถึงความสำ�คัญ เนื่องจาก
พื้นที่และประชาชนมีถึงหนึ่งในสามของประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจอาจจะเป็นดินแดนที่ยากจนแห้งแล้ง “ศึกษา
ประวัติความเป็นมาของอีสาน มีหลายอย่างที่เป็นแอ่ง

อารยธรรมอีสาน เช่น ที่บ้านเชียง อุดรธานี และด้านจิต
วิญญาณ อีสานมีอาจารย์ที่เป็นพระสายป่าที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศหลายองค์ และเผยแพร่ออกไปสู่ระดับโลก
ก็อยู่ในอีสาน หลวงพ่อ หลวงปู่ ฯลฯ ควรที่เราอีสานจะ
ต้องภูมิใจและน่าจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง”
นอกจากนี้ อีสานยังเป็นแหล่งรวมคนหลาย
เชือ้ ชาติ ชนเผ่าเช่น ลาว ญวน โซ่ง ย้อ โซ่ว แซว กะเลง ซ่วย
ฯลฯ ในด้านเศรษฐกิจ อีสานเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง
ยากจนมาก่อน แต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้ว
คุ ณ พ่ อ ไ ด้ พู ด ถึ ง ศ า ส น า ค ริ ส ต์ เข้ า ม า
ในอีสาน “การประกาศข่าวดีในภาคอีสานเริ่มสมัยพระพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี
คุณพ่อโปรดอม และคุณพ่อซาเวียร์ เกโก ได้ขึ้น
มาที่บุ่งกะแทว อุบลราชธานี และเดินทางต่อมาทาง
นครพนม ท่าแร่ และอุดรธานี เริ่มต้นประกาศข่าวดีแก่
คนยากไร้ คนที่ถูกจับมาเป็นทาส ปลดปล่อยทาส ฯลฯ”
อดีตอีสานเคยเป็นดินแดนคอมมิวนิสต์ นักคิด
นักการเมืองเพื่อสังคม สมัยหนึ่งอาจจะเหมือนเป็นภัย
ของประเทศชาติ มาวันนี้ รุ่นลูกหลานต้องเผชิญหน้ากับ
ภัยที่รุนแรงกว่าอีกคือ ภัยอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์
มาแรง มาเร็ว และมีพลังมหาศาล สังเกตได้จากเด็ก
รุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ใส่ใจเรื่องศาสนา เรื่องวัฒนธรรมของเรา
ไม่ภูมิใจในความเป็นคนอีสาน...
ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม พระคุณเจ้า
และพระสงฆ์กว่า 70 องค์ ได้เดินทางไปเสียมเรียบ
กัมพูชา ผ่านทางช่องสะงำ� ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชม
นครวัด และพบกับพระศาสนจักรท้องถิ่น ณ วัด
เซนต์จอห์น สังฆมณฑลพะตะบอง มีพระคุณเจ้าเอ็นริก
(กีเก้) ชาวสเปนเป็นประมุข และได้พบกับพระสงฆ์ของ
เขตปกครองและธรรมทูตชาวไทยหลายท่านที่ไปทำ�งาน
ที่ประเทศกัมพูชา
พระคุณเจ้ากีเก้เล่าว่า ในช่วงเขมรแดงเข้ามายึด
ครองนั้น พระสังฆราชถูกฆ่าตายไป 2 องค์ พระสงฆ์
นั ก บวชทั้ ง ชาวต่ า งประเทศถู ก ฆ่ า ตายเกื อ บหมด
เหลือเพียง 3 องค์เท่านั้น ปัจจุบันเริ่มมีพระสงฆ์
นักบวชที่เป็นชาวเขมร มีพระสงฆ์ 5 องค์ และซิสเตอร์
คณะรักกางเขนแห่งกัมพูชา และสมัครเป็นนักบวชคณะ
ผู้รับใช้ฯ บ้างแล้ว
ซิสเตอร์เซเวียร์ ทิพากร บุญประสม คณะรัก
กางเขนแห่งอุบลฯ ได้เข้าไปทำ�งานในช่วงแรกเริ่มที่เปิด
ประเทศรวมเวลา 20 ปี และซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่
มารีย์ ราชบุรี ทำ�งานอยู่ 16 ปี ปัจจุบันได้ท�ำ งานอยู่กับ
(อ่านต่อหน้า 7)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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ซามูเอลเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอล
ตอนที่ 7
เรากำ�ลังพิจารณาประกาศกซามูเอล มาถึงตอน
ที่ท่านได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็นประกาศก งานใหญ่
ของท่านคือจะเป็นผู้ไปเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ของชาว
อิสราเอล และพระมหาไถ่หรือองค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จมา
บังเกิดในราชวงศ์ดาวิดนี้ แต่เราต้องจำ�ตัวเลขนี้ไว้สัก
หน่อย คือกษัตริยด์ าวิดมีพระชนม์ชพี อยูก่ อ่ นพระเยซูเจ้า
ประมาณ 1000 ปี (1000 ก.ค.ศ.) ดังนั้นประกาศก
ซามูเอลก็มีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประมาณ 1000 ปี
เช่นกัน ในวันที่ท่านจะไปบ้านของเจสซีเพื่อเจิมแต่งตั้ง
ดาวิ ด เป็ น กษั ต ริ ย์ ข องชาวอิ ส ราเอลประชากรของ
พระเจ้า เป็นบทอ่านที่อ่านในพิธีมิสซาประจำ�วันอังคาร
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (1ซมอ 16:1-13)
ประโยคที่ส�ำ คัญในบทอ่านตอนนี้คือ “อย่าสนใจมองแต่
รูปร่างหน้าตา หรือความสูงของเขาเพราะเราไม่เลือกเขา
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มอง มนุษย์มอง
แต่รูปร่างภายนอก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมองจิตใจ”  
แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนพระทัยใน
อีกคำ�หนึ่ง คือคำ�ว่า “เจิม” (anointed) ในพิธีมิสซา
เช้ า ประจำ � วั น ที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง การเจิ ม ดาวิ ด ขึ้ น เป็ น

กษัตริย์ (27/1/2014) ณ อาคารนักบุญมาร์ธา พระองค์
ทรงเทศน์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคำ�ว่า “เจิม” ว่าดังนี้
c “บรรดาพระสังฆราชได้รับเลือกมิใช่เพียง
เพื่ อ จั ด การควบคุ ม องค์ ก รซึ่ ง เรี ย กว่ า พระศาสนจั ก ร
ท้องถิ่น พวกท่านได้รับการเจิม...ได้รับการเจิมและ
พระจิ ต ของพระเจ้ า ก็ ท รงประทั บ อยู่ กั บ พวกท่ า น

พระสังฆราชทุกคนเป็นคนบาป ถึงกระนั้นเราก็ยังได้
รับการเจิม ความเป็นบุคคลของพระสังฆราชเป็นสิง่ ที่
ก่อเกิดพระศาสนจักรในพระนามของพระเยซูเจ้า เพราะ
ท่านได้รบั การเจิม มิใช่เพราะท่านได้รบั การเลือกจาก
เสียงส่วนใหญ่ เป็นการเจิมต่างหากที่ท�ำ ให้พระศาสน
จักรท้องถิน่ นัน้ มีความเข้มแข็ง และเพราะพระสงฆ์ได้รับ
ส่วนศาสนบริกรมาจากพระสังฆราช เขาได้รับการเจิม
เช่นกัน”
“เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะอธิ บ ายว่ า พระศาสนจั ก ร
สามารถดำ � เนิ น สื บ เนื่ อ งมาด้ ว ยกำ � ลั ง ของมนุ ษ ย์
เพียงลำ�พัง สังฆมณฑลเหล่านีก้ า้ วหน้าไปเพราะว่ามีผู้
ศักดิส์ ทิ ธิ์ มีสิ่งต่างๆ มากมายก็เพราะมีผู้ได้รับการเจิม
เป็นผู้น�ำ เป็นผูท้ �ำ ให้พระศาสนจักรเติบโต เขตปกครองวัดนี้
ก้าวหน้าเติบโตเพราะมีองค์กรต่างๆ มากมาย มีสิ่งต่างๆ
แต่ก็ยังมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ�ให้เขตปกครองวัดก้าวหน้า
ไป ในประวัติศาสตร์เรารู้จักพวกท่านก็เป็นส่วนน้อย
ว่ายังมีพระสังฆราชผู้ศักดิ์สิทธิ์มากเท่าใด พระสงฆ์อีก
มากเท่าใด พระสงฆ์ศกั ดิส์ ทิ ธิอ์ กี มากเท่าใดทีไ่ ด้ยกถวาย
ชีวิตในหน้าที่เพื่อสังฆมณฑลของตน ในเขตปกครอง
วัดของท่าน มีประชาชนมากมายเท่าใดได้รับพลังแห่ง
ความเชื่อ พลังแห่งความรัก และความหวังจากพ่อเจ้าวัด
ผูน้ ริ นามเหล่านี?้ เราไม่รู้ มีมากมายจริงๆ”
“แต่..พระองค์ ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าพระ
สังฆราชได้กระทำ�สิ่งนี้ หรือพระสงฆ์ได้ทำ�สิ่งนั้น โอ้..
ใช่.. พ่อก็ได้อา่ น บอกพ่อหน่อยว่าหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าว
เกี่ยวกับงานความรักอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์มากมาย
หลายองค์บ้างไหม พระสงฆ์หลายองค์ในหลายๆ วัดใน
เมืองและชนบททีไ่ ด้ลงมือทำ�? งานอันยิง่ ใหญ่ทพ่ี วกท่าน
ได้นำ�ปวงชนมุ่งไปข้างหน้า? ไม่มีหรือ? เหล่านี้ไม่เป็น
ข่าวหรอก มันเป็นแบบนี้เสมอ : ต้นไม้ต้นเดียวที่ล้มลง
ก็ท�ำ เสียงดังกว่าต้นไม้ทั้งป่าที่กำ�ลังเติบโต ทุกวันนี้จง
คิดถึงการทีด่ าวิดได้รบั เจิม มันจะได้ท�ำ ให้เราคิดถึงความ
กล้าหาญ ความศักดิ์สิทธิ์ ความดี ความสัตย์ซื่อของ
พระสังฆราชและพระสงฆ์ และสวดภาวนาเพือ่ ท่านเหล่า
นัน้ เราผู้มารวมกันอยู่ที่นี่วันนี้ก็เพื่อขอบคุณพวกท่าน
เหล่านัน้ ” (cบทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ในพิธีมิสซาเช้าวันจันทร์ที่ 27/1/14, โรมรีพอร์ทดอท
คอม)
อ่านแล้วน้�ำ ตาจะร่วงครับ พระสันตะปาปาทรง
รักและเข้าใจพระสงฆ์และพระสังฆราชของพระเยซูเจ้า
อย่างมากมาย ทรงคิดถึงพวกเขาในมิสซาเช้าประจำ�วัน
ธรรมดา เหมือนพระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่ออัครสาวก
ของพระองค์ในพระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 17 เลย
พระองค์ทรงรักพระสงฆ์ พระสังฆราช ทรงเข้าใจว่าเรา
ทุกคนต่างก็เป็นคนบาป แต่ในขณะเดียวกันเราทุกคน
ต่างก็ได้รับเจิม และพระเยซูเจ้าทรงรักพวกท่านทุกคน
เป็นพิเศษ เราจึงจะก้าวหน้าไปในพระศาสนจักรผ่านทาง
ผู้รับเจิมเหล่านี้นั่นเอง.
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มากเกินตัว
คุยกันเจ็ดวันหน
ในยุคที่คนทำ�ได้แทบทุกอย่าง
ความสำ�นึกในความเก่งความสามารถแห่งตนมีสูง
ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้น
เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาด้วยพระหัตถ์
แต่ละคนจึงมากด้วยพลังสร้างสรรค์
ต่อยอดความสามารถได้ไม่มีสิ้นสุด
แค่มองย้อนยุคย้อนหลังกลับไปในประวัติศาสตร์
บ.สันติสุข
มนุษย์พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างน่าทึ่ง
www.salit.org
ต่างกับสัตว์โลกอื่นๆ โดยสิ้นเชิง
ทั้งนี้เพราะเมื่อทรงสร้างมนุษย์ทีละคน
พระเจ้าประทานศักยภาพอย่างไร้ขอบเขตให้
เป็นพลังขับเคลื่อนแห่งพลวัตที่รอแค่การพัฒนา
อย่างหนึ่งต่อยอดอีกอย่างหนึ่งมาโดยตลอด
ดังเครื่องคอมพิวเตอร์ชีวิตที่ทรงประสิทธิภาพ
ใครที่เข้าใจใครที่เข้าถึงใครที่เชี่ยวชาญ
ก็สามารถบันดาลผลงานให้เกิดขึ้นในเชิงต่อยอดได้ตลอด
อย่างหนึ่งดีกว่าอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้น
ทั้งนี้เพราะเมื่อทรงสร้างมนุษย์ทีละคน
พระองค์ไม่ประทานผลงานสำ�เร็จรูปเป็นชิ้นเป็นอันให้
บางคนมากบางคนน้อยบางคนใหญ่โตบางคนเรียบง่าย
แต่ทรงใส่ศักยภาพให้ไว้เต็มล้น
อยากได้ผลงานอะไรศักยภาพบันดาลให้ได้หมด
ต้องการเพียงแค่พยายามแค่พากเพียรแค่ลงมือเพียงแค่มุมานะ
จนแทบไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าไปหมดทุกเรื่อง
เหมือนลูกที่พ่อแม่สอนพ่อแม่เตรียมให้ดำ�เนินชีวิตได้เอง
ลูกเพียงแค่ลงมือแค่นำ�ไปปฏิบัติแค่เพียรพยายามแค่มุมานะ
กระทั่งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทุกเรื่องในที่สุด
ไม่เอาแต่รอให้พ่อแม่ท�ำ ให้ทุกอย่าง
เหมือนว่าลูกคนนี้เลี้ยงไม่โต
เหมือนว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นเลี้ยงลูกไม่ได้ดี
การที่ลูกไม่มาพึ่งพาใช่ว่าพ่อแม่จะผิดหวังพ่อแม่จะเสียใจ
หากแต่ภาคภูมิใจที่สามารถช่วยลูกพัฒนาศักยภาพจนพึ่งพาตนเองได้
ฉันใดก็ฉันนั้น
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทีละคนให้มีศักยภาพเต็มเปี่ยม
ทรงภูมิใจที่เห็นแต่ละคนพึ่งพาตนเองได้
ทรงภูมิใจยิ่งขึ้นเมื่อเห็นลูกแต่ละคนออกแรงมุมานะขยันหมั่นเพียร
เพื่อทำ�ให้ชีวิตแต่ละวันมีการพัฒนามีผลงานอย่างต่อเนื่อง
หากลูกจะสวด
คงไม่ใช่ขอพระองค์ช่วยทำ�นั่นทำ�นี่ให้
แต่สวดขอให้มีความสำ�นึก
สำ�นึกในศักยภาพชีวติ ทีม่ สี �ำ นึกในบทบาทหน้าทีส่ �ำ นึกในความพากเพียร
หากลูกจะสวด
คงไม่ใช่สวดให้ประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน
แต่สวดขอพลังแห่งความขยันหมั่นเพียรกำ�ลังใจความบากบั่น
ด้วยสำ�นึกว่าความสำ�เร็จไม่อยู่ที่ผลงานที่ออกมา
หากแต่อยู่ความมุ่งมั่นจริงจังเสมอต้นเสมอปลายในงานแต่ละอย่าง
หากลูกจะสวด
คงไม่ใช่สวดขอกับขอ
แต่เป็นการสวดขอบคุณสวดสรรเสริญสวดขอโทษ
หากลูกสวด
คงไม่สวดให้พระเจ้าอยู่กับลูก
แต่สวดขอให้ลูกอยู่กับพระองค์ในทุกสถานการณ์
มีคนเขียนไว้อย่างน่าคิดว่า
เราเชื่อพระเจ้าเมื่อพระองค์ช่วยแก้ไขความยุ่งยากให้เรา
แต่เมื่อพระองค์ไม่ทรงช่วยแก้ไขความยุ่งยากให้
ก็แสดงว่าพระองค์ทรงเชื่อเรา...เชื่อว่าเราทำ�ได้
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เครื่องหมายที่ถูกปฏิเสธ
“ชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระองค์ขอให้ทรงแสดงเครื่องหมาย
จากฟ้าเพื่อทดสอบ” (มาระโก 8:11)

ใครๆ ที่อ่านพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญมาระโก หรืออ่าน
พระวรสารทัง้ ครบ ก็จะรูส้ กึ คุน้ เคยกับเรือ่ งราวอัศจรรย์ตา่ งๆ ซึง่ นับว่ามีมากมาย
จนนับได้ว่าเป็นส่วนมากของพันธกิจของพระเยซูเจ้า ดังที่เราได้อ่านพระวาจา
ซึ่งพระเยซูเจ้าพระองค์เองตรัสเกี่ยวกับยอห์น บัปติสต์ ว่า “คนตาบอดกลับเห็น
ได้อีก คนง่อยกลับเดินได้ คนโรคเรื้อนหายเป็นปกติ คนหูหนวกกลับได้ยิน
คนตายกลับมีชีวิตใหม่” ดังนั้น พวกฟาริสีกำ�ลังคิดอะไรอยู่ในใจ เมื่อพวกเขา
ขอให้พระเยซูเจ้าทำ�เครื่องหมายให้พวกเขาเห็น
เครื่องหมายที่พวกเขาแสวงหาก็คือ สิ่งประหลาดอัศจรรย์จากสวรรค์
ดังที่บรรดาผู้นำ� พระสงฆ์ คัมภีราจารย์เรียกร้องเมื่อพวกเขาล้อเลียนพระองค์
เมื่อทรงถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขน “ขอให้เขาลงมาจากกางเขนให้เราเห็น เราจะ
ได้เห็นและเชือ่ ” พวกเขากำ�ลังกล่าวซ้�ำ สิง่ ทีซ่ าตานหลอกลวงพระองค์ เมือ่ พระองค์
ประทับอยู่กลางทะเลทราย
พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธคำ�ท้าทายของพวกเขาอย่างแข็งขัน พระองค์
ทรงใช้คำ�ว่า “อาแมน” ซึ่งเป็นการต่อเติมให้พระวาจาของพระองค์สง่า เพื่อชี้
ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธไม่ทรงยอมกระทำ�เครือ่ งหมายใดๆ ทัง้ สิน้ พระองค์
มิได้ทรงกล่าวถึงพวกฟาริสีเท่านั้น แต่ทรงกล่าวถึง “คนยุคนี้” ซึ่งเป็นการเตือน
ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวรสาร เราต้องตั้งใจแน่วแน่มิให้ความเชื่อของเราขึ้นอยู่
กับ “เครื่องหมาย” ผู้ที่เป็นคนในพระอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศนั้น
ต้องแสวงหา และใกล้ชิดกับองค์พระบิดาเจ้าและพระคริสตเจ้า

บทอธิษฐานภาวนา

พระเจ้าข้า โปรดได้ทรงเพิ่มคุณภาพความเชื่อของลูกทั้งหลาย
เพื่อลูกจะได้ไม่ยึดเหนี่ยวอยู่กับเครื่องหมายภายนอก
แต่ให้ลูกมีความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยความรักและใกล้ชิดกับพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เกิดขึ้น อาศัยพระบุตรของพระองค์
ลูกวอนขอทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน
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สี่อีสาน ครั้งที่ 23 (ต่อจากหน้า 4)
พระคุณเจ้ากีเก้ ได้ต้อนรับคณะสงฆ์อีสานในครั้งนี้
นอกจากนั้น ยังได้ไปเยี่ยมชมนครวัด ปราสาท
ตาพรม ประสาทบายน และอนุสาวรีย์ที่รวบรวมกระดูก
ชาวเขมรซึ่งถูกฆ่าระหว่างเขมรแดงยึดครอง
ในช่วงที่เขมรแดงปกครองกัมพูชา ค.ศ. 19751979 รวมเวลา 4 ปี เขมรแดงได้ฆ่าผู้นำ�และคนระดับ
ปัญญาชนตายเกือบหมด บางคนต้องหนีไปต่างประเทศ
รวมแล้วประมาณ 2-3 ล้านคน รัฐบาลไม่สามารถ
ขุ ด กระดู ก ขึ้ น มาได้ ห มดเพราะมี ม ากมายมหาศาล
ส่วนใหญ่ยังฝังอยู่ใต้ดิน นอกจากนี้ ยังมีกับระเบิดอีก
ประมาณ 10 ล้านเช่นกัน เมื่อเขมรแดงสิ้นอำ�นาจ วัน
ที่ เขมรฝ่ า ยที่ มี เวี ย ดนามหนุ น หลั ง ได้ บุ ก เข้ า ยึ ด กรุ ง
พนมเปญ เขมรแดงต้องถอยร่นมาประชิดชายแดนไทย
ต่อมาก็แย่งอำ�นาจกัน
นายพล พต มรณะวันที่ 15 เมษายน ค.ศ.
1998 อายุ 73 ปี ศพถูกเผาอยู่ใกล้ๆ ชายแดนไทย
ชาวบ้านโดนกับระเบิดเสียชีวิต พิการ และขา
ขาดมีอยู่มากและส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่าจะกู้ที่ไหนเพราะมี
มาก ชาวบ้านจะใช้วัวควายออกไปหากินเพื่อดูว่ามีกับ
ระเบิดหรือไม่
นายบุญฮะ ไกด์ชาวเขมร ผู้นำ�ทางได้เล่าให้ฟัง
ถึงช่วงเขมรแดงยึดครอง ได้ไล่คนในเมืองออกไปอยู่
ชนบท ปล่อยเมืองให้ร้าง ให้ทำ�นา ใช้แรงงาน และขาด
อาหารล้มตายกัน เขมรแดงสอนให้คนไม่ไว้ใจกัน ระแวง
กันว่าจะเป็นสายลับ เอาเรื่องไปบอกเขมรแดง และจะ

คุณพ่ออันตน (ต่อจากหน้า 20)
หลังจากชีวิตสงฆ์อันยาวนานกว่า 50 ปี ชีวิตสงฆ์ที่
เรียบง่าย แบบอย่างชีวิตสงฆ์ผู้รับใช้พระจนวาระสุดท้าย
และเสาหลักของญาติพี่น้อง
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธาน
ถวายมิสซาปลงศพ วันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2014 ที่
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ท่ามกลางญาติ
พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมมิสซาอย่างล้นหลาม และบรรจุ
ร่ า งของคุ ณ พ่ อ อยู่ ท่ า มกลางพระสั ง ฆราชและเพื่ อ น
พระสงฆ์ผู้ล่วงลับ ที่สุสานที่บ้านท่าแร่ สกลนคร
คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล เกิดวันที่ 20
ธันวาคม ค.ศ. 1930 ที่บ้านท่าแร่ สกลนคร เป็นบุตร
ของยวงบัปติสตา หึ่ว เหวี่ยน กับมารีอา ซุนเหวี่ยน
ศรีวรกุล มีพี่น้องทั้งหมด 12 คน คุณพ่อเป็นคนที่ 3
ประวัติการศึกษา
จบชัน้ ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่
จบชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่
ค.ศ. 1954-1957 เรียนที่สามเณราลัยโปรปา
กันดาฟีเด กรุงโรม อิตาลี จบปรัชญา
ค.ศ. 1957-1962 เรียนที่สามเณราลัยโปรปา
กันดาฟีเด กรุงโรม อิตาลี จบเทววิทยา
กระแสเรียก
คุณพ่อยัง ทีโบด์, MEP (เจ้าอาวาสวัดท่าแขก

ถูกฆ่าตายอย่างง่ายดาย แม้คนในครอบครัว โดยไม่มี
การไต่สวนแต่อย่างใด คนเขมรตายไปกว่า 2 ล้านคน
ขณะนั้นเขมรมีประชากรประมาณ 7 ล้านคน คนทำ�นา
ได้กินข้าวเพียงสองมื้อต่อวันและมื้อละหนึ่งช้อน เป็น
น้ำ�ข้าวต้ม
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ บอกว่าพระคุณเจ้า
บาเยต์ได้พูดว่า “อย่าลืมคนพื้นเมือง เราต้องการให้เขา
รับงานต่อจากเรา” บัดนี้พระสงฆ์ไทยเราได้รับไม้ต่อจาก
ธรรมทูตมาอยู่ในมือเราแล้ว เราจะทำ�อย่างไร? และจะ
สานต่อได้อย่างไร?”
คุ ณ พ่ อ ได้ เ น้ น กั บ บรรดาผู้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนา

ว่า “ขอให้ศึกษาประวัติศาสตร์อีสานให้ดี จงภูมิใจและ
ศึกษาให้ลุ่มลึกและกลั่นกรองให้ตกผลึก”
เป็นที่น่าสังเกตว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมสัมมนา
คณะเอ็มอีพี. มีเพียงองค์เดียวคือคุณพ่อแบร์นารด์
กิลแมง อายุ 85 ปี สายตามองเห็นเพียงข้างเดียว และ
เห็นเพียงลางๆ คุณพ่อองค์อื่นๆ อายุมากแล้วทั้งสิ้น
พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา ได้มอบธง
สี่อีสานให้กับสังฆมณฑลนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการสัมมนาพระสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 24 ต่อไปใน ค.ศ.
2015
รายงานโดยคุณพ่อวรยุทธ กิจบำ�รุง

ชำ�ระ จันทร์เพ็ญ สกลนคร
ค.ศ. 1988-1992 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ
ดอนทอย สกลนคร
ค.ศ. 1992-1993 เจ้าอาวาสวัดพระคริสต
ประจักษ์ นาบัว สกลนคร
ค.ศ. 1993-1994 พักที่สำ�นักอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่-หนองแสง สกลนคร
ค.ศ. 1994-1996 จิตตาธิการอารามกลาริส
กาปูชิน ท่าแร่ สกลนคร
ค.ศ. 1996 วิญญาณรักษ์ บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
สกลนคร
ค.ศ. 1996-2006 จิตตาธิการคอมิเซียมคณะ
พลมารีย์ จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุ
ค.ศ. 1996-1998 หัวหน้าแผนกคำ�สอน
ค.ศ. 2000-2008 ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริม
การเฝ้าศีลมหาสนิท
ประวัติการทำ�งาน
ค.ศ. 2008-2014 เกษียณ พักประจำ�ที่บ้านเณร
ค.ศ. 1962-1963 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร
ฟาติมาท่าแร่
อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร
ค.ศ. 1963-1964 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญ
ผลงาน
อันนา หนองแสง สกลนคร
ค.ศ. 1975 สร้างรองอาสนวิหารนักบุญอันนา
ค.ศ. 1964-1976 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา
หนองแสง หลังปัจจุบัน
หนองแสง สกลนคร
ค.ศ. 1978 สร้างถ้ำ�แม่พระ และบ้านพัก
ค.ศ. 1976-1979 เจ้าอาวาสวัดแม่พระไถ่ทาส
พระสงฆ์ ที่วัดแม่พระไถ่ทาส สองคอน
สองคอน มุกดาหาร
ค.ศ. 1979 สร้างถ้ำ�แม่พระและหอระฆัง
ค.ศ. 1979-1983 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัคร
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
เทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร
ค.ศ. 1983-1988 เจ้าอาวาสวัดแม่พระถือศีล
(อ่านต่อหน้า 8)
ลาว) เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
ค.ศ. 1947-1954 เรียนที่สามเณราลัยฟาติมา
ท่าแร่
ค.ศ. 1954-1962 เรียนที่สามเณราลัยโปรปา
กันดาฟีเด กรุงโรม อิตาลี
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ค.ศ. 1959
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ค.ศ. 1960
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ค.ศ. 1961
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 20 ธันวาคม
ค.ศ. 1961 โดยพระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน
ที่วัดน้อยประจำ�สามเณราลัยโปรปากันดาฟีเด กรุงโรม
อิตาลี
คติพจน์ “โปรดทวีความเชื่อให้ลูกมากขึ้น
ทุกๆ วัน”
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

คุณพ่ออันตน (ต่อจากหน้า 7)
ค.ศ. 1985 สร้างถ้ำ�แม่พระที่วัดแม่พระถือศีล
ชำ�ระ จันทร์เพ็ญ
ค.ศ. 1988 สร้างถ้�ำ แม่พระทีว่ ดั นักบุญยอแซฟ
ดอนทอย
บั้นปลายชีวิต
แม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่คุณพ่อยังแข็งแรงและ
ช่วยงานพระศาสนจักรในด้านต่างๆ อาทิ จิตตาธิการ
พลมารีย์ ชมรมผู้สูงอายุ และรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริม
การเฝ้าศีลมหาสนิท อีกทั้งยังทำ�หน้าที่วิญญาณรักษ์และ
ฟังแก้บาปแก่สามเณรโดยพักประจำ�ที่บ้านเณรฟาติมา
ท่าแร่ สิ่งที่คุณพ่อไม่เคยขาดคือการมาร่วมเข้าเงียบ
ประจำ�เดือนและบริการศีลอภัยบาปสำ�หรับพระสงฆ์ ให้
คำ�แนะนำ�และเป็นแบบอย่างสำ�หรับพระสงฆ์รุ่นหลัง
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2005 สุขภาพของคุณพ่อ
ไม่ค่อยดีนัก อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ ได้ส่งตัวเข้ารับการ
รักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลรักษ์สกล ก่อนจะถูกส่งตัว
ไปรั บ การรั ก ษาและผ่ า ตั ด ที่ โรงพยาบาลเซนต์ ห ลุ ย ส์
กรุงเทพฯ และพักฟื้นที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
จนอาการดีขึ้นจึงเดินทางกลับอัครสังฆมณฑล
วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 คุณพ่อตั้งใจ
จะเข้าร่วมการสัมมนาพระสงฆ์ประจำ�ปีที่บ้านผู้หว่าน
เหมือนเช่นทุกครั้ง แต่เกิดอาการปวดท้องและอ่อนแรง
จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ หมอวินิจฉัยว่าคุณพ่อเป็นเนื้องอกในลำ�ไส้ จึงเข้ารับการผ่าตัด
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม แต่อาการไม่ดีขึ้น ต้องผ่าตัด
ซ้ำ�อีกครั้งวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม โดยพักฟื้นอยู่ที่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ระยะหนึ่งจนมีอาการดีขึ้น จึง
เดินทางกลับมาพักพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 9
กันยายน ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็นความปรารถนาของคุณพ่อ
ที่ประสงค์จะกลับอัครสังฆมณฑล เพื่อความสะดวก
สำ�หรับญาติพี่น้องในการดูแลและเยี่ยมเยียน
เมื่ออาการของคุณพ่อดีขึ้น ได้กลับมาพักฟื้น
ร่ า งกายที่ บ้ า นซี เ มออนและบ้ า นของน้ อ งสาวที่ ท่ า แร่
ตามลำ�ดับ ดูเหมือนคุณพ่อจะดีใจมากเพราะได้อยูท่ า่ มกลาง
ญาติพี่น้องที่ผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล แต่เนื่องจากคุณพ่อ
อายุมากและร่างกายเริ่มอ่อนแรงลง จึงได้นำ�ตัวคุณพ่อ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครอีกครั้งวันที่ 6 มกราคม
ค.ศ. 2014 กระทั่งคุณพ่อได้มอบคืนดวงวิญญาณแด่
พระเจ้าด้วยอาการสงบ วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2014
เวลา 12.29 น. อายุ 84 ปี
รายงานโดยคุณพ่อวรยุทธ กิจบำ�รุง

อาสาสมัคร (ต่อจากหน้า 20)
ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Volunteers for Social and Environmental
Development : VSED) ได้จัดงานวันอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2557 (VSED DAY
2014) ขึน้ ทีโ่ รงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เพือ่ มอบโล่
ให้แก่โรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อม และมอบเกียรติบตั รให้แก่เยาวชนอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยมีพระสังฆราช

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานโคเออร์ ภราดา
หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานชมรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม (VSED) และคุณแม่สมพิศ
กตัญญู ร่วมเป็นประธานในพิธี
โดยมีโรงเรียนจำ�นวน 9 แห่ง ได้รับโล่ ได้แก่
โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียน
พระหฤทัยนนทบุรี โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ โรงเรียน
ลาซาล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และโรงเรียน
ยอแซฟ กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมประกวด
วาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในหัวข้อเยาวชนอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งโรงเรียนชนะเลิศระดับประถม

คำ�สอน 5 นาที (ต่อจากหน้า 10)
3. ความดีส่วนรวมและสันติภาพในสังคม
เกี่ยวกับสันติภาพ เราต้องส่งเสียงฐานะประกาศก ต่อ
ต้านความพยายามคืนดีผิดๆ กับคนยากจน ขณะที่
อีกฝ่ายหนึ่งปกป้องอภิสิทธิ์ของพวกเขา (ข้อ 218)
การสร้างสังคมให้มีสันติ ยุติธรรม และภราดรภาพ
มี 4 หลักการ (ข้อ 221) คือ
l เวลาสำ�คัญกว่าสถานที่ (ข้อ 222)
หมายความว่าทำ�งานช้าแต่ชัวร์ โดยปราศจากการถูก
ครอบงำ�ให้ เกิดผลรีบด่วน (ข้อ 223)
l เอกภาพ เหนือกว่าความขัดแย้ง (ข้อ
226) หมายถึงเอกภาพให้ชีวิต และทำ�ให้แตกต่าง
(ข้อ 228)
l สิ่งที่เกิดขึ้นจริง สำ�คัญกว่าความคิด (ข้อ
231) หมายความถึงการหลีกเลี่ยงการลด การเมือง
หรือความเชื่อ ไปสู่ศิลปะการใช้ถ้อยคำ�สุภาพเท่านั้น
(ข้อ 232)

ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ และโรงเรียนชนะเลิศ
ระดับมัธยมได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี กิจกรรม
ออกบูธผลงานของนักเรียน และบูธจากหน่วยงานภายนอก
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม เช่น โครงการหลังคาเขียว
การไฟฟ้านครหลวง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และบูธโคเออร์ กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การให้ความรู้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การเต้นประกอบดนตรี
และวงดนตรี เป็นต้น ซึ่งล้วนได้รับความสนใจจาก
เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ขอขอบพระคุณในน้ำ�ใจดีของทุกท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ ซึง่ ทำ�ให้
กิจกรรมบรรลุเป้าหมายด้วยดี ดังคติพจน์ของชมรม
ที่ว่า “สำ�เร็จได้ด้วยรัก”
l ทุกภาคส่วน

สำ�คัญกว่าบางส่วน หมาย
ความถึงการนำ�โลกาภิวัตน์ และท้องถิ่นมาด้วยกัน
(ข้อ 234) สนใจโลกในเวลาเดียวกันก็สนใจท้องถิ่น
ด้วย คือ เท้าติดดิน
4. การประกาศข่าวดี เกี่ยวข้องกับหนทาง
ของการเสวนาเพื่อสันติภาพ ซึ่งทำ�ให้พระศาสนจักร
ร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมือง สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ข้อ 238) คริสตศาสนสัมพันธ์ เป็น
หนทางจำ�เป็นสู่การประกาศข่าวดี การร่วมมือกัน
สำ�คัญมาก เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่นกับพี่น้อง
ออร์โธดอกซ์ ชาวอิสราเอล (ข้อ 246-248) ศาสนสัมพันธ์ช่วยให้เกิดสันติภาพในโลก โดยมิได้ปิดบัง
การประกาศข่าวดี (ข้อ 250-251) ความสัมพันธ์
กับชาวมุสลิมเป็นสิ่งสำ�คัญมาก (ข้อ 252-253) เรา
ต้องเคารพต่อผู้ไม่สนใจศาสนากลุ่มน้อย หรือละเลย
มรดกประเพณีศาสนา (ข้อ 255) เราต้องเสวนา
ระหว่างผู้มีความเชื่อกับผู้ไม่เชื่อ (ข้อ 257)

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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หนา 9

อูศักดิ์ชาย เซอรวิส

&ซอมรถยนต ติดตัง้ เครือ่ งยนต
&หัวฉีดเบนซิน – ดีเซล เบรก คลัช ชวงลาง
&รับอานขอบกพรองเครือ่ งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
&ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
&ยกสูง โหลดเตีย้ อัดลูกหมาก
&โดยชางผูชำนาญ (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

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

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

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)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
29 มี.ค. - 8 เม.ย. 14 -แสวงบุญแมพระแมดจูเกอเรยโครเอเชีย (11 วัน 9 คืน)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน
3-10 พ.ค. 14
-แสวงบุญรัสเซีย-เซนตปเ ตอรสเบิรก
(แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิ่น
หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เยีย่ มพระศาสนจักรคาทอลิก&ออรโธดอกซ
นิ ก ายเก า แก ข องรั ส เซี ย และเที่ ย วชม
สถานทีส่ ำคัญๆ ในประวัตศิ าสตรมากมาย
(โดยสายการบินกาตาร แอรเวย สายการบินระดับ 5 ดาว)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วันนี้ ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

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

หนา 10

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 16-22 กุมภาพันธ 2014

ความปตแิ หงพระวรสาร (2)

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดเขียนสมณลิขิต
ชือ่ ความชืน่ ชมแหงพระวรสาร (Evangelii Gaudium)
ประกาศเมือ่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ผมจึงแปลสรุป
จากหนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน ทีก่ รุงโรม
จากภาษาอังกฤษ ฉบับ 29 พฤศจิกายน 2013 เพือ่ ผอู า น
ทีส่ นใจความฝนของพระองคและรวมมือกัน อุดมสาร
ฉบับวันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2014 หนา 10 ผมไดจบดวย
เรื่องฆราวาส ตอไปนี้กลาวถึงการเทศนของพระสงฆ
และการประกาศขาวดี ดังนี้
การเทศนของพระสงฆ เปนพันธกิจสำคัญ ตอง
เอาใจใส (ขอ 135) บทเทศนควรสัน้ ไมใชสนุ ทรพจน
หรือการสอนเรียน (ขอ 138) บทเทศนเปนการสือ่ สาร
จากใจถึงใจ ควรหลีกเลี่ยงการเทศนสอนขอความเชื่อ
ลวนๆ หรือสอนศีลธรรมลวนๆ (ขอ 142) พระสงฆ
ต อ งเตรี ย มเทศน ใครไม เ ตรี ย มเทศน ก็ ข าดชี วิ ต จิ ต

ก็เปนคนไมซอื่ สัตย และไมรบั ผิดชอบ (ขอ 159) การ
เทศนพระวรสารตองมีลกั ษณะบวก ฟงงาย ชวนเสวนา
อดทน อบอนุ และเชิญชวน แตไมตดั สิน (ขอ 165)
การประกาศขาวดี – การสอนคำสอน (ขอ 160)
พระเยซูคริสตเจาตรัสวา “จงสอนเขาใหปฏิบัติคำสั่ง
ทุกขอ” (มธ 28:20) การอบรมตอเนือ่ งใหบรรลุวฒ
ุ ภิ าวะ
- ขอความเชือ่ - ปฏิบตั ติ ามดวยความรัก บัญญัตใิ หม
“จงรักกันและกัน เหมือนเรารักทาน” (ยน 15:20) การ
สอนคำสอน (ขอ 163) สนใจครูคำสอน “พระเยซูเจารัก
เธอ พระองคมอบชีวติ ชวยเธอ บัดนี้ พระองคอยขู า ง
เธอทุกวัน คอยใหกำลังใจชวยใหเปนอิสระ” การอบรม
ตอเนือ่ งหลังรับศีลลางบาป (ขอ 166) ประสบการณ
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เพิม่ ในชุมชนคริสตชน
มิติดานสังคมกับ
การประกาศขาวดี มี 4
หัวขอ
พระสั น ตะปาปา
ทรงเน น ความต อ เนื่ อ ง
ระหว า งการประกาศ
ขาวดี และความกาวหนา
ของมนุษย
1. การยื น ยั น
ความเชื่อ อุทิศชีวิตเพื่อ
สังคม (ขอ 178) ผอู ภิบาลตองเสนอความเห็นทีม่ ผี ลตอ
ประชาชน พระศาสนจักรตองตอสูเพื่อความยุติธรรม
(ขอ 183)
2. อยูขางคนจน คนจนมีหลายอยางสอนเรา (ขอ
198) ตราบใดปญหาของคนจนไมไดรบั การแกไขจริงๆ
ไมมที างแกไขปญหาของโลก (ขอ 202) ขอใหการเมือง
เปนกระแสเรียกทีส่ ง เสริมความรัก ขอพระเจาโปรดให
มีนกั การเมืองสนใจชีวติ ของบรรดาเด็กๆ ผทู ไี่ มสามารถ
ปกปองตนเอง ผไู รเดียงสาทามกลางเรา เราตองพยายาม
สงเสริมศักดิศ์ รีมนุษย (ขอ 213) ขอใหเราเคารพสิง่ สราง
ชวยกันดูแล และปกปองโลกทีเ่ ราอาศัย และประชาชน
ทุกคน (ขอ 216)
(อานตอหนา 8)

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 สัง
่ จาย “การพิมพคาทอลิก”
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ลสัง
่ 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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สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)
มากกว่า 75% แม้สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล
ที่ 2 ก็ทรงได้รับเพียง 82%
95% ของคาทอลิกชาวอเมริกันให้คะแนนเสียง
ความนิยมในพระองค์ท่าน
นอกจากนั้น 62% ของชาวอเมริกันนิยม
ชมชอบในพระองค์ พระศาสนจักรคาทอลิกได้รับคะแนน
นิยมสูงสุดตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1999 ในจำ�นวนนี้ 64% ชอบ
วิถีทางของพระศาสนจักร และ 85% ลงคะแนนเสียง
เช่นเดียวกัน
แม้ในท่ามกลางความบ้าคลั่ง แต่ก็ยังมีเหตุผล
หลายข้ อ ที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ข องอเมริ ก าเลื อ กสมเด็ จ
พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ให้ เ ป็ น บุ ค คลดี เ ด่ น ของปี
นอกจากนัน้ นิตยสารไทม์มผี อู้ า่ นกระจายไปทัว่ ทุกมุมโลก
มิใช่เพียงแต่ในอเมริกาเท่านั้นที่พระสันตะปาปาเป็นที่
นิยมชมชอบ
คุณพ่อเฟเดรีโก้ ลอมบาร์ดี ซึ่งเป็นผู้อ�ำ นวยการศูนย์ข่าววาติกัน ให้ข้อสังเกตว่า “ความจริงข้อนีไ้ ม่
น่าแปลกใจเลย หากเราสังเกตว่ามีความกระตือรือร้น
และได้รับความสนใจต่อการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะ
ปาปาฟรังซิส และในช่วงเริ่มต้นการรับหน้าที่นี้ของ
พระองค์” ท่านได้นามว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีและเป็นไป
ในแง่ บ วกที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลผู้ ป ระกาศคุ ณ ค่ า ด้ า นจิ ต
วิญญาณศาสนาและคุณค่าทางด้านศีลธรรมในโลก และ
เป็นบุคคลที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพและความ
ยุติธรรม

พระสันตะปาปามีพระดำ�รัสมากมาย และได้วาง
แนวทางการเป็นผู้นำ�ของพระองค์ ในปีหน้าจะมีสมัชชา
พระสังฆราชเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งไม่ต้องเป็นที่สงสัย
เลยว่า จะนำ�ความสุขมาให้แก่คนหลายคน แต่บางคน
อาจจะผิดหวัง ปีใหม่นไ้ี ม่ควรเป็นปีทจ่ี ะนำ�ภาพขึ้นหน้าปก
ของไทม์
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส อยู่ ใ นจำ � นวน
ผู้นำ�โลก ตั้งแต่นิตยสารไทม์ เริ่มให้รางวัลเมื่อปี ค.ศ.
1927 พวกท่านเหล่านั้นให้ความหวังในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ มีหลายท่านทีร่ บั ใช้อย่าง
สมเกียรติจนถึงที่สุด

ฟรังซิส พระสันตะปาปาที่ทันสมัย
มีอะไรที่แตกต่างออกไปใน ค.ศ. 2013 ปี
2013 นี้ที่ไม่เหมือนกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้เห็น
เรื่องราวที่ผู้มีอิทธิพลพยายามผลักดันให้โดดเด่นขึ้น
เรื่องที่ดูเหมือนจะมีความสำ�คัญในการผลักดัน
ของบุคคลบางคนที่ท้าทายสถาบัน องค์กรต่างๆ หรือ
สถานภาพ
ความพยายามเหล่านี้ บางครั้งก็ล้มเหลวอย่าง
น่าอับอาย บางครั้งก็ประสบความสำ�เร็จ ส่วนมากพวก
เขาพยายามเขย่าประวัติศาสตร์ให้เปลี่ยนแปลงไป

บุคคลเหล่านีค้ อื บรรดาผูท้ พ่ี ยายามเปลีย่ นแปลง
ค.ศ. 2013
พระสั น ตะปาปาผู้ ส นใจเกี่ ย วกั บ ความเสมอภาค
มากกว่าเรื่องเพศ
เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 บรรดาพระคาร์ดนิ ลั คาทอลิกมาประชุมกันทีโ่ รม เพือ่ เลือกพระสังฆราช
ชาวอาร์เจนตินาให้เป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ นับเป็น
พระสันตะปาปาองค์แรกในช่วงเวลาเกือบ 300 ปี ที่มิใช่
ชาวยุโรป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดดเด่นจนได้

คุณพ่อลอมบาร์ดีมีถ้อยคำ�สุดท้ายที่จะกล่าว
ถึงพระสันตะปาปา
ท่านกล่าวแทนพระสันตะปาปา
ว่า “พระองค์มไิ ด้มงุ่ แสวงหาชือ่ เสียง เพราะพระองค์ก็
ประกอบพันธกิจของพระองค์ เพือ่ เผยแผ่พระวรสารและ
ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน”
ท่านสรุปว่า “หากสิง่ นีจ้ งู ใจชายและหญิงและให้
ความหวังแก่พวกเขา พระสันตะปาปาก็ทรงพอพระทัย
แล้ว หากการได้รับการประกาศเป็นบุคคลแห่งปีหมาย
ความว่า มีหลายคนที่จะเข้าใจสาส์นนีอ้ ย่างน้อยอย่างเรียบง่าย พระองค์ก็คงจะพอพระทัยเช่นเดียวกัน”

ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาปาผู้มีแนวคิดใหม่ในช่วงเวลา
หลายศตวรรษ
ผลการสำ�รวจของสำ�นักซีเอ็นเอ็น (CNN) แสดงให้
เห็นว่าผู้ที่เห็นชอบเกี่ยวกับพระสันตะปาปามีจำ�นวน
สูงมาก
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ท้ า ทายพลั ง
แห่งประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรด้วยพระพักตร์ที่
ยิ้มแย้ม ในขณะที่พระองค์ก�ำ ลังเผชิญหน้ากับเสียงร่ำ�ลือ
ภายในกำ�แพงของวาติกัน
องค์พระสันตะปาปาไม่ทรงเห็นด้วยกับการที่
พระศาสนจักรให้ความสนใจกับปัญหาเรื่อง รักร่วมเพศ
การทำ�แท้ง การคุมกำ�เนิด แต่ทรงกระตุ้นให้คาทอลิก
ต่อสู้กับความยากจนแทน พระองค์ได้กลายเป็นต้นเหตุ
ความประหลาดใจหลายอย่างเช่น ทรงโทรศัพท์ไปยกเลิก
การเป็ น สมาชิ ก ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ ง ท่ า นเป็ น สมาชิ ก
ทรงชำ�ระค่าที่พักด้วยพระองค์เอง และไม่ยอมย้ายเข้าอยู่
ในสำ�นักของพระสันตะปาปาในวาติกัน
พระสั น ตะปาปาจะสามารถเปลี่ ย นแปลง
องค์กรที่เก่าแก่และเคร่งครัดที่สุดในโลกได้หรือไม่ เรา
ควรจับตาดู		
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

สาส์น
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันผู้ป่วยสากล
ความเชื่อและความรักเมตตา :
“เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง
เช่นเดียวกัน” (1 ยน 3:16)
บรรดาพี่น้องที่รัก
1. ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 22 ซึ่งหัวข้อของปี
นี้คือความเชื่อและความรักเมตตา : เราจึงควรสละชีวิต
ของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน (1 ยน 3:16) ข้าพเจ้าให้
ความสนใจเป็นพิเศษต่อบรรดาผู้ป่วยและผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและดูแลพวกเขา พระศาสนจักรตระหนักถึง
การประทับอยู่เป็นพิเศษขององค์พระคริสตเจ้า ผู้ทรงรับ
ทนทุกข์ทรมานในตัวพวกท่านบรรดาผูเ้ จ็บป่วยทัง้ หลาย
เป็นความจริงว่าพระองค์ทรงอยูเ่ คียงข้างเรา อีกทัง้ ภายใน
ความทุกข์ทรมานของเรามีองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงรับ
เอาความทุกข์ทรมานพร้อมกับเราและทรงเผยแสดง
ความหมายให้กับเราทรงประทับอยู่เมื่อองค์พระบุตร
ของพระเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงทำ�ลาย
ความโดดเดี่ยวแห่งความทุกข์ทรมานและทรงส่องสว่าง
ความมืดมน ดังนัน้ เราจึงค้นพบตัวเราเองต่อหน้ารหัสธรรม
แห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำ�หรับเราซึ่งช่วยให้
เรามีความหวังและความกล้าหาญ : มีความหวังเพราะว่า
ในแผนการแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและแม้
ในค่ำ�คืนแห่งความเจ็บปวดรวดร้าว ได้เปิดสู่แสงสว่าง
แห่งปัสกามีความกล้าหาญเพื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก
ทุกประการโดยมีพระองค์ทรงประทับอยู่ด้วยในความ
เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์
2. องค์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ไม่ได้
ทรงยกเอาความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานออกไป
จากประสบการณ์แห่งความเป็นมนุษย์แต่ทรงรับแบก
มั น ไว้ ใ นพระองค์ เ องและทรงเปลี่ ย นแปลงให้ มี ค วาม
หมายใหม่ ท รงให้ ค วามหมายใหม่ เ พราะไม่ มี คำ � พู ด
สุดยอดใดๆ อีกต่อไปซึ่งตรงกันข้ามทรงเปลี่ยนแปลง
กลับเป็นชีวิตใหม่ในความบริบูรณ์เพราะในความเป็น
หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าจึงไม่มีความหมายในแง่ลบ
อีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นแง่บวกพวกเราสามารถเลียน
แบบพระองค์ได้โดยอาศัยองค์พระจิตเจ้าของพระองค์
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ พ ระบิ ด าเจ้ า ได้ ท รงมอบพระบุ ต ร
ของพระองค์ เ พราะความรั ก และพระบุ ต รทรงมอบ
พระองค์เองแก่เรามนุษย์ด้วยความรักแบบเดียวกันนั้น
ดังนั้นพวกเราจึงสามารถรักผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พระเจ้า
ทรงรักเรา โดยการสละชีวิตเพื่อเพื่อนพี่น้องความเชื่อ
ในองค์พระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นคุณความดีความเชื่อใน
องค์ พ ระคริ ส ตเจ้ า ผู้ ทรงถูกตรึง บนกางเขนกลายเป็น
พละกำ�ลังที่จะรักได้ไม่มีที่สิ้นสุดรักแม้กระทั่งศัตรู การ
ทดสอบความเชื่อที่แท้จริงในองค์พระคริสตเจ้าคือการ

มอบตนเองการเผือ่ แผ่ความรักเพือ่ เพือ่ นพีน่ อ้ ง โดยเฉพาะ ผู้ทนทุกข์ทรมานทุกคนเราจึงสามารถมอบความวางใจ
อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ผู้ ที่ ไ ม่ ส มควรจะได้ รั บ เพื่ อ ผู้ ที่ ท นทุ ก ข์ ต่อพระนางด้วยความศรัทธาในฐานะบุตรโดยแน่ใจว่า
พระนางจะทรงช่วยเหลือพวกเราและจะไม่ทรงทอดทิ้ง
ทรมานเพื่อผู้ที่อยู่ชายขอบสังคม
เรา พระนางเป็นพระมารดาของพระผู้ทรงถูกตรึงบน
3. ด้วยพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปและศีลกำ�ลัง พวก ไม้ ก างเขนที่ ท รงกลั บ คื น พระชนมชี พ พระนางทรง
เราได้รับเรียกมาเพื่อปรับตนเองให้คล้ายกับองค์พระ อยู่เคียงข้างเชิงกางเขนของพวกเราและทรงร่วมเดิน
คริสตเจ้าชาวสะมาเรียผู้ใจดีของผู้ทนทุกข์ทรมานทุก ด้วยกันกับเรามุ่งไปสู่การกลับคืนชีพและความบริบูรณ์
คน ‘เช่นนีแ้ หละเราจึงรูจ้ กั ความรักโดยอาศัยการทีพ่ ระองค์ ของชีวิต
ได้ยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควร
นักบุญยอห์นศิษย์ที่ได้ยืนอยู่กับพระนางมารีย์
จะสละชีวิตของเราเพื่อบรรดาเพื่อนพี่น้อง’ (1 ยน 5.
3:16) เมื่อเราเข้าใกล้ผู้ที่มีความต้องการการดูแลด้วย ณ เชิงไม้กางเขนนำ�เรากลับไปยังแหล่งกำ�เนิดแห่งความ
ความรักเราสามารถนำ�ความหวังและรอยยิ้มขององค์ เชื่อและความรัก ไปยังพระหฤทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าไปให้แก่พวกเขา ซึ่งตรงกันข้ามกับของ ‘ผู้ทรงเป็นองค์ความรัก’ (1 ยน 4:8,16) และเตือนเรา
ทางโลกเมื่อการอุทิศตนด้วยเมตตาจิตต่อกันและกัน ว่าเราไม่สามารถรักองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถ้าเราไม่ได้รัก
กลายเป็นแบบอย่างของการกระทำ�ของเรา เราก็มุ่งไปสู่ เพื่อนพี่น้องของเราผู้ที่ร่วมอยู่ ณ เชิงไม้กางเขนพร้อม
พระหฤทัยขององค์พระคริสตเจ้าและได้รับการกระตุ้น กับพระนางมารีย์ได้เรียนรู้ที่จะรักเฉกเช่นเดียวกับพระ
ให้เร่าร้อนจากพระหฤทัยนั้น และยังเป็นการอุทิศตนเพื่อ เยซูเจ้าได้ทรงกระทำ� กางเขนเป็นความมั่นคงแน่นอน
ของความรักอันสัตย์ซื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเรา
การมาถึงของพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ความรักอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ซึ่งเข้าถึงบาปผิดของเราและ
4. เพื่อจะเจริญขึ้นในความรักที่อ่อนโยนที่เคารพและ ให้อภัยความผิดนั้นความรักเข้ามาในความทุกข์ทรมาน
ไวต่อความรู้สึกพวกเรามีแบบอย่างคริสตชนซึ่งเราเพ่ง ของเราและให้กำ�ลังแก่เราเพื่อแบกรับมันไว้ความรักเข้า
มองด้วยความมั่นใจนั่นคือองค์พระมารดาของพระเยซู ถึงแม้กระทั่งในความตายเพื่อเอาชนะมันและไถ่บาปเรา
เจ้ า และพระมารดาของชาวเราด้ ว ยการตั้ ง ใจฟั ง เสี ย ง กางเขนของพระคริสตเจ้าเชื้อเชิญเราให้เลียนแบบความ
ขององค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ความต้ อ งการและความยาก รักนี้สอนเราให้มองไปยังผู้อื่นด้วยความเมตตาสงสาร
ลำ�บากของลูกๆ ของพระนางมารียซ์ ง่ึ ได้รบั การผลักดัน และความรักเสมอ โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ทนทุกข์ทรมาน
จากความรักเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งรับเอากาย ผู้ที่มีความต้องการการช่วยเหลือ’ (มรรคาศักดิ์สิทธิ์กับ
ในครรภ์ ข องพระนางไม่ ท รงนึ ก ถึ ง ตั ว พระนางเอง บรรดาเยาวชน, ริโอเดอจาเนโร 26 กรกฎาคม 2013)
ข้าพเจ้าขอฝากวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 22 นี้ไว้
แต่ เ ดิ น ทางมุ่ ง หน้ า อย่ า งเร่ ง รี บ จากกาลิ ลี ไ ปสู่ แ คว้ น
ยู เ ดี ย เพื่ อ เยี่ ย มและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นางเอลี ซ าเบ็ ธ ในคำ�วอนขอของพระนางมารีย์ ข้าพเจ้าวอนขอพระนาง
ญาติของพระนาง พระนางทรงวอนขอต่อพระบุตรใน ให้ทรงช่วยเหลือบรรดาผู้เจ็บป่วยให้ทนรับความทุกข์
งานเลี้ยงที่เมืองคานาเมื่อเห็นว่าเหล้าองุ่นในงานเลี้ยง ทรมานของพวกเขาในความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต
ใกล้จะหมดพระนางทรงเก็บคำ�พูดของผู้เฒ่าสิเมโอน เจ้า และทรงสนับสนุนบรรดาผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย ขอให้
ไว้ในใจตลอดช่วงชีวิตของพระนางเกี่ยวกับคำ�ทำ�นาย บรรดาผู้ เจ็ บ ป่ ว ยผู้ ที่ ทำ � งานด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และ
ถึงดาบที่จะทิ่มแทงจิตวิญญาณของพระนางและด้วย บรรดาอาสาสมัครทุกคนจงได้รับการอำ�นวยพระพร
วาติกัน, 6 ธันวาคม 2013
ความเข้มแข็งพระนางได้อยู่เคียงข้างแทบเชิงไม้กางเขน
ขององค์พระเยซูเจ้าพระนางทรงรอบรู้หนทางนี้และด้วย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เหตุผลนี้พระนางจึงเป็นพระมารดาของผู้เจ็บป่วยและ
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ความเชื่อและความรักเมตตา :
“เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน”
(1 ยน 3:16)
สาส์นวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 22
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
11 กุมภาพันธ์ 2014

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า
วันผู้ป่วยสากลตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของ
ทุกปี และเป็นวันฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดด้วย
พระศาสนจั ก รได้ จั ด ให้ มี ก ารฉลองอย่ า งเป็ น ทางการ
เสมอมา เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้กับ “ผู้เจ็บป่วย” และ
“บุคลากรทีท่ �ำ งานช่วยเหลือดูแลผูเ้ จ็บป่วย” ในปีน้ี องค์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงนำ�หัวข้อ “ความ
เชื่อและความรักเมตตา: เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อ
พี่น้องเช่นเดียวกัน” (1 ยน 3:16) สำ�หรับการไตร่ตรอง
ของเรา ซึ่งทางแผนกสุขภาพอนามัย ได้แปลเป็นภาษา
ไทยเผยแผ่ ใ ห้ พี่ น้ อ งและผู้ ส นใจได้ นำ � ไปไตร่ ต รองใน
โอกาสวันผู้ป่วยสากลนี้
พ่อขอถือโอกาสวันผูป้ ว่ ยสากลในปีน้ี ให้ก�ำ ลังใจ
กับ “ผู้ที่ก�ำ ลังเผชิญกับความเจ็บป่วย” เป็นพิเศษ ใน
สภาวะที่ท่านกำ�ลังต่อสู้กับความทุกข์ทรมานจากโรค
ภัยไข้เจ็บอยู่นี้ นอกจากยารักษาโรคแล้ว เราคริสตชน
จำ�เป็นต้องอาศัย “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา”
อีกด้วย ซึ่งได้แก่ “ศีลอภัยบาป” เพราะพลังของศีล

ราฟาแอล

เสาธงสูงกี่เมตร
ชายสามคนยืนอยู่เชิงเสาธง กำ�ลังคุยกันว่าเสา
ธงหน้าโรงเรียนนี้สูงกี่เมตรกัน?
+ ชายคนแรก เป็นนักสถาปนิก เสนอว่า “ไป
เอาพิมพ์เขียวมา แล้วผมจะบอกคุณว่า มันสูงกี่เมตร
โดยดูตามมาตราส่วนที่เขียนในพิมพ์เขียว”
+ ชายคนที่สอง เป็นนักคณิตศาสตร์ บอก
ว่า มีอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ
พูดแล้วเขาก็เดินก้าวจากโคนเสาธงไปข้างหน้าเป็นเส้น
ตรง ระยะทางห้าเมตร แล้วใช้กล้องเล็งไปที่ยอดเสาธง
แล้ววัดมุมเส้นทะแยงไปยอดเสาธงว่าเป็นกี่องศา และ

อภัยบาปจะทำ�ให้เรากลับคืนสู่พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าอีกครั้ง และ “ศีลเจิมผู้ป่วย” จะเป็นกำ�ลังใจ
ให้ก้าวผ่านความทุกข์ทรมาน ความกลัว และมีความ
หวังที่จะฟื้นฟูจิตใจให้มีความเข้มแข็ง เมื่อผู้ป่วยได้รับ
การสัมผัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านการเจิมด้วยศีล
ศักดิ์สิทธิ์นี้ และ “ศีลมหาสนิท” จะทำ�ให้ธรรมชาติที่
อ่อนแอในความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ครบครัน
ในเวลาเดียวกันก็ขอให้ก�ำ ลังใจกับ “บุคลากร
ผูก้ �ำ ลังทำ�งานช่วยเหลือดูแลผูเ้ จ็บป่วย” ท่านเป็นผูร้ ว่ มงาน
สำ�คัญของพระศาสนจักร ไม่ว่าท่านจะทำ�งานในหน้าที่
ใดก็ตาม ขอให้รู้ว่าภารกิจของท่าน คือการประกาศ
พระอาณาจักรของพระเจ้า และมีความหมายอย่างยิ่งต่อ
การมีชีวิตของผู้ป่วย ผู้ทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ
พ่ อ ขอฝากความทุ ก ข์ ข องบุ ค คลเหล่ า นี้ ไ ว้ กั บ ท่ า น
“ความรักของท่านจะช่วยเยียวยารักษาเขาให้หายจาก
ความทุกข์”
การได้มีโอกาสไตร่ตรองถึงความเจ็บป่วยและ
ใช้เวลาในการภาวนาร่วมกับผู้ป่วย จะกลับกลายเป็น

โอกาสให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น ความ
เจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน จะกลับกลายเป็นโอกาส
แห่งการได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าสำ�หรับผู้ป่วยและ
ผู้ที่ท�ำ งานกับผู้ป่วย
ขอมอบผู้ที่กำ�ลังเผชิญกับความเจ็บป่วยและ
ผู้ ดู แ ลผู้ เจ็ บ ป่ ว ยทุ ก ท่ า นอยู่ ใ นความดู แ ลของแม่ พ ระ
ประจักษ์เมืองลูรด์ ซึง่ เราฉลองในวันเดียวกันกับวันผูป้ ว่ ย
สากลนี้
อวยพรมาด้วยความรักของพระคริสตเจ้า
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา C.Ss.R.
ประธาน คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย

……มีผนู้ �ำ เด็กเล็กๆ มาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพือ่ ทรงสัมผัส
อวยพรแต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น เมื่อทรง
เห็นเช่นนี้ พระองค์กริ้ว ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อย
ให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลยเพราะพระ
อาณาจั ก รของพระเจ้ า เป็ น ของคนที่ เ หมื อ นเด็ ก
เหล่านี้ เราบอกความจริงกับท่านว่า ผู้ใดไม่รับพระ
อาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆ เขาจะไม่เข้าสู่
พระอาณาจักรนัน้ เลย” แล้วพระองค์ทรงอุม้ เด็กเหล่านัน้
ไว้ ทรงปกพระหัตถ์ และประทานพระพร (มาระโก
10:13-16)

คำ�นวณความสูงของเสาธงได้
+ ชายคนที่สามเป็นนักวิทยาศาสตร์ เขาจึง
มีวิธีวิทยาศาสตร์ โดยนำ�ก้อนหินไปวางบนยอดเสาธง
แล้วปล่อยให้ก้อนหินตกลงพื้น พร้อมกับใช้นาฬิกาจับ
เวลาที่ก้อนหินตกลงบนพื้นว่าใช้เวลากี่วินาที แล้วใช้สูตร
แรงดึงดูดของโลกคำ�นวณความสูงของเสาธงได้เหมือน
กันระหว่างที่คุยกันนั้น บังเอิญช่างตัดเหล็ก (ผู้จบเพียง
ประถมสี่) ซึ่งเป็นคนติดตั้งเสาธงนี้มาที่โรงเรียนพอดี
ชายสามคนก็ถามช่างตัดเหล็กว่า “เสาธงนี้สูงกี่เมตร?”
ช่างตัดเหล็กตอบว่าเขาจำ�ไม่ได้ เพราะได้ติดตั้งเสาธง
ให้กับหลายโรงเรียน แต่ส�ำ หรับเสานี้ ผมมีวิธีที่ง่ายมาก
ก็คือย้อนศรที่ผมติดตั้ง นั่นคือ เสาธงที่ติดตั้งไว้ทุกแห่ง

เป็นท่อแป๊ปที่ต่อกันเป็นท่อนๆ และสามารถถอดออก
ได้ พูดแล้วช่างตัดเหล็กก็ไปคลายเกลียวที่โคนเสาแล้ว
วางเสาธงลงบนฟื้น แล้วใช้ไม้เมตรวัด และตอบว่าเสา
ธงนี้ยาว 8 เมตร
ชายสามคนแรก (ผู้มีการศึกษาสูง) เมื่อได้ยิน
คำ�ตอบว่า เสาธงนี้ยาว 8 เมตร ก็มองตากัน แล้ว
พูดกับช่างเหล็ก (ผู้จบประถมสี่) ว่า คุณนี่แปลก เรา
ถามว่า เสาธงสูงเท่าไร คุณกลับมาบอกความยาวของ
มัน!!!!!
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลเชียงใหม่
โทร.  0-7424-5195)
วัดราชินีสันติภาพ อ.เมือง จ.พัทลุง ฉลอง
วัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด จ.ลำ�ปาง ฉลอง
วั ด แม่ พ ระประ- วัดวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. พระ- วัดวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. (มีพิธีเสก
จักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน และเปิดอาคารอนุสรณ์ 50 ปีโรงเรียนอรุโณทัย เวลา
09.30 น.) พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์อ.ลาดกระบัง กรุงเทพ
สั
ง
ฆมณฑลราชบุ
ร
ี
รัตน์ เป็นประธาน
มหานคร ฉลองวัดวันเสาร์
วัดนักบุญอังเยลา (ซอนต้า) จ.ราชบุรี
ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.
10.30 น.
วัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร บางเชือกหนัง กรุง- พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
เทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ประธาน
วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง จ.สมุทรเวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู
สงคราม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา ] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด
เป็นประธาน
การเตรียมจิตใจ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน
เวลา 18.00 น. วจนพิธีกรรมแห่รูปนักบุญเปโตร เจริญ เป็นประธาน
แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตาม
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ฉลองวัด วัดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้เล่นอิเล็กโทน
รอบหมู่บ้าน เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
ตรีวาร วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ เวลา วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.00 น.
ในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. อายุ
18.30 น. วจนพิธกี รรมชัว่ โมงศักดิส์ ทิ ธิ์ เวลา 19.00 น.
ระหว่าง 15-55 ปี 3. ได้รับการรับรองจากเจ้าอาวาส
สังฆมณฑลนครสวรรค์
พิธีบูชาขอบพระคุณ
หรืออธิการเจ้าคณะ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี ฉลอง เล่นอิเล็กโทนโดยอาจารย์เรมีย์ นามเทพ ในวันที่
วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 10.30 น. คุณพ่อ วัดวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. พระ- 14-15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09.00-17.00 น. ที่
สังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่าอบรม 2,800 บาท
วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เป็นประธาน
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ (ติดต่อสอบถามคุณพ่อสำ�ราญ ลออสิทธิภิรมย์ โทร. (รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการเรียน)
ที่ 15 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชกิตติคุณ 08-9065-8802)
รับจำ�นวน 20 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร.
ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน (ตรีวาร
0-2681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850 หรือ
สั
ง
ฆมณฑลอุ
บ
ลราชธานี
ฉลองวัด 3 วัน
E-mail : thaisacredmusic @gmail.com
วัดพระวิสทุ ธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม ] หมู่คณะนักบวช คามิลเลียน จันทบุรี ขอเชิญ
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.
จ.อำ�นาจเจริญ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พี่น้องนักบวชและสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมฉลองบ้านพัก
คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ เป็นประธาน
วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม เวลา 09.00 น. เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ผู้สูงอายุคามิลเลียน อ.เมือง จ.จันทบุรี และ
เป็นประธาน
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เป็นประธาน
ฉลองนักบุญคามิลโลกลับใจ ในวันอาทิตย์ที่ 16
วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการ- กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10.30 น. โดยพระวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 09.00 น.
คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เป็นประธาน) (ร้านค้าติดต่อ พืชผล จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 กุมภา- สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานในพิธี
พันธ์ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ติดต่อสอบถาม โทร. 0-3934-4011 หรือ 08คุณบรรเจิด แสงทอง โทร. 08-9249-1894)
ไชยรา เป็นประธาน
1159-5168
สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ ] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด
วัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร ท่าแฉลบ อ.เมือง ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 10.00 น. (พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
จ.จันทบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2014 พิธี
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลือ- บูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.
10.30 น.
วัดแม่พระราชินแี ห่งสันติภาพ อ.อรัญประเทศ อำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 ] ฉลองบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ (มหาไถ่)
จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม เวลา 10.30 น. มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ศรีราชา และพิธีมอบกางเขนโปสตุลันท์ โดยพระวัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด อ.วัฒนา- ไชยรา เป็นประธาน
สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานในพิธี
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ. ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014 โดยจะมีนพวาร
นคร จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม เวลา
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22 9 วันก่อนการฉลอง ติดต่ออธิการบ้านเณร โทร.0810.30 น.
วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฉลอง มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 2494-1494
ไชยรา เป็นประธาน
วัดวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 10.30 น.
] คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอ
วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก เชิญร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดย
วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่
จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันอังคารที่ 25 มีนาคม เวลา คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่
29 มีนาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น 15 มีนาคม 2014 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี
ประธาน
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.30 น.
บูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุ
วัดนักบุญเปาโล บ้านนองรุง อ.กันทรลักษ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 เมษายน เวลา ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2651-5251
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
หาดใหญ่ 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น ] ตารางของ Lectio Divina ค.ศ. 2014 โดย
จ.สงขลา ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำ�ลัง วันอาทิตย์ที่ ประธาน
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด
16 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ
(อ่านต่อหน้า 16)
ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (ติดต่อสอบถาม

ที่นี่มีนัด
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม / วันเสาร์ที่ 5 เมษายน / วัน
เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม / วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน /
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วัน
เสาร์ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์
ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถาม
คุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
] ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เปิด
อบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันพุธที่
19 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2014
หากท่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ การอบรม
ติดต่อที่ผู้อำ�นวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ 82 หมู่ 6 ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. 0-24290443, 08-2335-2112 โทรสาร 0-2429-0239
E-mail : nccthailand@gmail.com, www.
thaicatechesis.com/cc/ ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล โทร. 08-1360-8297 คุณนริศรา ปรีเปรม
โทร. 08-9911-1482
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องวัด
น้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ
ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953
หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,
08-9117-9100

เก็บดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ดื่มจากถ้วย
ที่พระบิดาประทานให้เราหรือ (ยอห์น 18:11)

เสกสุสาน

= วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ-

8 มีนาคม เวลา 16.00 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี
มหานคร วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 16.30 น.
มิสซาในสุสาน (ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำ�หน่าย) = วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า วันเสาร์ที่ 15
= วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ� จ.สมุทรปราการ กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. ที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 17.00 น.
= วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่
= วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 19.30 น. ที่สุสาน
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. พิธีมิสซา
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 07.30 น. ที่สุสาน
ในสุสาน
= วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 19.00 น. ที่สุสาน
เวลา 17.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็น
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 09.00 น. ที่สุสาน
ประธาน (ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำ�หน่าย)
= วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 19.30 น. ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 10.30 น. ที่สุสาน
สังฆมณฑลราชบุรี
= อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ท่ี 8 มีนาคม เวลา 10.00 น.
(สอบถามโทร. 0-3470-3219)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก
และนิตยสารคาทอลิก
“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก
www.udomsarn.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
เกาะติดทุกข้อมูลข่าวสารคาทอลิก
มาเป็นเพื่อนกับอุดมสาร
ในโลกดิจิตอล
อุดมสารแฟนคลับ ในเฟซบุ๊ค

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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หนา 17

อยา
ตัดสินเขา
และทาน
จะไมถกู
พระเจา
ตัดสิน
ทาน
ตัดสินเขา
อยางไร
พระเจา
จะทรง
ตัดสินทาน
อยางนั้น
(มัทธิว
7:1-2)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปาโล
ซูลิป แซอึ้ง

เกิดใหมในพระเจา
19 กุมภาพันธ 2521
ครบรอบ 36 ป
ดวยความอาลัยรักและคิดถึง ทุกวันทุกเวลา
จากมารีอา วีณา มารีอา ธัญญพัทธ
เปโตร ธนวัฒน โชติวยี รัตน และหลานๆ ทุกคน

ถาพระคริสตเจาสถิตอยใู นทานแลว
แมรา งกายของทานตายเพราะบาป
จิตของทานก็มชี วี ติ
เพราะความชอบธรรม
(โรม 8:10)
อยาทอแทในการทำความดี เพราะถาเราไมหยุดทำความดี เราก็จะไดเก็บเกีย่ วเมือ่ ถึงเวลา (กท 6:9)
อุดมสาร หนังสือพิมพขา วคาทอลิก รายสัปดาห 5 เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 5 ผอู ำนวยการ : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์

5 กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ 5 ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม5 รายชือ่ ผปู ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรูโน โรสซี สังฆมณฑลจันทบุรี
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เวลาแห่งการเปลี่ยนโลก (ทัศน์)
“นี่สวยไหม” สาวผิวหมึก ชูเครื่องประดับมุก ให้ชายนิโกร ผู้ที่เป็นทาส
อยู่ในทุ่งฝ้าย พวกเขาทำ�งานหนักไม่พอ ยังถูกทารุณทุบตี แถมพกด้วยความ
เพี้ยน และทัศนคติบิดเบี้ยวในการมองคนที่เป็นทาส พวกเขาเหมือนสิ่งของจะ
ทำ�อะไรก็ได้ จะทรมานอย่างไรก็ไม่ผิด พวกเขาเป็นเพียงสินค้า สินค้าที่ซื้อมา
แล้วถูกต้องตามกฎหมาย แต่ชีวิตมนุษย์มีอะไรมากกว่านั้น
“สวยสิ แกเอามันมาจากไหน?” ชายทาสผิวหมึก ถามด้วยความสงสัย
เพราะคงไม่คิดว่า ทาสหญิงจะมีเงินพอจะซื้อของที่มีราคาแพงได้ขนาดนั้น “ฉัน
ขโมยมาให้แก” ผมคิดในใจ อารมณ์ไหนนี่ แต่เมื่อดูฉากชีวิตของพวกเขาต่อไป
จึงพบคำ�ตอบ
“ฉันขโมยมาให้แก เพราะฉันอยากให้แกทำ�บางอย่างให้กับฉัน” ผม
เริ่มถามตัวเองต่อไปว่า ทาสหญิงคนนี้อยากให้ทาสชายทำ�อะไร บอกตรง ๆ
ผมคิดไม่ออก สถานการณ์ของภาพยนตร์เรื่อง 12 ปีแห่งการเป็นทาส (12
Years a slave) อะไรก็เกิดขึ้นได้ หญิงสาวพูดต่อ “แกช่วยพาฉันไปที่ริมแม่น้ำ� 
ข้างบ้าน และกดฉันให้จมน้ำ�  กดฉันให้หัวจมอยู่ในแม่น้ำ�แห่งนั้น ทีละเล็ก
ทีละน้อย อย่าช่วยฉัน ทำ�ให้ฉันตายไปอย่างช้า ๆ ฉันจะไม่ร้องขอการมีชีวิตอยู่
อีกต่อไป” ชายผิวหมึกทำ�หน้ามึน ผมมึนกว่า ก่อนจะตอบโพล่งไปว่า “แกคง
บ้าไปแล้ว” ความเงียบปกคลุม แต่หญิงสาวเอาจริง
“ฉันอยากตายจริง ๆ” หญิงสาวกล่าวอีกครั้ง ผมนึกถึงฉากร้ายกาจของ
นายผู้ชาย ยามค่ำ�คืนที่ย่องตอดเข้ามาปลุกปล้ำ�ทาสหญิงคนนั้น ด้วยความ
หื่นกระหาย หยาบ กักขฬะ หรือความหึงหวงจากนายผู้หญิง ยุส่งให้ตีซ� 
้ำ และ
ทำ�ร้ายแม้จะไม่มีความผิด หรือบางวันที่นายนึกครึ้มในอารมณ์ ก็เรียกทาส
ออกมาให้เต้นรำ�  ไม่เว้นแม้แต่ช่วงที่เกิดโรคระบาดที่ไร่ฝ้าย เจ้านายยังคิดได้ว่า
เป็นเพราะทาสพวกนีไ้ ม่เชือ่ พระเจ้า ภัยพิบตั จิ งึ เกิด ผมสะดุดกับฉากดึงพระคัมภีร์
เข้าข้างตัวเองของเจ้านายในตอนที่พระคัมภีร์ใช้คำ�ว่านาย หมายถึงพระเป็นเจ้า
แต่เขากลับหมายถึงตัวเขา สารพันแห่งความทุกข์ทรมานที่ทาสต้องแบกรับ โดย
ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร เขาอยากจะพึ่งความตาย
“พระเจ้าจะลงโทษเรา” ชายทาสกล่าวเตือนสติ “พระเป็นเจ้าเมตตา คง
อยากจะให้เราตาย ดีกว่าจะพบกับความยากลำ�บากในชีวิตแบบนี้” ประโยคนี้
ล่อเอาผมจุก คิดไปถึงเรื่องที่เปิดทางให้มโนธรรมได้คิดต่อ ระหว่างความตาย
กับชีวิต ระหว่างความสุขที่ไม่เคยพบเจอ กับความสุขนิรันดรที่จะได้พบกับ
พระเป็นเจ้า โชคดีที่บทสรุปคือ เพื่อนทาสผู้ชายคนนั้น หันหลังให้ ปฏิเสธทั้ง
ของกำ�นัลเม็ดมุกสวยงาม และการจบชีวิตใครสักคน แม้เหตุผลที่เธอให้จะ

หนักแน่นและจริงที่สุด
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ของเรายังฮิตไม่เลิก ล่าสุด The
Rolling Stone นิตยสารดนตรีที่มีชื่อเสียง ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2014
นำ�รูปของพระองค์มาขึ้นปก พร้อมกับบทความที่เกี่ยวกับพระองค์ รวมทั้งปก
ที่โปรยชื่อเพลง The Times They Are a - Changin
มีข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนี้ว่า “The Times They Are a - Changin บ๊อบ ดีเลน แต่งเพลงนี้เอาไว้เมื่อปี 1964 อยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกัน มันกลาย
เป็นเพลงอมตะไปแทบจะทันทีที่ออกจำ�หน่าย ยุค 60 เป็นยุคที่ทั้งชาวโลกและ
คนอเมริกันแตกแยกทางความคิดอย่างหนักหน่วง จุดเด่นของเพลงของดีเลน
คือ เขาไม่นิยมความรุนแรง เนื้อหาของเพลงเขาค่อนข้างประนีประนอม และ
เป็นซ้ายที่เรียกร้องเสรีภาพเป็นหลัก
ดังเช่นเพลงนี้ เขาขอให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน และทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามหน้าที่ของตนเอง
เพลงนี้ติดอันดับ 59 ของนิตยสาร Rolling Stone ในหมวด The
500 Greatest Songs of All time
ความหวังในเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป บ๊อบ
ยังหวังในคนรุ่นเก่า ให้เข้าใจคนรุ่นอย่างเช่นบางท่อนในบทเพลง
Come mothers and fathers
Throughout the land
Don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin’
Please get out of the new one
If you can’t lend a hand
For your times they are a-changin’
พระสันตะปาปาพยายามทำ�ให้เราเห็นว่า หลายอย่างในการมองโลก
ควรถูกเปลี่ยนไป เราจะเอาระเบียบข้อบังคับ หรือเราจะเอาหัวใจ เวลาที่เรา
อยู่ร่วมกันในวัด เราจะมองว่าคนที่คิดไม่เหมือนกัน เรา
มีทัศนคติเรื่องเพศ เรื่องศาสนา ไม่ใช่พวกเรา หรือเขาคือ
พี่น้องร่วมโลก เราจะมองคนไม่มีศาสนาว่า ไม่มีศรัทธา
ในอะไรเลย หรือจริงๆ แล้วเขายังยึดมั่นในความดี
เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เวลาที่จะต้องทำ�
ฯลฯ
ไม่เหมือนเดิมในทุกสิ่ง มันเปลี่ยนแปลงที่วิธีคิดก่อนเลย
วิธีคิดที่มองคนที่คิดต่างจากเราด้วยความเข้าใจ มองคน
ที่ตัดสินใจผิดในบางครั้งอาจจะเพราะภาวะแวดล้อม มอง
ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรกันแน่ เราอยู่เพื่อกันและกัน
เราจึงอยากให้โลกนี้มีสันติที่แท้จริง
บรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ปีที่ 38 ฉบับที่ 8 ประจำ�วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2014 หน้า 19

“พรปีใหม่”

อาสนวิหารอัสสัมชัญ เยี่ยมอวยพรปีใหม่ พระพรหมวชิรญาณ
เจ้าอาวาส วัดยานนาวา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2014 นำ�โดยคุณพ่อสานิจ
สถะวีระวงส์ เจ้าอาวาส อาสนวิหารอัสสัมชัญ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
ผูช้ ว่ ยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต ผูจ้ ดั การแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร
สัมพันธ์ และคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อาสนวิหาร
อัสสัมชัญ เยี่ยมเยียนอวยพรปีใหม่ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

“กิจกรรมพระเมตตา”

คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เผยแผ่งาน
พระเมตตาที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โดยมีคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ เจ้าอาวาส
ให้การต้อนรับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014

“สมรส” วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีสมรสหมู่ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก จำ�นวน 6 คู่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม
2013 ซึ่งเป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
เจ้าอาวาส เป็นประธานพิธี

“สัมมนา”

แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาฟื้นฟู
ชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 144 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2014
ที่บ้านซาวีโอ สามพราน นครปฐม มีคู่สามี-ภรรยาเข้าสัมมนา ทั้งสิ้น 8 คู่
(คาทอลิก 3 คู่ ต่างถือ 1 คู่ และพุทธ 4 คู่) โดยคู่ที่เป็นคาทอลิก มาจาก
เขต 1 วัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์ (2 คู่) และเขต 5 บ้านเณรเล็กยอแซฟ
(1 คู่) ต่างถือ มาจากเขต 6 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และพุทธ มาจากเขต 1
(4 คู่ จากบริษัทยูนิคฯ 2 คู่ บ้านเณรเล็กยอแซฟ 1 คู่ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ 1 คู่)
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สี่อีสาน ครั้งที่ 23
สัมมนาหาอดีต
ร่องรอยแห่งความภูมิใจ

หลั ง จากเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว สถานการณ์ บ้ า นเมื อ ง
(อ่านต่อหน้า 4)
ชายแดนไทย-กัมพูชา

คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล

ถึงเวลาพักผ่อน กลับสู่บ้านพระบิดา
หมายเลขหนึ่งท่าแร่
พระสงฆ์ อ าวุ โ สหมายเลขหนึ่ ง ของอั ค รสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง หลังจากเจ็บ
(อ่านต่อหน้า 7)
ป่วยถึงเวลาพักผ่อน

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 28 ต้อนรับขับสู้

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2557
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2014 สำ�นักงานโคเออร์

(อ่านต่อหน้า 8)

ยินดีต้อนรับ เข้าใจได้ เมื่อมีแขกมาเยือนเยี่ยม ทำ�ไมต้องต้อนรับ แต่
ขับสู้ มิพานจะคิดถึงเสียงตะโกน ขับไล่ เปิดประตูสู่ผู้คน เพื่อต้อนรับพวกเขา
เหล่านั้นดุจมิ่งมิตร
“จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพีน่ อ้ งคริสตชนในยามขัดสน จงต้อนรับ
ด้วยอัธยาศัยไมตรี” (โรม 12:13)
“จงต้อนรับกันโดยมิปริปากบ่น” (1 เปโตร 4:9)
เปิดมือโอบรับ ประคองด้วยรัก เปิดใจ ด้วยความรูส้ กึ ของเพือ่ น พีน่ อ้ ง
ร่วมครอบครัวเดียว

