
ปีที่ 38 ฉบับที่ 9 ประจำาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014

“ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร 

เติมเต็มจิตใจและชีวิต ทั้งชีวิต

ของบรรดาผู้ที่พบพระเยซูเจ้า”
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“เยี่ยมบ้านเด็กกำาพร้า พัทยา” 
ปีแห่งการฉลองครบ 40 ปี บ้านเด็กกำาพร้า  
(22 กันยายน ค.ศ. 1974-2014) นี้ นับเป็น
ช่วงเวลาแห่งพระพร ท่ีมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก 
พัทยา มีโอกาสต้อนรับผู้ใหญ่ผู้น้อยใจดีที่
แวะเวียนมาเยี่ยม ให้กำาลังใจบรรดาเด็กๆ  
และเจ้าหน้าที่ที่นี่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2013 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 
ประมุขแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี และ
ในฐานะประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
(CARITAS THAILAND) พร้อมด้วย
ตัวแทนคณะสงฆ์ จากสังฆมณฑลฯ ระหว่าง
เข้าเงียบที่ศูนย์พระมหาไถ่ พัทยา ระหว่าง
วันที่ 11-15 พฤศจิกายน ได้มาเยี่ยมมูลนิธิฯ 
โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำานวยการ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะครู 
ตลอดจนเด็กๆ กำาพร้า และน้องๆ ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนอนุบาล
โสตพัฒนา ให้การต้อนรับ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นองค์

ประธานเปิด อาคาร “อาเว มารีอา” ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี  

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์

ตามรอยเท้าสมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโล ที่ 6

	 วันอาทิตย์ที่	3	มกราคม	2014	ขณะสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวกับ 

ผู้เข้าเฝ้าที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์		สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	ทรงประกาศ

ว่าพระองค์จะไปแสวงบุญที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในวันที่	 24-26	 พฤษภาคม	

2014		ก่อนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว	พระองค์ทรงรำาพึงธรรมล้ำาลึกการบังเกิด

เป็นมนุษย	์		ต่อไปนี้เป็นการรำาพึงของพระองค์ซึ่งให้ไว้เป็นภาษาอิตาเลียน

อรุณสวัสดิ์พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย

	 จารีตวันอาทิตย์โดยพระวรสารของนักบุญยอห์นช้ีให้เราเห็นอีก

ครั้งหนึ่งถึงการประสูติอันแสนล้ำาเลิศของพระเยซู	 	 พระองค์ทรงเป็นพระวจ-	

นาตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และกางเต็นท์ของพระองค์ประทับ

ท่ามกลางมนุษย์		ผู้นิพนธ์พระวรสารเขียนว่า	“พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติ

มนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ทามกลางเรา”	 (ยน	 1:14)	 	 คำาพูดดังกล่าวไม่

เคยเว้นที่จะทำาให้เราแปลกใจบรรจุเรื่องราวศาสนาคริสต์ไว้ทั้งหมด	 	 พระเจ้า

กลายเป็นมนุษย์ที่รู้จักตาย	 	 ทรงมีความอ่อนแอเหมือนเรา	 พระองค์ทรงมี

สภาพมนุษย์เหมือนเรายกเว้นบาป		แต่พระองค์ทรงแบกบาปของเราไว้บนบ่า

ของพระองค์	ราวกับว่าบาปเหล่านั้นเป็นของพระองค์เอง		พระองค์เข้ามาใน

ประวัติศาสตร์ของเรา		ทรงกลายเป็น	“พระเจ้าสถิตกับเรา”	อย่างสมบูรณ์		การ

บังเกิดของพระเยซูจึงเป็นการแสดงให้เราเห็นว่า	 	 พระเจ้าทรงต้องการที่จะ 

เป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ทุกคนไม่เว้นผู้ใด	 เพื่อที่จะมอบชีวิตและความชื่นชม

ยินดีของพระองค์แก่เรา

	 ดังนั้นพระองค์จึงเป็น	 “พระจ้าสถิตกับเรา	 พระเจ้าผู้ทรงรักเรา		

พระเจ้าที่ทรงเดินไปด้วยกันกับเรา”	 	 นี่คือข่าวดีของคริสต์มาส	 นั่นคือพระ- 

วจนาตถ์ทรงรับเอากาย		ดังนั้นคริสต์มาสจึงเป็นการเผยให้เราเห็นถึงความรัก

อนัหาขอบเขตมไิดข้องพระองคท์ีท่รงมตีอ่มนษุยชาต	ิ	ในฐานะทีเ่ปน็ครสิตชน 

เราจึงมีความกระตือรือร้นและมีความหวังว่า	 ในความยากจนของเราเราได้

รับความรัก	 	 เราได้รับการเยี่ยมเยียน	 	 พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา	 	 ทำาให้

เรามองโลกและประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นสถานที่ท่ีเราทุกคนต่างก็เดินทาง

ร่วมกันไปกับพระองค์สู่สวรรค์และโลกใหม่	 	 พันธสัญญาใหม่เกิดขึ้นพร้อม

(อ่านต่อหน้า	11)

ศิษย์ต้องเป็นเพื่อนของพระคริสต์

(ตัวอย่างของศิษย์ที่พระองค์รัก)

 c	 ท่านยอห์นสอนคริสตชนว่า	 การเป็นศิษย์ของพระคริสต์คือ

เป็นเพื่อนสนิทของพระองค์

 c	 พระคริสต์ปรารถนาจะทำาให้เราแต่ละคนเป็นศิษย์ที่ดำารงชีวิต

สนิทสัมพันธ์กับพระองค	์ เพื่อจะทำาสิ่งนี้ได้	 การติดตามและฟังพระองค์

ภายนอกเท่าน้ันไม่พียงพอ	จำาเป็นท่ีจะดำารงชีวิตอยู่กับพระองค์และเย่ียงพระองค์

 c	 ถ้ามีความเป็นกันเอง	 มีความไว้วางใจกัน	 	 เราก็สามารถเป็น

เพื่อนสนิทกันได้

 c	วันหนึ่งพระคริสต์ตรัสว่า	ไม่มีความรักใดใหญ่หลวงเท่ากับคนที่

สละชีวิตเพื่อมิตรสหาย...เราไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าคนใช้	 เพราะคนใช้ไม่รู้ใจ

นาย	แต่เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย	เพราะสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา	เราก็เผย

ให้ท่านทราบ

 c	 ท่านยอห์นได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มเล็กซึ่งมีเปโตรและน้องชาย

ของเขา	 	 ในช่วงสำาคัญในชีวิตของพระองค์ในโลก	 เช่น	การประจักษ์พระองค	์

การภาวนาที่สวนมะกอกก่อนรับพระทรมาน	ในเวลาอาหารค่ำายอห์นเอนศีรษะ 

เข้าใกล้พระอุระดังที่พระวรสารที่สี่บันทึกไว้

 c	 จากนั้น	 หลังจากการกลับคืนชีพของพระคริสต	์ 	 ท่านเป็น

ประจักษ์พยานถึงหลุมศพว่างเปล่าและพระคริสต์กลับคืนชีพแล้ว	 และเมื่อ

พระองค์ประจักษ์แก่ศิษย์ที่กลับไปหาปลาอีกหน

 c	ขณะที่ท่านพร้อมเปโตรถูกสอบสวนต่อหน้าซันเฮดริน	ท่านตอบ

ว่า	“เราไม่พูดอะไรนอกจากเรื่องที่เราได้เห็นและได้ยินมา”

 c	 ความจริงใจในการประกาศความเชื่อของตนนี้	 ยังเป็นตัวอย่าง 

และเป็นการเตือนเราทุกคน	 เพื่อให้เราพร้อมที่จะประกาศด้วยใจเด็ดเดี่ยวว่า 

ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระคริสต์นี้จะตัดขาดไม่ได	้ และต้องลำาดับความเชื่อ 

ของเราให้อยู่ก่อนผลประโยชน์ตามประสามนุษย์ขอพระเจ้าช่วยเราให้เข้าอยู่ใน

โรงเรียนของท่านยอห์น	เพื่อจะเรียนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แห่งความรัก		เพื่อเราจะ

รู้สึกว่าพระเจ้ารักเราจนวันตาย	และควรมอบชีวิตของเราแด่พระองค์

 โดยศิษย์เก่าโรม ’70
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ฉลองวัด (ต่อจากหน้า	20)

คุณพ่อแอนโทนี  วิบูลย์ ลิ้มปนาวุฒิ เจ้าอาวาสวัด 

นักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี ได้จัดฉลองวัด 

ประจำาปี 2014 และเป็นพิเศษที่ทางวัดเป็นเจ้าภาพ

จัดวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เป็นประธาน

	 ก่อนพิธีมิสซามีเสกเทียน		โอกาสฉลองการถวาย

พระกุมารในพระวิหาร	 และสมโภชนักบุญโทมัส	 อไคว- 

นัส

	 พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์	 เทศน์ให้ข้อคิดว่า	 “พ่อ

อยากนำาเสนอข้อเขียนของท่านเรื่องหนึ่ง	 ที่ท่านโทมัส	 

อไควนัส	 นำาเสนอคุณธรรม	 หรือฤทธิ์กุศล	 5	 ประการ 

สำาหรับคริสตชน	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับนักบวช	

ผู้รับเจิมถวายทุกคน	 โดยท่านกล่ันกรองมาจากประสบการณ์	

กางเขนของพระเยซู	 กางเขนแบบอย่างแห่งคุณธรรม 

ทุกประการ

	 ทำาไมพระบุตรพระเจ้าจะต้องรับทรมานเพื่อเรา	

จำาเป็นอย่างยิ่ง	ด้วยเหตุผล	2	ประการ

	 ประการแรก	เพื่อใช้โทษบาปของเรา	

	 ประการที่สอง	 เป็นแบบอย่างให้เราประพฤติ

ตาม	แต่พระทรมานของพระองคย์งัเปน็แบบฉบบัสำาหรบั 

เรา	 ไม่น้อยไปกว่าการชดเชยใช้โทษบาป	 อันที่จริง	 

พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นบทเรียนพอเพียง

สำาหรับการดำาเนินชีวิตของเรา	 ใครที่จะปรารถนาเจริญ

ชีวิตศักด์ิสิทธ์ิครบครัน	 ก็ขอเพียงให้เขาปฏิเสธไม่ยอมรับ

ทุกสิ่งที่พระคริสตเจ้าปฏิเสธบนกางเขน	 และให้เขา 

น้อมรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงยอมรับอันเนื่องมาจาก

กางเขน	 เพราะกางเขนเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมทุก

ประการ

	 ถ้าท่านแสวงหาแบบอย่างความรัก	 ไม่มีความ 

รักใดย่ิงใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย

และพระคริสตเจ้าก็ทรงกระทำาเช่นนี้บนกางเขนถ้า

พระองค์ทรงพลีพระชนมชีพเพื่อเรา	 ก็คงไม่น่าจะหนัก- 

หนาเกินไปที่เราจะรับทนความชั่วร้ายไม่ว่าชนิดใด

ก็ตาม	เพราะเห็นแก่พระองค์

	 ถ้าท่านแสวงหาแบบอย่างความเพียรอดทน	

ท่านจะไม่พบแบบใดได้ดีกว่าบนไม้กางเขน	ความพากเพียร

ที่ยิ่งใหญ่	 จะรักกันได้ด้วย	 2	 สิ่ง	 กล่าวคือ	 เมื่อเรารับ

ทรมานตามด้วยความเพียรอดทนหรือเมื่อเรารับทนส่ิง

ที่เราอาจหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่หลีกเลี่ยง	 ยังพร้อมที่จะรับ

ทนพระคริสตเจ้าทรงรับทรมานอย่างใหญ่หลวงและด้วย

ความเพียรอดทนบนไม้กางเขน	 เพราะเมื่อพระองค์ทรง

รับทนทรมานนั้น	พระองค์ไม่ทรงเกรี้ยวกราดขู่เข็ญผู้ใด	

แต่ทรงยอมให้พวกเขาพาตัวไปยังที่ประหารเหมือนลูก

แกะ	โดยไม่ปริปากบ่นเลย	ฉะนั้น	ความเพียรอดทนของ

พระคริสตเจ้าบนกางเขน	จึงยิ่งใหญ่ยิ่งนัก	นักบุญเปาโล

ยังได้บอกว่า	 ให้เราวิ่งด้วยความอดทนในการแข่งขันซึ่ง

กำาหนดไว้สำาหรับเรา	เราจงอย่าละสายตาจากพระเยซูเจ้า	

ผู้ทรงเป็นผู้นำาในความเชื่อ	 และทำาให้ความเชื่อของเรา

นั้นถึงขั้นสมบูรณ์	 เพื่อเราจะได้ซึ่งความยินดีในอนาคต	

พระองค์ได้ทรงรับทนทรมานบนไม้กางเขน	 ไม่เกรงจะ

ต้องรับความอับอาย	

	 ถ้าท่านแสวงหาแบบฉบับความสุภาพก็จง

มองผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน	 เหตุว่าพระเจ้าทรงเติมเต็ม	

พระเจ้าทรงเต็มใจให้ปอนทิอัส	 ปิลาต	 ตัดสินประหาร

ชีวิตของพระองค	์

	 ถ้าท่านแสวงหาชีวิตแบบความนอบน้อม 

เชื่อฟัง	 จงติดตามพระองค์ผู้ทรงนอบน้อมต่อพระบิดา

เจ้าจนยอมตาย	เพราะโดยความไม่นอบน้อมเชื่อฟังของ

คนๆ	 เดียว	 คือ	 อาดัม	 เป็นเหตุให้มนุษย์มากมายเป็น

คนบาปฉันใด	โดยความนอบน้อมของพระเยซูคริสตเจ้า

ก็ทำาให้มนุษย์มากมายคืนดีกับพระเจ้าได้ฉันนั้น

	 ถ้าให้แสวงหาแบบอย่างท่ีสอนให้ท่านรู้จัก 

สละส่ิงฝ่ายโลก	 เดินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์

ของบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย	ซึ่งขุมทรัพย์แห่งปรีชาญาณ 

และความรู้ซ่อนอยู่ในพระองค	์ แต่พระองค์ทรงยอม

เปลือยเปล่าอยู่บนกางเขน	 รับการเยาะเย้ย	 การถม

น้ำาลายรด	 รับการโบยตี	 สวมมงกุฎหนาม	 และในที่สุด	

รับน้ำาส้มมาเสวยต่างเครื่องดื่ม	 ดังนั้น	 จงอย่าได้ติดใจ

กับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา	 และความร่ำารวยเลย	 เหตุ

ว่าพวกทหารได้แบ่งเสื้อผ้าของพระองค	์ จงอย่าได้

แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียง	 เหตุว่าพระองค์ได้รับแต่คำา 

สบประมาทและการถูกโบยตี	 จงอย่าแสวงหายศถา

บรรดาศักดิ์	 เหตุว่าพวกเขาได้ขัดหนามเป็นมงกุฎนำามา

วางบนศีรษะของเรา	จงอย่าได้ปรารถนาที่จะรับประทาน

อาหารที่มีรสเลิศ	 เหตุว่าเมื่อเรากระหายพวกเขาได้ส่ง 

น้ำาส้มให้เราดื่ม	

	 พี่น้องนักบวชผู้รับเจิมทุกท่าน	 จุดต่างกัน

ระหว่างเรากับพระเยซูในการฝึกปฏิบัติในคุณธรรม

ต่างๆ	 ตามแนวทางกางเขนของพระเยซูเจ้า	 ก็คือ	

สำาหรับพระเยซูพระองค์ทรงจ่ายสดท้ังหมดในงวดเดียว	

แต่สำาหรับเรา	 พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราให้จ่ายผ่อน

ส่งวันละวันตลอดชีวิตของเรา	อาแมน”

	 หลังจากบทเทศน์	 เป็นการรื้อฟื้นปฏิญาณตน

ของผู้ปฏิญาณครบ	50	40	25	ปี	และนักบวชทุกท่าน	

จากนั้น	ผู้ปฏิญาณครบ	50	40	25	ปี	ได้ถวายเทียนแด่

แม่พระ

	 หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล	 ตัวแทนสภาภิบาล	

กล่าวขอบคุณประธานและมอบของที่ระลึก	 จากนั้น	 

คุณแม่เชลียง เวชยันต์ รองอธิการสหพันธ์นักบวช	ได้

กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิญาณครบ	

50	40	25	ปี	จากนั้น	พระคุณเจ้ากล่าวแสดงความยินดี	

และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ปฏิญาณ

	 จากนั้น	เป็นการเสกพระรูปนักบุญโทมัส	อไคว- 

นัส	สวดภาวนา	และถวายช่อดอกไม	้

	 ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อ	 “แนวทางฟื้นฟ ู

ชีวิตนักบวช	 ในปีนักบวช	 ค.ศ.	 2015”	 โดยม ี

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช แมร์มีเรียม 

กิจเจริญ	ผู้แทนนักบวชหญิง	คุณพ่อบัญชา อภิชาต- 

วรกุล ผู้แทนนักบวชชาย	อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียร-

วิเชียรฉาย	 ผู้แทนฆราวาสชาย	 คุณศรินธร เมธีวัช- 

รานนท์ ผู้แทนฆราวาสหญิง	 โดยมคีุณพ่อจิตตพล 

ปลั่งกลาง	 เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 พร้อมด้วยนักบวช

คณะต่างๆ	 เข้าร่วมฟังการเสวนาในวันนี	้ ที่โรงเรียน

นานาชาติ	 ร่วมฤดี	 และช่วงท้ายการเสวนามีการเฝ้า

ศีลมหาสนิทและอวยพรศีลมหาสนิทร่วมกัน	 ท้ายที่สุด	 

คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา	กล่าวปิดงาน

รายนามฉลองการปฏิญาณตน

ฉลอง 60 ปี

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เซอร์เมลานี	ธำารงธรรมวงศ์

ฉลอง 50 ปี

คณะพระมหาไถ่

คุณพ่อไพโรจน์	สมงาม

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เซอร์ไอรีน	ชำานาญธรรม

เซอร์เจมมา	ศิริธนานนท์

เซอร์เอมมา	ผิวเกลี้ยง

เซอร์มารี	เซเวียร์	โรซาร์พิทักษ์

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ซิสเตอร์สนอง	ค้าแหวน

ซิสเตอร์วิภา	วิวัฒนมนตรี

ซิสเตอร์สุรัชนี	เล้าวงศ์

ซิสเตอร์ประเทือง	ตรีมรรคา

ซิสเตอร์อนงค์	สุขสุถ้อย

ซิสเตอร์ระเบียบ	ยั่งยืน

ฉลอง 25 ปี 

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เซอร์ชานแนต	กาญจนทรางกูล

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

ซิสเตอร์สุณีย์	บุญช่วย

ซิสเตอร์สุชาตรี	กิจประเสริฐ

คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

ซิสเตอร์เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู	 มลิวัลย์	 จำารัส- 

ธรางกูล

คณะโดมินิกัน 

Sr.	Marissa	Alila,	OP

 รายงานโดยคุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ

โอกาสฉลองครบ		50		ปี		โรงเรียนพระกุมาร

เยซูวิทยา		เมื่อวันเสาร์ที่	14	ธันวาคม	2013	ที่วัดราชินี

แห่งสันติสุข	 	 สุขุมวิทซอย	 101	 	 กรุงเทพฯ	 	 และตัด

ริบบิ้นปล่อยลูกโป่งเปิดงานภายในบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา	 ได้ก่อตั้งขึ้นในปี	

พ.ศ.	 2506	 เปิดสอนหลักสูตรเลขานุการภาษาอังกฤษ	

ตั้งอยู่เลขที่	 763	 สุขุมวิท	 101	 พระโขนง	 กรุงเทพฯ	

เพื่อให้การศึกษาอบรมเด็กหญิงที่ปรารถนาที่จะเรียนรู้ 

และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ	และ

(อ่านต่อหน้า	16)
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ความเป็นประกาศกในโลกปัจจุบันของพระศาสนจักร

คาทอลิก

	 ครั้งน้ีขอหยุดเล่าเรื่องประกาศกไว้ก่อนนะ

ครับ	 มีข่าวน่าสนใจ	 2	 ชิ้นมานำาเสนอข่าวแรกเป็นเรื่อง

น่าแปลกใจว่าในยุคปัจจุบันยังมีมิสชันนารีเดินทาง

ข้ามน้ำาข้ามทะเลไปแพร่ธรรมโดยการไปดำาเนินชีวิต

เป็นประจักษ์พยาน	 แต่คราวนี้ไปกันทั้งครอบครัวเป็น

จำานวนนับร้อยครอบครัว...	น่าสนใจมากเลยครับ

กลุ่มวิถีคริสตชน เข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

	 วันเสาร์ที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2014	 สมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิส	ทรงอวยพรแก่	174	ครอบครัว	ที่เป็น

สมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชน	 และจะลาจากบ้านเกิดไปเป็น

มิสชันนารีในทวีปเอเชียและแอฟริกาครอบครัวเหล่านี้

จะประกอบด้วย	 อาสาสมัครประกอบพันธกิจนำาพระ- 

วรสารไปยังนานาชาติจำานวน	 40	 แห่ง	 และเดินทางไป

ประจำาอยู่ในประเทศที่พระศาสนจักรเป็นชนส่วนน้อย	

ประกอบด้วยประเทศ	 เช่น	 มองโกเลีย	 จีน	 ไต้หวัน	

แต่ละแห่งที่ไปตั้งอยู่จะม	ี3	ครอบครัว	พร้อมลูกๆ	ของ

พวกเขา	 ยังมีทั้งพระสงฆ์	 สามเณร	 สตรีโสดอีก	 2	 คน	

ทั้งหมดประมาณ	 30	 ถึง	 40	 คนต่อหน่วยแต่ละแห่ง

สมเด็จพระสันตะปาปา	 ยังจะทรงอวยพรครอบครัวที่มา 

ร่วมสมทบอีก	 240	 ครอบครัวที่จะร่วมเดินทางไป

ประกอบพันธกิจธรรมทูตแพร่ธรรมในครั้งนี้ด้วย

	 สำานักวาติกันประมาณว่าจะมีสมาชิกจาก	กลุ่ม

วิถีคริสตชนทั้งหมดจำานวน	 10,000	 คน	 รวมทั้งผู ้

ก่อตั้ง	นายกิโก อาร์กูเอโล นายคาร์เมน เฮอร์นันเดซ 

และคุณพ่อมารีโอ แปซซี	และสมาชิกล่าสุด	40	หน่วย

ที่จะเดินทางไป	 	 	 จำานวนสมาชิกกลุ่มวิถีคริสตชนเพื่อ

เข้าไปยังนานาชาติ	 จะเพิ่มเป็น	 92	หน่วย	ที่ตั้งทำางาน

อยู่ทั่วโลก	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)  

ค ร อ บ ค รั ว ก ลุ่ ม

วิ ถี ค ริ สตชน ท่ีจะ 

เ ดิ น ท า ง ไ ป เ ป็ น 

มิ ส ชั น น า รี ยั ง ที่

ต่างๆ	ทั่วโลก

 ข่าวที่สอง เป็นข่าวที่น่าสนใจท่าทีของพระ-

ศาสนจักรที่กล้าตอบอย่างมั่นใจและยืนยันดำารงคำาสอน 

อันถูกต้องเรื่องการทำาแท้ง	 แม้คณะกรรมการแห่งสห- 

ประชาชาติดูเหมือนจะพยายามก้าวก่ายเข้ามาถึงเรื่อง

คำาสอนอันสำาคัญนี้ของพระศาสนจักรคาทอลิก...

องค์การสหประชาชาติเรียกร้อง

สำานักวาติกัน

ให้ดูแลทำาอย่างมีขั้นตอนชัดเจน

ต่อกรณีความผิด

ในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

จนกระทั่งถึงกับควรเปลี่ยนแปลง

หลักคำาสอนพระศาสนาคาทอลิก 5	 กุมภาพันธ์	 2014	 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)	 คณะ

กรรมการเพื่อปกป้องเด็กขององค์การสหประชาชาติได้

ออกข้อสรุปต่อรายงานของสำานักวาติกันกรณีจัดการ

การล่วงละเมิดทางเพศ	 ข้อสรุปนี้ได้เรียกร้องให้สำานัก

วาติกันมีทัศนะท่ีเข้มงวดกวดขันและขั้นตอนชัดเจนใน

รายงาน	 แต่คณะกรรมการมีความพยายามที่จะยกเลิก

คำาสอนบางอย่างโดยเรียกร้องสำานักวาติกันให้ทบทวน

คำาสอนเกี่ยวกับการทำาแท้งหรือกรณีรักร่วมเพศ	 และตั้ง

ข้อสังเกตว่าดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในคำาสอน

เหล่านี้เลย

 l	 จุดเศร้าใจอื่นๆ	ก็คือ			มีรายการต่างๆ 

ของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี	้ ที่บอกว่าท่ามกลาง

การส่งผลต่อครอบครัวคาทอลิก	 สันตะสำานักก็ยังคงไม่

รับมาตราการทางโลกเพ่ือป้องกันความรุนแรงท่ีจะเกิด

ขึ้นต่อครอบครัว

 l	 ในหัวข้อการล่วงละเมิดทางเพศ	

คณะกรรมการเห็นชอบแห่งสหประชาชาติกลับยกอ้าง

หลายกรณีที่เคยรับรู้กันในทางสาธารณะ	ซึ่งนำามาใช้โดย 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และสมเด็จ

พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16	 ที่ทรง

พยายามเข้มงวดกับการปกป้องผู้น้อย

 l	 ในการตอบข้อเรียกร้องนี้	สันตะสำานัก 

ได้ออกแถลงการณ์ว่าจะไม่มีอะไรต้องพิจารณาทบทวน

รายงานเหล่านี้ใหม่	 แต่รู้สึกเสียใจที่เห็นในบางจุดของ

การสรุปให้ข้อสังเกตว่าเป็นเหมือนการแทรกแซงข้อ 

คำาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกในเรื่องศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล	 และในเรื่องเสรีภาพ

การดำาเนินงานของพระศาสนา

 l	 ในแง่บวก	-	คณะกรรมการได้ตอบรับ 

การตัดสินใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ที่จะ

ให้มีคณะกรรมการจัดการกรณีล่วงละเมิดทางเพศใน

ฝั่งของสมณะ	 เพื่อจะทำางานร่วมกับผู้มีอำานาจหน้าที่

ท้องถ่ินฟ้องร้องต่อผู้ต้องหาและเพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็น

เหยื่อ

นายกิโก	 อาร์กูเอโล	 หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มวิถีคริสตชน	

(Neocathecumenal	 Way)	 ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระ-

สันตะปาปาฟรังซิส

พระอัครสังฆราชซิลวาโน	โทมาสซ	ี(คนซ้ายมือ)	ผู้แทน

จากสำานักวาติกันและมงซินญอร์ชาร์ลส์	ชลิคลูนา	พระ-

สมณทูตแห่งวาติกันประจำาองค์การสหประชาชาติหรือ

ยูเอ็น	 ขณะกำาลังเตรียมรับฟังข้อสรุปจากคณะกรรมการ

สหประชาชาติที่ให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานเรื่องล่วงละเมิด

ทางเพศของสำานักวาติกัน
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คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

มีใครอีกไหม?

“ถ้าทำาได้นะหรือ ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้น สำาหรับผู้ที่มีความเชื่อ” 

(มาระโก 9:23)

บทอธิษฐานภาวนา

มีเรื่องตลกที่เล่าต่อๆ	กันมาว่า	ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าผา	ทันใดนั้น

ผาก็พังลงมา	ขณะที่เขาตกลงไป	เขาก็ไปติดอยู่กับต้นไม้เล็กๆ	ต้นหนึ่ง	เขายึด

มันไว้แน่นพลางร้องตะโกนออกมาว่า	 “ช่วยด้วย!	 มีใครอยู่ที่นี่บ้างไหม?”	 มี

เสียงดังตอบมาว่า	“มี	 เราช่วยเจ้าได้	 เราคือพระเจ้า”	ชายคนนั้นตอบว่า	“โยน

เชือกมาให้ผมด้วย”	 “เราไม่มีเชือก”	 พระเจ้าตรัสตอบเขา	 “ปล่อยมือ	 แล้วเรา

จะช่วยเจ้าเอง	ไว้ใจในเราเถิด”	ชายคนนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่ง	แล้วตะโกนเสียงดังว่า	

“ข้างบนนั้นมีใครอีกไหม?”

ในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้	 เราคงวาดภาพบิดาของ

เด็กที่ถูกผีสิง	 เขาคงเห็นว่าพวกสาวกใช้การไม่ได	้ ทำาอะไรก็ไม่เป็น	 รวมทั้ง

พวกฟาริสีที่ท้าทายพวกเขา	ซึ่งพาดพิงไปถึงพระอาจารย์ของพวกเขา	คือพระ

เยซูเจ้าพระองค์เอง	 เราอาจวาดภาพว่าชายผู้นั้นคงคิดในใจว่า	 “พวกนี้ไม่ได้

ความ	อาจารย์คนนี้คงจะดีกว่า”	พระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมาระโก 

ได้กล่าวถึงอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำาก่อนหน้านี้	 เหตุว่าพระองค์เป็น

ที่รู้จักทั่วไปในแถบนั้น	 ดังนั้น	 พระองค์จึงทรงสะดุดพระทัยที่พวกเขาไม่มี

ความเชื่อ	แม้บิดาของเด็กคนนั้นก็ยังไม่เชื่อโดยสิ้นเชิง	แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรง

ท้าทายเขา	 เขาจึงตอบพระองค์อย่างตรงไปตรงมาว่า	 เขายังสองจิตสองใจ	 แต่

บทอธิษฐานภาวนาวอนขอให้มีความเชื่อมากขึ้นได้รับการตอบสนอง	 ลูกชาย

ของเขาได้รับการรักษาให้หาย	

บางครั้งเราก็อาจจะเหมือนกับบิดาของเด็กคนนั้น	กล่าวคือเชื่อแต่ไม่

เชื่อมั่นเสียทีเดียว	หากเรานำาเอาคำาอธิษฐานภาวนาของบิดาของเด็กคนนั้นมา

เป็นของเรา	พระเยซูเจ้าคงจะทรงตอบสนองคำาอธิษฐานภาวนาของเราแน่ๆ

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า	พระองค์ทรงสอนให้พวกลูกได้รู้ถึงข้อเท็จจริงว่า

พระองค์คือผู้ใด	และทรงสามารถกระทำาอะไรได้บ้าง	

แต่ลูกก็ยังสงสัยต่อไปอีก	โปรดเพิ่มพูนความเชื่อของลูก	

จนลูกสามารถกล่าวกับพระองค์ด้วยความแน่ใจว่า	

“ลูกเชื่อพระเจ้าข้า”	อาแมน

เธอคือความสุข

 ทุกวันนี้การเดินทางด้วยรถราสะดวก
	 ถึงแม้ถนนหนทางมีน้อยกว่าจำานวนยานพาหนะ
	 จนแทบต้องแย่งชิงพื้นที่ถนนกัน
	 ค่อยขยับไปข้างหน้าแทบเต่าเดินแซงได้
	 อดสับสนไม่ได้ว่านำารถมาจอดหรือมาว่ิงบนถนนกันแน่
	 หนักเข้าก็ได้แต่นั่งมองหน้าคนขับคันซ้ายคันขวา
	 ถึงขนาดจำาหน้าตากันได้เหมือนเพื่อนซี้ร่วมทาง
	 กระนั้นก็ตามที
	 มีปั๊มน้ำามันให้แวะเวียนพักรถพักคนได้ตลอดทาง
	 แต่ละแห่งกว้างขวางสะอาดตกแต่งบริเวณงดงามร่มรื่น
	 มีน้ำามันให้เติมมีร้านสะดวกซื้อให้แวะจับจ่าย
	 หลายแห่งมีร้านรวงห้องอาหารเป็นเรื่องเป็นราว
	 ที่ขาดไม่ได้คือห้องน้ำาทั้งสะอาดทั้งกว้างใหญ่ทั้งเพียงพอ
	 แค่เสยหัวรถเข้าซองก็เตรียมสบายใจสบายกายได้แล้ว
	 ต่างกับก่อนนี้
	 เดินทางไปไหนทีต้องทำาใจ
	 ปั๊มน้ำามันมีไม่มากต้องคำานวณต้องเผื่อหน้าเผื่อหลัง
	 หากไม่มั่นใจก็ต้องมีถังน้ำามันสำารองไว้ต่างหาก
	 จะเข้าห้องน้ำาทีต้องขอใช้ของเจ้าของปั๊ม
	 ต่อมาก็มีการสร้างห้องน้ำาไว้บริการอย่างเสียไม่ได้
	 สภาพห้องน้ำาอีกทั้งความสะอาดก็แบบเสียไม่ได้
	 คนที่ต้องใช้ก็ใช้อย่างเสียไม่ได้...

	 ค่ำาวันอาทิตย์นั้น
บริเวณปั๊มน้ำามันริมทางด่วนมากด้วยรถราสลับกันเข้าจอด

	 คนเดินเข้าออกห้องน้ำาแทบไม่ขาดสาย
	 ต่างรีบเร่งทำาธุระแวะซื้ออาหารซื้อน้ำาดื่ม

แทบไม่สังเกตการเคลื่อนไหวบริเวณร้านลูกชิ้นปิ้ง
	 ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับห้องน้ำาเกี่ยวกับร้านรวงที่เรียงรายเป็นทิวแถว
	 หากแต่เป็นการเต้นของเด็กหญิงน้อยตัวเพรียวบาง
	 มือน้อยๆ	ที่ขยับเป็นจังหวะไปตามปากขมุบขมิบ
	 ฝีปากยิ้มระรื่นสีหน้าเริงร่าอินกับท่วงทีแห่งทำานองเพลง

สลับปรบมือเป็นระยะแทนผู้ชมที่ไม่มีตัวตน
ก่อนจะเริ่มทุกอย่างใหม่...อีกเพลง...อีกรอบ
พร้อมเปลี่ยนที่เปลี่ยนเวทีแสดง
จากด้านข้างร้านลูกชิ้นปิ้งไปหน้าทางเดินเข้าออกห้องน้ำา
เธอแสดงของเธอไปไม่สนใจว่าใครดูใครติดตาม
สำาหรับคนอื่นที่นั่นเป็นทางผ่านไปผ่านมา
สำาหรับเธอที่นั่นคือเวทีการแสดง
สำาหรับคนอื่นเธอยืนอยู่นั่นเหมือนไม่มีตัวตน
สำาหรับเธอที่นั่นเธอกำาลังอยู่ต่อหน้าคนดูนับร้อยนับพัน
สำาหรับคนอื่นช่วงเวลานั้นคือความเร่งรีบแห่งการเดินทาง
สำาหรับเธอช่วงเวลานั้นคือความสุนทรีล้นด้วยอารมณ์ศิลปิน
สำาหรับคนอื่นตัวอยู่ที่นั่นแต่ใจจดจ่ออยู่ที่ปลายทาง
สำาหรับเธอตัวอยู่ที่นั่นใจอยู่ที่นั่นเต็มร้อย
สำาหรับคนอื่นฝีเท้าเร่งรีบบ่งบอกความกังวลการคาดการณ์
สำาหรับเธอเท้าที่เต้นร่ำาบอกความสุขความหรรษาเริงร่า
ที่แน่ๆ	เธอดูจะย้ำาบอกโดยนัยยะ
ความสุขอยู่ที่ใจอยู่ในตัวอยู่ในอารมณ์แต่ละคน
ทุกคนมีอยู่พร้อมเพื่อจะเป็นสุขได้ตามต้องการ
เพราะเป็นสุขได้ไม่ยากหากรู้จักเข้าสู่ตนเอง
ตราบใดที่ยังต้องการคนอื่นสิ่งอื่นสถานการณ์อื่นเพื่อเป็นสุข
ตราบนั้นก็ยังเข้าไม่ถึงความสุขแท้อยู่ดี
เพราะเป็นความสุขที่เริ่มจากความต้องการเริ่มจากการขาด
ส่วนที่ขาดส่วนที่ยังต้องการนั่นแหละคือความทุกข์	
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พระสมณสาส์น เตือนใจ
ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
EVANGELII GAUDIUM
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม แปล

(อ่านต่อหน้า	8)

1. ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร เติมเต็มจิตใจ

และชีวิตทั้งชีวิตของบรรดาผู้ที่พบพระเยซูเจ้า	 บรรดา 

ผู้ที่ยอมให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด	ย่อมเป็นอิสระ

จากบาป	ความโศกเศร้า	ความว่างเปล่าภายในจิตใจ	และ

ความโดดเดี่ยว	 ความชื่นชมยินดีนี้บังเกิดขึ้น	 และเกิด

ขึ้นใหม่เสมอพร้อมกับพระเยซูเจ้า	 	 ในพระสมณสาส์น 

เตือนใจนี้	 ข้าพเจ้าปรารถนาเขียนถึงบรรดาคริสตชนผู้

ซื่อสัตย์	 เพื่อเชื้อเชิญทุกคนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศ 

พระวรสารครั้งใหม่	 ซึ่งเน้นถึงความชื่นชมยินดี	 และ

แสวงหาหนทางการก้าวเดินของพระศาสนจักรใน

อนาคต	

I. ความชื่นชมยินดีที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ และที่แบ่งปันกัน

ได้ 

2. อันตรายใหญ่หลวงของโลกปัจจุบัน	 ซึ่งเสนอการ

บริโภคที่หลากหลายและน่าวิตกกังวลนั้น	 เป็นความ

อ้างว้างที่น่าเศร้าของปัจเจกบุคคล	 ซึ่งเกิดจากจิตใจที่

ละโมบและพึงพอใจ	 การแสวงหาความสุขแบบผิวเผิน

ที่เกินพอดี	 และมโนธรรมที่ด้านชา	 เมื่อชีวิตภายในปิด

ขังตนเองอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัว	 ก็ย่อมไม่มีที่ว่าง

สำาหรับผู้อื่นอีกต่อไป	คนยากไร้เข้ามาไม่ได	้เราไม่ได้ยิน

เสียงของพระเจ้าอีกต่อไป	และเราไม่รู้สึกถึงความชื่นชม

ยินดีอันอ่อนหวานในความรักของพระองค์อีกต่อไป	

ความกระตือรือร้นที่จะกระทำาความดีจืดจางไป	 แม้แต่

ผู้ที่เชื่อก็ตกอยู่ในอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและ

ต่อเนื่อง	 ผู้คนจำานวนมากตกเป็นเหยื่อ	 และกลายเป็น

บุคคลที่โกรธง่าย	 ไม่เคยพึงพอใจ	 และไร้ชีวิตชีวา	 	 ซึ่ง

มิใช่เป็นการเลือกชีวิตที่สมศักดิ์ศรีและเต็มเปี่ยม	 มิใช่

ความปรารถนาของพระเจ้าสำาหรับเรา	 และมิใช่ชีวิตใน

พระจิตเจ้าที่มีต้นธารในพระทัยของพระเยซูเจ้า	 ผู้ทรง

กลับคืนพระชนมชีพ	

3. ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญคริสตชนแต่ละคนในวันนี	้ ไม่

ว่าจะอยู่ที่ใดหรือในสถานการณ์ใด	 ให้ฟื้นฟูการพบกับ

พระเยซูคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัว	 หรืออย่างน้อยให้

ตัดสินใจที่จะพบและแสวงหาพระองค์เสมอในแต่ละวัน	

ไม่มีเหตุผลใดที่บุคคลหนึ่งจะคิดว่าคำาเชื้อเชิญนี้มิใช่

สำาหรับเขา	 เพราะ	 “ไม่มีบุคคลใดถูกกีดกันจากความ

ชื่นชมยินดีที่พระคริสตเจ้าทรงนำามาให้เรา”	(1)	พระเจ้า

จะไม่ทรงทำาให้บุคคลที่ยอมเสี่ยงต้องผิดหวัง	 และเมื่อ

บุคคลหนึ่งเริ่มต้นก้าวเข้าหาพระเยซูเจ้า	 เขาจะค้นพบ

ว่า	 พระองค์ทรงคอยให้เขามาหาพระองค์ด้วยพระกรที่

เปิดกว้างอยู่แล้ว	 เป็นช่วงเวลาที่เราจะทูลพระเยซูเจ้าว่า	

“ข้าแต่พระเจ้า	 ลูกผิดพลาดไปแล้ว	 ลูกได้หนีจากความ

รักของพระองค์ในลักษณะ

ต่าง	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ลูก

มาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อ

รื้อฟ้ืนพันธสัญญาของลูกกับ

พระองค	์ลูกต้องการพระองค	์

ขอโปรดทรงไถ่กู้ลูกอีกคร้ัง

หนึ่ง	 พระเจ้าข้า	 โปรดรับ

ลูกเข้าสู่อ้อมพระกรแห่งการ

ช่วยให้รอดของพระองค์อีก

ครั้งหนึ่ง”	 เป็นเรื่องดีสำาหรับ

เราท่ีจะกลับมาหาพระองค์	

เมื่อเราหลงทาง	 ข้าพเจ้าขอ

ย้ำาอีกครั้งว่า	 พระเจ้าไม่เคย

ทรงอ่อนล้าที่จะให้อภัย	 เป็น

เราเองที่อ่อนล้าที่จะขอพระ

เมตตาจากพระองค	์พระองค์

ผู้ทรงเช้ือเชิญเราให้ยกโทษ	

“เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”	 (มธ	

18:22)	 ทรงเป็นแบบอย่างแก่เรา	 พระองค์ทรงให้อภัย

เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง	 พระองค์ทรงกลับมาแบกเราขึ้นบน

บ่าของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า	 ไม่มีใครสามารถมาเอา

ศักดิ์ศรีที่เราได้รับจากความรักอันมั่นคงและไม่สิ้นสุด

ของพระองค์ไปจากเราได	้พระองค์ทรงให้เราเงยหน้าขึ้น

และเริ่มต้นใหม	่ ด้วยความรักอันอ่อนโยนที่ไม่เคยทำาให้

เราผิดหวัง	 และทำาให้เรามีความชื่นชมยินดีเสมอ	 ขอ

ให้เราอย่าหนีไปจากการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของ

พระเยซูเจ้า	 อย่าปล่อยให้ตนเองเป็นผู้พ่ายแพ	้ ไม่มีสิ่ง

ใดสำาคัญยิ่งไปกว่าชีวิตของพระองค์ที่ทรงผลักดันเราไป

ข้างหน้า	

4. พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมประกาศถึงความชื่นชม 

ยินดีแห่งความรอด ซึ่งจะสมบูรณ์ในสมัยของพระเมส- 

สิยาห	์ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ที่ผู้คน

รอคอย	 และท่านแสดงความเคารพด้วยความชื่นชม

ยินดีว่า	 “พระองค์ทรงเพิ่มจำานวนประชากร	 ทรงเพิ่ม

ความชื่นบานของเขา”	(อสย	9:2)	และท่านประกาศกให้

กำาลังใจประชากรชาวศิโยน	 ในการต้อนรับพระเจ้าด้วย

บทเพลง	 “จงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน” 

(อสย	12:6)	สำาหรับผู้ที่ได้พบพระเจ้า	ณ	ขอบฟ้า	ท่าน

ได้เช้ือเชิญให้เขากลับใจกลายเป็นผู้ส่งสารสำาหรับผู้อ่ืน	

“ท่านผู้นำาข่าวดีมายังศิโยนเอ๋ย	 จงขึ้นไปบนภูเขาสูงเถิด	

ท่านผู้นำาข่าวดีมาให้กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย	 จงร้องตะโกนให้

สุดเสียงเถิด”	 (อสย	 40:9)	 สิ่งสร้างทั้งมวลต่างมีส่วน

ร่วมในความชื่นชมยินดีแห่งความรอดนี	้ “ท้องฟ้าเอ๋ย	

จงโห่ร้องด้วยความยินดี	 แผ่นดินเอ๋ย	 จงชื่นชมเถิด	

ภูเขาทั้งหลาย	 จงโห่ร้องด้วยความยินดี	 เพราะองค์พระ

ผู้เป็นเจ้าทรงปลอบโยนประชากรของพระองค	์ และทรง

สงสารผู้มีความทุกข์”		(อสย	49:13)	

	 เม่ือประกาศกเศคาริยาห์ได้เห็นวันของพระเจ้า	

ท่านได้เชิญชวนให้โห่ร้องต้อนรับกษัตริย์ผู้ เสด็จมา	

“ทรงถ่อมพระองค์และประทับบนหลังลา”	 “ธิดาแห่งศิ-

โยนเอ๋ย	 จงร่าเริงอย่างยิ่ง	 ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย	 จงโห่

ร้องด้วยความยินดีเถิด	ดูซิ	กษัตริย์ของท่านกำาลังเสด็จ

มาหาท่าน	 พระองค์ทรงเที่ยงธรรม	 และทรงชัยชนะ” 

(ศคย	 9:9)	 อย่างไรก็ตาม	 คำาเชื้อเชิญที่แพร่ขยายมาก

ที่สุด	 น่าจะเป็นคำาเชื้อเชิญของประกาศกเศฟันยาห์	 ซึ่ง 

แสดงให้ เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางอัน

สว่างไสวของงานฉลอง	 และความชื่นชมยินดีที่ต้องการ

สื่อสารเสียงร้องแห่งความรอดนี้แก่ประชากรของ

พระองค์	 ให้เราอ่านข้อความที่เติมเต็มชีวิตของข้าพเจ้า

อีกครั้ง	 “องค์พระผู้เป็นเจ้า	 พระเจ้าของเจ้า	 ทรงอยู่ใน

เจ้า	 ทรงพระอานุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้น	 พระองค์

จะทรงยินดีเพราะเจ้า	 จะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรัก	 จะ

ทรงโห่ร้องด้วยความยินดี”	 (ศฟย	 3:17)	 ความยินดีนี้

มีอยู่ในสิ่งเล็กน้อยของชีวิตประจำาวัน	 เป็นเสมือนการ

ตอบรับคำาเช้ือเชิญท่ีเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าพระ

บิดา	 	 “ลูกเอ๋ย	 จงอยู่ดีกินดีเท่าที่ทำาได้	 ...อย่ามีใจแคบ

ที่จะให้ความสุขแก่ตนในวันนี้”	(บสร	14:11,14)	เบื้อง
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หลังพระวาจานี้	มีความรักอันอ่อนโยนของผู้เป็นบิดา	

5.	 พระวรสารซึ่งส่องสว่างพระสิริรุ่งโรจน์แห่งกางเขน

ของพระคริสตเจ้า	 เชื้อเชิญเราให้มีความชื่นชมยินดี	 ซึ่ง

ขอยกตัวอย่างเพียงบางประการ	 “จงยินดีเถิด	 ท่านผู้ที่

พระเจ้าโปรดปราน	พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”	(ลก	1:28)	

การเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธของพระนางมารีย์	 ทำาให้

ยอห์นโลดเต้นด้วยความยินดีในครรภ์ของมารดา	(เทียบ	

ลก	 1:41)	 ในบทเพลงของพระนางมารีย์	 พระนางร้อง

สรรเสริญว่า	“จิตใจของข้าพเจ้า				ชื่นชมยินดีในพระเจ้า 

พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า”	 (ลก	 1:47)	 เมื่อพระเยซูเจ้าทรง 

เริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ยอห์นประกาศว่า	 “ข้าพเจ้า

มีความยินดีเช่นน้ี	 และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์”	

(ยน	 3:29)	 พระเยซูเจ้าพระองค์เอง	 “ทรงปลาบปลื้ม

พระทัยเดชะพระจิตเจ้า”	 (ลก	 10:21)	 ข่าวสารของ

พระองค์เป็นที่มาแห่งความยินดี	 “เราบอกเรื่องเหล่านี้

แก่ท่านทั้งหลายแล้ว	 เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับ

ท่าน	 และความยินดีของท่านจะสมบูรณ์”	 (ยน	 15:11)	

ความยินดีแบบคริสตชนเช่นนี้	 พลุ่งขึ้นมาจากต้นธาร

แห่งพระทัยของพระองค์ที่เปี่ยมล้น	พระองค์ทรงสัญญา

แก่สานุศิษย์ว่า	 “ท่านจะเศร้าโศก	 แต่ความเศร้าโศก

ของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดี”	 (ยน	 16:20)	 และ

พระองค์ทรงย้ำาว่า	 “เราจะเห็นท่านอีก	 และใจของท่าน

จะยินดี	 ไม่มีใครนำาความยินดีไปจากท่านได้”	 (ยน	

16:22)	 ต่อมา	 สานุศิษย์เห็นพระองค์ทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพ	“ก็มีความยินดี”	 (ยน	20:20)	หนังสือกิจการ

อัครสาวกเล่าว่า	ในคริสตชนกลุ่มแรกนั้น	พวกเขา	“ร่วม

กินอาหารด้วยความยินดี”	(กจ	2:46)	ณ	ที่ซึ่งสานุศิษย์

เดินทางผ่านไป	 “ประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่าง

มาก”	 (กจ	8:8)	และในการถูกเบียดเบียนข่มเหง	พวก

เขา	“ต่างมีความชื่นชม”	(กจ	13:52)	ขันทีคนหนึ่งเพิ่ง

ได้รับศีลล้างบาป	 เขา	 “เดินทางต่อไปด้วยความยินดี” 

(กจ	 8:39)	 และพัศดีผู้คุม	 “มีความยินดีพร้อมกันทั้ง

ครอบครัว	ที่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า”	(กจ	16:34)	และ

เพราะเหตุใดเล่า	 เราจึงไม่เข้าสู่สายธารแห่งความชื่นชม

ยินดีนี้ด้วยเช่นกัน	

6.	 มีคริสตชนบางคนที่ดำาเนินชีวิตเหมือนเป็นมหาพรต

ที่ไม่มีปัสกา	 อย่างไรก็ตาม	 ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า	 ใน

ชีวิต	 ความยินดีนี้มิได้แสดงออกมาในลักษณะเดียวกัน

ตลอดเวลา	 โดยเฉพาะเวลาท่ีมีความทุกข์ยากใหญ่หลวง	

ความยินดีนี้ย่อมปรับตัว	 เปลี่ยนแปลง	 และยังคงดำารง

อยู่เสมอ	อย่างน้อยก็เป็นแสงสว่างที่เกิดจากความมั่นใจ 

ส่วนตัวว่า	 เขาเป็นที่รักตลอดกาล	 เหนือสิ่งอื่นใด	

ข้าพเจ้าเข้าใจผู้ที่โศกเศร้าจากความทุกข์ยากลำาบากที่

พวกเขาต้องประสบ	 อย่างไรก็ตาม	 ทีละเล็กทีละน้อย	

เราจำาเป็นต้องให้ความยินดีแห่งความเชื่อตื่นตัวขึ้น	เป็น

ความไว้วางใจอย่างเงียบ	 ๆ	 แต่มั่นคง	 แม้อยู่ท่ามกลาง

ความทุกข์ยากกังวล	 “จิตวิญญาณของข้าพเจ้าขาด

ความสงบ	ข้าพเจ้าลืมว่าความสุขเป็นอย่างไร	...	ข้าพเจ้า

ใคร่จะระลึกถึงเรื่องนี้	 เพื่อจะได้มีความหวังขึ้นมาบ้าง	

ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยหยุด	 พระ

เมตตาของพระองค์ไม่เคยหมดสิ้น	 เป็นของใหม่อยู่ทุก

เช้า	ความซื่อสัตย์	 ของพระองค์ยิ่งใหญ่	 ...	 เป็นการดีที่

จะรอคอยอย่างเงียบ	ๆ	ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทาน

ความรอดพ้น”	(พคค	3:17,	21-23,	26)

7.	 การประจญปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในรูปแบบการแก้ตัว

และการบ่นว่า	 ราวกับว่าต้องมีเงื่อนไขมากมายนับไม่

ถ้วน	 เพื่อให้ความยินดีนี้เป็นไปได	้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ	

“สังคมเทคโนโลยีทวีโอกาสความพึงพอใจได้มากมาย	

แต่กลับไม่สามารถก่อให้เกิดความยินดีได้”	(2)	ข้าพเจ้า

กล่าวได้ว่า	 ความยินดีที่งดงามที่สุด	 และเป็นธรรมชาติ

มากที่สุด	 ซึ่งข้าพเจ้าพบในชีวิตของข้าพเจ้า	 คือความ

ยินดีของผู้ยากไร้	ที่มีสิ่งของน้อยนิดที่เขายึดติดข้าพเจ้า	

คิดถึงความยินดีที่แท้จริงของบุคคล	ซึ่งมีอาชีพการงาน

ที่สำาคัญ	 แต่ยังคงรักษาจิตใจที่มีความเชื่อ	 มีใจกว้าง	

และเรียบง่าย	 ความยินดีนี้ตักตวงจากต้นธารแห่งความ

รักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นเสมอ	 ซึ่งเผยแสดงใน

องค์พระเยซูคริสตเจ้าด้วยวิธีการหลากหลาย	 ข้าพเจ้า

กล่าวย้ำา			บ่อยครั้งถึงพระดำารัสของสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ซึ่งนำาเราเข้าสู่แก่นของพระ- 

วรสารคือ	 “การเป็นคริสตชนเมื่อแรกเริ่มนั้น	 มิได้

เป็นการตัดสินใจทางจริยธรรม	 หรือเป็นความคิดที่ยิ่ง

ใหญ่	 แต่เป็นการพบกับเหตุการณ์	 และบุคคลที่ให้ขอบ

ฟ้าใหม่แก่ชีวิต	 และก่อให้เกิดแนวทางการดำาเนินชีวิตที่

เด็ดเดี่ยว”	(3)	

8.	 โดยอาศัยการพบปะนี้เท่านั้น	 หรือการพบใหม่อีก

ครั้งกับความรักของพระเจ้า	 ซึ่งกลายเป็นมิตรภาพอัน

รื่นรมย์ที่ปลดปล่อยเราจากความใจแคบ	 และการคิดถึง

แต่ตนเอง	 เราจะมีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที	่ เมื่อเรา

เป็นยิ่งกว่ามนุษย์	 เมื่อเราปล่อยให้พระเจ้าทรงนำาเราไป

เหนือตัวเราเอง	 เพื่อให้เราบรรลุถึงความเป็นตัวตนที่แท้

จริงของเรามากที่สุด	 ณ	 จุดนั้น	 เราจะพบต้นธารและ

แรงบันดาลใจของความพยายามที่จะประกาศพระวรสาร	

เพราะหากบุคคลหนึ่งต้อนรับความรักนี	้ ซึ่งให้ความ

หมายแก่ชีวิตของเขาอีกครั้ง	 เขาจะเก็บความรู้สึกอยาก

ถ่ายทอดความรักนี้ไปยังผู้อื่นไว้ได้อย่างไร	

II. ความชื่นชมยินดีที่อ่อนหวาน และส่งเสริมกำาลังใจ 

ในการประกาศพระวรสาร 

9.	ความดีมักมีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดแพร่กระจายเสมอ	

ประสบการณ์แท้จริงในเรื่องความจริงและความงาม	 จะ

แสวงหาวิธีการแผ่ขยายไปด้วยตัวเอง	 และบุคคลใด

ก็ตามที่มีประสบการณ์ความเป็นอิสระอย่างลึกซึ้ง	 ก็จะ

มีความรู้สึกไวต่อความต้องการของผู้อื่นมาก	 เมื่อเรา

ถ่ายทอดความดีนี้	 ความดีก็จะหยั่งรากลึก	 และพัฒนา

ขึ้น	 ด้วยเหตุนี	้ ผู้ที่ปรารถนาดำาเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

และเต็มเปี่ยม	 จึงมีหนทางเดียว	 คือการยอมรับผู้อื่น	

และแสวงหาแต่ความดีของเขา	 เราไม่รู้สึกประหลาดใจ

เลยกับคำากล่าวของนักบุญเปาโลที่ว่า	 “เพราะความรัก

ของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา”	 (2	 คร	 5:14)	 	 “หาก

ข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี	 ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” 

(1	คร	9:16)	

10.	 พระวรสารเสนอให้เราดำาเนินชีวิตในระดับที่สูงขึ้น	

แต่มิใช่มีความเข้มข้นน้อยลง	 “ชีวิตจะเพิ่มพูนขึ้น	 เมื่อ

ได้ให้ชีวิต	 และชีวิตจะอ่อนแอลง	 เมื่อปิดกั้นตนเองอยู่

ในความสะดวกสบาย	 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากชีวิต 

คือผู้ที่ละทิ้งความปลอดภัย	 และมุ่งมั่นเพื่อพันธกิจการ

สื่อสารชีวิตแก่ผู้อื่น”	 (4)	 เมื่อพระศาสนจักรเรียกร้อง

ให้คริสตชนรับหน้าที่การประกาศพระวรสาร	 พระ-

ศาสนจักรมิได้กระทำาสิ่งอื่นใด	 นอกจากชี้ให้คริสตชน

เห็นถึงพลังที่แท้จริงของการทำาให้ตนเองสมบูรณ์ขึ้น	

“เราค้นพบกฎลึกซึ้งของความจริงที่ว่า	 ชีวิตจะบรรลุ

วุฒิภาวะได้	 ก็ต่อเมื่อได้มอบชีวิตนั้นแก่ผู้อื่น	 และนี่คือ

พันธกิจของเรา”	 (5)	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ประกาศพระวรสาร

จึงต้องไม่ปรากฏให้เห็นใบหน้าที่เหมือนไปงานศพอยู่

ตลอดเวลา	 ให้เราค้นพบและเพิ่มพูนความกระตือรือร้น	

“ความชื่นชมยินดีที่อ่อนหวาน	 และเสริมกำาลังใจในการ

ประกาศพระวรสาร	 แม้จะต้องแลกด้วยน้ำาตา	 ก็จำาเป็น

ต้องหว่าน	 ...	 ขอให้โลกในยุคของเรา	 ซึ่งต่างแสวงหา	

ทั้งในความทุกข์และในความหวัง	 ได้รับข่าวดีซึ่งมิใช่มา

จากผู้ประกาศพระวรสารที่โศกเศร้าและหมดกำาลังใจ	

หรือกังวล	 แต่มาจากศาสนบริกรแห่งพระวรสาร	 ที่ชีวิต

ของเขาสะท้อนถึงความกระตือรือร้นที่ได้รับความยินดี

ของพระคริสตเจ้าเป็นกลุ่มแรก”	(6)

ความใหม่อันเป็นนิรันดร์

11.	 การประกาศที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม	่ ทำาให้ผู้ที่เชื่อ	

แม้แต่ผู้ที่เฉื่อยชาหรือไม่ปฏิบัต	ิ กลับมีความยินดีใหม่

ในความเชื่อ	 และบังเกิดผลในพันธกิจการประกาศพระ- 

วรสาร	 อันที่จริง	 ศูนย์กลางหรือสาระของพระวรสารนั้น

เหมือนเดิมเสมอ	 คือพระเจ้าทรงแสดงความรักอันยิ่ง

ใหญ่ของพระองค์ในพระเยซูเจ้า	 ผู้ทรงสิ้นพระชนม	์

และเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ	 พระองค์ทรงทำาให้ผู้ที่

เชื่อในพระองค์ใหม่อยู่เสมอ	 ไม่ว่าเขาจะมีอายุเท่าใด

ก็ตาม	 “ผู้มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพลัง

ใหม	่ เขาจะกางปีกบินขึ้นเหมือนนกอินทร	ี เขาจะวิ่ง

และไม่เหน็ดเหนื่อย	 เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย”	 (อสย	

40:31)	 พระคริสตเจ้าทรงเป็น	 “ข่าวดีนิรันดร”	 (วว	

14:6)	 และพระองค์ทรงเป็น	 “องค์เดียวเสมอ	 ทั้งอดีต	

ปัจจุบันและตลอดไป”	 (ฮบ	 13:8)	 ความมั่งคั่งและ

ความงดงามของพระองค์ไม่มีวันหมดสิ้น	 พระองค์ทรง

เยาว์วัยเสมอ	 และทรงเป็นที่มาของความใหม่อยู่ตลอด

เวลา	พระศาสนจักรรู้สึกอัศจรรย์ใจอยู่เสมอว่า	“พระเจ้า

ทรงพระปรีชาและทรงรอบรู้ลึกล้ำาเพียงใด	คำาตัดสินของ

พระองค์สุดที่จะหยั่งรู้ได้	 และมรรคาของพระองค์สุดที่

จะเข้าใจได้”	 (รม	 11:33)	 นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน	

กล่าวว่า	 “ปรีชาญาณและความรอบรู้ของพระเจ้าลึก

ซึ้งและยิ่งใหญ่	 แม้วิญญาณจะเข้าใจได้เพียงบางสิ่ง	 แต่

วิญญาณนั้นก็สามารถเข้าถึงได้เสมอ”	 (7)	 หรืออย่าง

ที่นักบุญอิเรเนอุส	 ยืนยันว่า	 “ในการเสด็จมาของพระ- 

ครสิตเจา้	พระองค์ทรงนำาความใหมม่าพรอ้มกบัพระองค ์

ด้วย”	(8)	พระองค์ทรงฟื้นฟูชีวิตและชุมชนของเราด้วย 

ความใหม่ของพระองค์เสมอ	 แม้สารของคริสตชนต้อง

ผ่านยุคสมัยที่มืดมน	 และผจญกับความอ่อนแอของ

พระศาสนจักร	แต่พระศาสนจักรไม่เคยอ่อนกำาลังลงเลย	

พระเยซูคริสตเจ้าทรงทำาลายรูปแบบที่ไร้ชีวิตชีวา	 ซึ่ง

เราอ้างเพื่อปิดขังพระองค์ไว้	 และพระเจ้าทรงทำาให้เรา

ประหลาดใจด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากพระองค์

อยู่เสมอ	 เมื่อใดที่เราแสวงหาการกลับมายังต้นกำาเนิด	

เพื่อฟื้นฟูความสดชื่นเมื่อแรกเริ่มของพระวรสาร	 เมื่อ

(อ่านต่อหน้า	14)
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ทวัรยโุรป  6 ประเทศ  (98,000 บาท)
อติาลี สวสิ ลคิเทนสไตน   เยอรมนั สาธารณรัฐเชก็ และโปแลนด

รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลาน-
ลกูาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลเูซิรน-อนิเทอรลาเกน-ยอดเขาจงุฟราว-
ธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อนิสบรคู-บาวาเรีย-มวินคิ-ปราก คารคฟู-

พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันที่ 20-30 เมษายน 2557

คุณภรณี (เจยิม้) รวมกบับรษิทัทัวรกรูนูำแสวงบุญ

ติดตอ คณุภรณ ี(เจยิม้) โทร. 08-4768-7799,

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 89,000 บาท)
ฉลองแมพระฟาตมิา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตบุญุราศีฟรงัซสิโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรียญอศัจรรยทีป่ารสี0-2463-7431-2

คณุปวีณา (บริษทั ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net

มูลนิธิเพื่อการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรือบริจาค

ผานเซเวน-อีเลฟเวนทุกสาขา (นามฟอรเด็ก)

เชญิชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ตัง้แตแรกเกิด - 6 ป ทีต่องกำพรา ถกูทอดท้ิง
เดก็ยากจน หรอืแมยากไร เพยีงกองทนุละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิ ตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรยีบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจริง

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรอีืน่ใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจาก
อติาลี ภายใตบรษิทัระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแูทนจำหนายแตผเูดียวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกันเคร่ือง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลับฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

1. กรีก-อิสราเอล  (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมรวมกบักลมุพักภารกจิฟนฟูชวีติ
สงฆ (Sabbatical Program)

2. รวมพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ที่กรุงโรม
(24 เม.ย. - 1 พ.ค.) นักบุญพระสันตะปาปายอหน
ที ่ 23 และยอหน ปอล ที ่ 2

3. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (15-19 ก.พ.)
4. อสิราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั  (11-19 ม.ีค.)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
29 ม.ีค. - 8 เม.ย. 14  -แสวงบุญแมพระแมดจูเกอเรย-

โครเอเชีย (11 วัน 9 คืน)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน

3-10 พ.ค. 14          -แสวงบุญรสัเซยี-เซนตปเตอรสเบริก
                 (แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถ่ิน

หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เย่ียมพระศาสนจักรคาทอลิก&ออรโธดอกซ
นิกายเกาแกของรัสเซีย และเท่ียวชม
สถานท่ีสำคญัๆ ในประวัตศิาสตรมากมาย

     (โดยสายการบินกาตาร แอรเวย สายการบินระดับ 5 ดาว)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขัด  กระดมุ  เคร่ืองหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชือกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมเินยีม-กระจก, เล่ือน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทบีาร-ฉาบเรียบ, ผนงัเบา
โครงหลงัคาเหลก็,  ประตเูหลก็, มงุลวด,
เหลก็ดัด, กนัสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกัน้หอง
มลูี ่และรบัซกัผามานทกุชนดิ

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน

ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613
แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

บรษิทั เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกดั
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ว เลขท่ี 11/3316

ประสบการณใหม เที่ยวธรรมชาติที่ไมซ้ำใคร
ควิชู เกาะใตญี่ปุน 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย

มิยาซากิ-คาโกชิมา-คุมาโมโต-ฟุกุโอกะ
มีนาคม 2557 :    22-28

เมษายน 2557 :    5-11 / 12-18 /19-25

จำหนายตัว๋เคร่ืองบนิภายใน และตางประเทศ
***สำรองหองพักโรงแรม ***จัดขอวีซา
***รบัจัดทัวรหมคูณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกนัการเดนิทาง ***บรกิารรถเชา

บริการ
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขท่ี 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

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายสิง่หลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนทีร่กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบญุ
และสนับสนนุใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกลุ.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพ่ือระลกึถึงผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับุญ..........ชือ่................................นามสกลุ.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่วนัท่ี.................เดอืน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายท่ีชดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเริม่ลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบบัท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณีชำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัต ิ(ในนามซสิเตอรศกัด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เชค็ขดีครอม สัง่จาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลส่ังจาย

   “การพมิพคาทอลิก” บญัชเีลขที ่226-0-00604-0




⌫⌫

 

   ⌧
  
   
  ⌫     
   
    
 ⌫⌫  
     

       
    

1 มกราคม 2557 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557

⌫  ⌫
     

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000  โทรสาร 0-2675-5200  www.saintlouis.or.th
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า	3)

กับการประสูติของพระเยซู	 	 มีโลกใหม่เกิดขึ้น	 แต่เป็น

โลกที่สามารถรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่	 	 พระเจ้าทรงประทับอยู่ 

เสมอและทรงกระตุ้นเราให้ทำาการชำาระล้างโลกของ

ความบาปให้สะอาดจากความโสมม	 	 จากบาปที่ทำาให้

โลกขาดความชอบธรรม		ทว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ส่วนใหญ่และประวัติส่วนตัวของคนเราอาจจะเต็มไป

ด้วยความยากลำาบากและความอ่อนแอ	 	 ความเชื่อใน

การบังเกิดของพระคริสตเจ้าสอนเราว่า	 พระเจ้าทรงมี

ความเอื้ออาทรต่อมนุษยชาติและต่อประวัติศาสตร์ของ

มนุษย์	 	 ความใกล้ชิดของพระเจ้าต่อมนุษยชาติและต่อ

มนุษย์แต่ละคน	 ต่อเราแต่ละคน	 ล้วนเป็นพระพรที่ไม่

เคยจางว่างเว้น		พระองค์ทรงประทับอยู่กับเรา		พระองค์

ทรงเป็นพระเจ้าสถิตกับเรา!	 	 ขอให้เราพิศเพ่งไปยัง 

ข่าวดีของคริสต์มาส		นั่นคือแสงสว่างที่เปี่ยมอยู่ในหัวใจ

ของแม่พระและนักบุญโยเซฟ	 แสงสว่างที่นำาทางคน

เล้ียงแกะและพญาสามองค์ทุกวันนี้ยังคงส่งแสงสำาหรับ

เราด้วยเช่นกัน

	 ในธรรมล้ำาลึกการบังเกิดแห่งพระบุตรของ

พระเจ้า	ยังมีอีกแง่หนึ่งที่เชื่อมโยงกับเสรีภาพของมนุษย์

และเสรีภาพของเราปัจเจกชนแต่ละคน	 นั่นคือ	 พระวจ-	

นาตถ์ของพระเจ้าทรงกางเต็นท์ของพระองค์ท่ามกลาง

เราคนบาปซึ่งจำาเป็นต้องได้รับความเมตตา	 	 เราทุกคน

ต้องรีบรับพระหรรษทานที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรา				

พระวรสารของนักบุญยอห์นกล่าวต่อไปว่า	 “ประชากร

ของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์”	 (5:11)	 	 เราปฏิเสธ

พระองค์หลายครั้งเหลือเกิน	 	 เราชอบกักตัวอยู่ในความ

ผิดและอันตรายแห่งบาปของเรา		แต่พระเยซูมิได้ขัดขวาง

และไม่เคยหยุดที่จะมอบพระองค์เองและพระหรรษทาน

ที่ช่วยให้เรารอด		พระเยซูทรงอดทน		พระเยซูทราบว่า 

ต้องรออย่างไร		พระองค์ทรงรอเราเสมอ		นี่คือสารแห่ง

ความหวัง	 สารแห่งความรอด	 	 เป็นสารที่เก่าแก่แต่ก็มี

ความใหม่อยู่เสมอ				เราทุกคนถูกเรียกให้เป็นประจักษ์

พยานต่อสารของพระวรสารแห่งความสว่างน้ีด้วยความ

ชื่นชมยินดี	 ด้วยความหวัง	 และด้วยความรัก	 	 เพราะ

สารของพระเยซูเป็นชีวิต	 เป็นแสงสว่าง	 เป็นความหวัง	

และเป็นความรัก

	 ขอให้แม่พระมารดาของพระเจ้าและมารดาที่

อ่อนหวานของเราจงได้สนับสนุนเราเสมอ	 	 เพื่อที่เราจะ 

ได้สัตย์ซ่ือเสมอต่อกระแสเรียกแห่งการเป็นคริสตชน

ของเรา	 และสามารถที่จะเข้าใจถึงการแสวงหาความ

ยุติธรรมและสันติที่เรามีอยู่ในจิตใจในตอนเริ่มปีใหม่

	 หลังจากสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวแล้ว	 พระสัน-

ตะปาปาตรัสต่อไปว่า

พี่น้องชายหญิงที่รัก	

	 ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีซึ่งเป็น

คุณสมบัติของเทศกาลคริสต์มาส	 	 ข้าพเจ้าขอประกาศ

ให้ทราบว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไปแสวงบุญท่ีแผ่นดิน

ศักดิ์สิทธิ	์ ระหว่างวันที	่ 24-26	 พฤษภาคม	 จุดหมาย

หลักเพื่อที่จะรำาลึกถึงการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ 

ระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6	กับสมเด็จ

พระอัยกาอาเธนาโกรัส	ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที	่5	มกราคม	

เมื่อ	50	ปีที่แล้ว		ข้าพเจ้าจะเยือน	3	แห่งด้วยกัน	คือที่

นครอัมมัน		เบธเลเฮม		และเยรูซาเล็ม	เป็นเวลา	3	วัน		

ที่วิหารหลุมศพศักดิ์สิทธิ์เราจะมีการประชุมเพื่อเอก-

ภาพของคริสตชนกับผู้แทนของคริสตจักรต่างๆ	 ที่อยู่

ในนครเยรูซาเล็มพร้อมกับสมเด็จพระอัยกาบาร์โธโล- 

มิวแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล	 	 ข้าพเจ้าขอคำาภาวนา

จากท่านทั้งหลายเพื่อการแสวงบุญครั้งนี้ซึ่งเป็นการ

แสวงบุญแห่งการสวดภาวนา

	 เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ข้าพเจ้าได้รับสารมากมาย

จากทุกส่วนของโลกส่งความปรารถนาดีมายังข้าพเจ้า

ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม	่	ทั้งๆ	ที่ประสงค์แต่ก็เป็น

ไปไม่ได้ที่จะตอบทุกคน	 	 ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่าน

จากใจ	ขอบคุณเด็กๆ	ที่วาดภาพมาอย่างสวยงาม	สวย

งามจริงๆ	 	 พวกเด็กวาดภาพได้สวยงามมาก!	 	 ก็ขอ

ขอบใจเด็กๆ	 เป็นกลุ่มแรก	 	 ถัดจากนั้นต้องขอขอบใจ

บรรดาเยาวชน		ผู้สูงอายุ		ครอบครัว		วัด		คณะนักบวช		

สมาคม	คณะและกลุ่มต่างๆ	ที่แสดงความรักและความ

ใกล้ชิดกับข้าพเจ้า	ขอให้ทุกคนช่วยสวดภาวนาให้ข้าพเจ้า

ต่อไป	 	ข้าพเจ้าต้องการคำาภาวนาสำาหรับตัวข้าพเจ้าเอง

และสำาหรับการรับใช้พระศาสนจักรด้วย

		 ข้าพเจ้าขอต้อนรับพวกท่านผู้แสวงบุญทุกคน 

ด้วยความรัก		ขอให้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ดีสำาหรับท่าน	 

และขอให้พวกท่านทานอาหารกลางวันด้วยความ 

อิ่มเอม...			สวัสดี

 ว. ประทีป ถอดความ
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsonway.blogspot.com)

ภาพเก่า.... เล่าเรื่องราวคริสตศาสนา 

ณ บ้านหนองทาม และโนนสว่าง

	 ผมมีเพื่อนสังฆมณฑลอุบลราชธานี	ที่เป็นสามเณรร่วมรุ่น	ตั้งแต่เข้าบ้านเณร

กลางมาด้วยกัน	 และจนบัดนี้ทั้งสองก็ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร	 พร้อมกัน	 เวลาที่

เห็นภาพเก่าเกี่ยวกับวัดนักบุญยอแซฟ หนองทาม และวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้าน

โนนสว่าง โดยเฉพาะภาพนี้ที่นำามาลงให้พี่น้องได้อ่านเรื่องราวนั้น	 ไม่เพียงแต่ทั้งสอง

เป็นเพื่อนกัน	 แต่การเดินทางไปมาหากันยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน	 ซึ่งคาดว่าแต่

ก่อนคงเป็นเขตวัดเดียวกันด้วย

	 ภาพเก่าในครั้งนี้	ขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดบ้านหนองทาม	และวัดบ้านโนน

สว่าง	 ...	 ในภาพจะเห็นคำาบรรยายใต้ภาพเป็นการเยี่ยมเยียนของพระสังฆราชบาเย 

“จากหนองทามถึงโนนสว่าง	 ทางราว	 12	 กม.	 สัตบุรุษนำาช้างใช้เป็นพาหนะ”	 และ

ยังบรรยายเพิ่มเติมถึงอิริยาบถบนหลังช้าง	“จากที่นั่งบนหลังช้างสูงราว	4	เมตร	ตรง

ไหนมีเถาวัลย์กิ่งไม้รุงรัง	 ช้างก็ใช้งวงกระชากขาด	 ขากลับ	 ช้างเชือกนี้ได้นำา	 ฯพณฯ	

กลับจากโนนสว่าง	ไปส่งที่สถานีคะยุง	โดยสวัสดิภาพ”	และยังทิ้งท้ายเป็นคำาพูดกล่าว

ชมเชย	“รู้สึกว่าช้างเดินเร็วไม่แพ้คนเลย”

	 ผมอยากเชื่อมโยงกับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน	 เรื่องราว

ของเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ด้วยคนเขียนคนเดียวกัน	 หน้าเดียวกัน	 หนังสือเล่ม

เดียวกัน	ซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่มีพิธีรับศีลกำาลังที่หนองทาม	และโนนสว่าง	

	 เรื่องราวเกิดขึ้นในวันที	่ 30	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1958	 ...	 พระคุณเจ้าบาเย	 ได้

โปรดศีลกำาลังนักเรียนที่หนองทาม	 75	 คน	 เป็นผู้ใหญ	่ 8	 คน	 พระคุณเจ้าบาเย	 

เดินทางเพื่อไปเตรียมตัวเด็กเข้าเงียบ	 และสอบคำาสอน	 (ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ดีเมื่อ

จะมีการโปรดศีลกำาลัง	 เพื่อให้แน่ใจว่าเขามความรู้เพียงพอที่จะรับศีลกำาลัง)	 จากนั้น

พระคุณเจ้าเดินทางต่อไปถึงบ้านโนนสว่างซึ่งมีคริสตัง	 297	 คน	 มีผู้รับศีลกำาลัง	 21	

คน	 นอกจากนั้นยังกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านหนองทาม	 ที่บันทึกไว้

ว่า	เป็นกลุ่มคริสตชนที่ศรัทธาด	ีสถิติการแก้บาปรับศีลมากที่สุดในสังฆมณฑล	....	

	 เนื้อความในข่าว	อาจดูเป็นเพียงการบรรยายว่า	ใคร	ทำาอะไร	ที่ไหน	อย่างไร	

เท่านั้น	 แต่ที่เพิ่มมาอย่างเห็นได้ชัดคือความทุ่มเทของผู้อภิบาล	 และความศรัทธา

ของคริสตชน	 “การเดินทางประจำาสัปดาห์ของเจ้าอาวาสไปทำามิสซาที่บ้านโนนสว่าง	

ตลอดยี่สิบปีที่ท่านเป็นเจ้าวัดนั้น	 ปรากฏว่าท่านไม่เคยใช้อะไรอื่นนอกจากขาของ

ท่านเอง	 ตกมาปีนี้มีพระสงฆ์ใหม	่ พระสังฆราชจึงส่งไปช่วยแบ่งเบาภาระ	 และอนุมัติ

ให้สร้างโรงเรียนขึ้น	 การสร้างโรงเรียนหลังนี้	 เป็นความปรารถนาของท่านมานาน

แล้ว	 พระสังฆราชก็เคยปรารภเสมอมาว่า	 ทั้งนี้เพราะยังไม่เคยมีเด็กจากหนองทามไป 

บ้านเณรเลย	 การที่เด็กต้องเดินทางไปเรียนที่อื่นย่อมไม่สะดวกนานาประการ	 และ

เด็กไม่มีความรู้ที่จะเข้าบ้านเณรได้	 ความหวังอย่างมากกว่า	 หลังจากได้ตั้งโรงเรียน

มารดาทรงธรรม	ขึ้นแล้ว	พระแม่มารีย์บนสวรรค	์จะประทานพระสงฆ์จากหนองทาม

ภายในเวลาอันสมควร”

	 ผลผลิตจากโรงเรียนมารดาทรงธรรม	 และกลุ่มคริสตชนบ้านหนองทามมี

จำานวนหลายองค์แล้ว	อย่างที่ถูกคาดการณ์เอาไว้	...	ถ้านามสกุล	พันธ์วิไล	ก็เดาออก

ไม่ยากว่าต้องมาจากหมู่บ้านนี้	 และที่สุดอย่างน้อยก็จะมีพระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งองค์	

องค์นี้ที่เป็นเพื่อนผม

ป.ล. ขอบคุณ สังฆานุกรต้นเรื่อง ... และลูกวัดสังฆานุกรยอห์น ยุรนันท์  พันธ์-

วิไล ลูกวัดบ้านหนองทาม และสังฆานุกรโทมัส สุพจน์  สายเสมา ลูกวัดบ้าน 

โนนสว่าง

ข้อกำ�หนดของพระศ�สนจักรว่�ด้วยเรื่อง

ก�รจำ�ศีลในเทศก�ลมห�พรต

เพื่อพี่น้องจะได้ดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาล 

มหาพรต	ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรดังต่อไปนี้

1.	 ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า	 คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของ

ตนตามวิธีการ	 ของแต่ละคน	 และเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน	 จึงได้กำาหนดวันชดเชย 

ใช้โทษบาปซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนา	 ปฏิบัติกิจเมตตาปราน	ี และความรักเป็น

พิเศษ	เสียสละตนเอง	และทำาหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์	(ม.1249)

2.	 ทุกวันศุกร์ตลอดปี	 และทุกวันในเทศกาลมหาพรต	 เป็นวันพลีกรรม 

ในพระศาสนจักรทั่วไป	(ม.1250)

3.	 ทุกวันศุกร์ตลอดปี	 ยกเว้นวันฉลองใหญ่	 เป็นวันอดเนื้อหรืออาหารอื่น

ตามข้อกำาหนดของสภาพระสังฆราชฯ	 วันพุธรับเถ้า	 และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ	์ เป็นวัน 

อดเนื้อและอดอาหาร	(ม.1251)

4.	คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่	14	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ต้องอดเนื้อ	คริสตชน

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่	18	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	จนถึง	59	ปีบริบูรณ	์ต้องอดอาหาร

เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาลและบิดามารดาที่จะต้องอบรมผู้น้อยท่ียังไม่ต้องถือ

กฎการอดเนื้อ	และอดอาหารให้เข้าใจจิตตารมณ์ของการพลีกรรม	(ม.1252)

สำาหรับประเทศไทย	 อาศัยอำานาจตามมาตรา	 1253	 ของกฎหมายพระ

ศาสนจักร	สภาพระสังฆราชฯ	จึงกำาหนดวิธีการอดเนื้อและอดอาหารดังต่อไปนี้

การอดเนื้อ

ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำาหนดนี้	ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ	คือ

	 ก.	อดเนื้อ

	 ข.	 ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ	 อาทิ	 เดินรูป	 14	 ภาค	 

เฝ้าศีลมหาสนิท	สวดสายประคำา	ฯลฯ

	 ค.	ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี	เช่น	ให้ทานคนจน	เยี่ยมคนเจ็บป่วย	ฯลฯ

	 ง.	 งดเว้นอาหารหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำา	 อาทิ	 งดดื่มสุราและเบียร์	 

งดสูบบุหรี่

	 จ.	รู้จักอดออมและละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ	

    

การอดอาหาร

หมายถึงการรับประทานอาหารอิ่ม

เพียงมื้อเดียว



ปีที่ 38 ฉบับที่ 9 ประจำ�วันที่ 23 กุมภ�พันธ์ - 1 มีน�คม 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

นั้นเราจะพบหนทางใหม่	วิธีการที่สร้างสรรค์	และรูปแบบ 

การแสดงออกอื่น	ๆ 	รวมทั้งเครื่องหมายที่สื่อสารได้มาก 

ขึ้น	 และคำาพูดที่มีความหมายใหม่สำาหรับโลกทุกวันนี้	

อันที่จริง	กิจกรรมการประกาศพระวรสารที่แท้จริง	ย่อม	

มีความ	“ใหม่”	อยู่เสมอ

12.	 แม้พันธกิจนี้เรียกร้องความรับผิดชอบด้วยใจกว้าง	

แต่จะเป็นความผิดพลาด	 หากเข้าใจว่าเป็นภารกิจส่วน

ตัวที่กล้าหาญ	 ทั้งนี้เพราะก่อนอื่นใดภารกิจนี้เป็นของ

พระองค์	ซึ่งอยู่เหนือสิ่งที่เราจะสามารถค้นพบและเข้าใจ 

ได้	พระเยซูเจ้าทรงเป็น	 “ผู้ประกาศพระวรสารที่ยิ่งใหญ่ 

ที่สุด”	 (รม	 9)	 ในการประกาศพระวรสารทุกรูปแบบ	

ความเป็นเอกต้องเป็นของพระเจ้าเสมอ	 พระองค์ทรง

ปรารถนาเรียกเราให้มาร่วมงานกับพระองค์	 และทรง

กระตุ้นเราด้วยพลังของพระจิตเจ้า	 ความใหม่ที่แท้จริง

คือการที่พระเจ้าพระองค์เองทรงปรารถนาให้เกิดขึ้น

ในลักษณะที่เร้นลับ	 เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงให้แรง

บันดาลใจ	 ท้าทาย	 แนะแนวทาง	 และเป็นเพื่อนร่วม

ทางในลักษณะต่าง	ๆ	มากมายนับพัน	 ในชีวิตของพระ

ศาสนจักร	 เราต้องแสดงออกเสมอว่า	 การริเริ่มมาจาก

พระเจ้า	 และ	 “พระองค์ทรงรักเราก่อน”	 (1	 ยน	 4:19)	

และ	 “ผู้มีความสำาคัญแท้จริงคือพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้

เติบโตขึ้น”	 (1	 คร	 3:7)	 ความมั่นใจนี้ช่วยให้เราธำารง

รักษาไว้ซ่ึงความชื่นชมยินดีต่อหน้าพันธกิจที่เรียกร้อง

สูงมาก	และเป็นการท้าทายที่ต้องทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตของ

เรา	 เป็นพันธกิจที่เรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างจากเรา	 และ

ขณะเดียวกันก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราด้วย

13.	เราไม่ควรเข้าใจความใหม่ของพันธกิจนี้ว่า	เป็นการ

ขุดรากถอนโคน	 หรือเป็นการลืมประวัติศาสตร์อันมี

ชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา	 และผลักดันเราไปข้างหน้า	 ความ

ทรงจำาเป็นมิติหนึ่งในความเชื่อของเรา	 ซึ่งเราเรียกว่า 

เป็น	 “เฉลยธรรมบัญญัติ”	 หรือกฎหมายที่สอง	

(deuteronomic)	 ซึ่งเหมือนกับความทรงจำาของ

อิสราเอล	 พระเยซูเจ้าทรงประทานศีลมหาสนิทแก่เรา	

เป็นการระลึกถึงประจำาวันของพระศาสนจักร	 ซึ่งนำาเรา

เข้าสู่ปัสกามากยิ่งขึ้นเสมอ	 (เทียบ	 ลก	 2:19)	 ความ

ช่ืนชมยินดีแบบพระวรสารส่องสว่างอยู่เหนือฉากหลัง

แห่งความทรงจำาที่กตัญญูรู้คุณเสมอ	 นี่คือพระหรรษ

ทานที่เราจำาเป็นต้องวอนขอ	 บรรดาอัครสาวกไม่เคย

ลืมช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของพวก

เขา	 “ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมง”	 (ยน	 1:39)	

พร้อมกับพระเยซูเจ้า	 ความทรงจำานี้แสดงให้เราเห็นว่า

มี	 “พยานจำานวนมากห้อมล้อมอยู่”	 (ฮบ	 12:1)	 อย่าง

แท้จริง	 ในบรรดาผู้คนเหล่านี้	 เรามองเห็นบางคนที่มี

ลักษณะพิเศษ	 ซึ่งทำาให้ความชื่นชมยินดีในความเชื่อ

ก่อกำาเนิดขึ้น	 “จงระลึกถึงผู้นำาของท่าน”	 (ฮบ	 13:7)	

บางครั้งเขาเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ใกล้ชิดเรา	 ซึ่ง

นำาทางเราเข้าสู่ชีวิตแห่งความเชื่อ	 “ข้าพเจ้ายังระลึกถึง

ความเชื่อที่จริงใจของท่าน	 เป็นความเชื่อแต่เดิมของโล

อิส	 ยายของท่าน	 เป็นความเชื่อของยูนิส	 มารดาของ

ท่าน”	(2	ทธ	1:5)	ผู้ที่เชื่อคือ	“ผู้ที่ระลึกถึง”	

III. การประกาศพระวรสารครั้งใหม่ เพื่อการ

ถ่ายทอดความเชื่อ 

14.	 ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่	 13	 เมื่อ 

วันที่	7-28	ตุลาคม	ค.ศ.	2012	ในหัวข้อ	“การประกาศ 

พระวรสารครั้งใหม	่ เพื่อการถ่ายทอดความเชื่อคริสต- 

ชน”	 การสดับฟังพระจิตเจ้าช่วยให้เรามองเห็นเครื่อง- 

หมายแห่งกาลเวลา	การประชุมนี้ยืนยันว่า	การประกาศ 

พระวรสารครั้งใหม	่ คือการเรียกเราแต่ละคน	 และพันธ-

กิจนี้จะสำาเร็จเป็นจริงได	้ ต้องมีมิติสำาคัญ	 3	 ประการ	

(10)	

ประการแรก	 คือ	 การอ้างถึงมิติการอภิบาลทั่วไป	 “ซึ่ง

มีชีวิตชีวาขึ้นด้วยไฟของพระจิตเจ้า	 เพื่อเอาชนะใจ

สัตบุรุษท่ีมาร่วมกลุ่มคริสตชนเป็นประจำา	 และท่ีมาชุมนุม

กันในวันของพระเจ้า	 เพื่อหล่อเลี้ยงตนเองด้วยพระ

วาจา	 และปังแห่งชีวิตนิรันดร์”	 (11)	 เราต้องรวม

บรรดาสัตบุรุษที่รักษาความเชื่อคาทอลิกไว้อย่างมั่นคง

และจริงใจในมิตินี้ด้วย	 พวกเขาแสดงออกถึงความเชื่อ 

ในลักษณะต่าง	 ๆ	 แม้ว่าเขามิได้มีส่วนร่วมในจารีต

พิธีกรรมบ่อยนัก	 งานอภิบาลนี้มุ่งเน้นการเจริญเติบโต

ของผู้ที่เชื่อ	 เพื่อให้เขาตอบสนองความรักของพระเจ้า

ได้ดียิ่งขึ้นเสมอ	

ประการที่สอง	 ให้เราคิดถึงมิติของ	 “บุคคลที่ได้รับศีล

ล้างบาป	แต่มิได้ดำาเนินชีวิตตามข้อเรียกร้องของศีลล้าง

บาป”	(12)	และมิได้เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรด้วย

ความสมัครใจ	 รวมทั้งมิได้มีประสบการณ์ความบรรเทา

ใจจากความเชื่อ	 พระศาสนจักรในฐานะมารดาผู้ดูแล

เอาใจใส่เสมอ	 จึงต้องมีหน้าที่ช่วยให้บุคคลเหล่านี้ได้

กลับใจ	 ทำาให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีในความเชื่อ	

และปรารถนาที่จะผูกมัดตนกับพระวรสาร

ประการสุดท้าย	 การประกาศพระวรสารมุ่งเน้นการ

ประกาศแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า	 หรือผู้ที่มัก 

ปฏิเสธพระองค์	 บุคคลเหล่าน้ีจำานวนมากแสวงหาพระเจ้า

อย่างลับ	 ๆ	 ด้วยความปรารถนาอยากพบพระพักตร์

ของพระองค	์ แม้ในประเทศที่มีธรรมประเพณีคริสตชน

อันเก่าแก่	 ทุกคนมีสิทธิได้รับพระวรสาร	 บรรดาคริสต-

ชนมีหน้าที่ประกาศพระวรสาร	 โดยไม่ยกเว้นผู้ใดเลย	 

คริสตชนมิใช่ผู้ที่ให้กฎเกณฑ์ข้อบังคับใหม่	 แต่เป็นผู้

แบ่งปันความชื่นชมยินด	ีชี้ให้เห็นขอบฟ้าที่งดงาม	และ

เสนองานเลี้ยงที่น่าปรารถนา	 พระศาสนจักรมิได้เจริญ

เติบโตด้วยการเปลี่ยนศาสนา	 แต่	 “ด้วยการดึงดูด”	

(13)	

15.	 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2	 ทรง

เชื้อเชิญเราให้ยอมรับว่า	 จำาเป็นต้องมุ่งไปสู่การประกาศ

แก่บุคคลที่ห่างไกลจากพระคริสตเจ้า	 “เพราะเป็นหน้าที่

ประการแรกของพระศาสนจักร”	 (14)	 กิจการธรรมทูต

ในปัจจุบัน	 “ยังคงเป็นข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำาหรับ

พระศาสนจักร”	 (15)	 และความสำาคัญของธรรมทูต	

“ต้องมาเป็นอันดับแรก”	 (16)	 จะเกิดอะไรขึ้น	 หากเรา

จริงจังกับคำาพูดเหล่านี้อย่างแท้จริง	 เราจะยอมรับอย่าง

ง่ายดายว่า	 กิจการธรรมทูตเป็นกระบวนทัศน์พันธกิจ

ทุกประการของพระศาสนจักร	 พระสังฆราชในละติน

อเมริกายืนยันความคิดในเรื่องนี้ว่า	 “เราไม่สามารถนิ่ง

เฉยอยู่ได	้ ด้วยการรอคอยที่ไม่ทำาอะไรเลยในวัดของ

เรา”	 (17)	 และเป็นเรื่องสำาคัญที่เราต้องก้าวผ่านจาก

งานอภิบาลที่เป็นเพียงการเก็บรักษาไว้	 ไปสู่งานอภิบาล

ที่เป็นธรรมทูตอย่างแท้จริง	 (18)	 หน้าที่นี้ยังคงเป็น 

ต้นธารแห่งความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำาหรับพระ

ศาสนจักร	 “ในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี	้ เพราะคน

บาปคนหน่ึงกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบ-

ธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่”	(ลก	15:7)	

ข้อเสนอและข้อจำากัดของพระดำารัสเตือนฉบับนี้	

16.	 ข้าพเจ้ายอมรับคำาเชื้อเชิญของบรรดาพระสังฆราช

ในการประชุมสมัชชา	 ที่จะเขียนพระดำารัสเตือนฉบับนี้

ด้วยความยินดี	 (19)	 ในขณะที่เขียน	 ข้าพเจ้ารวบรวม

เอกสารที่มีคุณค่าจากการประชุม	 และได้ปรึกษาบุคคล 

ต่าง	 ๆ	 ด้วย	 ข้าพเจ้ายืนยันที่จะแสดงความห่วงใยของ

ข้าพเจ้า	 ในพันธกิจการประกาศพระวรสารของพระ-

ศาสนจักร	 หัวข้อการประกาศพระวรสารในปัจจุบัน 

ซึ่งควรจะพัฒนาขึ้นนั้น	 มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน	 แต่

ข้าพเจ้าขอไม่หยิบยกคำาถามต่าง	 ๆ	 ขึ้นมาในราย

ละเอียด	ซึ่งต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง	ข้าพเจ้า

ไม่คิดว่า	 เราต้องคอยคำาพูดเด็ดขาดจากอำานาจของ 

พระสันตะปาปา	 หรือตอบคำาถามทุกคำาถามที่เกี่ยวข้อง 

กับพระศาสนจักรและโลกอย่างสมบูรณ	์ พระสันตะ- 

ปาปาไม่ควรมาแทนที่พระสังฆราชท้องถิ่น	 ในการ

พิเคราะห์แยกแยะปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

นั้น	 ๆ	 ในความหมายนี	้ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความจำาเป็นที่

ต้องก้าวหน้าต่อไป	 ในการ	 “กระจายอำานาจออกจาก

ศูนย์กลาง”	อย่างถูกต้อง

17.	 ข้าพเจ้าเลือกเสนอบางหัวข้อที่สนับสนุน	 และ

แนะแนวทางแก่พระศาสนจักร	 สำาหรับก้าวใหม่ใน

การประกาศพระวรสาร	 ที่เต็มไปด้วยพลังและความ

กระตือรือร้น	 ในกรอบความคิดนี้	 และตามข้อความ

เชื่อในเอกสารธรรมนูญของพระศาสนจักร	 Lumen	

Gentium	ข้าพเจ้าตัดสินใจขยายความในเรื่องต่อไปนี้	

พระสมณสาส์น (ต่อจากหน้า	8)

(อ่านต่อฉบับหน้า)



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 9 ประจำาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014

] ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด 

(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 

กรุงเทพมหานคร	วันเสาร์ที	่1	มีนาคม	2014	พิธี

บูชาขอบพระคุณ	เวลา	19.00	น.	

]	ฉลองบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ (มหาไถ่) 

ศรีราชา	 และพิธีมอบกางเขนโปสตุลันท์	 โดยพระ-

สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี	 ประธานในพิธี	

สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15

 วัดธรรมาสน์นักบุญ 

เปโตร  บางเชือกหนัง กรุง- 

เทพมหานคร	 ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ท่ี		23		กุมภาพันธ์			

เวลา	 	 10.00	 น.	  พระ-

คาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย  กิจ-

บุญชู  เป็นประธาน	

 การเตรียมจิตใจ	วันอาทิตย์ที่	16		กุมภาพันธ์		

เวลา	 18.00	 น.	 วจนพิธีกรรมแห่รูปนักบุญเปโตร 

รอบหมู่บ้าน	เวลา	19.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ

 ตรีวาร	 วันที่	 	 20-22	 	 กุมภาพันธ์	 	 	 เวลา	

18.30	น.	วจนพิธีกรรมช่ัวโมงศักด์ิสิทธ์ิ	เวลา	19.00	น.	

พิธีบูชาขอบพระคุณ

 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	8	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	คุณพ่อ

วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช	เป็นประธาน	

 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา	 ฉลองวัดวันเสาร์

ที่	15	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	พระสังฆราชกิตติคุณ 

ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน	 (ตรีวาร

ฉลองวัด	3	วัน	

 วันอาทิตย์ที่	23	กุมภาพันธ์	เวลา	09.00	น.	

คุณพ่อบัญชา	ศรีประมงค์	เป็นประธาน	

	 วันอาทิตย์ที่	 2	 มีนาคม	 เวลา	 09.00	 น.	 

คุณพ่อธนันชัย	กิจสมัคร	เป็นประธาน

	 วันอาทิตย์ที	่ 9	 มีนาคม	 เวลา	 09.00	 น.	 

คุณพ่อสมพร	 เส็งเจริญ	 เป็นประธาน)	 (ร้านค้าติดต่อ 

คุณบรรเจิด แสงทอง	โทร.	08-9249-1894)

 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ อ.เมือง 

จ.จันทบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่	 22	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.30	น.

 วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	1	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด อ.วัฒนา- 

นคร จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 15	 มีนาคม	 เวลา	

10.30	น.	  

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	22	มีนาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่	

29	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่	26	เมษายน	เวลา	10.30	น.	

  

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำาสิงห์ จ.ชุมพร ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่	 22	 มีนาคม	 วลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	เป็นประธาน	(สอบถาม

คุณพ่อสมโรจน์		 ไชยชนะ	 โทร.	 08-1320-2014,	 วัด	

0-77650137,	เลขาฯ	08-9487-6122)

 

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง จ.สมุทร- 

สงคราม	 ฉลองวัดวันอาทิตย์ที	่ 23	 กุมภาพันธ์	 เวลา	

10.30	น.	พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ	เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม	 ฉลองวัด

วันอาทิตย์ที	่2	มีนาคม	เวลา	10.00	น.

 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่15	มีนาคม	เวลา	10.00	น.	พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ	เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่ 22	 กุมภาพันธ์	 เวลา	 10.00	 น.	 พระ-

สังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย	 เป็นประธาน	

(ติดต่อสอบถามคุณพ่อสำาราญ ลออสิทธิภิรมย์ โทร.	

08-9065-8802)

 วัดนักบุญเปโตร  บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการ- 

พืชผล  จ.อุบลราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที	่22	กุมภา- 

พันธ์	 	 	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา 	เป็นประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.เมือง จ.สุรินทร์  

ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 1	 มีนาคม	 	 เวลา	 	 10.00	 	 น.	 

พระสังฆราชฟิลิป  บรรจง  ไชยรา		เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ  บ้านนาดูน  อ.ลือ-

อำานาจ  จ.อำานาจเจริญ	 	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 15		

มีนาคม		เวลา	10.00	น.	พระสังฆราชฟิลิป  บรรจง  

ไชยรา 	เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ. 

กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 22		

มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน	

 วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก  

จ.ร้อยเอ็ด 	ฉลองวัดวันอังคารที	่ 25	 	มีนาคม	 	 เวลา	

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา	 เป็น

ประธาน	

 วัดนักบุญเปาโล บ้านนองรุง อ.กันทรลักษ์ 

จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	 12	 เมษายน	 	 	 เวลา	

10.00	 น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา	 	 เป็น

ประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด

ในวันอาทิตย์ที่	   9	มีนาคม	2014	 โดยจะมีนพวาร	

9	วันก่อนการฉลอง	ติดต่ออธิการบ้านเณร	โทร.08-

2494-1494

] 20 ปีพระพร บ้านหทัยการุณย์ คณะกรรมการ

บ้านหทัยการุณย	์ จ.ฉะเชิงเทรา	 ขอเชิญผู้มีอุปการ-

คุณ	 ร่วมงานฉลองครบ	 20	 ปีของการก่อตั้ง 

บ้านหทัยการุณย	์ วันอาทิตย์ที่	 2	 มีนาคม	 2014	

เวลา	 10.30-14.00	 น.	 ภายในงานมีวจนพิธีกรรม	

และเวทีเสวนา	 หัวข้อ	 “การมีส่วนร่วม	 ดำาเนินงาน	

พันธกิจรักและรับใช้ของชุมชนวัดเซนต์ร็อคต่อบ้าน

หทัยการุณย์”	 เชิญชมการแสดง	และรับรางวัลพิเศษ

สำาหรับผู้ร่วมงานจนจบ	 สอบถามโทร.	 08-6166-

9665

]	 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท	 วัดพระมหาไถ่	 ขอ

เชิญร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท	 แบ่งปันพระวาจา	 โดย 

คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช	 จิตตาธิการ	 วันเสาร์ที่	

15	มีนาคม	2014	เวลา	08.30-10.30	น.	ร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณ	 เวลา	 11.00	น.	 ขอเชิญผู้สูงอายุ 

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	ที่วัดพระมหาไถ	่ซ.ร่วมฤดี	

ถ.วิทยุ	กรุงเทพมหานคร	โทร.	0-2651-5251

]	ตารางของ Lectio Divina  ค.ศ. 2014 โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด

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 

อบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันพุธท่ี	 

19	มีนาคม	ถึงวันศุกร์ที่	25	 เมษายน	ค.ศ.	2014	

หากท่านมีความประสงค์จะเข้ ารับการอบรม 

ติดต่อที่ผู้อำานวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาติ	 82	 หมู่	 6	 ซ.วัดเทียนดัด	 ต.ท่าข้าม 

อ.สามพราน	 จ.นครปฐม	 73110	 โทร.	 0-2429-

0443,	 08-2335-2112	 โทรสาร	 0-2429-0239	

E-mail	 :	 nccthailand@gmail.com,	 www. 

thaicatechesis.com/cc/	ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์-

วิไล	 โทร.	 08-1360-8297	 คุณนริศรา ปรีเปรม 

โทร.	08-9911-1482

]	 โครงการฝึกสมาธิแบบ	 WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	ทุกวันเสาร์	เวลา	09.30-11.30	น.	ที่ห้องวัด

น้อยในอาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ	่ บริเวณที่จอดรถ

ชั้น	A	ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 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
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50 ป ี(ต่อจากหน้า	4)

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

=	วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล อ.สอง- 

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	 วันเสาร์ที่	 8	 มีนาคม	 เวลา	

10.30	น.	(ทางวัดมีดอกไม้และเทียน	จำาหน่าย)

=	 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพ- 

มหานคร	 วันอาทิตย์ที่	 9	มีนาคม	 เวลา	16.30	น.	

มิสซาในสุสาน	(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)

=	 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ วันอาทิตย์ที่	9	มีนาคม	เวลา	17.00	น.	

=	วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นนท- 

บุรี วันอาทิตย์ที่	 9	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พิธี

มิสซาในสุสาน

=	วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา	วันศุกร์ที	่14	มีนาคม		

เวลา	17.30	น.	คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม	เป็น

ประธาน	(ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย)	

สังฆมณฑลราชบุรี
=	อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมุทร- 

สงคราม	 วันเสาร์ท่ี	 8	 มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	

(สอบถามโทร.	0-3470-3219)	

=	 วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี  

วันเสาร์ที	่8	มีนาคม		เวลา	16.00	น.	

สังฆมณฑลจันทบุรี 
=	วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่

	 วันศุกร์ที่	7	มีนาคม	เวลา	19.30	น.	ที่สุสาน

	 วันเสาร์ที	่8	มีนาคม	เวลา	07.30	น.	ที่สุสาน

=	วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว

	 วันศุกร์ที่	7	มีนาคม	เวลา	19.00	น.	ที่สุสาน

		 วันเสาร์ที	่8	มีนาคม	เวลา	09.00	น.	ที่สุสาน

=วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่

	 วันศุกร์ที	่7	มีนาคม	เวลา	19.30	น.	ที่สุสาน

	 วันเสาร์ที	่8	มีนาคม	เวลา	10.30	น.	ที่สุสาน

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

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

เก็บดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ดื่มจากถ้วย
ที่พระบิดาประทานให้เราหรือ (ยอห์น 18:11)

สามารถหาเลี้ยงชีพได้	 โดยไม่จำาเป็นต้องไปศึกษา 

ต่อยังต่างประเทศ	ตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน	โรงเรียน 

มีความซื่อสัตย์ต่อภารกิจ	 และได้ถ่ายทอดผลงาน

อันเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้	 ได้หล่อ

หลอมและช่วยพัฒนาด้านจิตใจและสติปัญญา	 ให้

หญิงสาวเหล่านั้นเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม	 ความ

สามารถ	และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

จากวันนั้นจนถึงวันนี้	 โรงเรียนได้รับความ

นิยมตลอดมา	ผู้สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน	เป็นที่

ต้องการของบริษัท	ห้างร้านต่าง	ๆ	เนื่องจากความ

สามารถด้านภาษาอังกฤษ	 ประกอบกับทักษะด้าน

การติดต่อสื่อสารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอด

ระยะเวลา	 50	 ปี	 โรงเรียนได้จัดเตรียมผู้สำาเร็จการ

ศึกษาที่มีความสามารถ	 มีคุณธรรม	 และความเอื้อ

อาทรต่อผู้อื่น	 เพื่อประกอบอาชีพและศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา	 เป็นจำานวนมาก	 และยังคงเตรียม

นักเรียนที่จะสำาเร็จการศึกษาในอนาคตให้มีความ

พร้อมที่จะพบกับการท้าทายในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ใน

โลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดน

วางจำาหน่ายแล้ว 

พระสมณสาส์น เตือนใจ 

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ราคา 90 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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อยา
ตดัสินเขา
และทาน
จะไมถกู
พระเจา
ตดัสิน
ทาน

ตดัสินเขา
อยางไร
พระเจา
จะทรง

ตดัสนิทาน
อยางนั้น
(มทัธิว
7:1-2)

เปาโล
ซูลิป แซอึ้ง
เกิดใหมในพระเจา

19 กมุภาพันธ 2521
ครบรอบ 36 ป

ดวยความอาลัยรักและคิดถึง ทุกวันทุกเวลา
จากมารีอา วณีา มารีอา ธญัญพทัธ

เปโตร ธนวฒัน โชตวิยีรตัน และหลานๆ ทกุคน

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“การท่ีใครคนหนึ่งยอมทนทุกขทรมาน

อยางอยุติธรรมเพราะคำนึงถึงพระเจา

ก็เปนพระหรรษทาน”  (1ปต 2:19)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน

กิติศักดิ์กุล
ครบรอบ 14 ป

ในวนัที ่ 20 กมุภาพนัธ

ถาเรารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองคในการสิ้นพระชนม
เราก็จะรวมเปนหน่ึงในการกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนกัน

(รม 6:5)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารอีา สปุรยีา พนายางกรู

“ทกุสิง่ทีม่าจากดนิ จะตองกลับไปยังดนิ และทุกสิง่
ทีม่าจากเบือ้งบน กต็องกลับไปเบือ้งบน” (บสร 32)

เกิดใหมในพระเจา
9 กมุภาพันธ 2013
(โอกาสครบ 1 ปแหง

การจากไป)

สื่อมวลชนคาทอลิกสุราษฎรธานี
ทำบุญ                                                 8,000  บาท

สามีและลูกๆ อุทิศให
มารอีา สมใจ จนัทรสุขสนัต                   500  บาท

“ลกูหลาน” อทุศิให มารีอา ลออิวจง     300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล” อุทิศให

โยเซฟ สรุพงษ บญุฤทธิฤ์ทยักลุ     300  บาท
เปาโล สวุทิย บญุฤทธิฤ์ทยักลุ         300  บาท
วญิญาณในไฟชำระ                          300  บาท
วิญญาณผูลวงลับ      300  บาท

คณุพชิญรตัน แสงเดช อทุศิให
มารีอา บญุชวย โกงศร                     200  บาท
วญิญาณญาติพีน่องผลูวงลบั          200  บาท
วญิญาณในไฟชำระ                          200  บาท

อุทิศใหวิญญาณโยเซฟ ฮั่วเมง, มารีอา แพรศรี,
โยเซฟ รกัษ                                              2,000  บาท

สำหรับท านที่ประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขท่ีบญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ
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พระสมณสาส์น

เล่มล่าสุด
กับสาระข้างทาง (ถนน)

	 เย็นวันอาทิตย์	 ผมชอบออกไปเดินหาอะไรร้อน	ๆ	 รองท้อง	หลังจาก

ทำามิสซา	 หรือบางครั้งไม่มีเวรทำามิสซา	 นั่งทำาอะไรอยู่บนบ้านจนท้องเริ่มร้อง

ทักทายว่า	 หาอะไรเติมหน่อย	 การออกเดินทำาให้เราพบบรรยากาศรายล้อมเรา	

ยิ่งเย็นวันอาทิตย์	วันหยุดที่หลายคนเลือกพักอยู่ในบ้าน	

	 ตึกสีขาวทรงโบราณสไตล์ฝรั่งสร้างบรรยากาศให้สองข้างทางของ

ซอยเจริญกรุง	40	ถูกนำามาประกอบฉากบ่อย	ๆ	ทั้งในละคร	มิวสิควิดีโอ	หรือ

โฆษณา	 ในเย็นที่ผมเดินไป	 มีมาถ่ายทำาโฆษณาของน้ำาอัดลมยี่ห้อดัง	 ผมเดิน

ผ่านกองถ่ายเห็นภาพชีวิตผู้คนมากหน้าหลายตา	 บางคนอยู่เบื้องหลัง	 บางคน 

อยู่เบื้องหน้า	 บางคนถนัดเทคนิค	 บางคนถนัดตกแต่งฉาก	 บางคนเป็นช่าง 

แต่งหน้า	แต่บางคนเพียงมีหน้าที่เคลียร์คิว	จัดหาอาหาร	เสบียง	หรือแม้กระทั่ง

ขับรถรับส่ง	ผู้คนหลากหลายทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบ	บางคนมีงาน	มีเงิน	

ได้ไปต่อบางคนนั่งรออยู่สองข้างทาง	พิกลพิการ	โซซัดโซเซ	ไร้บ้าน	ไม่สามารถ

ฝ่าฟันคล่ืนชีวิตท่ีถาโถมได้	 เพียงเส้นหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ท่ีดูสง่างาม	 อลังการ	

ผมพบคนถึง	 5	 คนที่จับจองพื้นที่	 บริเวณทางเท้า	 บางคนนอนกลิ้งเกลือก	 

บางคนนั่งจับเจ่า	บางคนแบมือขอเศษสตางค์

	 ในข้อ	 17	 ของพระสมณสาส์น	 เตือนใจ	 ล่าสุดของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส ที่มีชื่อว่า	 “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”	พระองค์ได้ทรง

บอกว่า	 “ข้าพเจ้าเลือกเสนอบางหัวข้อที่สนับสนุนและแนะแนวทางแก่พระ-

ศาสนจักร	 สำาหรับก้าวใหม่ในการประกาศพระวรสาร	 ที่เต็มไปด้วยพลังและ

ความกระตือรือร้น	 ในกรอบความคิดนี้	 และตามข้อความเชื่อในเอกสารของ

พระศาสนจักร	Lumen	Gentium	ข้าพเจ้าตัดสินใจขยายความในเรื่องต่อไปนี้

	 ก.	การปฏิรูปพระศาสนจักร	ในการส่งธรรมทูตออกไป

	 ข.	การประจญของผู้ทำางานอภิบาล

	 ค.	 พระศาสนจักร	 ซ่ึงหมายรวมถึงประชากรของพระเจ้าท้ังมวลท่ีประกาศ 

พระวรสาร

	 ง.	บทเทศน์และการเตรียมเทศน์

	 จ.	การรวมผู้ยากไร้เข้ามาอยู่ในสังคม

	 ฉ.	สันติภาพและการเสวนาด้านสังคม

	 ช.	แรงบันดาลใจฝ่ายจิตสำาหรับงานธรรมทูต

	 ผมสนใจที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคำาเทศน	์บทความ	และชีวิตของผู้นำา

พระศาสนจักร	 หรือตัวแทนของพระคริสตเจ้า	 หรือจะเรียกผู้สืบตำาแหน่งจาก 

เปโตร	 จะเรียกอะไรไม่สำาคัญเท่าชีวิตของพระองค์ท่านมีวิธีคิดและปฏิบัติถึงคน

ที่ยากไร้	คนที่ด้อยโอกาสกว่าเสมอ	ๆ

	 ผมอดนึกถึงเรื่องที่พึ่งผ่านมาเร็ว	 ๆ	 นี้ไม่ได้	 ในตรีวารวันสุดท้ายของ

การเตรียมฉลองวัดบ้านเกิดของผม	 คุณพ่อเจ้าวัดเชิญให้ผมได้มีโอกาสแบ่งปัน 

และเป็นประธานมิสซาเตรียมจิตใจในครั้งนี้	ผมน้อมรับด้วยความภาคภูมิใจ	และ 

เนื่องจากตรีวารวันนี้เป็นวันสุดท้ายจึงมีคนมาร่วมเยอะกว่า	 2	 วันที่ผ่านมา	

ขณะเริ่มพิธีผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง	น่าจะวัยกลางคนแล้ว	เธอนั่งอยู่ข้างหน้า	ร่วม

มิสซาอย่างตั้งใจ	ดูไปก็น่าจะไม่มีอะไร	แต่เมื่อบทเพลงในช่วงต่าง	ๆ	ของมิสซา

ได้ถูกบรรเลงและขับร้อง	 เสียงร้องเพลงของเธอทำาลายสมาธิของคนรอบข้าง

ร่วมทั้งผม	 เธอร้องตะโกนเสียงดัง	 ไม่เท่านั้นเธอยังเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดลม	

เสียงที่ออกมาจึงดังผิดคีย์	 และให้เนื้อเสียงที่น่ารำาคาญมากกว่าไพเราะ	 ผม

เชื่อว่าบางทีเธอไม่รู้ตัว	 ผมคิดต่อไปอีกว่า	 ถ้าเป็นแต่ก่อนต่อมความรำาคาญ 

คงทำางาน	 บวกกับการที่เราควรจะยอมเสียบางคนเพื่อส่วนรวม	 ผมคงหาวิธีให้

นำาเธอออกไป	 หรือให้เธอได้สงบสติอารมณ์กว่านี้	 แต่วันนี้ผมไม่	 ผมกลับเห็น

ความไพเราะของการขับร้องแบบนี้	 ผมเห็นได้แบบนี้	 เพราะผมเลือกมองความ

ตั้งใจของเธอ	 มองตัวตนของเธอ	 เธอคงทำาได้แค่นี	้ เธอร้องสุดเสียง	 เราจะรู้ได้

อย่างไรว่าสำาหรับพระเป็นเจ้า	เสียงแบบไหนรื่นหูและไพเราะกว่ากัน

	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 ภาคภูมิใจกับหนังสือพระสมณสาส์น	

เตือนใจ	 (EVAGELII	GAUDIUM)	หรือชื่อภาษาไทยว่า	ความชื่นชมยินดีแห่ง 

พระวรสาร	 บัดนี้ได้รับการแปล	 และจัดพิมพ์ใกล้จะแล้วเสร็จในไม่ช้า	 พระดำารัส

เตือนนี้ให้มุมมองและแง่คิดที่เราคาทอลิกต้องหันกลับมาทบทวน	 และหวนกลับ

มาหารากเหง้าอย่างแท้จริง	ผมเขียนไว้ในคำานำาผู้จัดพิมพ์บางส่วนว่า

บรรทัดแรกของหนังสือเล่มนี้เริ่มด้วยประโยคที่ว่า	 “ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร	 เติมเต็มจิตใจและชีวิตทั้งชีวิตของบรรดาผู้ที่พบพระเยซูเจ้า”	 มี

ใครไม่อยากมีชีวิตอย่างมีความสุข	มีใครไม่อยากพบความชื่นชม

	 ในวันสมโภชพระเยซูเจ้า	กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล	วันท่ี	24	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	2013	ยังมีอีก	2	เหตุการณ์ที่ซ้อนทับอยู่คือ	วันที่ปีแห่งความเชื่อสิ้นสุดลง	

และการออกพระสมณสาส์น	 เตือนใจฉบับนี้	 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

ซึ่งมีคำาห้อยท้ายตามมาอีกสั้น	ๆ	ว่า	ในปีแรกแห่งสมณสมัยของข้าพเจ้า	จากวัน

เข้ารับตำาแหน่ง	 (13	มีนาคม	2013)	 จนถึงวันพระสมณสาส์นเล่มนี้ถูกเผยแพร	่

และในเดือนกุมภาพันธ์ป	ี2014	เอกสารนี้ถูกแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย	

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงลิขิตไว้ในพระสมณสาส์น	 ข้อ	 16	

ว่า	 “ข้าพเจ้ายอมรับคำาเชื้อเชิญของบรรดาพระสังฆราชในการประชุมสมัชชา	 ที่

จะเขียนพระสมณสาส์น	 เตือนใจฉบับนี้ด้วยความยินดี”	 ส่วนการสมัชชาที่ว่า

ถึงนี้คือ	 การประชุมสมัชชาพระสังฆราช	 ครั้งที่	 13	 เมื่อวันที่	 7-28	 ตุลาคม	

ค.ศ.	 2012	 ในหัวข้อ	 การประกาศพระวรสารครั้งใหม	่ เพื่อถ่ายทอดความเชื่อ 

คริสตชน	

	 ท่ีสุดตัวอักษรและพระดำารัสเตือนเหล่านี้คงทำาหน้าที่บ่งบอกสาระ

สำาคัญด้วยตัวเองจาก	 288	 ข้อ	 อาจจะยาวสักหน่อยถ้าจะอ่านรวดเดียวจบ	 แต่

ทุกถ้อยคำาและเร่ืองราวล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เราพบแนวทางในการหันมามอง

แก่นแท้ของความเชื่อ	 โดยมีพื้นฐานอยู่บนความชื่นชมและงานแห่งการประกาศ	

พระวรสารที่ไม่ใช่เพียงถือกฎอยู่ในมือแล้วเรียกร้อง	ตัดสิน	แต่เหมือนถ้อยความ

หนึ่งในข้อ	 39	 “พระวรสารเชื้อเชิญให้เราตอบรับพระจ้า	 ผู้ทรงรักเรา	 และทรง

ช่วยเราให้รอด	 ให้เรามองเห็นพระองค์ในบุคคลอื่น	 และออกจากตัวเราเอง	 เพื่อ

ค้นหาความดีของทุกคน”

การเดินออกไปพบชีวิตทำาให้เราเข้าใจชีวิต	 ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

ความชื่นชมยินดีแห่งการมีชีวิตอยู่	 คุณค่าพระวรสาร	 พระวาจาของพระเจ้ายัง

เป็นคำาปลอบประโลมและความหวัง	 ไม่เพียงเท่านั้น	 ผู้ที่พบพระองค์จำาต้อง 

แจกจ่ายสิ่งที่พบ	

คนในกองถ่ายกำาลังเก็บสัมภาระ	 การถ่ายทำาสิ้นสุดลงแล้ว	 นักท่อง

เที่ยวบนอานจักรยานประมาณ	10	คน	ขี่ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวในแบบจักรยาน

ที่พบเห็นได้แทบทุกวันในแถบนี้	 คนโซข้างทางบางคนหายไป	 แต่ก็มีบางคน

มาเพิ่ม	 หญิงชราเสยผม	 ปัดแมลงกลางคืนที่รบกวนใบหน้า	 เศษขยะกองโต

ถูกบรรจุในถุงดำา	 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปถือถุงร้านสะดวกซื้อ	 หัวร่อต่อกระซิก	

เหมือนเดินอยู่บนเมืองสวรรค	์ กำาลังเดินกลับที่พักเช่นกัน	 ...เหมือนเรามีงาน

ต้องทำากันอีกเยอะเลย

บรรณาธิการบริหาร
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“พบปะเวชบุคคลคาทอลิก” 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก 

เพื่อพบปะ พูดคุย เล่นเกม 

และแจ้งรายละเอียดโครงการต่างๆ 

ปี 2014

โดยมีคุณพ่อวินัย  ฤทธิบุญไชย  

จิตตาธิการชมรม เป็นผู้ดำาเนินการ  

ที่อาคารปิยะการุญ

“นครสวรรค์” สังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  

วิสิฐนนทชัย รับมอบ ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

“แสงธรรม” โอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2013 และปีใหม่ 2014 

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือคาทอลิกไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในนามกลุ่ม Happy Smile 

หรือกลุ่มยิ้มหรรษาได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาของสามเณราลัยแสงธรรม 

จำานวน 200,000 บาท โดยมอบผา่นพระอคัรสังฆราชฟรงัซสิเซเวยีร ์   เกรยีงศกัดิ ์

โกวิทวาณิช เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2013 และในโอกาสนี้ยังได้มอบเงินเพื่อ

สนับสนุนการทำางานของทั้ง 10 สังฆมณฑลๆ ละ 46,500 บาท รวมทั้งสิ้น 

465,000 บาท

“สุราษฎร์ธานี”
   สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

มอบผ่าน

พระสังฆราชโยเซฟ

ประธาน ศรีดารุณศีล

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2014

“จันทบุรี” สังฆมณฑลจันทบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พร้อม

ด้วยคุณพ่อเฉลิมกิจมงคล รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2014 ที่โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 38 ฉบับที่ 9 ประจำาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2014หน้า 20

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 29 
ความซื่อตรง

	 ความซื่อตรง	

ต ร ง ข้ า ม กั บ ค ว า ม

คดโกง	 เป็นเรื่องที่

สังคมไทยรู้จักด	ี ทุก

อันดับและทุกสำานัก 

ในการจัด	ประเทศไทย

ดูเหมือนอยู่ระดับต้นๆ	

จะภูมิใจดีไหม	 บางคน 

เช่ือว่าการปลูกฝังต้องเร่ิมจากครอบครัว	 บางคนว่ามันเป็นเร่ืองส่วนบุคคล	 พระ-

วาจาพูดว่าอย่างไร

 “ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำาแนะนำาของคนชั่ว 

ไม่ยืนในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น แต่ชื่นชม 

ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวัน

ทั้งคืน” (สดุดี 1:1-2)

 “อย่าให้ใครใช้คำาพูดไร้สาระหลอกลวงท่าน ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังและ 

ทำาความผิดเหล่านี้สมควรจะได้โทษจากพระเจ้า จงอย่าสมาคมกับคน

เหล่านี้เลย ในอดีตท่านเคยเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างใน

องค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำาเนินชีวิตเช่นบุตรแห่งความสว่างเถิด” (เอเฟซัส 

5:6-8)

	 การดำารงตนอยู่ในแสงสว่าง	 ก็เหมือนกับการดำารงตนที่พร้อมจะเป็น

แสงสว่างส่องความด	ีและเปิดเผยทุกมุมของชีวิตด้วยความซื่อตรง

ฉลองวัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี
และวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014

50 ปี โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (โฮลี่) 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ (อ่านต่อหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 4)
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