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“แม้ทรงร่ำ�รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน
เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำ�รวยเพราะความยากจน
ของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9)
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ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
บางสะแก

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014
คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล เจ้าอาวาสวัด
แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ได้
จัดฉลองวัดประจำ�ปี 2014 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คุณพ่อจำ�เนียร กิจเจริญ คุณพ่อประวิทย์
(อ่านต่อหน้า 11)
พงษ์วิรัชไชย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 สังฆมณฑลราชบุรี จัดงานวันนักบวชสากล ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง โอกาสฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และวันนักบวชสากล
โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี และได้มีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนของนักบวชชาย-หญิง และร่วมแสดงความยินดีกับนักบวช
ที่ถวายตัวครบ 25 ปี 50 ปี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการบรรยายบทบาทความสำ�คัญของนักบวชในพระศาสนจักร โดยคุณพ่อไพยง มนิราช โดยมีนักบวช 16 คณะ
เข้าร่วมงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 สังฆมณฑลจันทบุรี และคณะนักบวช
ชาย-หญิง ในสังฆมณฑล ได้จัดงานวันนักบวชสากล ที่วัดแม่พระ
เมืองลูร์ด บางแสน ปีนี้มีคณะนักบวชเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
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แถลงการณ์ร่วม 5 ศาสนา
เพื่อก้าวพ้นความขัดแย้ง
ในสังคมไทยปัจจุบัน
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
ความเห็นต่าง
ความแตกแยก ความเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่ในขณะนี้ ผู้น�ำ ศาสนาสำ�คัญทั้ง   5
ศาสนา ในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของชาติเป็นอย่างยิ่ง จึง
อยากขอให้พี่น้องชาวไทยลดทิฐิ ความเห็นแก่ตัว และหันหน้ามาร่วมมือกัน
สร้างความเข้าใจ
ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ก้าวพ้น
ความขัดแย้งนี้ไปด้วยกัน

สาส์นมหาพรต ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสรณรงค์ในเทศกาลมหาพรต
ประจำ�ปี ค.ศ. 2014
“แม้ทรงร่ำ�รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่
ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำ�รวยเพราะความยากจนของพระองค์” (2 คร 8:9)
พี่น้องชายหญิงที่รัก
เนื่องจากเทศกาลมหาพรตกำ�ลังใกล้เข้ามา   ข้าพเจ้าใคร่มอบความ
คิดที่เป็นประโยชน์บางประการ เกี่ยวกับหนทางแห่งการกลับใจในฐานะที่เป็น
ปัจเจกบุคคลและเป็นชุมชน   ความคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำ�พูดของ
นักบุญเปาโลที่ว่า “ท่านรู้แล้วถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา แม้ทรงร่ำ�รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะ
เห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำ�รวยเพราะความยากจนของพระองค์” (2 คร
8:9)  ท่านอัครสาวกเขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสตชนที่เมืองโครินธ์ ตักเตือน
พวกเขาให้มใี จกว้างในการช่วยเหลือสัตบุรษุ ทีอ่ ยูใ่ นนครเยรูซาเล็ม ซึง่ ต้องการ
ความช่วยเหลือในสิง่ จำ�เป็น คำ�พูดดังกล่าวของท่านนักบุญเปาโลมีความหมาย
อะไรบ้างสำ�หรับเราพี่น้องคริสตชนในวันนี้?   การเชื้อเชิญให้ถือความยากจน
หรือชีวิตความยากจนแห่งพระวรสาร มีความหมายอะไรบ้างสำ�หรับเราใน
ปัจจุบัน?
พระหรรษทานของพระคริสตเจ้า
ก่อนอื่นพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์กำ�ลังทำ�งาน   พระองค์
มิได้แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงมีอำ�นาจและความร่ำ�รวยของโลก แต่ให้
(อ่านต่อหน้า 4)

แม้ศาสนิกชนในประเทศไทยจะมีความเชื่อและการปฏิบัติศาสนกิจที่
ต่างกัน แต่ก็เห็นพ้องต้องกันในการน้อมนำ�คุณธรรมร่วมกันทั้ง 5 ศาสนา มา
สู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.ทุกศาสนาสอนว่า อย่าละเมิดชีวิตของตนเองและผู้อื่น จึงขอ
เรียกร้องให้ละเว้นการใช้ความรุนแรง-กำ�ลัง-อาวุธต่อผู้เห็นต่าง โดยเฉพาะต่อ
ผู้ที่มีความเห็นต่างกันทางการเมืองในขณะนี้
2.ทุกศาสนาสอนให้ คิด ทำ� พูด แต่สิ่งที่เป็นความจริง จึงขอ
เรียกร้องให้ละเว้นการใช้ค�ำ พูดที่มีพื้นฐานมาจากความเกลียดชัง การเผยแพร่
ข่าวลือที่เป็นเท็จ การพูดความจริงเพียงบางส่วน หากมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ก็ควรตักเตือนกันด้วยถ้อยคำ�อ่อนโยน ไม่ควร
ใช้วาจาก้าวร้าว ดูหมิ่นถิ่นแคลนหรือเหยียดหยามทางเพศ      
3.ทุกศาสนาสอนเรื่อง ความยุติธรรม จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย
เคารพกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้กฎหมาย และการตีความนั้น ต้องตระหนัก
ถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ด้วยมโนธรรมที่เที่ยงตรงให้สอดคล้องกับกฎ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและกฎธรรมชาติ เพื่อผดุงความยุติธรรมให้เกิดขึ้น
แก่ทุกฝ่ายและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
4.ทุกศาสนาสอน การลดละความเห็นแก่ตัว รวมทั้งความกล้าหาญ
ที่จะตักเตือนพวกของตน ประณามการทุจริตคอรัปชั่น ศาสนิกชนทุกคนต้อง
มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง เพื่อความดีส่วนรวม และการกล้าเผชิญ
ความจริง
5.ทุกศาสนาสอนเรื่อง ความรัก ความเมตตา ไม่ให้มองเพื่อนมนุษย์
ผู้ที่อาจไม่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่อง มีความผิดพลาดว่าเขาเป็นคนเลวทั้งร้อย
เปอร์เซ็นต์และไม่อาจเปลี่ยนแปลง หากแต่เขาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ได้ และเมื่อเขาทำ�เช่นนั้น เราก็พร้อมที่จะให้อภัย
6.ทุกศาสนาสอนให้หมั่นเพียรในการปฏิบัติตามคำ�สอน โดยเฉพาะ
การเจริญสันติภายใน ให้มีขันติธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้
อื่น มีความจริงใจ รับผิดชอบต่อคำ�พูด และหมั่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงขอ
เรียกร้องให้ศาสนิกชนมีความหมั่นเพียรและเรียกร้องการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น
(อ่านต่อหน้า 11)
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สาส์นมหาพรต (ต่อจากหน้า 3)
เราเห็นพระองค์ในความอ่อนแอและความยากจน “แม้
ทรงร่ำ�รวยพระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน
เพราะเห็นแก่ทา่ น...”  พระคริสตเจ้าพระบุตรนิรนั ดร์ของ
พระเจ้า ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาทั้งในอำ�นาจ
และพระสิริมงคล ทรงเลือกที่จะเป็นคนยากจน  พระองค์
ทรงเสด็จมาประทับท่ามกลางเราและทรงอยู่เคียงข้างเรา
พระองค์ทรงสลัดทิ้งพระสิริมงคลของพระองค์ออกไป
และทรงทำ�ตนเป็นผู้ว่างเปล่า เพื่อที่พระองค์จะได้เป็น
เสมือนเราในทุกสิ่ง (เทียบ ฟบ 2:7 ;  ฮบ 4:15)  การ
ที่พระเจ้าเสด็จมารับเอากายเป็นมนุษย์นั้นเป็นรหัสธรรม
ยิ่งใหญ่  เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�เช่นนี้เป็นเพราะความรักของ
พระองค์   ความรักที่เป็นพระหรรษทาน ความใจกว้าง
ความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้เรา   ความรักที่ไม่รีรอใน
การมอบตนเองเป็นเครื่องบูชาสำ�หรับผู้ที่พระองค์ทรง
รัก   รักคือการแบ่งปันทุกสิ่งกับผู้ที่เรารัก   ความรัก
ทำ�ให้เราคล้ายคลึงกับผู้ที่เรารัก  ความรักสร้างความเท่า
เทียมกัน   ทำ�ลายกำ�แพงขวางกั้นและร่นระยะทางจาก
ไกลเป็นใกล้ พระเจ้าทรงกระทำ�สิ่งที่ว่ามานี้กับเรา พระ
เยซูทรงทำ�งานด้วยพระหัตถ์มนุษย์   ทรงคิดด้วยสติ
ปัญญามนุษย์   ทรงกระทำ�เยี่ยงมนุษย์   และทรงรักด้วย
หัวใจของมนุษย์   ทรงบังเกิดจากพระมารดาพรหมจารี
พระองค์ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเรา เหมือน
กับเราในทุกสิ่ง ยกเว้นบาป (Gaudium et Spes, 22)  
อาศัยการทำ�ให้ตนเองเป็นคนยากจน  พระองค์
มิได้ทรงเลือกความยากจนเพื่อพระองค์เอง   แต่ดังที่
นักบุญเปาโลกล่าวไว้ “อาศัยความยากจนของพระองค์
ท่านจะได้กลายเป็นคนร่ำ�รวย”   นี่มิใช่เป็นคำ�พูดเล่นๆ
หรือเป็นคำ�ภาษิต   ตรงข้าม เป็นการสรุปแนวความคิด
ของพระเจ้า  แนวความคิดแห่งความรัก  แนวความคิด
แห่งการประสูติและไม้กางเขน   พระเจ้ามิได้ทรงทำ�ให้
ความรอดของเราหลุดไปจากสวรรค์ เหมือนบางคนที่ให้
ทานจากการเหลือกินเหลือใช้เพราะใจศรัทธาหรือเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น    ความรักของพระคริสตเจ้าไม่เหมือนกัน!
ตอนที่พระเยซูก้าวลงสู่แม่น้ำ�จอร์แดนและได้รับศีลน้ำ�
จากยอห์น บัปติสต์   พระองค์ทรงกระทำ�เช่นนั้นไม่ใช่
เพราะพระองค์เป็นทุกข์เสียใจ หรือต้องการกลับใจ พระองค์
ทรงกระทำ�เช่นนั้นเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับพวกเราคน
บาปที่จำ�เป็นต้องได้รับการอภัย และเพื่อพระองค์จะได้
แบกความบาปของเราไว้บนบ่าของพระองค์  ทรงปรารถนา
ที่จะช่วยเราให้รอดด้วยวิธีนี้ เพื่อจะช่วยเราให้เป็นอิสระ
จากความน่าเวทนา ไม่ใช่จากความร่ำ�รวยแต่จากความ
ยากจนของพระองค์  แต่นักบุญเปาโลทราบดีถึง “ความ
มั่งคั่งอันหาที่เปรียบมิได้ของพระคริสตเจ้า” (อฟ 3:8)
และการที่พระองค์ทรงเป็น “ทายาทของทุกสิ่ง” (ฮบ
1:2)
ดังนั้น ความยากจนที่พระคริสตเจ้าทรงทำ�ให้
เราเป็นอิสระและร่�ำ รวยนั้นคืออะไร?   พระองค์ทรงรัก
เราเพราะเราเป็นคนยากจน   เป็นวิธีที่พระองค์ทรงเป็น
เพื่อนบ้านเรา เหมือนกับชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่เป็นเพื่อน
บ้านกับคนที่ถูกตีเกือบตายข้างถนน (เทียบ ลก 10:
25)   สิ่งที่ให้เสรีภาพ   ความรอด   และความสุขที่แท้
จริงคือความเห็นอกเห็นใจ   ความมีใจอ่อนโยน   และ
ความเอื้ออาทรแห่งความรักของพระองค์  ความยากจน

ของพระคริสตเจ้าที่ทำ �ให้เราร่ำ �รวยคือการที่พระองค์
เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์   แบกรับความอ่อนแอและ
ความบาปของเรา   เป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตา
อันหาที่เปรียบมิได้ของพระเจ้าต่อเรา   ความยากจน
ของพระคริสตเจ้าเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ความมั่งคั่ง
ของพระเยซูคือความไว้วางใจอันหาขอบเขตมิได้ของ
พระองค์ต่อพระบิดา   ความปรารถนาของพระองค์แต่
ประการเดียวคือ   การปฏิบัติตามน้ำ�พระทัยของพระ
บิดาและมอบพระสิริมงคลแด่พระองค์   พระเยซูเจ้าทรง
ร่ำ �รวยในทำ �นองเดียวกันกับเด็ก คนหนึ่งที่รู้สึก ว่าตน
ได้รับความรัก   และได้รักบิดามารดาของตนโดยไม่มี
ความสงสัยใดเลย   ในความรักและความอ่อนโยนของ
บิดามารดาแม้แต่ชั่วขณะเดียว   ความร่�ำ รวยของพระ
เยซูเจ้าอยู่ที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตร ความสัมพันธ์ที่
มีลักษณะเฉพาะกับพระบิดาคืออภิสิทธิ์สูงสุดของพระ
เมสสิยาห์ซึ่งเป็นผู้ยากจน   เมื่อพระเยซูทรงขอร้องเรา
ให้แบก “ภาระซึ่งเป็นของง่าย”   พระองค์ทรงขอให้เรา
รับความร่ำ�รวยโดยอาศัย “ความยากจนที่ทำ�ให้ร่ำ�รวย”  
และ “ความร่ำ�รวยที่อยู่ในสภาพจน” ของพระองค์  เพื่อ
พระองค์จะทรงแบ่งปันจิตตารมณ์แห่งความเป็นบุตร
และความเป็นมิตรของพระองค์   ทำ�ให้พวกเรากลาย
เป็นบุตรและธิดาในองค์พระบุตร   และเป็นพี่น้องกันใน
พระเชษฐาที่ทรงบังเกิดเป็นบุตรคนแรก (เทียบ รม 8:  
29)
มีผู้กล่าวว่า สิ่งที่น่าเสียดายจริงๆ อย่างหนึ่งคือ
การที่เราไม่ได้เป็นนักบุญ (L. Bloy)   เราอาจกล่าวได้
ด้วยว่า   มีความยากจนอยู่เพียงประการเดียว   คือการ
ที่เราไม่ได้ดำ�เนินชีวิตในฐานะเป็นลูกรักของพระเจ้าและ
ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันของพระคริสตเจ้า
การเป็นประจักษ์พยานของเรา
เราอาจคิดว่า หนทางแห่งความยากจนนี้เป็น
หนทางของพระเยซูเจ้า   แต่สำ�หรับเราที่มีชีวิตหลังยุค
ของพระองค์สามารถช่วยโลกได้  ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่
เหมาะสม  มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกครั้งและทุกหนทุกแห่ง
พระเจ้ า ยั ง ทรงช่ ว ยมนุ ษ ย์ แ ละโลกให้ ร อดต่ อ ไปโดย
อาศัยความยากจนของพระคริสตเจ้า    ผู้ที่ทรงทำ�ให้
พระองค์ยากจนในศีลศักดิ์สิทธิ์   ในพระวาจา   และใน
พระศาสนจั ก รของพระองค์ จึ ง เป็ น ประชากรยากจน  
ความร่ำ�รวยของพระเจ้ามิได้ผ่านมาจากความร่ำ�รวย
ของเรา  แต่ด้วยวิธีต่างๆ ที่จำ�เพาะเจาะจง อาศัยความ
ยากจนทั้งเป็นการส่วนตัวและเป็นหมู่คณะที่ได้รับการ

ชำ�ระล้างแล้วด้วยพระจิตของพระคริสตเจ้า
เพื่อจะปฏิบัติตามแบบฉบับของพระอาจารย์
เราคริสตชนถูกเรียกร้องให้ต้องเผชิญกับความยากจน
แห่งบรรดาพี่น้องชายหญิงของเรา เราต้องสัมผัสและ
ทำ�ให้มันเป็นความยากจนของเราเองและหามาตรการที่
เหมาะสม  เพื่อแบ่งเบาความยากจนดังกล่าวให้เบาบาง
ลง  การสิ้นหวังไม่เหมือนกับความยากจน  การสิ้นหวัง
เป็นความยากจนที่ปราศจากซึ่งความเชื่อ ปราศจากซึ่ง
ความช่วยเหลือและปราศจากซึ่งความหวัง   มีความ
สิ้นหวังอยู่ 3 อย่างด้วยกัน คือสิ้นหวังด้านวัตถุ ด้าน
ศีลธรรม และด้านจิตวิญญาณ   ความสิ้นหวังด้านวัตถุ
คือสิ่งที่ปกติทั่วไปเรียกว่าความยากจน มันมีผลร้าย
สำ�หรับผู้ที่ดำ�เนินชีวิตอยู่ในสภาพที่ขัดแย้งกับศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์   เป็นผู้ที่ขาดซึ่งสิทธิและสิ่งจำ�เป็น
เช่น อาหาร น้� 
ำ สุขภาพอนามัย การทำ�งาน และโอกาส
ที่จะพัฒนาหรือเจริญเติบโตขึ้นในวัฒนธรรมที่ด  
ี เพื่อ
เป็นการเยียวยาความสิ้นหวังดังกล่าว   พระศาสนจักร
เสนอตนเองเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการเหล่านั้น   และเพื่อเยียวยารักษาบาดแผล
ที่ท�ำ ให้ผู้คนขาดความเป็นมนุษย์   เราเห็นพระพักตร์
ของพระเยซู ใ นคนจนและผู้ ที่ อ ยู่ น อกกรอบสั ง คม  
อาศัยความรักและความช่วยเหลือคนจน เราก็รักและ
รับใช้พระคริสตเจ้า   เรายังพยายามที่จะมุ่งหน้าขจัดการ
ใช้ ค วามรุ น แรงที่ ขั ด ต่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์   
การแบ่งแยกผิวหรือชนชั้นวรรณะ   และการเอารัดเอา
เปรียบต่างๆ ในโลก   เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้มักเป็น
เหตุของการสิ้นหวัง   เมื่ออำ�นาจ ความฟุ่มเฟือย และ
เงินตรากลายเป็นพระเท็จเทียม   พระเท็จเทียมก็ส�ำ คัญ
กว่าความจำ�เป็นที่จะต้องแจกจ่ายทรัพยากรที่เท่าเทียม
กัน  เราจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนมมโนธรรมให้มุ่งไปสู่ความ
ยุตธิ รรม  ความเท่าเทียมกัน การดำ�รงชีวติ อย่างเรียบง่าย  
และการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ที่น่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่านี้คือความสิ้นหวัง
ในด้านศีลธรรม ซึ่งได้แก่การตกเป็นทาสของพยศชั่ว
และบาป ครอบครัวจะเจ็บปวดสักเท่าใดหากมีสมาชิก
คนใดในครอบครัว ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเยาวชน   ที่ตกเป็น
ทาสของสุรา ของมึนเมา การพนัน หรือภาพโป๊   มี
สักกี่คนที่มองไม่เห็นความหมายของชีวิตหรือมองไม่
เห็นอนาคต  มีกี่คนที่หมดหวัง  และมีกี่คนที่ตกอยู่ใน
ภาวะนี้เนื่องจากสภาพอันไม่เป็นธรรมของสังคม หรือ
การตกงาน   ซึ่งทำ�ให้เขาหมดศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นคน
เลี้ยงดูครอบครัว เพราะเข้าไม่ถึงการศึกษาและการรักษา
พยาบาล   ในกรณีดังกล่าว การสิ้นหวังเช่นนั้นถือได้ว่า
้ หมายถึง
เป็นการตายทั้งเป็น ความสิ้นหวังประเภทนี  
การสิ้นเนื้อประดาตัวซึ่งมีการเชื่อมโยงกับการสิ้นหวัง
ฝ่ายจิตใจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ เราจะได้รบั ประสบการณ์
หากเราหั นเหไปจากพระเจ้ า และปฏิ เสธความรั ก ของ
พระองค์ หากเราคิดว่าเราไม่ต้องการพระองค์ ซึ่งเอื้อม
พระหัตถ์มายังเราโดยอาศัยพระคริสตเจ้า เพราะเราเชื่อ
ว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร เรากำ�ลัง
พลาดอีกแล้ว มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยเรา
ให้รอดและเป็นไทได้อย่างแท้จริง
พระวรสารเป็ น ยาแก้ ก ารสิ้ น หวั ง ฝ่ า ยจิ ต ได้
(อ่านต่อหน้า 11)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(ภาพบน-ภาพซ้ายล่าง)
สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสเสด็จเยี่ยมเยียน
สมเด็จพระสันตะปาปา
กิ ต ติ คุ ณ เ บ เ น ดิ ก ต์
ที่ 16 ทำ�ให้เกิดภาพ
ประวั ติ ศ าสตร์ อั น น่ า
ชื่นชม

ตอนที่ 9
พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน เล่าว่า
การเก็บงำ�ความลับเรื่องการเสด็จลงจากตำ�แหน่ง
ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
นั้น เป็นภาระอันหนักหน่วง 11 กุมภาพันธ์ 2014
(โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
การสัมภาษณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักของ
พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน ผู้รับใช้คนสำ�คัญของ
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ใน
การประสานงานต่างๆ ระหว่างสมณสมัยของพระองค์  
ท่านนั่งลงสนทนากับสำ�นักข่าวโรมรีพอร์ท พูดคุยเกี่ยว
กับการทรงสละตำ�แหน่งครั้งประวัติศาสตร์และทุกสิ่ง
ทุ ก อย่ า งในเรื่ อ งนี้ แ ม้ ว่ า พระคาร์ ดิ นั ล แบร์ โ ตเนจะ
ลาเกษียณเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ท่านก็ยังคงมี
กำ�หนดการประจำ�วันทำ�โน่นทำ�นี่ตลอดทั้งวัน

พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน
พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน
“พ่อสบายดี ยุ่งกับงานการต่างๆ เล็กน้อย ไม่
ค่อยจะมีเวลาว่างเท่าไหร่ เพราะพ่อต้องเข้าไปมีส่วนกับ
กิจการงานของสมณมนตรีต่างๆ ในคณะบริหารงาน
ส่วนกลางของสันตะสำ�นัก พ่อยังไม่ว่างจากงานประชุม
และต้องพบปะตามนัดเท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ดังนัน้ การนัดหมาย
กับใครที่จะพูดคุยกันก็เลยเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เรื่อยๆ”
l
พระคาร์ดินัลแบร์โตเน ผู้เคยเป็นเลขาธิการ
นครรัฐวาติกันเสมือนตำ�แหน่งสำ�คัญอันดับสอง ยัง
คงเล่าถึงจุดเริ่มการตัดสินใจสละตำ�แหน่งของสมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ท่านกล่าว
ต่อว่า “สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ทรงคิ ด เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจครั้ ง นี้ น านก่ อ นการ
ประกาศ พระองค์ทรงบอกพ่อราวกลางปี ค.ศ. 2012
พ่อจึงทูลพระองค์ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรง
ลงจากตำ�แหน่ง แต่ว่าพระองค์ก็ทรงเหนื่อยล้า พระ
ชนมายุเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ พระองค์ยังทรงเกี่ยวพัน
อยู่กับงานวันเยาวชนโลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร
พระองค์ทรงถามตนเองว่า ‘คนอายุมากอย่างเรา จะ

ไปปราศรัยกับเยาวชนนับล้านๆ ได้อย่างไร?’ เหมือน
ดังที่พระองค์ทรงเล่าให้เราฟังต่อมาในภายหลัง ในวันที่
11 กุมภาพันธ์ พระองค์ทรงรู้สึกว่าการที่จะสามารถ
สืบต่อพันธกิจของนักบุญเปโตรได้นั้น ต้องการสภาพ
พระวรกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง พระองค์ทรง
อธิบายด้วยตัวของพระองค์เอง แต่พ่อก็ได้ทูลพระองค์
ว่า ‘ดูนะครับ พระองค์ยังทรงต้องเขียนหนังสือชุดเรื่อง
พระเยซูเจ้าแห่งนาซาเร็ธ 3 เล่มให้สำ�เร็จและยังต้อง
ปิดต้นฉบับอีกเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับพระชนมชีพวัยเด็ก
ของพระเยซูเจ้า มันจะเป็นของขวัญที่มีค่ามากจากพระ
สันตะปาปาแก่ประชากรของพระเจ้าในคริสต์มาสปีนี้
แล้วยังมีสมณลิขิตเรื่องความเชื่อ ซึ่งพระองค์จะต้องทรง
สานต่อและยิ่งกว่านั้น ปีแห่งความเชื่อก็เพิ่งจะเริ่มต้น’ ”
ดังนั้น นับเป็นเวลาหลายเดือน ที่พระคาร์ดินัล
แบร์โตเนต้องเก็บรักษาความลับนี้ไว้ จนกระทั่งสมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ก็ทรงตัดสิน
พระทัยวันที่จะทรงลงจากตำ�แหน่ง ว่าจะต้องเป็นวันที่
11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระ
ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน
เล่าว่า “การเก็บความลับนีไ้ ว้นานๆ ขณะทีพ่ ระศาสนจักร
ยังคงดำ�เนินต่อไปเหมือนเป็นปกติ รวมทั้งปัญหาต่างๆ
และข้อถกเถียงที่เรากำ�ลังเผชิญหน้าอยู่ ณ เวลานั้น มัน
เป็นภาระอันหนักหน่วง   พอ่ มักจะคิดถึงความหมายซ่อน
อยู่ ทั้ ง หมดที่ จ ะปรากฏออกมาจากการประกาศครั้ ง
ประวัติศาสตร์นี้” แน่นอน เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศสละตำ�แหน่งของ
พระองค์ คำ�ถามสำ�คัญอันหนึ่งก็คือ พระสันตะปาปา
จะอยู่ในสำ�นักวาติกันพร้อมกัน 2 พระองค์ได้อย่างไร
พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน เล่าต่อว่า “พระชนมชีพของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสของพวกเรา เป็น
พระชนมชีพที่สงบสันติ ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งไม่
ลบล้างการประทับอยู่ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติ
คุณเบเนดิกต์ลืมเลือนหายไป   การทรงลงจากตำ�แหน่ง

เป็ น การจุ ด ชนวนความรั ก อั น ยิ่ ง ใหญ่ แ ละคำ � ชื่ น ชม
ยกย่องต่อสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่
16 แท้จริง...แม้ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง
ให้เกียรติแก่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
โดยทรงอธิบายว่าเป็นประดุจคุณปู่และผู้ทรงภูมิปัญญา
พระองค์ ท รงเอาใจใส่ ต่ อ ท่ า นอย่ า งที่ สุ ด โดยเสด็ จ ไป
เยี่ยม เป็นภาพแห่งความงดงามและภราดรภาพ อีก
ทั้งเป็นบทสอนแก่เราว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้อาวุโส
เหมือนดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสแล้วตรัส
อีกว่า ผู้สูงวัยเก็บรักษาไว้ซึ่งปรีชาญาณ เก็บไว้ซึ่งความ
เชื่อ และเก็บไว้ซึ่งชีวิตภายใน พวกท่านส่งผ่านต่อมาแก่
คนหนุ่มสาว”

สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาเบเนดิ ก ต์ ท รงประกาศสละ
ตำ�แหน่งในวัน “ฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด” 11
ก.พ. 2013 ครบ 1 ปีแล้ว
พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน เริ่มต้นทำ�งาน
ใกล้ชิดกับพระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ ย้อนกลับไปเมื่อปี
ค.ศ. 1995   เมื่อท่านรั้งตำ�แหน่งสำ�คัญอันดับสองใน
สมณมนตรีสมณกระทรวงพระสัจธรรม  หนึ่งปีหลังจาก
ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ท่านก็กลายมาเป็นผู้
ร่วมงานใกล้ชิดที่สุดของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเน
ดิกต์ ที่ 16 เพื่อจะให้เห็นชัดถึงชีวิตของท่านช่วงนี้
ขณะนี้ พระคาร์ ดิ นัล แบร์ โ ตเนกำ � ลั ง พิ จารณาตั ด สิ นใจ
เขี ย นหนั ง สื อ ซึ่ ง เล่ า ชี วิ ต ช่ ว งนี้ ข องท่ า นและของพระ
ศาสนจักร
l

หน้า 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 10 ประจำ�วันที่ 2-8 มีนาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร
“เมื่อท่านให้ทาน...” (มัทธิว 6:2)

วาจาของแม่พระ
โดย พระคุณเจ้าจำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์

พระวรสารเล่าว่าแม่พระพูดน้อยมาก

เราอาจจะรวมได้ 7 ประโยค
(นั่นหมายถึงบทมักญีฟีกัตเป็นประโยคเดียว)
แต่ละประโยคมีความหมาย และย่อเนื้อหาที่บอกเราให้เห็นแม่พระ
และหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กระทำ� 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แม่พระได้รับการสงวนไว้ให้เป็นพรหมจารี
ลก 1:34 “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตั้งใจ
จะเป็นพรหมจารี”
แม่พระรับใช้ด้วยความกระตือรือร้น
ลก 1:38 “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า”
แม่พระนบนอบด้วยความเชื่อ
ลก 1:38 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”
แม่พระสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจยินดี
ลก 1:46-55 “ข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”
แม่พระใช้อำ�นาจอย่างอ่อนโยน
ลก 2:48 “ลูกเอ๋ย ทำ�ไมจึงทำ�กับเราเช่นนี้
ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก”
แม่พระมีความเมตตากรุณา
ยน 2:3 “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว”
แม่พระมีความเชื่อที่มั่นคง
ยน 2:5 “เขาบอกให้ท่านทำ�อะไร ก็จงทำ�เถิด”

มีประชาชนเป็นจำ�นวนมาก บางทีอาจจะเป็นหนึ่งส่วนสี่ของโลกที่
ต้องอดอาหารตลอดทัง้ ปี เราไม่พดู เรือ่ งการจำ�ศีลอดอาหารกับผูท้ ก่ี �ำ ลังอดอยาก
ไม่มีอาหารรับประทาน หรือพูดถึงเรื่องการอธิษฐานภาวนากับผู้ที่สวดภาวนา
อยู่เป็นประจำ� เราไม่ต้องพูดเรื่องการทำ�ทานแก่ผู้ยอมสละข้าวชามเดียวที่เขามี
กับผู้ที่กำ�ลังอดอยาก
แต่สำ�หรับพวกเราที่ยังเหลืออยู่ องค์พระเจ้ายังต้องตรัสกับเราเกี่ยวกับ
การทำ�ทาน การอธิษฐานภาวนาและการจำ�ศีลอดอาหาร เรามีชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง หรืออาจจะหรูหราหน่อยก็ได้ แม้แต่ประเทศที่ร่ำ�รวย ก็มีคนเป็น
จำ�นวนมากที่ยากจนข้นแค้น ไม่มีงานทำ�  หมดความหวัง หากเราไม่ค่อย
สบายใจที่ได้เห็นสถานภาพที่กล่าวมานี้ มิใช่เราคริสตศาสนิกชน และโดยเฉพาะ
เยาวชนที่พากันต่อต้าน ผู้ที่หลงอยู่กับความมั่งมีและทอดทิ้งคนยากจน และ
เขาเหล่านี้หาหนทางที่จะช่วยให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกได้รับการแบ่งปันไป
ให้ผู้ที่ยากจนและขัดสนบ้าง
ดังนั้น เมื่อเราได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับเราเรื่องการให้ทาน การ
อธิษฐานภาวนา และการจำ�ศีลอดอาหาร พระองค์ทรงแตะต้องความรู้สึกของ
เรา ในเมื่อเราไม่ค่อยจะกระทำ�สิ่งดีที่เราได้รับการกระตุ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าก็
ทรงช่วยเน้นเรื่องนี้กับเรา และทรงประทานพลังให้เราปฏิบัติตามพระประสงค์
ของพระองค์และของตัวเราเองด้วย พระองค์มิได้ตรัสกับเราเพียงว่า “หากท่าน
ให้ทาน” หรือ “หากท่านอธิษฐานภาวนา” หรือ “เมื่อ” เราให้ทาน อธิษฐาน
ภาวนาและจำ�ศีลอดอาหาร พระองค์กำ�ลังสัมผัสกับเส้นประสาทของเรา สิ่ง
เหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากศิษย์ของพระองค์ และทรงหวังว่าเรา
จะรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์เป็นพิเศษในเทศกาลนี้ ดังนั้น ให้เราตั้งใจฟัง
เมื่อเราได้รับการเจิมด้วยเถ้าบนหน้าผากว่า “จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร”
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าของมวลมนุษย์ พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
ทรงเลี้ยงอาหารประชาชนในชนบท ทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยปังและปลา
โปรดทรงช่วยให้ลูกคิดถึงความต้องการของผู้อื่น
และตอบสนองด้วยใจกว้างขวางและด้วยความรัก
ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน
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คำ�ชี้แจงจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการประจักษ์ของแม่พระที่เมืองเมดจูกอเรจ์
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
ตระหนักดีวา่ คริสตชนคาทอลิกไทยทุกคนแสดงคารวกิจ
ต่อพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเจ้า อย่างเลื่อมใส
ศรัทธาและด้วยความรักในฐานะบุตรต่อพระมารดา  ไม่
ว่าจะเป็นการร่วมพิธีกรรมโอกาสวันฉลองต่างๆ   การ
อธิษฐานภาวนา การสวดสายประคำ�  การทำ�นพวาร
ขอพรจากพระมารดา การสัมมนา การเข้าฟังบรรยาย
พิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับพระมารดา  รวมทั้งการเดินทาง
ไปแสวงบุญพระวิหารถวายเกียรติแด่พระมารดาและ
สถานที่แม่พระประจักษ์   ทั้งนี  
้ เพื่อบรรดาคริสตชนจะ
ได้ดำ�เนินชีวิตตามแบบอย่างแม่พระในฐานะที่พระนาง
เป็นคริสตชนตัวอย่าง เป็นศิษย์คนแรกของพระคริสตเจ้า  
สภาพระสังฆราชฯ ชื่นชมยินดีในการปฏิบัติเช่นนี้ แต่
จำ�เป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมถวายเกียรติแด่แม่พระแห่งเมืองเมดจู
กอเรจ์
ความเชื่ อ ของคริ ส ตชนมี พื้ น ฐานใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทางประวัติศาสตร์ เช่น พระ
คริสตเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับธรรมชาติ
มนุษย์จากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงเทศนาสั่งสอน
สิน้ พระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพือ่ ช่วยมนุษย์
ให้รอดพ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทางวัตถุวิสัย และ
ประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์รับรู้ได้ตามที่บันทึกไว้
ในพระคัมภีร์ ดังที่นักบุญยอห์นยืนยันว่า “เราประกาศ
เรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถ์แห่งชีวิต ซึ่งเป็นอยู่แล้ว
ตั้งแต่แรกเริ่ม เราได้ฟัง เราได้เห็นด้วยตาของเรา เรา
ได้เฝ้ามองและเราได้สัมผัสด้วยมือของเรา ชีวิตนั้นได้
ปรากฏ เราได้เห็นและได้เป็นพยาน เราประกาศให้ท่าน
ทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดร ซึ่งอยู่กับพระบิดา และปรากฏ
ให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้เราประกาศให้ท่าน
ทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความ
สนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาและ
กับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า” (1 ยน
1:1-3)
ด้วยเหตุนี้ เราคริสตชนคาทอลิกต้องการ
ให้ประสบการณ์ความเชื่อไม่เป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัว
หรือการคิดไปเอง  แต่เป็นสิง่ ทีพ่ ระศาสนจักรสากลพิสจู น์
และรับรองว่าเป็นความจริงที่เราต้องเชื่อเพราะพระเจ้า
ทรงเปิดเผยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว คริสตชนคาทอลิกทั่วโลก
สามารถเฉลิมฉลองเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับความ
เชื่อเป็นพิเศษ   รวมทั้งการประจักษ์ของแม่พระในกรณี
ที่พระศาสนจักรรับรองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2010 สมณกระทรวงพระสัจธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศ   เพื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่อ้างว่าแม่พระทรง
ประจักษ์ที่เมืองเมดจูกอเรจ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง   และ
ยังทรงประจักษ์อีกหลายแห่งแก่ผู้ที่อ้างว่าได้เห็นคณะ

กรรมการชุดนี้มีพระคาร์ดินัลคามิลโล รูอินี เป็น
ประธานและสมาชิกอีก 16 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
พระคาร์ดินัล พระสังฆราช นักเทววิทยาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิชาอื่นเมื่อสมณกระทรวงจะได้รับผลการสอบสวน
แล้ว ก็จะตัดสินว่าเหตุการณ์แม่พระประจักษ์ที่เมือง
เมดจูกอเรจ์นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
เหตุ ก ารณ์ ที่ อ้ า งว่ า แม่ พ ระทรงประจั ก ษ์
ที่เมืองเมดจูกอเรจ์ คือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.
1981   ในบริเวณเมืองเมดจูกอเรจ์ในประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวินา ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวีย เยาวชน 6 คน อายุตั้งแต่ 9-17 ปี อ้างว่า
พระนางมารี ย์ ท รงประจั ก ษ์ แ ก่ เขาและนั บ ตั้ ง แต่ เวลา
นั้น ยังทรงประจักษ์แก่เขาตลอดหลายปีโดยไม่จ�ำ กัด
สถานที่ เยาวชน 3 คน อ้างว่าแม่พระประจักษ์แก่เขา
ทุกวันจนถึงปัจจุบันอีก 3 คน อ้างว่าเดี๋ยวนี้เขาเห็น
แม่พระเพียงปีละครั้งเท่านั้น ปัจจุบันทุกคนแต่งงานมี
บุตรแล้ว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 เป็นต้นมา
เมืองเมดจูกอเรจ์กลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำ�คัญและ
บางคนผู้อ้างว่าเห็นแม่พระทรงประจักษ์ได้รับเชิญไป
หลายประเทศเพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตน
เมื่อเร็วๆ นี้ อิวาน ดราจิเซวิค คนหนึ่ง
ในกลุ่ ม ที่ อ้ า งว่ า ได้ เ ห็ น แม่ พ ระทรงประจั ก ษ์ ที่ เ มื อ ง
เมดจูกอเรจ์และบัดนี้อาศัยอยู่ที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาซูเสทเขามีก�ำ หนดเดินทางปลายเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013
เพื่ อ ไปบรรยายเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ห็ น แม่ พ ระทรงประจั ก ษ์
ในอดี ต และยั ง เห็ น จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ใ นทุ ก สถานที่ ที่ เขา
เดินทางไปแบ่งปันประสบการณ์ตามเขตวัดต่างๆ ใน
สหรัฐอเมริกา   เขาต้องยกเลิกการเดินทางครั้งนี้เพราะ
พระอัครสังฆราชคาร์โล มาเรีย วิกาโน พระสมณทูต
นครรัฐวาติกันประจำ�สหรัฐอเมริกามอบจดหมายของ
พระอัครสังฆราชเกราร์ด มุลเลอ ประธานสมณกระทรวงพระสั จ ธรรมแก่ ส ภาพระสั ง ฆราชของ
สหรัฐอเมริกา จดหมายฉบับนี้ลงวันที่ 21 ตุลาคม
ค.ศ. 2013 มีใจความว่า “ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์
และสัตบุรุษเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหรือพิธีกรรม
ใดๆ เหมือนเป็นนัยว่า การประจักษ์ของแม่พระที่
เมืองเมดจูกอเรจ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่าง
แน่นอน”
จดหมายฉบั บ นี้ รั บ รองอี ก ว่ า สมณกระทรวงพระสัจธรรมยังอยู่ “ในกระบวนการสอบสวน
ลัก ษณะบางอย่างด้านคำ �สอนและกฎปฏิบัติเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่เมืองเมดจูกอเรจ์”   แต่ในเวลาที่รอคอย
การตัดสิน “ทุกคนต้องยอมรับคำ�แถลงของสภาพระ
สังฆราชแห่งอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียที่ประกาศเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1991 ว่า “บนพื้นฐานของ
การวิจัยที่ทำ�ไปแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะยืนยันว่า การ
ประจั ก ษ์ ห รื อ การเปิ ด เผยเหนื อ ธรรมชาติ เ กิ ด ขึ้ น

จริง”

จดหมายฉบั บ นี้ จึ ง เตื อ นคริ ส ตชนมิ ใ ห้
ทึกทักไปว่า แม่พระได้ทรงประจักษ์ที่เมืองเมดจูกอเรจ์
จริง   เพราะเรื่องนี้ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ
สันตะสำ�นัก อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้สัตบุรุษอ่าน รำ�พึง
เผยแผ่ข่าวสารที่อ้างว่ามาจากแม่พระรวมทั้งไปเยี่ยมชม
เมืองเมดจูกอเรจ์เป็นการส่วนตัวได้ บุคคลที่เดินทาง
ไปที่นั่นด้วยความเชื่อและเจตนาดี โดยไม่คิดท้าทาย
อำ�นาจของพระศาสนจักร เขาอาจมีประสบการณ์ลึกซึ้ง
ทางชีวิตจิตเพราะความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสศรัทธา
ของตน แต่ประสบการณ์นไ้ี ม่พสิ จู น์วา่ แม่พระทรงประจักษ์
แก่เยาวชนเหล่านั้นอย่างแท้จริง จริงอยู่ พระเยซูเจ้าทรง
สอนเราให้ตัดสินต้นไม้จากผลที่ได้รับ และเราปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า มีผลดีมากมายเกิดจากปรากฏการณ์ที่เมือง
เมดจูกอเรจ์ คนจำ�นวนมากกลับใจ คริสตชนคาทอลิก
หลายคนกลั บ มารั บ ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ ล ะทิ้ ง
พระศาสนจักรเป็นเวลานาน   แต่พระพรต่างๆ ที่ผู้แสวงบุญได้รับนี้เพียงแสดงว่าพระเจ้าและพระมารดา
มารีย์ทรงตอบแทนความเชื่อและความเลื่อมใสศรัทธา
ที่มาจากใจจริงของเขาเท่านั้น ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอ
เพื่อพิสูจน์ว่าแม่พระทรงประจักษ์ที่นั่นอย่างแท้จริง
วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 พระ
อัครสังฆราชทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขาธิการสมณกระทรวงพระสัจธรรม ได้ส่งจดหมาย
ตอบคำ�ถามของพระสังฆราชชิลเบิร์ต โอบรี ว่าสัตบุรุษ
จะเดิ น ทางไปแสวงบุ ญ ที่ เ มื อ งเมดจู ก อร์ เจได้ ห รื อ ไม่
คำ�ตอบคือ ที่ใดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่นวัด อาราม
หรือวิหาร ที่นั่นเป็นสถานที่ไปจาริกแสวงบุญได้แต่ใน
กรณี ข องเมื อ งเมดจู ก อเรจ์ ยั ง มี เ งื่ อ นไขที่ สำ � คั ญ คื อ
“ห้ า มจั ด การแสวงบุ ญ ที่ เ ป็ น ทางการทั้ ง ระดั บ เขตวั ด
หรือระดับสังฆมณฑลดังที่ปฏิบัติกับสถานที่อื่นๆ ซึ่ง
ได้ รั บ การรั บ รองว่ า พระนางมารี ย์ ท รงประจั ก ษ์ อ ย่ า ง
เพราะการกระทำ�เช่นนี้ขัดแย้งกับคำ�แถลงที่
แท้จริง
สภาพระสั ง ฆราชแห่ ง อดี ต สาธารณรั ฐ ยู โ กสลาเวี ย ได้
ประกาศไว้”
วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตักเตือนผู้เข้าร่วมมิสซา
ที่วัดน้อยนักบุญมารธาในนครรัฐวาติกันให้ละเว้นความ
อยากรูอ้ ยากเห็นมากเกินไปเกีย่ วกับอนาคต แต่ให้แสวงหา
พระปรีชาญาณที่มาจากพระจิตเจ้า  พระองค์ทรงอธิบาย
ว่าความอยากรู้อยากเห็นผลักดันเราให้ปรารถนาที่จะ
รู้สึกว่าพระเจ้าสถิตที่นี่หรือที่นั่น ทำ�ให้เราพูดว่า “ฉัน
รู้จักผู้ได้เห็นแม่พระ เขารับสารจากพระมารดาทุกวัน
แต่ดูซิพระนางมารีย์เป็นพระมารดาของทุกคน ทรงรัก
เราทุกคน พระนางไม่ทรงส่งข่าวสารทุกวันเหมือนบุรุษ
ไปรษณีย์ พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า
มิได้มาอย่างทีจ่ ะสังเกตเห็นได้ แต่มาจากพระปรีชาญาณ”
แม้สมเด็จพระสันตะปาปาไม่ทรงอ้างถึงการประจักษ์
ของแม่พระที่เมืองเมดจูกอเรจ์ แต่พระองค์ทรงเชิญชวน
เราให้ควรควบคุมความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการ
ประจักษ์ต่างๆ ของพระมารดา   โดยรำ�พึงบ่อยๆ ถึง
พระวาจาและความรักของพระเจ้าและพระมารดาที่ทรง
(อ่านต่อหน้า 13)
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 2-8 มีนาคม 2014

สนามความคิด คนปากชอง ฟง 103.75 MHz
งานแพรธรรม

คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ

(ใครมีกจิ กรรมดีๆ เขียนมาแบงปนกันไดที่
“สนามความคิด” อุดมสาร 122/11 ซ.นนทรี 14
ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หรือ watchasin_k@hotmail.com)

ผมไดมีโอกาสขับรถผาน อำเภอปากชอง ได
หมุนวิทยุไปทีค่ ลืน่ 103.75 MHz รสู กึ ประทับใจ ที่
ไดฟง วิธกี ารเลีย้ งดู และการใหความรักตอบรรดาเด็ก
และเยาวชนตามแบบอยางของคุณพอบอสโก บิดา
ของเยาวชน เพราะเวลานั้นใกลๆ จะถึงวันฉลอง
ของทานพอดี เพื่อเปนการใหกำลังใจดีเจผูดำเนิน
รายการในฐานะที่เปนคนงานประกาศขาวดีเชนกัน
จึงไดหนั รถเขาไปในโรงเรียนรงุ อรุณวิทยา เพือ่ เยีย่ ม
“มาสเตอร อั ง คาร บุ ญ ใหญ ” ดี เ จเสี ย งหล อ และ
ผดู ำเนินงานสถานีวทิ ยุแหงนี้
สถานีวทิ ยุแหงนีก้ อ ตัง้ ตัง้ แต ป 2548 โดยคุณพอ
เอกชัย ชิณโคตร ดอกเตอรทางการศึกษาและนัก
สื่ อ สารมวลชนประจำสั ง ฆมณฑลนครราชสี ม า
ปจจุบันไดยายไปบริหารและอภิบาลโรงเรียนมารีอนุสรณ บุรรี มั ย (และไดจดั ตัง้ สถานีวทิ ยุอกี เชนกัน)
มาสเตอร อั ง คาร ได เ ล า ให ฟ ง ว า สถานี วิ ท ยุ
แหงนี้ไดรับใชประชาชนทุกชนชั้น ทุกศาสนาและ

ทุกวัย มีอาสาสมัครมาชวยกันจัดรายการทัง้ เด็กนักเรียน
คุณครู และชาวบานทั่วไป ออกอากาศทุกวัน (เวนวัน
ไฟดับ) ทัง้ นีภ้ ายใตการสนับสนุนอยางเต็มทีข่ องคุณพอ
สุ ข ศรจั น ทร ผู อำนวยการโรงเรี ย นรุ ง อรุ ณ และ
คุ ณ พ อ จั ก รี พั น ธ ส มบั ติ ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระ
ปฏิสนธินริ มล ปากชอง
สำหรับแรงบันดาลใจใหมาสเตอรอังคารไดสมัคร
เขาทำงานการประกาศขาวดีโดยผานทางวิทยุชุมชน
แหงนี้ มาสเตอรบอกวาตนเองไมไดเรียนเรือ่ งสือ่ สารมา

แต เ มื่ อ ได เ ห็ น บรรดาธรรมทู ต
มิสชันนารีตางชาติในสมัยกอน
ตองขีม่ า ขีช่ า งขามหวยขามเขาเพือ่
จะไดประกาศขาวดีของพระเจายัง
ดินแดนที่หางไกล รูสึกเคารพใน
ความเพี ย รทนของพวกท า น
เหลานั้น แตในสมัยของเรา เรามี
เครื่องมือสื่อสารมากมาย เราไม
ตองลำบากในการเดินทาง เรานั่ง
อยู ใ นห อ ง ก็ ส ามารถประกาศ
ข า วดี ข องพระเจ า ไปได ทุ ก หน
ทุ ก แห ง ทำไมเราไม ใ ช โ อกาส
และเครื่ อ งมื อ เหล า นี้ ใ ห เ ป น
ประโยชน “เราเปนเพียงกระบอกเสียง สวนความ
สำเร็จเปนของพระเจา” เปนคำประทับใจทีผ่ มไดรบั
จากมาสเตอรอังคารผูประกาศขาวดีแหง “คลื่ น
ความรักและสันติ” ทานนี้
ทานผูอานสามารถรับฟงเสียงและขอคิดดีๆ
จากดีเจทานนี้ไดที่ www.thaicatholicradio.com
ศู น ย ร วมคลื่ น วิ ท ยุ ค าทอลิ ก ประเทศไทยจาก
สังฆมณฑลตางๆ อยาลืมผานไปทางปากชอง หมุน
ไปทีค่ ลืน่ 103.75 MHz รับรองไมผดิ หวัง

Organized by:
Union Internationale des Associations Patronales Catholiques (UNIAPAC)
Catholic Business Executives Group of Thailand (CBEG)
Catholic Youth Executives Society of Thailand (C-Yes)

เนื่องจากสถานการณบานเมืองขณะนี้ ไมอยูในสภาวะ
ปกติ คณะกรรมการจัดงานจึงขอแจงเลือ
่ นการจัด
งานประชุ ม “CURE our WORLD: Asian
Conference on the Vocation of the Business Leader
on New Evangelization” หรือ “กระแสเรียกนักธุรกิจ
สกู ารประกาศขาวดีขนึ้ ใหม” ในวันที่ 20 ถึง 22 มีนาคม
2014 ออกไปกอน และเมือ่ สถานการณอำนวย จะแจง
กำหนดการใหมใหทราบตอไป ขออภัยในความไมสะดวก
มา ณ ทีน่ ี้
ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก

Catholic Business Executives Group: 57 Soi 40 Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. +66 2630 7711, +668 4549 3085 Fax. +66 2234 1730 Email: cbegadmin@gmail.com
WWW.CUREOURWORLD.COM

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ทัวรแสวงบุญ

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

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

บ.แอรคลับฯ

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

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

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

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

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

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

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316
ประสบการณใหม เที่ยวธรรมชาติที่ไมซ้ำใคร
คิวชู เกาะใตญี่ปุน 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย
มิยาซากิ-คาโกชิมา-คุมาโมโต-ฟุกุโอกะ
มีนาคม 2557 : 22-28
เมษายน 2557 : 5-11 / 19-25
จำหนายตัว๋ เครือ่ งบินภายใน และตางประเทศ
***จัดขอวีซา
บริการ ***สำรองหองพักโรงแรม
***รับจัดทัวรหมคู ณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเชา

คุณภรณี (เจยมิ้ ) รวมกับบริษทั ทัวรกรู นู ำแสวงบุญ
ทัวรยโุ รป 6 ประเทศ (98,000 บาท)
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 89,000 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
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ความปตแิ หงพระวรสาร (3)

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไดเขียนสมณลิขิต
ชื่ อ ความชื่ น ชมยิ น ดี แ ห ง พระวรสาร (Evangelii
Gaudium) ประกาศเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
วันนี้ขอกลาวถึงบทที่ 5 เรื่อง ผูประกาศขาวดีมีพลัง
พระจิต
ผปู ระกาศขาวดี ตองเปดใจใหพระจิตเจาทำงานใน
ตัวโดยปราศจากความกลัว จงกลาประกาศพระวรสาร
ทุกเวลาและสถานที่ (ขอ 259) เหตุผลสำหรับกระตนุ
งานธรรมทูตใหไดรบั การฟน ฟูใหม คือ
1. การพบปะสวนตัวกับความรักไถกูของพระ
เยซูเจา (ขอ 264) ตองภาวนาและทำงาน ทำหนาทีด่ ว ย
ความรักตอพระเยซูเจา และรักประชากรของพระองค
หากไมมีการนมัสการพระเจา ไมพบพระวาจาและ
สนทนาจริงใจกับพระเจา การงานจะไมมคี วามหมายได
งายๆ เราตองสงเสริมการเฝาศีลมหาสนิท

2. ลักษณะเฉพาะของการเปนประชากร ตองอยู
ใกลชดิ ชีวติ ของชาวบาน และคนพบวาเปนบอเกิดของ
ความปติยินดียิ่ง เมื่ออยูตอหนาพระเยซูเจาผูถูกตรึง
กางเขน เราจะเข า ใจความลึ ก ซึ้ ง ของความรั ก ของ
พระองค และรักชาวบาน จะรวู า พระเยซูตอ งการใชเรา
ใหใกลชิดชวยเหลือชาวบาน พระองคเลือกเรามาจาก
ชาวบาน และสงเรากลับไปหาชาวบาน (ขอ 268) เรา
ตองกลาใหเหตุผลสำหรับความหวังของเรา แตมิใช
ฐานะศัตรูกับผูวิจารณและประณาม (ขอ 271) คนที่มี
ความสุขในการแสวงหาความดีของผอู นื่ ปรารถนาให
เขามีความสุข จึงจะสามารถเปนธรรมทูตได (ขอ 272)
ถาเราชวยอยางนอยคนหนึ่งใหมีชีวิตดีขึ้น นั่นหมาย
ความวาเราถวายชีวติ ถูกตองแลว (ขอ 274)
3. การทำงานของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพ และพระจิตเจา ผปู ระกาศขาวดีเชือ่ ใน
พระคริสตเจาผทู รงกลับคืนชีพ มีความหวัง และมัน่ ใจ
วาพระองคทรงชวยเหลือใหทำพันธกิจของพระองค (ขอ
275) มัน่ ใจในพระจิตเจาวาพระองคทรงชวยเราในเวลา
ทีอ่ อ นกำลัง (รม 8:26) ยอมใหพระองคสอ งสวางและ
นำทางเราตามพระประสงค จะพบความสำเร็จอยางนา
มหัศจรรย (ขอ 280)
4. พลั ง ของธรรมทู ต ต อ งภาวนาวอนขอ
(Intercessory prayer) การภาวนาชวยเราใหทำงานการ

เสริมสรางภูมคิ มุ กัน

โรคไขหวัดใหญ



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

   ⌧    
   ⌧    

แผนกการตลาด
โรงพยาบาลเซนตหลุยส
ขอเสนอบริการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคไขหวัดใหญ


ป ร ะ ก า ศ ข า ว ดี
และแสวงหา
ความดีของคนอื่น
ดู ตั ว อย า งนั ก บุ ญ
เปาโล “ในการ
อธิ ษ ฐานภาวนา
ทุกครั้ง ขาพเจาวอนขอพระพรเพื่อทุกทานดวยความ
ชืน่ ชมเสมอ เพราะทานทัง้ หลายรวมมือประกาศขาวดี”
(ฟป 1:47) ทัศนคตินจี้ ะภาวนาขอบคุณพระเจาสำหรับ
คนอืน่ “ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาของขาพเจาสำหรับ
ทานทุกคน” (รม 4:8) (ขอ 281)
พระนางมารีย พระมารดาแหงการประกาศพระ
วรสาร (284) พรอมกับพระจิตเจา พระนางมารียอ ยกู บั
ชาวบาน กับบรรดาศิษย ภาวนารับเสด็จพระจิต (กจ
1:14) พระนางเปนพระมารดาของพระศาสนจักรซึ่ง
ประกาศขาวดี ปราศจากแมพระ เราไมสามารถเขาใจ
จิตตารมณการประกาศขาวดีใหม
พระแมเปนพระพรของพระเยซูแกชาวบาน (ขอ
285) ณ เชิงกางเขนแมพระอยทู นี่ นั่ กับศิษยรกั ของพระ
เยซู (ยน 19:26-27) พระแมเปนดาราแหงการประกาศ
ขาวดี (ขอ 287)

แพ็กเก็จวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ สำหรับผใู หญ (อายุ 15 ปขนึ้ ไป)
ราคา 850 บาท (รวมคาแพทยและคาบริการ)
แพ็คเก็จวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ สำหรับเด็ก
>เด็กอายุนอ
 ยกวา 9 ป (ฉีด 2 เข็ม) ราคา 930 บาท
>เด็กอายุมากกวา 9 ป (ฉีด 1 เข็ม) ราคา 490 บาท
(ไมรวมคาแพทยและคาบริการ)

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


1 กุมภาพันธ ถึง 30 มิถนุ ายน 2557

สอบถามไดที่ : แผนกการตลาด โรงพยาบาลเซนตหลุยส
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 51306-08 www.saintlouis.or.th



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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สาส์นมหาพรต (ต่อจากหน้า 4)
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราได้ชื่อว่าเป็น
คริสตชนที่จะต้องประกาศข่าวดีว่า   การอภัยบาปที่เรา
กระทำ�ไปนั้นเป็นไปได้ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าความ
บาปของเรา พระองค์ทรงรักเราตลอดเวลา และเราถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดรกับพระองค์ พระเจ้า
ทรงต้องการให้เราเป็นผู้นำ�สาส์นแห่งพระเมตตาและ
ความหวังนี้ด้วยความร่าเริง   หัวใจเราจะเป็นสุขอย่างยิ่ง
ที่จะได้ประกาศข่าวดีนี้ซึ่งนำ�ความสุขมายังหัวใจของเรา
เมื่อเราแบ่งปันขุมทรัพย์ที่เราได้รับมา ให้ความบรรเทา
ใจกับคนที่เป็นทุกข์และมอบความหวังแก่บรรดาพี่น้อง
ชายหญิงของเรา ที่กำ�ลังประสบความบอดมืด  สิ่งเหล่า
นี้หมายถึงการติดตามและเลียนแบบฉบับของพระเยซู
เจ้า ผู้ทรงแสวงหาคนยากจนและคนบาปดุจนายชุมพา
บาล  ซึ่งกำ�ลังแสวงหาแกะที่หายไปพร้อมกับพระเยซูเจ้า
เราสามารถเปิดหนทางใหม่แห่งการประกาศพระวรสาร
และส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์
พี่น้องชายหญิงที่รัก   ขอให้เทศกาลมหาพรต
นี้ทำ�ให้พระศาสนจักรทั้งมวล   มีความพร้อมที่จะเป็น
ประจั ก ษ์ พ ยานต่ อ สาส์ น ของพระวรสารแห่ ง ความรั ก
ความเมตตาของพระบิดาที่มีต่อทุกคน   ซึ่งกำ�ลังมีชีวิต
อยู่ในความสิ้นหวัง   ไม่ว่าจะทางวัตถุ ทางศีลธรรม
หรือทางจิตวิญญาณ   พระบิดาจะทรงคอยอ้าพระหัตถ์
ต้อนรับทุกคนโดยทางพระคริสตเจ้า เราสามารถทำ�สิ่งนี้
ได้โดยการเลียนแบบฉบับของพระเยซูเจ้า   ผู้ทรงกลาย
เป็ น คนยากจนและถู ก ทำ � ให้ ร่ำ � รวยจากความยากจน  
มหาพรตเป็นเวลาที่ดีสำ�หรับการปฏิเสธตนเอง  เป็นการ
ดีมากหากเราจะถามตัวเองว่า   เราจะเลิกอะไรได้บ้าง
เพื่อช่วยและทำ�ให้คนอื่นร่ำ�รวยขึ้นอาศัยความยากจน
ของเรา   เราต้องไม่ลืมว่าความยากจนแท้จริงนั้นทำ�ให้
เราเจ็บตัวเสมอ  ไม่มีการปฏิเสธตนอันใดจะเป็นของแท้  
หากขาดซึ่งมิติแห่งการใช้โทษบาป   ข้าพเจ้าข้องใจกับ
ความรักที่ไม่มีราคาค่างวดและไม่ต้องเสียสละ
ขอให้พระจิตเจ้า อาศัยพระองค์ เรา “เหมือน
กับเป็นคนยากจน แต่เราก็ทำ�ให้คนอื่นจำ�นวนมากมั่งมี
เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่เราก็มีทุกอย่าง” (2 คร
6:10) ขอให้พระองค์ทรงช่วยเราให้ยึดมั่นในความตั้งใจ
เพิ่มความห่วงใยและความรับผิดชอบของเราในความ
สิ้นหวังของมนุษย์   เพื่อจะได้สามารถเป็นผู้ที่มีเมตตา
และกระทำ�การด้วยใจกว้าง   เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความหวังนี้   ข้าพเจ้าขอภาวนาให้สัตบุรุษแต่ละท่าน
ในทุกชุมชน  ได้โปรดใช้เวลาในเทศกาลมหาพรตนีอ้ ย่างดี
ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านได้ภาวนาสำ�หรับข้าพเจ้าด้วย  ขอ
ให้พระเจ้าอวยพรท่าน และขอให้พระมารดาคุ้มครอง
ท่านด้วย
จากนครรัฐวาติกัน  วันที่ 26 ธันวาคม 2013
วันฉลองนักบุญสเตเฟน
สังฆานุกรและมรณสักขีองค์แรก

แถลงการณ์ร่วม (ต่อจากหน้า 3)
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้นำ�ศาสนาทั้ง 5 ศาสนาในประเทศไทย ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้ใช้สติ น้อมนำ�คำ�สอนในศาสนา
ที่ตนเองนับถือศรัทธามาปฏิบัติ รวมทั้งการให้อภัยและการส่งความรักความปรารถนาดีให้แก่กัน เพื่อความ
สงบ สันติ ของสังคมไทย
ณ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ได้รบั ความเห็นชอบจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช
11 ก.พ. 57
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี
มุขนายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ได้รับความเห็นชอบจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ   ประธานศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแห่ง
ประเทศไทย
11 ก.พ. 57
คุณมานิต สัจจะมิตร นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย

ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Religions for Peace, Interreligious
Council of Thailand) เป็นองค์กรเครือข่ายของ Religions for Peace International, กรุงนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของทุกศาสนา ในการสร้างสันติภาพ มีสมาชิกจาก
ตัวแทนของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นสำ�นักเลขานุการ โทร. 0-2441-0813-5 โทรสาร 0-2441-0872-3 เว็บไซต์ http://www.thairfpirc.
org

ฉลองวัด (ต่อจากหน้า 2)
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ได้เทศน์ให้ข้อคิดโอกาส
ฉลองวัดปีที่ 51 ว่า “วันนี้พ่อขอเชิญชวนทุกคนที่มา
ฉลองวัดให้เราสร้างประสบการณ์ความเชื่อดีๆ เหล่านี้
ขึ้นให้เรามาช่วยกันเขียนพระวรสารด้วยชีวิตของเรา
อันที่จริงน่าจะพูดอย่างนี้มากกว่า เขียนคำ�อธิบายพระ
วรสารด้วยกันด้วยชีวิตของเรา เป็นคำ�อธิบายที่มีชีวิต
ทั้งนี้โดยนำ �พระวาจาพระเจ้าที่เรารับฟังวันนี้ที่พูดถึง
การเป็นพยานด้วยชีวิตมาปฏิบัติในชีวิตของเรา ปฏิบัติ
ร่วมกัน ใครอยู่ที่ไหนก็นำ�วิถีนี้ไปปฏิบัติที่บ้านของตน
นำ�มาถ่ายทอดออกเป็นการกระทำ�ให้เป็นการกระทำ�ที่
สอดคล้องกับพระวรสาร สอดคล้องกับพระวาจาพระเจ้า
นั่นคือ ทำ�ให้ชีวิตของเราเป็นแสงสว่างส่องโลก แล้วเรา
จะทำ�ได้อย่างไร โดยพยายามเจริญชีวิตในความรัก ความ
เป็นน้�ำ หนึ่งใจเดียวกัน โดยอาศัยความรักต่อกัน ความ

เป็นน้�ำ หนึ่งใจเดียวกันนี้ พระเยซูเจ้าองค์ความรักของ
พระเจ้าจะประทับท่ามกลางเราดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า
ที่ใดก็ตามที่มีสองสามคนรวมกันในนามของเรา พระเยซูจะอยู่ที่นั้นท่ามกลางพวกเขา และดังนี้แหละ พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพแล้ว องค์ความสว่างส่องโลก
จะประทับท่ามกลางเรา และเป็นพระองค์นี้แหละ เป็น
แสงสว่างส่องโลกดังกล่าว ดังนั้น ประจักษ์พยานร่วม
ของพวกเราปรากฏเด่นชัดขึ้นจนพวกเราเองสัมผัสได้
รับรู้ได้และเราก็มั่นใจว่า พระวรสารที่มีชีวิตเล่มนี้ที่เรา
กำ�ลังร่วมกันเขียนขึ้น คำ�อธิบายนี้ กำ�ลังปรากฏเป็นจริง
ขึ้นแล้ว และจะมีพี่น้องอีกจำ�นวนมากทีเดียว ที่จะได้
สัมผัสความรักของพระเจ้าจากชีวิตและการกระทำ�ของ
เรา”
คุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ รายงาน
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsonway.blogspot.com)

คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์
ของแท้ต้องคอเอียงทางขวา
เรื่ อ งอาการคอเอี ย งทางขวาเล็ ก น้ อ ยของ
คุณพ่อเปโตร อาทร พัฒนภิรมย์ ถูกบันทึกไว้ในบท
สัมภาษณ์ใน “เพื่อนสงฆ์” (สิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อกลางเชื่อม
ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์) โดยมีอธิบายว่า “ตอน
เด็กๆ และตอนที่อยู่บ้านเณรบางนกแขวก หาบน้�ำ
ด้วยบ่ามากไปหน่อยจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เช่นทุกวัน
นี้” แล้วคุณพ่อท่านปล่อยเสียงฮาเล็กน้อย
หนึ่งภาพเก่าฯ พาทุกท่าน ชวนคิดถึงพระสงฆ์
องค์หนึ่งของสังฆมณฑลจันทบุรี ...  ครั้งล่าสุดที่ผมพบ
ท่านในงานชุมนุมคูร์ซิลโล ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
บางเชือกหนัง ... คุณพ่ออาทร ในวันนี้ท่านมาพร้อมกับ
ไม้เท้าคู่ใจ... คราวนี้ผมอยากเชิญชวนพี่น้องย้อนกลับ
ไปที่วันแห่งความชื่นชมยินดี  วันที่ชีวิตสงฆ์นับหนึ่งเป็น
วันแรก วันที่พิธีบวชพระสงฆ์กระทำ�อย่างเงียบๆ เพราะ
พิษภัยแห่งสงคราม และงานเล็กๆ ไม่ใหญ่โต แต่ก็ไม่ได้
ทำ�ให้ความหมายของการเป็นสงฆ์ลดลง
หนึ่งภาพเก่าฯ ขอพินิจ เรื่องราวที่เขียนโดย
“เณรศรีราชา” เขียนลงสารสาสน์ ค.ศ. 1952 เรื่องราวใน
วันบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อใหม่ในวันนั้น อันเป็น
วันที่เจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าตื่นเต้นแบบสุดๆ เรื่องราว
บางส่วนที่มีบันทึกไว้ว่า “เมื่อระฆังจากวัดศรีราชาบอก
สัญญาณว่าถึงเวลาแล้ว นั่นคือเวลา 07.00 น.
สัตบุรุษมาพร้อมหน้ากันที่สำ�นักพระสังฆราช ทุกคน
ปักตาดูอนุสงฆ์ (สังฆานุกร) ของเรา ใส่เสื้อขาว
(อัลบา) มีสตอลาห้อยเฉลียงจากซ้ายไปขวา อยู่ใน
ท่าคุกเข่าสงบเสงี่ยมชวนศรัทธา” ซึ่งบรรดาสามเณร
เตรียมบทเพลงสำ�หรับขับในพิธีบวช แต่น่าเสียดายที่
พระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ประธานในพิธี
ไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างเต็มที่ เพราะปัญหาเรือ่ งสุขภาพ
แต่มีบทเร้าวิงวอนนักบุญ
ที่ท่านเองก็อายุมากแล้ว
ทั้งหลาย (ลีตานีอา) ที่พระสังฆราชต้องลำ�บากในขณะ

ที่ก่อนำ� .... แต่แม้ว่าดนตรี และผู้คนที่มาร่วมจะไม่มาก
แต่ไม่ได้ทำ�ให้อนุสงฆ์ของเรา เป็นพระสงฆ์น้อยลงเลย
แม้ว่า “เณรศรีราชา” ผู้เขียน จะไม่ได้บรรยาย
พิธีบวชพระสงฆ์ละเอียดมากนัก ซึ่งผู้เขียนก็บอกเองว่า
อาจดูสิ้นเปลื้องหน้ากระดาษเกินไป แต่สิ่งที่ผู้อ่านเรื่อง
ราวสัมผัสได้ดูคล้ายเป็นบทไตร่ตรองที่บรรดาพระสงฆ์
ใหม่ สงฆ์ไหนๆ สงฆ์ทุกองค์ต้องพบเจอเสมอคือ “...
แต่พวกเราขอสะกิดพี่น้องอย่างหนึ่งว่า ศักดิ์สงฆ์ไม่ใช่
สบายเสมอไป ตามที่พี่น้องบางคนซึ่งดูเผินๆ ก็เข้าใจ
เช่นนั้น แต่หากจะพิจารณาให้ดีแล้ว พี่น้องจะเห็นว่า
พระสงฆ์ตอ้ งลำ�บากตรากตรำ�ไม่นอ้ ยเลย แต่ที่พี่น้องเห็น
พระสงฆ์ร่าเริง เบิกบาน หรือยิ้มได้ทั้งๆ ที่มีภาระ
มากมาย ก็เพราะความรักที่มีต่อพระมหาเยซูคริสโต
เป็นเครื่องบรรเทาใจ เป็นยาบำ�รุงใจอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะรักพระองค์อะไรก็ดูเป็นดีไปหมด” นอกจาก
นั้นยังกล่าวถึงรูปพระเยซูเจ้าที่ป้ายหน้าบ้านเณร (ไม่
ทราบว่ายังมีอยู่หรือไม่) เป็นรูปพระเยซูเจ้าสวมมงกุฎ
หนามให้พระสงฆ์ “เณรศรีราชา” ให้ความหมายว่า
“... นีห่ มายถึงแอก หรือภาระอันหนักทีพ่ ระสงฆ์ตอ้ งแบก
เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำ�ไมพระสงฆ์ใหม่จึงยินดีรับมงกุฎนี้เล่า
พระองค์ตรัสว่า “โอสูทั้งหลาย ผู้ต้องแบกหนาม
ของหนัก จงมาหาเรานี้แล เราจะเลื้ยงดูโปรดให้พ้น
ทุกข์” ” เพราะรักพระองค์ทำ�ให้แอกอันหนักกลับเบา
สิ่งที่ขื่นขมกลับหวานฉ่ำ�  .... เรื่องราวต่อไปจากนี้ เป็น
การอธิบายหลังพิธี ซึง่ ทำ�การอวยพรศีลมหาสนิทอย่างสง่า
และในวันรุ่งขึ้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ
พระสงฆ์ใหม่สำ�หรับพระสงฆ์ผู้ให้การอบรมและสามเณร
... เรื่องราวกำ�ลังจะจบลงแล้ว ช่วงท้ายๆ “เณรศรีราชา”
ผู้เขียนคนดังกล่าว อธิบายคุณลักษณะของพระสงฆ์ใหม่
ซึ่งถือเอกลักษณ์ของท่านเสมอมา ซึ่งท่านมีคุณลักษณะ
ที่อ่อนหวาน สุภาพ ร่าเริง ไม่ถือตัว ... นอกจากนั้นแล้ว

คำ�ชี้แจง (ต่อจากหน้า 7)

พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานความเชื่อ
แต่ท่านสามารถเป็นพยานถึงความเชื่อนี้ได้
พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานความหวัง
แต่ท่านสามารถช่วยให้คนอื่นมีความหวังได้
พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานความรัก
แต่ท่านสามารถสอนคนอื่นให้รักได้
พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานสันติสุข
แต่ทา่ นสามารถส่งเสริมความเป็นหนึง่ เดียวได้
พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานพลัง
แต่ท่านสามารถพยุงคนที่ท้อแท้ได้

มีต่อเราทุกคน
สภาพระสังฆราชฯ จึงเชิญชวนคริสตชน
คาทอลิกทุกคนให้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าว ขณะ
ที่ ร อคอยการตั ด สิ น เด็ ด ขาดจากสมณกระทรวงพระ
สัจธรรม เพราะความจงรักภักดีต่อพระคริสตเจ้าเรียก
ร้ อ งให้ เราเคารพคำ � ตั ด สิ น ของผู้ ที่ ค ริ ส ตเจ้ า ทรงมอบ
ภารกิจให้เป็นผู้อภิบาลบรรดาศิษย์ของพระองค์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014
คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา

ยังบอกต่ออีกว่า “...เพราะเรายินดี ยินดีเพราะเรา
เห็นพี่ชายของเราได้ขึ้นไปยังพระแท่นของพระองค์
เป็นตัวอย่างที่เดินนำ�หน้าเรา ทำ�ให้เรามีน้ำ�ใจบุกบั่น
กัดฟันทนให้บรรลุจุดหมายอย่างเดียวกับพี่ชายของ
เรา”
หมายเหตุ... อย่างน้อยบทความนีก้ เ็ ป็นกำ�ลังใจ
ให้สามเณรทั้งหลายที่เป็นน้องๆ ได้บุกบั่นกัดฟันทน
เพื่อบรรลุจุดหมาย เหมือนที่ “เณรศรีราชา” ได้เขียนไว้
และเหมือนที่คุณพ่ออาทร ได้รับ
ที่ สุ ด บทความนี้ เ ป็ น กำ � ลั ง ใจสำ � หรั บ สั ง ฆานุกร ผู้เตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์ ... เป็นพิเศษใน
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลเดียวกับรุน่ พีอ่ ย่างคุณพ่อ
อาทร ก็มสี ังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ โสภณ ลือดัง
สัตบุรุษวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ ที่ใกล้เข้า
ถึงพระแท่นของพระเจ้าเต็มที เป็นกำ�ลังใจ และกำ�ลัง
ภาวนาครับ

พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นหนทาง
แต่ท่านสามารถชี้หนทางนั้นแก่ผู้อื่นได้
พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นแสงสว่าง
แต่ท่านสามารถฉายแสงนั้นให้คนอื่นเห็นได้
พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นชีวิต
แต่ท่านสามารถช่วยคนอื่นให้อยากมีชีวิตได้
พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำ�สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้
แต่ท่านสามารถทำ�สิ่งที่เป็นไปได้
พระเจ้าเท่านั้นที่ท�ำ ได้ทุกอย่าง
แต่พระองค์เลือกที่จะไว้ใจท่าน
โดย ศิษย์เก่าโรม’70

หนา 14

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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ดอมีนโิ ก ไทฟกุ แซโก

สูออมพระหัตถพระเจา
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505
5 มีนาคม พ.ศ. 2544
จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

ปกปอง หมัน
้ ทรัพย
รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท
การประกันอัคคีภยั การขนสง อุบตั เิ หตุสว นบุคคล
และกลมุ การเดินทาง รวมทัง้ ประกันเบ็ดเตล็ด
และสินคาทุกประเภท

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

หนังสือความเชือ่ อันเปนชีวติ
บอกเลาเรื่องราว
“คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”
โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
สือ่ มวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

มารีอา เนีย้ ม แซตงั้

“ลูกเอยความเชือ่ ของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

สวัสดีครับ
พี่นองที่รักทุกทาน
ขอเขียน
แตละอาทิตยจากใจ
เจาอาวาส
ถึงพี่นองสัตบุรุษ
โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต
ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน
กิติศักดิ์กุล
ครบรอบ 14 ป

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ
ถาเรารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองคในการสิ้นพระชนม
เราก็จะรวมเปนหนึ่งในการกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนกัน
(รม 6:5)

ขาพเจาเปนผรู บั ใชของพระเจา
(ลูกา 1:38)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดนักบุญยอแซฟ
หนองรี
จ.นครนายก
ฉลองวัดวันเสาร์ที่
8
มีนาคม เวลา 10.30 น.
คุณพ่อวุฒิเลิศ 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
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 09.00 น.
คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เป็นประธาน) (ร้านค้าติดต่อ
คุณบรรเจิด แสงทอง โทร. 08-9249-1894)

สังฆมณฑลจันทบุรี
วัดแม่พระราชินแี ห่งสันติภาพ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 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.

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำ�สิงห์ จ.ชุมพร ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (สอบถาม
คุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ โทร. 08-1320-2014, วัด
0-77650137, เลขาฯ 08-9487-6122)

สังฆมณฑลราชบุรี
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ฉลองวัด
วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม เวลา 10.00 น.
วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช
ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม   เวลา   10.00   น.
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  เป็นประธาน
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ   ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15  
มีนาคม  เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง

ไชยรา เป็นประธาน
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22  
มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง
ไชยรา เป็นประธาน
วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันอังคารที่ 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

ที่นี่มีนัด

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด
(พระโต) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2014 พิธี
บูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.
] ฉลองบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ (มหาไถ่)
ศรีราชา และพิธีมอบกางเขนโปสตุลันท์ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานในพิธี
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014 โดยจะมีนพวาร
9 วันก่อนการฉลอง ติดต่ออธิการบ้านเณร โทร.082494-1494
] 20 ปีพระพร บ้านหทัยการุณย์ คณะกรรมการ
บ้านหทัยการุณย์ จ.ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้มีอุปการคุณ ร่วมงานฉลองครบ 20 ปีของการก่อตั้ง
บ้านหทัยการุณย์ วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2014
เวลา 10.30-14.00 น. ภายในงานมีวจนพิธีกรรม
และเวทีเสวนา หัวข้อ “การมีส่วนร่วม ดำ�เนินงาน
พันธกิจรักและรับใช้ของชุมชนวัดเซนต์ร็อคต่อบ้าน
หทัยการุณย์” เชิญชมการแสดง และรับรางวัลพิเศษ
สำ�หรับผู้ร่วมงานจนจบ สอบถามโทร. 08-61669665
] 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 ที่วัดพระมหาไถ่ 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
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
] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับ
งานประชุม “CURE our WORLD: Asian
Conference on Vocation of the Business
Leader on New Evangelization” ซึ่งมี
กำ�หนดการจัดในวันที่ 20-22 มีนาคม 2014 ว่า
คณะกรรมการจัดงานขอประกาศเลื่อนงานดังกล่าว
ออกไปโดยไม่มีกำ�หนด ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้ ติดตามรายละเอียดได้จาก www.
cureourworld.com
] 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

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

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 10 ประจำ�วันที่ 2-8 มีนาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

วางจำ�หน่ายแล้ว
พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง
ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม  

เวลา 17.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็น
ประธาน (ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำ�หน่าย)

= วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล อ.สอง-

พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา
10.30 น. (ทางวัดมีดอกไม้และเทียน จำ�หน่าย)
= วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 16.30 น.
มิสซาในสุสาน (ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำ�หน่าย)
= วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้�ำ จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 17.00 น.
= วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. พิธี
มิสซาในสุสาน
= วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา
09.00 น. (ขอเชิญชำ�ระค่าบำ�รุงสุสาน)

=

สังฆมณฑลราชบุรี

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ท่ี 8 มีนาคม เวลา
10.00 น. (สอบถามโทร. 0-3470-3219)
= วัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) จ.ราชบุรี
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม  เวลา 16.00 น.
= วัดแม่พระสายประคำ�หลักห้า อ.ดำ�เนินสะดวก
จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 09.00 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี

= วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 19.30 น. ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 07.30 น. ที่สุสาน
= วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 19.00 น. ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 09.00 น. ที่สุสาน
=วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 19.30 น. ที่สุสาน
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 10.30 น. ที่สุสาน

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

ประกาศพระวรสารใหม่
ด้วยรายการใหม่คาทอลิก
(ในช่องยูทูป)
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอเสนอ
รายการ “พระคัมภีร์ที่ฉันรัก”
(พิจารณาบทอ่านประจำ�วันอาทิตย์)
โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
รายการ “คุยกับวิษณุ”
โดยมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์
(ติดตามความเคลื่อนไหวในพระศาสนจักรสากล)
รับชมได้ทาง
www.youtube.com/catholicthailand
www.thaicatholicmedia.com

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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รอยละ 10.3 ของประชากรทัง้ ประเทศ
ความหมายของสัญลักษณ วันเยาวชนเอเชีย ครัง้ ที่ 6
โดย เงาเทียน
สวัสดีครับ นอง ๆ เยาวชนทีร่ กั หลังจากทีเ่ ราไดเริม่
ต น ป 2014 มาจนถึ ง วั น นี้ เป น ระยะเวลา 1 เดื อ น
ทีผ่ า นไป เวลาผานไปอยางรวดเร็วนะครับ เราไดเริม่ ตน
ที่จะคิดจะทำอะไรเพื่อใหเกิดผลที่ดีขึ้น กับตัวเองและ
สังคมบางหรือยังครับ ถายัง...ยังมีเวลาทีจ่ ะเริม่ ตน และ
เริม่ ตนใหมในทุก ๆ วันนะครับ
เสียงเยาวชนฉบับนี้ พีข่ อใชพนื้ ทีใ่ นการบอกกลาว
ถึ ง งานวั น เยาวชนเอเชี ย ครั้ ง ที่ 6 ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ที่
สังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่
10-20 สิงหาคม 2014 ซึ่งทางประเทศไทยมีผูเขารวม
จำนวน 41 ทาน ประกอบดวย พระสงฆ 12 องค ซิสเตอร
3 ทาน เยาวชนชาย-หญิง 26 คน
งานวันเยาวชนเอเชียจัดขึน้ ครัง้ แรกในป ค.ศ. 1999
ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งกอใหเกิดการประสาน
ความรวมมือ รวมทั้งการสนับสนุนผูนำเยาวชนและ
จิตตาภิบาลเยาวชนในทวีปเอเชียแลระดับอนุภูมิภาค
ตางๆ ยังผลใหเยาวชนไดเปดโลกทัศน เรียนรวู ฒ
ั นธรรม
และการดำเนินชีวิตคริสตชนเยาวชนจากประเทศตางๆ
ในเอเชีย งานวันเยาวชนเอเชียยังเปนโอกาสใหบรรดา
เยาวชนไดทบทวน ไตรตรองพระวรสารและคำสอน
ของพระศาสนจักรดานตางๆ ในบริบทของเอเชีย ชวย
ใหพวกเขาไดเติบโตและมีประสบการณความเชื่อ อีก
ทั้ ง ได ค น พบเสี ย งเรี ย กของพระเป น เจ า ในชี วิ ต ของ
พวกเขา
งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 10-20 สิงหาคม 2014 พระศาสนจักรในประเทศ
เกาหลีไดยนิ ดีเปนเจาภาพในการจัดงานครัง้ นี้ โดยจะจัด
ขึน้ ทีส่ งั ฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต หัวขอหลัก
ของงานคือ “เยาวชนเอเชีย! จงตื่นเถิด! ความรุงโรจน
ของมรณสั ก ขี กำลั ง ทอแสงมายั ง เธอ!” ภายใต บ ท
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม บทที่ 6 ขอ 8
“เราเชื่อวา ถาเราตายพรอมกับพระคริสตเจาแลว เรา
ก็จะมีชวี ติ พรอมกับพระองคดว ย” (รม 6:8) เนือ่ งดวย
พระศาสนจั ก รในประเทศเกาหลี ใ ต มี ค วามเข ม แข็ ง
มั่นคงและเติบโตขึ้น จากการเสียสละเลือดเนื้อของ
บรรดามรณสักขีในรัชสมัยโชซอน ระหวาง ค.ศ. 18391866 เกิ ด การเบี ย ดเบี ย นอย า งรุ น แรงที่ สุ ด ใน
ประวั ติ ก ารณ มี ฆ ราวาสหลายหมื่ น ถู ก ทรมานและ
ประหารชี วิ ต ในช ว งดั ง กล า วนั้ น ชาวเกาหลี ใ ต จึ ง มี
ศรัทธาตอมรณสักขีเปนอยางมาก การเปนประจักษ
พยานความเชื่อในพระเจาของทานเหลานั้น ทำใหชาว
เกาหลีมีความเชื่อความศรัทธาตอพระเจาอยางมั่นคง
และสืบสานมาถึงปจจุบัน จำนวนคาทอลิกในประเทศ
เกาหลีใตมีจำนวนถึงหาลานสามแสนกวาคน คิดเปน

กางเขนแหงมรณสักขี : เปนสัญลักษณของกางเขน
ที่พระเยซูคริสตทรงหลั่งเลือดเพื่อชาวเรา
“หยดน้ำ” เปนสัญลักษณของเลือดและน้ำที่ไหล
มาจากสีขางของพระเยซูบนไมกางเขนและหมายถึง
เลือด และเหงื่อของมรณสักขีชาวเกาหลี ขณะเดียวกัน
ก็ ยั ง เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องธงประจำชาติ ข องประเทศ
เจาภาพอีกดวย
“ตัวอักษร Y” และ “หยดน้ำ” เปนสัญลักษณของ
เยาวชนชาวเอเชีย ชาย-หญิง ที่ไดรับการถายทอดทาง
จิตวิญญาณของมรณสักขี
ตัวอักษร อัลฟา A และ โอเมกา เปนสัญลักษณ ของ
จุดเริ่มตน (การเกิดใหมและความหวังใหม) และจุด
สิน้ สุด (ซึง่ อางอิงถึงการกลับคืนชีพ)
การสงเยาวชนไทยเขารวมงานวันเยาวชนเอเชีย
ครั้ ง ที่ 6 นี้ จึ ง นั บ เป น โอกาสที่ เ ยาวชนไทยจะได
แลกเปลี่ยนประสบการณและการดำเนินชีวิตคริสตชน
ระหวางเยาวชนดวยกัน ไดเรียนรูและใกลชิดกับมรณสักขีตามสักการสถานตางๆ ซึง่ จะสงผลใหเยาวชนไทย
ตื่นตัว มีความกระตือรือรนที่จะนำความรอนรนและ
ประสบการณทไี่ ดรบั นัน้ กลับไปขยายผลอยางตอเนือ่ ง
ในประเทศ สังฆมณฑล วัด และกลมุ ของตนเอง
นอง ๆ เยาวชนครับ “เราเชือ่ วา ถาเราตายพรอมกับ
พระคริสตเจาแลว เราก็จะมีชวี ติ พรอมกับพระองคดว ย”
(รม 6:8) ฉบับหนา เราจะมาดูกนั ครับวา เพือ่ น ๆ ของ
เรา คาดหวังอะไรจากการไปเขารวมงานวันเยาวชน
เอเชียในครัง้ นี้ แลวพบกันใหมฉบับหนา..สวัสดีครับ
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ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง คุณหมอ
ทีโอดอร สตีเวนสัน วัย 41 ป เปนคุณหมอ
คริสตชนประจำอยูที่คายทหารในเมืองมะนิลา
ทหารญี่ปุนไดยึดคายทหารแหงนี้ และจับทาน
ขังคุก ทานพบกับความยากลำบาก และความ
ทุกขทรมานจากการกระทำและการสัง่ การของ
นายทหารญีป่ นุ คนหนึง่
หลังจากนัน้ ไมนาน นายพลแม็ก อารเธอร
ไดนำกำลังทหารเขายึดคายทหารแหงนั้นคืน
และไดปลอยคุณหมอสตีเวนสันใหเปนอิสระ
ทานจึงกลับมาทำหนาทีร่ กั ษาคนไขอกี ครัง้ และ
คนไขคนแรกของทานก็คือ นายทหารญี่ปุน
คนที่จับทานขังคุก ซึ่งอยูในอันตรายอาจถึงแก
ชีวิตได และตองการการผาตัดกระสุนที่ฝงใน
อวัยวะสำคัญของเขาอยางเรงดวน คุณหมอยัง
จำไดถึงความเลวรายที่นายทหารญี่ปุนคนนั้น
กระทำกับทานไดดี แตทา นก็ผา ตัดเขาสุดความ
สามารถ จนเขาพนจากขีดอันตราย
“ท า นทั้ ง หลายได ยิ น คำกล า วว า จงรั ก
เพือ่ นบาน จงเกลียดศัตรู แตเรากลาวแกทา นวา
จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาใหผูที่เบียดเบียน
ทาน เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจา
สวรรค พระองค โ ปรดให ด วงอาทิ ต ย ข อง
พระองค ขึ้ น เหนื อ คนดี แ ละคนชั่ ว โปรดให
ฝนตกเหนื อ คนชอบธรรมและคนอธรรม”
(มธ 5:43-45)
คุณพอเชษฐา ไชยเดช

เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป
มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียวเทานั้น
แตถา มันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย (ยอหน 12:24)

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
: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง : คุ ณ พ อ ธี ร พงษ นาแว น สั ง ฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุ ณ พ อ เกรี ย งไกร ยิ่ ง ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุ ณ พ อศิ ริ ช าญ
เอียงผาสุก สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : คุณพอนที ธีรานุวรรตน สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร 5 คาบำรุงปละ 400 บาท โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่ บัญชี การพิมพคาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดครอม สัง่ จาย การพิมพคาทอลิก / ธนาณัตใิ นนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ สัง่ จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 5 สำนักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
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การสื่อสารเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติสุข
“เนื่องจากความรวดเร็วของการสื่อสารในโลกปัจจุบัน และการเลือก
เนื้อหาที่สื่อเสนอให้ตามความสนใจ สารที่เราประกาศจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกตัด
ทอน และถูกลดคุณค่าลงเหลือเป็นมิติรองลงมา” คำ�ถามก็คือ ประโยคนี้ใครพูด
ครับ ความคึกคักของความเคลื่อนไหว และการก้าวไปข้างหน้าของสื่อเป็นต้น
ในประเทศไทย ที่ว่าเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนกันเลยกับการเปลี่ยนผ่านของทีวี
ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบทีวีดิจิตอล และอีกมากมายของเครื่องมือ อุปกรณ์
ความเร็ว ความจุ สร้างรายได้ และเพิ่มความน่าสนใจ เกิดการแข่งขันในส่วน
ของผลประโยชน์และเม็ดเงิน ในขณะที่เรากำ�ลังเพลิดเพลินอยู่นั้น บางทีเราก็
มองผ่าน หรือทำ�เป็นไม่เห็นกับมุมเล็ก ๆ ที่อาจจะค่อย ๆ ขยายผลไปสู่พื้นที่ที่
กว้างกว่าของปัญหา
มีข้อมูลที่น่าสนใจ จาก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า “ขณะนี้คนทั่วโลก
นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ข้อมูลจากสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำ�รวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในปี 2556 พบ
ว่า ทั่วโลกมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 1,000 ล้านกว่าคนต่อเดือน ใช้งานอินสตาแกรมมากกว่า 100 ล้านคนต่อเดือน ส่วนในไทยพบว่า มีประชาชนใช้
เฟซบุ๊กถึง 19 ล้านคน ใช้อินสตาแกรมถึง 8 แสนคนต่อวัน และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นเดือนละ 10 ล้านคน”
พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า เรื่องที่น่าห่วงขณะนี้ พบว่า ประชาชนทั้งชาย
และหญิง โดยเฉพาะวัยรุ่นนักเรียน นักศึกษา นิยมพฤติกรรมที่เรียกว่า เซลฟี่
(selfie) กันมาก กล่าวคือ ถ่ายรูปตัวเองในอิริยาบถต่างๆ แล้วนำ�ไปเผยแพร่
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไม่ว่าจะทำ�อะไร ไปที่ไหน
หรือกินอะไร เพื่อให้เพื่อนในสังคมออนไลน์รับรู้ และกดไลค์ (Like) รูปภาพ และ
ข้อความ พฤติกรรมเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตได้
โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่น หรือความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน และส่งผลต่ออนาคต การงาน และการพัฒนาประเทศอย่างคาดไม่ถึง
“เซลฟี่จะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันมากหรือน้อย ขึ้น
อยู่กับแต่ละบุคคล บางคนลงรูปแล้วได้แค่ 2 ไลค์ เขาก็มีความสุขแล้ว เพราะ
ถือว่าพอแล้ว แต่บางคนต้องให้มียอดคนกดไลค์มากๆ พอมากแล้วก็ยิ่งติด
เพราะถือว่าเป็นรางวัล ในทางตรงกันข้าม หากได้รับการตอบรับน้อย ไม่เป็น
อย่างที่คาดหวัง และทำ�ใหม่แล้วก็ยังไม่รับการตอบรับ จะส่งผลต่อความคิดของ
ตัวเอง ทำ�ให้สูญเสียความมั่นใจ มีทัศนคติด้านลบ เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ
รูปลักษณ์ตัวเอง แต่หากบุคคลนั้นสามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ให้เป็นปกติได้ เซลฟี่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิต” พญ.พรรณพิมล
กล่าว และว่าล่าสุดหน่วยงานสาธารณสุข ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศว่า อาการ
เสพติดโซเชียลมีเดีย ถือเป็นโรคอย่างหนึ่ง ในแต่ละปีมีชาวอังกฤษเข้ารับการ
บำ�บัดมากกว่า 100 ราย
(ข้อมูลจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?new
sid=1391940058&grpid=00&catid=00)
มาถึงบรรทัดนี้ผมคงต้องเฉลยแล้วว่า ผู้ที่พูดประโยคข้างต้นเกี่ยวกับ
สื่อคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงลิขิตไว้อยู่ในข้อที่ 34 ของหนังสือ
พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (EVANGELII
GAUDIUM) พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสื่อสาร
แต่ผมเชื่อว่าพระศาสนจักรก็เชี่ยวชาญพอในการรู้เท่าทันในการหาวิธีนำ �สื่อ
มาใช้ และเรียกงานด้านนี้ว่า การสื่อสารสังคม (Social Communication)

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ไม่ใช่การสื่อสารมวลชน เราเลือกสื่อสารกับสังคมมากกว่าเลือกความเป็นแมส
(mass)
ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2014 หน่วยงาน
สื่อคาทอลิกที่ชื่อว่า SIGNIS ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมงานด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ สื่อใหม่ ของหน่วยงานคาทอลิกทั่วโลกเข้าด้วยกัน ประเทศไทยเป็น
สมาชิกด้วย จะจัดงาน SIGNIS World Congress 2014 ขึ้นที่กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี โดยในการจัดงานครั้งนี้เน้นไปที่สื่อใหม่และการให้ความสำ�คัญกับคน
รุ่นใหม่ โดยมีหัวข้องานในครั้งนี้ว่า “การสื่อสารเพื่อวัฒนธรรมแห่งสันติสุข
การสร้างภาพฝันไปกับคนรุ่นใหม่” ในงานนี้จะได้พบกับนักสื่อสารมวลชนของ
คาทอลิกทั่วโลก อาทิ คุณพ่อ Antonio Spadaro พระสงฆ์คณะเยสุอิต ผู้เป็น
บรรณาธิการบริหาร หนังสือ La Civita Cattolica ที่ลงบทสัมภาษณ์สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ชุดใหญ่ ที่เพิ่งลงบทแปลจบไปในอุดมสารที่ผ่านมา
แถมด้วย 11 กิจกรรม (Workshops) เพื่อเราจะได้พบกับผู้ท�ำ งานอย่าง
มืออาชีพในสายสื่อต่าง ๆ ทั้งนักข่าว นักการตลาด ภาพยนตร์ การส่งเสริมชีวิต
ภายใน ผ่านทางสื่อ สารคดี สื่อผสม วิทยุ การฝึกภาคปฏิบัติและสื่อศึกษา
นอกจากนั้นยังมีตารางการประชุมในแถบภูมิภาคของทวีปต่าง ๆ การ
ประชุมของคณะกรรมการกลาง รวมทั้งการเลือกประธานซิกนิสโลกคนใหม่ ใน
วันที่ 2 ของการสัมมนามีกจิ กรรมไฮไลท์คอื การได้มโี อกาสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา
ในบรรยากาศของ Papa Audience ฯลฯ ในบรรยากาศของการสัมมนานี้ผม
เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ในการเข้าร่วม และมีอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เข้าร่วมด้วยในฐานะที่ปรึกษาของสมณสภาสื่อสารสังคม ผมกำ�ลัง
หาวิธีถ่ายทอดเรื่องราวในเชิงนิวมีเดียให้ท่านผู้อ่านที่สนใจได้รับรู้รับชมกัน กับ
การเข้าร่วมประชุมและสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ ในครั้งนี้ แต่จะเป็นทางใดนั้น
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจ และ
ก้าวต่อไปของสือ่ มวลชนคาทอลิกในประเทศไทย เพือ่ ใช้สอ่ื เพือ่ ประกาศพระวาจา
เพื่อชัดเจนในการก้าวเดินไปพร้อมๆ กันด้วยความเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริง
ความรวดเร็วทันสมัยของสื่อมักจะถูกมองว่าเป็นความก้าวหน้า เสียใจ
ด้วยที่พระศาสนจักรอาจจะไม่ได้มองในมุมนั้นอย่างเดียว พระศาสนจักรมอง
เรือ่ งความถูกต้องมากกว่าการนำ�เสนอตามความพอใจส่วนตัว จริง ๆ มีมมุ เล็ก ๆ
ที่ทุกคนก็ทำ�และเป็นนักสื่อสารมวลชนกันได้ ถามตัวเองว่า เรานำ�สันติสุข
หรือสิ่งที่ตรงข้าม เพราะท่านผู้อ่านอาจจะเพิ่งผ่านตามาเมื่อสักครู่เอง กับหัวข้อ
ทีน่ กั สือ่ สารมวลชนคาทอลิกเขาเดินทางข้ามน้�ำ ข้ามทะเล เสียเงินเสียทองมาก็มาก
แล้วยังกินเวลาไม่ใช่เล่น พวกเขากำ�ลังแสวงหาสิ่งนี้กันอยู่ครับ “การสื่อสารเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมแห่งสันติสุข”
บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองแม่พระฟาติมา ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์”

วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2014 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง จัดฉลองแม่พระฟาติมา เดือน
กุมภาพันธ์ โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เป็นประธานในพิธี

“ฉลองบ้ า นพั ก ผู้ สู ง อายุ ”

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014
พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพ
ิ งษ์ จรัสศรี
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง
บ้านพักผูส้ งู อายุและฉลองนักบุญคามิลโล
จันทบุรี โดยมีพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมฉลอง
เป็นจำ�นวนมาก

เมื่อที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี สมาชิกคณะ
ธรรมทูตไทย ซึ่งเป็นธรรมทูตที่ประเทศลาว ร่วมกับซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่ง
จันทบุรี ได้เยี่ยมเยียนและถวายมิสซาเป็นภาษาลาวให้กับพี่น้องสัตบุรุษชาวลาว
ที่มาทำ�งานในประเทศไทยที่ อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย
เป็นเจ้าภาพงาน
“วันครอบครัวซาเลเซียน”
ซึ่งเป็นวันที่ครอบครัวซาเลเซียน
ทุกคณะจะมารวมกัน
เพื่อศึกษาจิตตารมณ์ของ
คุณพ่อบอสโกร่วมกัน ปีนี้เป็นหัวข้อ
“เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
และความรอดของวิญญาณ”
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014
ที่โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
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“ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ”

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธาน
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ สือ่ มวลชนคาทอลิกฯ ครัง้ ที่ 1/2014
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 ที่ห้องประชุมชั้น 8 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนสื่อมวลชนคาทอลิกแต่ละสังฆมณฑลเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 27 ท่าน
เพืื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการใช้สื่อเพื่อเผยแผ่ข่าวดีแห่งพระวรสาร

พระสมณสาส์น เตือนใจ
เรื่อง ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
ภาคภาษาไทย วางแผงแล้ว
ติดต่อได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธีฉลองวัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ประจำ�ปี และร่วมแสดง
ความยินดีโอกาส 50 ปีชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R. ท่ี่วัดนักบุญ
โครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อไมเกิ้ล เช
ทำ�งานรับใช้พระศาสนจักรในประเทศไทย และสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นเวลา 47
ปี

พบกับหนังสือดี สำ�นักพิมพ์คาทอลิก
ได้ที่บูธสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย O 37 (โอ 37)
โซน C ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2014
เวลา 10.00-21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตอนที่ 30 ความชื่นชม
ประโยคน่าคิด บางทีคนที่เรารักไม่น�ำ พาความชื่นชมยินดีมาให้ พ่อ
ไม่รักลูก แม่ไม่รักพ่อ พ่อแม่ไม่รักกัน คนที่เราหวังจะฝากชีวิต ไม่รับรักเรา
มากมายที่ความยินดีหดหายจากความคาดหวัง จากความมั่นใจ ว่าต้องได้รับ
ความรักนั้นไว้
“พระองค์จะทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักหนทางแห่งชีวิต ข้าพเจ้าจะ
ยินดีอย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ ข้าพเจ้าจะมีความสุขตลอด
ไปเมื่ออยู่เบื้องขวาพระองค์” (สดุดี 16:11)
“ขณะนั้น ปากของเรากำ�ลังหัวเราะ ลิ้นของเรามีแต่เสียงโห่ร้อง
ยินดี ขณะนั้นนานาชาติก็พูดว่า พระยาห์เวห์ทรงกระทำ�กิจการยิ่งใหญ่
เพื่อเขาทั้งหลาย ถูกต้องแล้วพระยาห์เวห์ทรงกระทำ�กิจการยิ่งใหญ่เพื่อ
เราและเรามีความยินดี” (สดุดี 126:2-3)
“ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดอ์ิ ย่างยิง่ ในพระยาห์เวห์ วิญญาณของข้าพเจ้า
จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ประทานความรอด
พ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้ ประทานความชอบธรรม
ให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุม ข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะ
อย่างงดงาม เหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดา” (อิสยาห์ 61:10)
เราอาจจะหาความชืน่ ชมให้ถกู จุด และแม่นยำ�ว่ามีผทู้ ร่ี กั เราอย่างมัน่ คง
ที่สุด

