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ใคร ?

คือผองเพื่อน

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน
สุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน
ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37-39)
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“เสกวัดนักบุญเปาโล
บ้านปางช้าง”

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์
เป็นประธานในพิธีเสกวัดนักบุญเปาโล
บ้านปางช้าง
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2013
ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจาก
มารีอา จันทิมา เอี่ยมมโน
และครอบครัว
ปัจจุบันมี
คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล
เป็นเจ้าอาวาส

“เตรียมจิตใจฉลองวัดบางสะแก”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เตรียมจิตใจสัตบุรุษ
ก่อนฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

“ฉลองวัด”

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014

“เผยแผ่พระเมตตา”

คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
จิตตาธิการพระเมตตาประเทศไทย
ถวายมิสซา
ร่วมกับคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ
เพื่อเผยแผ่ความรู้เรื่องพระเมตตา
ให้กับสัตบุรุษวัดนักบุญลูกา
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014
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พระสันตะปาปาทรงประกาศ
ตุลาคม 2014 - พฤศจิกายน 2015

เป็น ปีนักบวช
โดย พระคุณเจ้าจำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์

พระคาร์ดินัล JoãoBráz de Aviz สมณมนตรี สมณกระทรวง
สถาบันนักพรต (ชีวิตที่ถวายแล้วแด่พระเจ้า) ได้กล่าวแก่นักบวชในวัน
นักบวชสากลว่า “เมื่อท่านละทิ้งทุกสิ่ง ท่านก็มีมากกว่าเดิม”
วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารนั้น พระศาสนจักรก็ฉลอง
วันนักบวชสากล ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงตั้งขึ้น
เราต้องการไตร่ตรองอะไรในวันนี้ ในประสบการณ์ของคริสตชน การเดินตาม
พระคริสตเจ้าเป็นหนทางของผู้รับศีลล้างบาป (คริสตชน) ทุกคน ส่วนชีวิต
ของผู้ถวายตัวนั้นเป็นการเรียกพิเศษ ในความหมายที่ว่า มันไม่ใช่คำ�สั่งให้
ทำ� มีคนบางคนที่เพื่อติดตามพระคริสต์ เขาสละทุกสิ่งและดำ�รงชีวิตในความ
ยากจน อีกมิติหนึ่งคือถือศีลพรหมจรรย์ ไม่ใช่เพราะการแต่งงานไม่ดี แต่
เขาเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าการแต่งงาน เขาเลียนแบบพระคริสต์ที่ติดตาม
พระบิดา และพระแม่มารีย์ซึ่งถือพรหมจรรย์
ส่วนเรื่องความนบนอบนั้น เขาเลือกที่จะนบนอบพระเจ้าโดยยอมรับ
อำ�นาจของมนุษย์ที่พระเจ้าดลใจ เป็นทางเฉพาะของผู้ถวายตน ที่ไหนที่มี
ชุมชนเกิดขึ้น ที่นั่นจะมีผู้ถวายตน ซึ่งมีมาตั้งแต่แรกเริ่มของพระศาสนจักร
สิ่งที่จำ�เป็นเวลานี้คือกลับไปสู่ความสวยงามของอดีต คือผู้ตั้งคณะ ที่เป็น
พยานแสดงให้เห็นว่า เราจะติดตามพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร
หลังจาก 50 ปีที่มีเอกสารว่าด้วยการปรับปรุงและฟื้นฟูชีิวิตนักบวช
(Perfectae Caritatis) เพื่อรื้อฟื้นชีวิตนักบวชใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีผลอะไร
และทางเดินไปทางไหน
สังคายนาวาติกันที่ 2 เป็นช่วงสำ�คัญที่ไตร่ตรองและพัฒนาชีวิต
ผู้ถวายตน เอกสาร Perfectae Caritatis ให้อะไรมากมาย เป็นการเรียกร้อง
ของพระศาสนจั ก รให้ ค รอบครั ว นั ก บวชสนใจที่ จ ะทำ � ให้ ธ รรมนู ญ และ
กฎเกณฑ์ของนักบวชทันสมัย
บัดนี้ 50 ปีผ่านพ้นไปแล้ว ถึงเวลาที่จะมาดูความดั้งเดิมของการ
เป็นพยาน ต้องช่วยกันเดินไปด้วยกัน และดำ�รงชีวิตเข้มข้นขึ้น
บรรดาพระสันตะปาปาบอกเราให้ค้นหามิติ 2 อย่างของพระ
ศาสนจักร นั่นคือ ด้านการเป็นประกาศกและพรพิเศษ
พรพิเศษและการเป็นประกาศกไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นสิ่งที่มาพร้อม
กับศาสนบริการ ซึ่งแยกแยะพระพรพิเศษ หลังจากที่รู้และรักพระพรพิเศษนี้
ในโลกที่ไม่มีการนับถือพระเจ้ามีมากขึ้น เสียงของผู้ถวายตัวคือ
(อ่านต่อหน้า 11)
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สาส์นมหาพรตของ
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
โอกาสเทศกาลมหาพรตประจำ�ปี 2014
“แม้ทรงร่ำ�รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน
เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร�่ำ รวยเพราะความยากจน
ของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9)

พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า
เริ่มต้นเทศกาลมหาพรตปีนี้ตรงกับวันพุธรับเถ้า 5 มีนาคม เพื่อ
เป็นการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้นำ�
คำ�พูดในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ที่ว่า
“แม้ทรงร่ำ�รวย
พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะ
ได้ร่ำ�รวย เพราะความยากจนของพระองค์” (2 คร 8-9) มาเป็นข้อคิด
สำ�หรับคริสตชนไตร่ตรองเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขวิถีชีวิตของตนให้ดีขึ้น ทั้งใน
ฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและเป็นชุมชน คำ�พูดดังกล่าวนี้เป็นการเตือนพี่น้อง
คริสตชนที่เมืองโครินธ์ในสมัยโน้นและตัวเราเองที่กำ�ลังดำ�เนินชีวิตในสังคม
โลกสมัยใหม่นี้ ให้มีใจกว้างในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือในสิ่งที่จ�ำ เป็นสำ�หรับการดำ�เนินชีวิต ทั้งในทางวัตถุ ทางศีลธรรม
และทางจิตวิญญาณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกร้องให้คริสตชนเลียนแบบอย่าง
ของพระคริสตเจ้า มีความกล้าที่จะเผชิญกับความยากจนของบรรดาพี่น้อง
ชายหญิง โดยเรียนรู้และสัมผัสด้วยประสบการณ์ชีวิตยากจนด้วยตนเอง แล้ว
หามาตรการแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อแบ่งเบาความยากจนดังกล่าวให้เบาบางลง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังเน้นอีกว่า การเลียนแบบอย่างของพระคริสต
เจ้ายังหมายถึงความกล้าหาญที่จะเผชิญกับการใช้ความรุนแรงที่ขัดกับศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ เช่น การแบ่งแยกผิวหรือชนชั้นวรรณะ และการเอารัด
เอาเปรียบต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของความสิ้นหวังของผู้ยากไร้
ในผู้ยากไร้และชายขอบ เราเห็นพระพักตร์ของพระเยซูคริสตเจ้า เรารักและ
ช่วยพวกเขา ก็เท่ากับเรารักและรับใช้พระคริสตเจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต ใน
ตอนท้ายของสาส์นของพระองค์ว่า “มหาพรตเป็นเวลาที่ดีสำ�หรับการปฏิเสธ
ตนเอง เป็นการดีมากหากเราจะถามตัวเองว่า เราจะเลิกอะไรได้บ้างเพื่อช่วย
และทำ�ให้คนอื่นร่ำ�รวยขึ้นอาศัยความยากจนของเรา เราต้องไม่ลืมว่าความ
ยากจนที่จริงนั้นทำ�ให้เราเจ็บตัวเสมอ
(อ่านต่อหน้า 13)
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บ้านหทัยการุณย์

บ้านหทัยการุณย์ เดิมทีเดียวบ้านหลังนี้เป็นอาคารเรียนหลังเก่าของ
โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ หลังจากที่โรงเรียนได้ย้ายมาไปตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งเพื่อให้มาอยู่คู่หรือ
ใกล้กบั วัดเซนต์รอ็ คนัน่ เอง หลังจากทีอ่ าคารหลังใหม่สร้างเสร็จและเปิดให้บริการ
กับนักเรียน อาคารเรียนหลังเก่านี้จึงจำ�เป็นต้องปิดไป แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้าง
ไกลของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ในสมัยนั้น
บ้านหทัยการุณย์ ใน ค.ศ. 1993 พระคุณเจ้าจึง
ได้มอบหมายให้คุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ตำ�แหน่ง
ในขณะนั้น) เข้ามาสำ�รวจสถานที่อาคารเรียนเดิมของ
โรงเรียนดาราสมุทร จ.ฉะเชิงเทรา และได้ปรับปรุง
เพื่อใช้เป็นบ้านสำ�หรับสงเคราะห์เด็กที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้ามาช่วย
ดูแลกิจการ ซึ่งขณะนั้นคุณแม่กัลลิสต์ มากสกุล ดำ�รง
ตำ�แหน่งมหาธิการิณีของคณะฯ ได้มอบหมายให้ซิสเตอร์พรรณี ภู่เรือนหงส์ มาดำ�เนินการบริหารงาน
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 1993 ภายใต้นโยบายของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านหลังนี้จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น
“บ้านหทัยการุณย์”
มีความหมายเริ่มที่คำ�
ว่า “บ้าน” คือ ทีร่ วมของความรัก การเกือ้ กูล การแบ่ง
ปัน และ “หทัยการุณย์” หมายถึง ความเมตตาแห่ง
ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า ดังนั้น บ้านหทัยการุณย์จึง
เป็นบ้านแห่งความรักและความเมตตาขององค์พระเยซู
เจ้าที่มีต่อเด็ก ๆ ทุกคน และเป็นบ้านที่เด็ก ๆ ได้รับ
การอบรม การดูแลเอาใจใส่อย่างดีและได้รับการพัฒนา
ในทุกด้าน โดยบรรดาซิสเตอร์ได้ใช้หลักคำ�สอนของ
พระเยซูเจ้าในการอบรม มีความรักเป็นสื่อ และให้การ
ศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถดำ�เนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีแรกนั้น บ้าน
หทัยการุณย์รับอุปการะเด็กจำ�นวนทั้งสิ้น 68 คน โดย
เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนดารา
สมุทร ฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นซิสเตอร์ผู้ดูแลจะให้การ
อบรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม ที่บ้านแห่งนี้ควบคู่ไปกับการศึกษาที่โรงเรียนด้วย
จากจุดเริ่มต้นของการดำ�เนินกิจการตั้งแต่ ค.ศ. 1993
จนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่คณะ
ซิสเตอร์พระหฤทัยฯ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำ�
หน้าที่ดูแลให้การอบรมเด็ก ณ บ้านหทัยการุณย์หลังนี้
บ้านหทัยการุณย์ มีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นครอบครัว
ที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก และการแบ่งปันตาม
จิตตารมณ์ของพระวรสาร ให้ความรู้ทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” มุ่งฝึกอบรมเด็กให้รู้จักพระธรรมคำ�สอนของ
พระเยซู ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัวใน
ระดับช่วงเวลาหนึ่ง และจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาให้เด็กเติบโตบรรยากาศของครอบครัว
มีความสุข เป็นพี่น้องกัน มีการพัฒนาทักษะความ
สามารถตามความถนัดเฉพาะตัวทั้งด้านร่างกาย สติ

ปัญญา อารมณ์สังคม ด้านจิตวิญญาณ ให้สามารถอยู่ รับความช่วยเหลือจากที่อื่น ๆ
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
หลักการอบรมของบ้านหทัยการุณย์ “พระเจ้า
ทรงเป็นความรักและทรงรักเราเสมอ”
เด็ ก ทุ ก คนที่ ไ ด้ เข้ า มาใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น ในบ้ า น
ผู้รับผิดชอบได้ร่วมมือกัน ปลูกฝังให้เด็กรับรู้
หทัยการุณย์แห่งนี้ จะได้รับการช่วยเหลือจากความ ว่าชีวิตของแต่ละคนยังกอปรไปด้วยมิติด้านจิตวิญญาณ
ขาดแคลนเบื้องต้น จากนั้นสมาชิกของคณะฯ จะดำ�เนิน ที่มีความสำ�คัญมาก เด็กทุกคนจะได้รับการอบรมฟื้นฟู
การอบรมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านคือ
จิตใจส่งเสริมการดำ�เนินชีวติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
1. ด้านร่างกาย เน้นการอบรมให้เด็กรู้จัก อย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ในระยะสั้นและระยะยาวโดยได้รับ
รักษาร่างกายให้สะอาด ส่งเสริมให้ออกกำ�ลังกายเพื่อ ความร่วมมือจากคณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานามัยที่ดี
สงฆ์จากคณะบริหารและคริสตชนผู้เป็นแบบอย่างแห่ง
2. ด้านสติปัญญา สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้ ความเชื่อได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและอบรม
รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตัง้ แต่ระดับประถมถึงมัธยมต้น เด็กอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการฝึกฝนให้เด็กปฏิบัติกิจ
3. ด้านอารมณ์ สังคม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ศรัทธา ซึ่งเน้นตามแนวทางคริสตศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ในสังคมอย่างมีความสุข
เช่น การภาวนาเช้าเย็น การร่วมมิสซา การฟื้นฟูจิตใจ
4. จิตวิญญาณ ให้เกิดการตระหนักรู้ทั้ง การแสวงบุญ การไปร่วมงานฉลองวัด
ความรัก ความเมตตาของพระที่มีต่อเด็ก โดยผ่านทาง
สำ � หรั บ เด็ ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ชาติ พั น ธุ์ จ ะได้
ผู้มีน้ำ�ใจดี มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ ปัจจัยและทุน รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและภาษา
การศึกษาแก่พวกเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ท้องถิ่นประจำ�เผ่าพันธุ์ของตนเอง ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า
เมื่ อ เป็ น ผู้ ใ หญ่ ส ามารถดำ � รงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี และรักษาเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ เพื่อสร้างดำ�รงรักษา
ความสุข โดยอบรมสั่งสอนทั้งรายบุคคลและระดับกลุ่ม วัฒนธรรมประจำ�เผ่าพันธุ์ให้สืบเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น รวม
เช่น การให้ค�ำ ปรึกษาปัญหารายบุคคล การจัดกิจกรรม ถึงให้เด็กได้แบ่งปันความรู้ในชาติพันธุ์ของตนแก่เพื่อน
กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มโภชนาการ กลุ่มดนตรี กลุ่มเกษตร ชาวพื้นเมืองหรือต่างถิ่นที่อยู่รวมกันในบ้าน โดยร่วมมือ
กลุ่มภาวนากระแสเรียก นอกจากนี้ เด็กทุกคนยังได้ กันกับฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รับการส่งเสริมการดำ�เนินชีวิตพึ่งพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ โดย
สอนให้ปลูกฝักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ สำ�หรับใช้เป็นอาหาร
หรือจำ�หน่ายบ้างรวมไปถึงฝึกทักษะ งานฝีมือ เพื่อ
จำ�หน่ายและฝึกให้เด็กทุกคนรู้จักออมเงิน โดยการทำ�
บันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง ตลอดจนรู้จักใช้
สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เด็กกำ�พร้าและเด็กที่ด้อยโอกาส ได้
รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาและพัฒนาตนเองตาม
ความเหมาะสม
2. เพื่อให้พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ ได้ร่วมมือ
กันในการปฏิบัติกิจการที่ยืนยันถึงจิตตารมณ์แห่งพระ
วรสารที่ว่า “ทุกสิ่งที่ท่านปฏิบัติต่อผู้ที่ต�่ำ ต้อยเท่ากับ
ปฏิบัติต่อเรา”
3. เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเด็กที่มีความจำ�เป็นต้องได้
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 10

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกร้อง
ให้ใช้ “สติปญ
ั ญา-ความกล้าหาญในวิธอี ภิบาล
เพื่อครอบครัว”

20 กุมภาพันธ์ 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเปิดประชุมคณะ
พระคาร์ดินัลครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ พระองค์
ทรงมาถึงก่อนเวลาราว 9 นาฬิกา 12 นาที และตรัส
ทักทายกับทุกคน บรรดาพระคาร์ดินัลลงมือวางแผน
งานอย่างหนักตลอดทั้งวัน หัวข้อหลักการพูดคุยกัน
เป็นเรื่องสำ�คัญที่พระศาสนจักรต้องเอาใจใส่ดูแลนั่นคือ
“สถานะของครอบครัวในปัจจุบัน” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า
“ทุ ก วั น นี้ ค รอบครั ว ได้ รั บ การดู แ คลนและ
ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง เราได้รับเรียกให้รับรู้ว่าครอบครัว
นั้นสวยงาม เป็นความจริงเที่ยงแท้และประเสริฐที่จะ
เริ่มต้นสร้างครอบครัว ที่จะดำ�รงครอบครัวในทุกวันนี้
เอาไว้และจำ�เป็นเพียงไรที่ครอบครัวจะต้องเป็นประดุจ
ชีวิตของโลกและของมนุษยชาติในอนาคต”
l สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอร้องบรรดา
พระคาร์ ดิ นั ล ให้ มี ค วามมั่ น ใจว่ า พระศาสนจั ก รจะอยู่
เคียงข้างคู่แต่งงานทุกคู่ แต่พระองค์ก็ทรงอธิบายว่าผล
การประชุมคณะพระคาร์ดินัลวาระพิเศษนี้จะช่วยพวก
เขาให้ทำ�งานนี้ลุล่วงไปได้อย่างไรโดยตรัสเสริมว่า
“เราจะแสวงหาความลึกซึ้ง ในทางเทววิท ยา
ของครอบครัวและเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงวิธีการอภิบาลที่
ในสถานการณ์ปัจจุบันของเรากำ�ลังต้องการ แม้ว่าเรา
จะทำ�อย่างรอบคอบและไม่ตกหลุมพรางของ “การใช้
เพียงแค่คารมคมคาย” เพราะว่าสิ่งนี้จะลดทอนคุณภาพ
งานของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมด้วยการใช้
สติปัญญาวิธีการอภิบาลอย่างกล้าหาญที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความรัก”

การประชุมคณะพระคาร์ดินัลครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 20-23 กุมภาพันธ์ 2014
พระคาร์ดินัลวอลเตอร์ กาสเปอร์ นำ�
รำ�พึงไตร่ตรองเพื่อเข้าสู่การประชุมประจำ�วันด้วยหัวข้อ
“พระวรสารของครอบครัว” แต่ท่านเริ่มด้วยการยก
ตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่ พ ระสงฆ์ จ ะต้ อ งเผชิ ญ ในชี วิ ต
ทุกๆ วันว่า
“คุ ณ แม่ ที่ แ ต่ ง งานใหม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ได้ ต ระเตรียมลูกชายของเธออย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ เพื่อให้
เขาได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก ดียิ่งกว่าคุณแม่คนอื่น
ทุกๆ คนแต่เธอก็ยังคงมีพันธะอยู่ในศีลกล่าวแรกที่ทำ�
ไว้ คุณพ่อเจ้าวัดพูดกับผมว่า ‘วันรับศีลมหาสนิทครัง้ แรก
ผมบอกลูกชายเธอไปว่า เขาจะได้รับศีลมหาสนิทในพิธี
l

แต่แม่ของเขาไม่สามารถเข้ามารับได้’ สิ่งนี้จะเป็นไปได้
อย่างไร? เพราะคุณแม่และคุณพ่อไม่ได้จงใจเพาะเลี้ยง
สิ่งนี้ขึ้นมา นี่เป็นตัวอย่างรูปธรรม คุณแม่ต้องการดำ�เนิน
ชี วิ ต ตามความเชื่ อ ของเธอและเธอก็ ใ ห้ ก ารอบรม
ลูกชายตามความเชื่อ เธอเสียใจที่การแต่งงานครั้งแรก
ต้องจบสิน้ ลง การให้อภัยในกรณีเช่นนีเ้ ป็นไปได้หรือไม่?”
l มีพระคาร์ดินัลมากกว่า 150 องค์ เข้า
ร่วมการประชุมจากทั่วโลก ณ ห้องประชุมสมัชชา
พระสังฆราชที่ปรับปรุงใหม่ของสำ�นักวาติกัน ในวัน
ศุกร์พวกท่านจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง ใช้โอกาสนี้เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อสำ�คัญนี้.

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

(พบกับสำ�นักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ ศูนย์สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่
วิทยาลัยแสงธรรม ซาเลเซียน เยาวชน พระคัมภีร์
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
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พิจารณาไตร่ตรองประเด็นเด่น
สาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ปี 2014/2557

“แม้ทรงร่ำ�รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน
เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร�่ำ รวยเพราะความยากจนของพระองค์”
(2 โครินธ์ 8:9)

พวกลูก
ไปหาพ่อ
ไม่ได้
พ่อจึง
มาหา
พวกลูก

โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
1. พี่น้องชายหญิงที่รัก
1.1 เนื่องจากเทศกาลมหาพรตกำ�ลังใกล้เข้ามา ข้าพเจ้าใคร่มอบ
ความคิด ที่เป็นประโยชน์บางประการเกี่ยวกับหนทางแห่งการกลับใจในฐานะที่
เป็นปัจเจกบุคคล และเป็นชุมชนความคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำ�พูดของ
นักบุญเปาโลที่ว่า “ท่านรู้แล้วถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราแม้ทรงร่�ำ รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน เพราะเห็น
แก่ท่านเพื่อท่านจะได้ร่ำ�รวยเพราะความยากจนของพระองค์” (2 คร 8:9) ท่าน
อัครสาวกเขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสตชน ที่เมืองโครินธ์ ตักเตือนพวกเขา
ให้มีใจกว้าง ในการช่วยเหลือสัตบุรุษที่อยู่ในนครเยรูซาเล็ม ซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือในสิ่งจำ�เป็น คำ�พูดดังกล่าวของท่านนักบุญเปาโล มีความหมาย
อะไรบ้าง สำ�หรับเราพี่น้องคริสตชนในวันนี้? การเชื้อเชิญให้ถือความยากจน
หรือชีวติ ความยากจนแห่งพระวรสาร มีความหมายอะไรบ้างสำ�หรับเราในปัจจุบนั ?
1.1.1 เทศกาลมหาพรต เชิญชวนให้เราไตร่ตรอง 2 มิติ มิติแรกคือ
คำ�ว่า เทศกาล ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่กำ�หนดไว้เป็นประเพณี เพื่อทำ�บุญและ
การรื่นเริงในศาสนาหรือในท้องถิ่น ในแง่ของเวลา เทศกาลมหาพรตมีระยะ
กำ�หนดไว้ 40 วัน ในภาษาละตินเทศกาลนี้ เรียกว่า กวาดราเยสิมา แปลว่า
40 วัน เชิญชวนให้หวนกลับไปคิดถึงในประวัติศาสตร์แห่งความรอด ซึ่งระบุว่า
โมเสส และเอลียาห์ได้พบปะกับพระเจ้าบนภูเขา 40 วัน ชาวอิสราเอล ประชากร
ของพระเจ้าได้ร่อนเร่อยู่ในที่เปลี่ยวถึง 40 ปี และที่สำ�คัญมาก ๆ คือ ก่อน
ที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จออกประกอบภารกิจแห่งการไถ่กู้ พระองค์ทรงจำ�ศีลอด
อาหาร 40 วันในที่เปลี่ยว มิติที่สองคือ เราต้องข้ามผ่านด้านช่วงเวลา ไปสู่
จิตตารมณ์ของมหาพรต โดยเลียนแบบโมเสส เอลียาห์ ประชากรของพระเจ้า
และโดยเฉพาะพระเยซูเจ้า ด้วยการกระทำ�สิ่งที่ท่านต่างๆ เหล่านี้ได้กระทำ�คือ
สร้างมิติเชิงสัมพันธ์กับพระเจ้า และความตระหนักในพันธกิจต่อเพื่อนมนุษย์
ปฏิบัติกิจศรัทธา 3 เส้า คือ ภาวนา พลีกรรม และทำ�บุญให้ทาน ซึ่งต้องทำ�
ด้วยจิตตารมณ์อย่างแท้จริง (อ้างอิง พระวรสารวันพุธรับเถ้า)
1.1.2 เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาแห่งการท้าทายให้มีการกลับจิต
กลับใจ พยายามค้นพบตนเองว่า มีชีวิตด้านใดที่จำ�เป็นต้องหลุดพ้น ด้วยการ
หันชีวิตกลับมาสู่เสียงแห่งความรักของพระเจ้า ผู้ซึ่งมิทรงปรารถนาให้เราเดิน
ไปไกล จนกระทั่งไม่อาจหันกลับมาหาพระองค์ได้ เราต้องเตรียมฝังคนเก่าร่วม
กับพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า เพื่อฉลองชีวิตใหม่ร่วมกับ
การคืนชีพของพระองค์ด้วย
1.1.3 ประเด็นของมหาพรตปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้
รับแรงบันดาลใจจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ซึง่ เป็นกลุม่ คริสตชนแรกๆ ทีไ่ ด้รบั ทราบข่าวดี และยินดีตดิ ตาม ชาวโครินธ์ในช่วงนัน้ มีประมาณ
500,000 คน สองในสามเป็นคนยากจน ดังนั้นกลุ่มคริสตชนในเมืองโครินธ์
จึงมีสภาพที่ยากจน อีกทั้งเป็นเมืองที่ผู้คนกระทำ�ผิดศีลธรรมด้วย ประเด็น
ดังกล่าวนี้จึงมีจุดประสงค์ให้คริสตชนไตร่ตรองชีวิตของพระเยซูเจ้า และเลียนแบบอย่างชีวิตของพระองค์ คือมีใจกว้าง และให้ความช่วยเหลือสิ่งที่จำ�เป็นแก่
กันและกัน
2. พระหรรษทานของพระคริสตเจ้า
2.1 ก่อนอื่น พระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่า พระองค์กำ�ลังทำ�งาน พระองค์
(อ่านต่อหน้า 11)

“ท่านทำ�สิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต�่ำ ต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง
ท่านก็ทำ�สิ่งนั้นต่อเรา” (มัทธิว 25:40)
สิบสัปดาห์หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ที่ 23 พระองค์ก็เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในชั่วระยะเวลาร้อยกว่าปี
ที่เสด็จเยี่ยมเยียนสัตบุรุษตามวัดต่างๆ ที่กรุงโรมในวันพระคริสตสมภพ เมื่อ
ค.ศ. 1958 พระองค์เสด็จไปเยี่ยมเด็กๆ ที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาล วันรุ่งขึ้น
พระองค์ก็เสด็จไปที่เรือนจำ� “เรยีนา เชลี” พระองค์ตรัสกับนักโทษว่า “พวก
ลูกไปหาพ่อไม่ได้ พ่อจึงมาหาลูก” พระองค์ทรงเรียกนักโทษว่า “ลูกและ
พี่น้องที่รัก” พระองค์ตรัสกับนักโทษชายคนหนึ่งว่า “พ่อมองดูตาของลูก
ด้วยตาของพ่อ พ่อเอาใจของพ่อเข้าไปใกล้ใจของลูก” การตัดสินใจไป
เยี่ยมนักโทษของพระสันตะปาปาครั้งนั้น ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่เจ้าหน้าที่ของวาติกัน ดังที่พระองค์ทรงจารึกไว้ในสมุดส่วนพระองค์ว่า “มีความ
ประหลาดใจมากมายในหนังสือพิมพ์นานาชาติ”
พระวรสารวันนี้เตือนเราเกี่ยวกับวันสิ้นโลกว่า เราจะได้รับการตัดสิน
ของเราเกีย่ วกับหนทางทีเ่ ราได้รกั พีน่ อ้ งชายหญิงของเรา มิใช่เพียงแต่ครอบครัว
ของเราเท่านั้น แต่เกี่ยวกับความรักที่เรามีต่อพี่น้องที่ยากจนของเรา ทุกคน
ที่ยากจน ถูกจำ�คุก เจ็บป่วย หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา กล่าว
สั้นๆ ก็คือ บรรดาผู้ที่ถูกผู้อื่นปฏิเสธและดูหมิ่น พระเยซูเจ้าประทับอยู่ใน
วิญญาณของทุกคน การที่เรายื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้อื่น เราก็ช่วยพระเยซู
เจ้าพระองค์เอง
พระเยซูเจ้าไม่ทรงหวาดกลัวที่จะเผชิญกับอคติต่างๆ ของมนุษย์ ใน
ความพยายามของเราเอง ที่จะแสดงออกซึ่งความรักของพระองค์ต่อพวกเขา
หัวใจของพระวรสารก็คือพระบัญญัติแห่งความรัก ในขณะที่เราเริ่มต้นเทศกาล
มหาพรต เรามีโอกาสที่จะหยุดและพิจารณาตัวเราเองดูซิว่า เราเน้นอะไรใน
ชีวิตคริสตชนของเรา เราพร้อมที่จะแสวงหาและช่วยเหลือบรรดาผู้ที่สังคม
หันหลังให้หรือเปล่า?
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงพระทัยเผื่อแผ่ และเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา
อาศัยพระบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงสอนให้ลูกเป็นเช่นเดียวกัน
โปรดทรงประทานพระพรให้ลูกเป็นผู้ที่มีใจกว้างขวาง
ในอันที่จะช่วยให้ลูกยื่นมือไปช่วยโลกในความต้องการต่างๆ
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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พิจารณาไตร่ตรอง (ต่อจากหน้า 6)
มิได้แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงมีอำ�นาจและความ
ร่ำ�รวยของโลก แต่ให้เราเห็นพระองค์ในความอ่อนแอ
และความยากจน “แม้ทรงร่ำ�รวยพระองค์ ก็ยังทรงยอม
กลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน...” พระคริสตเจ้า
พระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระบิดาทั้งในอำ�นาจ และพระสิริมงคล ทรงเลือกที่จะ
เป็นคนยากจน พระองค์เสด็จมาประทับท่ามกลางเรา
และทรงอยูเ่ คียงข้างเรา พระองค์ทรงสลัดทิง้ พระสิรมิ งคล
ของพระองค์ออกไป และทรงทำ�ตนเป็นผู้ว่างเปล่า เพื่อ
ที่พระองค์จะได้เป็นเสมือนเราในทุกสิ่ง (เทียบ ฟบ 2:7;
ฮบ 4:15) การที่พระเจ้าเสด็จมารับเอากายเป็นมนุษย์
นั้นเป็นรหัสธรรมยิ่งใหญ่ เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�เช่นนี้ เป็น
เพราะความรักของพระองค์ ความรักทีเ่ ป็นพระหรรษทาน
ความใจกว้าง ความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้เรา ความรัก
ที่ไม่รีรอในการมอบตนเองเป็นเครื่องบูชา สำ�หรับผู้ที่
พระองค์ทรงรัก รักคือการแบ่งปันทุกสิ่งกับผู้ที่เรารัก
ความรักทำ�ให้เราคล้ายคลึงกับผู้ที่เรารัก ความรักสร้าง
ความเท่าเทียมกัน ทำ�ลายกำ�แพงขวางกั้น และร่นระยะ
ทางจากไกลเป็นใกล้ พระเจ้าทรงกระทำ�สิ่งที่ว่ามานี้กับ
เรา พระเยซูทรงทำ�งานด้วยมือมนุษย์ ทรงคิดด้วยสติ
ปัญญามนุษย์ ทรงกระทำ�เยี่ยงมนุษย์ และทรงรักด้วย
หัวใจของมนุษย์ ทรงบังเกิดจากพระมารดาพรหมจารี
พระองค์ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเรา เหมือน
กับเราในทุกสิ่ง ยกเว้นบาป (Gaudium et Spes, 22)
2.1.1 พระเยซูคริสตเจ้า พระบุคคลที่สองใน
พระตรีเอกภาพ ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ทรงมี
อำ�นาจและพระสิรมิ งคล แต่ทรงยินดีเลือกทีจ่ ะสลัดละทิง้
ฐานะดังกล่าว ซึ่งนักบุญเปาโลได้บรรยายกระบวนการ
ทีพ่ ระองค์ เสด็จมาเป็นมนุษย์ในบทจดหมายถึงชาวฟิลปิ
2:7 ว่า พระองค์ทรงรับสภาพดุจทาส ซึ่งเป็นคน
ชนชั้นต่�ำ สุด ที่มีสภาพแย่กว่าคนใช้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ต้องยอมจำ�นนต่อสิ่งที่นายต้องการ โดย
ปราศจากเงื่อนไข ทรงยอมรับความตาย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเป็นมนุษย์ และเป็นความ

ตายบนกางเขน “ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่
พระองค์ ข้าแต่องค์พระเจ้าสูงสุด ผูซ้ ง่ึ ทรงลดพระองค์
ลงมา เพราะเห็นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงยิ่งใหญ่
และทรงทำ�ตนต่ำ�ต้อยด้อยค่า พระองค์ทรงร่ำ�รวยและ
ทรงกระทำ�ตนยากจนข้นแค้น พระองค์ทรงสรรพานุภาพ
และทรงทำ�ตนอ่อนแอเปราะบาง (บทภาวนาวันพระคริสตสมภพ ปี 2013 ของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส) การรับเอากายเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าเป็น
พระธรรมล้ำ�ลึกยิ่งใหญ่ ที่บรรดานักบุญทุกยุคทุกสมัยใช้
รำ�พึงภาวนาเสมอมา
2.1.2 เหตุผลสำ�คัญที่พระเจ้าเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา และทรงอยู่เคียงข้างเรา ก็เพราะความรักของ
พระเจ้า คือเป็นพระหรรษทาน ใจกว้าง ปรารถนาจะอยู่
ใกล้ ไม่รีรอที่จะอุทิศตนเป็นบูชา แบ่งปันทุกสิ่ง ทำ�ตน
คล้ายคลึงกับผู้ที่รัก สร้างความเท่าเทียม ทำ�ให้ระยะไกล
เป็นใกล้ โดยสรุปก็คือ ในองค์พระเยซูเจ้า พระเจ้าทรง
ดำ�เนินชีวิตเฉกเช่นมนุษย์ ทรงทำ�งานด้วยมือมนุษย์ ทรง
คิดอ่านด้วยปัญญามนุษย์ ทรงตัดสินใจเลือกแบบมนุษย์
และทรงรักด้วยหัวใจมนุษย์
2.2 อาศัยการทำ�ให้ตนเองเป็นคนยากจน
พระองค์มิไ ด้ทรงเลือกความยากจนเพื่อพระองค์เอง
แต่ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ “อาศัยความยากจนของ
พระองค์ ท่านจะได้กลายเป็นคนร่ำ�รวย” นี่มิใช่เป็น

40 ปี (ต่อจากหน้า 20)
พระคาร์ดินัล ได้เทศน์ให้ข้อคิดว่า “โอกาสที่
เรามาขอบคุณพระเป็นเจ้า โอกาส 40 ปี แห่งพระพรและ
ความรักของพระเป็นเจ้าและแม่พระต่อเรานี้ เราได้ยิน
พระวาจาดังชัดเจน ว่า ถ้าท่านต้องการ ท่านก็ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติ ท่านจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์หรือไม่ ขึ้น
อยู่กับท่าน และบทบัญญัติของพระเป็นเจ้า เราจะไม่นำ�
มาพูดพระวรสารในวันนี้ ซึ่งคำ�สอนที่พระวรสาร พระ
เยซูกล่าววันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะต้องไตร่ตรอง
รับไว้ ใส่หัว ใส่ใจ และนำ�มาไตร่ตรองดู
ดังนั้น ขณะที่ท่านนำ�เครื่องบูชาไปถวายยัง
พระแท่น ถ้าระลึกได้ว่า พี่น้องของท่านมีข้อบาดหมาง
กับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไป
คื น ดี กั บ พี่ น้ อ งเสี ย ก่ อ นเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม
ไทยปัจจุบัน มันมีความบาดหมาง ถ้าเขาได้อ่าน
พระวรสาร ได้ยินพระวาจาของพระเป็นเจ้า เหตุการณ์
มันน่าจะดีกว่านี้”

คำ�พูดเล่น ๆ หรือเป็นคำ�ภาษิต ตรงข้าม
เป็นการสรุปแนวความคิดของพระเจ้า แนว
ความคิดแห่งความรัก แนวความคิดแห่ง
การประสูติและไม้กางเขน
พระเจ้ามิได้
ทรงทำ�ให้ความรอดของเราหลุดลงมาจาก
สวรรค์ เหมือนบางคนที่ให้ทานจากการ
เหลือกินเหลือใช้ เพราะใจศรัทธาหรือเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น ความรักของพระคริสตเจ้า
ไม่เหมือนกัน!
ตอนที่พระเยซูก้าวลงสู่
แม่น้ำ�จอร์แดน และได้รับศีลน้ำ�จากยอห์น
บัปติสต์ พระองค์ทรงกระทำ�เช่นนั้น ไม่ใช่
เพราะพระองค์เป็นทุกข์เสียใจ หรือต้องการ
กลับใจ พระองค์ทรงกระทำ�เช่นนั้น เพื่อพระองค์จะได้
อยู่กับพวกเราคนบาปที่จ�ำ เป็นต้องได้รับการอภัย และ
เพื่อพระองค์จะได้แบกความบาปของเราไว้บนบ่าของ
พระองค์ ทรงปรารถนาที่จะช่วยเราให้รอดด้วยวิธีนี้ เพื่อ
จะช่วยเราให้เป็นอิสระจากความน่าเวทนา ไม่ใช่จาก
ความร่ำ�รวยแต่จากความยากจนของพระองค์
แต่
นักบุญเปาโลทราบดีถึง “ความมั่งคั่งอันหาที่เปรียบมิได้
ของพระคริสตเจ้า” (อฟ 3:8) และการที่พระองค์ทรง
เป็น “ทายาทของทุกสิ่ง” (ฮบ 1:2)
2.2.1 “อาศัยความยากจนของพระองค์ ท่าน
จะได้กลายเป็นคนร่�ำ รวย” เป็นประโยคที่แสดงถึงฐาน
ความคิดของพระเจ้า และเป็นวิธีการของพระองค์ เรา
จะร่�ำ รวยด้วยพระเมตตาของพระองค์ และได้รับความ
รอดพ้น ก็โดยอาศัยความยากจนที่พระองค์เสด็จมาเป็น
หนึ่งเดียวกับเราเท่านั้น ไม่มีวิธีอื่นใด ความรอดพ้น
ของมนุษย์มิใช่จู่ ๆ ก็ลงมาจากสวรรค์โดยปราศจาก
กระบวนการ
2.2.2 ในแม่น้ำ�จอร์แดน พระเยซูเจ้าทรงเป็น
หนึ่งเดียวกับมวลมนุษย์ที่เป็นคนบาป ซึ่งจำ�เป็นต้องได้
รับการอภัย พระองค์ทรงแบกความบาปของเราไว้บน
บ่าของพระองค์ เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงปรารถนาช่วย
ให้เรารอดพ้นด้วยวิธีนี้ เราไม่อาจใช้วิธีอื่นได้
(อ่านต่อฉบับหน้า)

โรงเรียนพระหฤทัยฯ (ต่อจากหน้า 19)

หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล ตัวแทนสภาภิบาล
ได้กล่าวคำ�นับและขอบคุณพระคาร์ดินัล จากนั้น พระ
คาร์ดินัลได้มอบโล่แก่ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ต่อวัดพระแม่
มหาการุณย์เป็นระยะเวลา 40, 35 และ 30 ปี สุดท้าย
พระคาร์ดินัลกล่าวตอบ และอวยพร
ต่อมา เป็นพิธีเทิดเกียรติพระแม่มหาการุณย์
พระคาร์ดินัล ได้ถวายกำ�ยาน และคุณพ่อวุฒิเลิศ
แห่ล้อม เป็นประธานแห่และกล่าวคำ�ภาวนาแด่พระแม่
รายงานโดย คุณนิพัทธ์สิริพรรณยศ

การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษาชิงถ้วย
พระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ที่
อาคารกีฬานิมบิ ตุ ร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เป็นการประกวดในรูปแบบบรรเลง
ดนตรีสนาม และเดินแถวมาร์ชชิ่ง ผลการแข่งขัน
การแข่งขันโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภท ข รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงิน
รางวัล จำ�นวน 250,000 บาท ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3
รางวัล ได้แก่ 1. รับรางวัลชนะเลิศความสามารถระดับ
เหรียญทอง (Best wind & Brass) 2. รับรางวัลผู้แสดง
ประกอบดีเด่น (Best Color Guard) 3. รับรางวัลเครื่อง
กระทบดีเด่น (Best percussion) และเงินรางวัล
25,000 บาท

หนา 8

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 9-15 มีนาคม 2014

สนามความคิด
งานแพรธรรม

คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ

ไปเขาวัดที่สวนผึ้งกันเถอะ

หลายคนโทรศัพทมาถามผมวาวัดคาทอลิกที่สวนผึ้ง
มีไหม? มีมิสซากี่โมง (นาชมเชยจริงๆ ไปไหนตอง
ถามหาวัดกอน)
วัดคาทอลิกของเราที่สวนผึ้ง มีชื่อวาวัดแมพระ
อำเภอสวนผึ้งกำลังโดงดังเรื่องการทองเที่ยว ฟาติ ม า ห ว ยคลุ ม อยู ไ ม ไ กลจากตั ว อำเภอสวนผึ้ ง
(ตลาด) สังเกต
เสาโทรคมนาคมสูงๆ
ใ ห เ ลี้ ย ว เ ข า
ถนนลาดยาง
วิ่ ง ต ร ง ไ ป
ประมาณ 9
กิโลเมตร
(ใครมีกจิ กรรมดีๆ เขียนมาแบงปนกันไดที่
“สนามความคิด” อุดมสาร 122/11 ซ.นนทรี 14
ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หรือ watchasin_k@hotmail.com)

วั ด นี้ มี
เอกลั ก ษณ ที่
ส ม า ชิ ก วั ด
สวนใหญเปน
พีน่ อ งปกาเกอะ
ญอที่ ยั ง รั ก ษา
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของตนอยางเดนชัด ใครที่มารวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณที่นี่จะสัมผัสไดอยางใกลชิด ไมวา
จะเปนการแตงกาย ภาษา บานเรือนที่อยูอาศัย
ถาใครไปเที่ยวสวนผึ้ง วันอาทิตยอยากจะให
บรรจุโปรแกรมการเขาวัดที่สวนผึ้งไวในรายการ
ทองเที่ยวของทานดวย รวมมิสซาฯ รับศีลรับพร
ฟ ง เสี ย งเพลงศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภ าษาท อ งถิ่ น เสร็ จ แล ว
เดินชมหมบู า น สัมผัสวิถชี วี ติ ทีอ่ บอนุ เลือกซือ้ สินคา
ท อ งถิ่ น ประเภทผ า ทอมื อ ผั ก ปลอดสารพิ ษ
ของทีร่ ะลึก แลวกลับบานดวยความสุข
ป จ จุ บั น มี คุ ณ พ อ สุ เ ทพ ภู ผ า เป น คุ ณ พ อ
เจาอาวาส ติดตอคุณพอไดที่เบอร 08-1012-3192
นอกจากนั้ น ยั ง มี พ ระสงฆ แ ละบราเดอร ค ณะ
เบธารามรวมทีมแพรธรรมอีกดวย
ฉลองวัด(บางวัด) แถวๆ ราชบุรี ทานอาจจะพบ
คุณพอตัง้ โตะบริการสินคาจากชุมชน เพือ่ ชวยเหลือ
ชาวบาน ก็อยาลืมชวยกันอุดหนุนดวย
พิธบี ชู าขอบพระคุณ วันอาทิตย เวลา 09.00 น.

บริษทั พีเพิล้ แมพ จำกัด

ST.THERESA
วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนตเทเรซาบริหารธุรกิจ ถนนรามคำแหง

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เปดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในหลักสูตร English Program และ Thai Program
เขาศึกษาตอ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขา

การโรงแรม การทองเทีย่ ว
การตลาด คอมพิวเตอรธรุ กิจ การบัญชี
-

ใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ ในการเรียนการสอน
สงเสริมและพัฒนาผเู รียนเพือ่ เขาสปู ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพิม่ ทักษะทางดานภาษาจีนกลาง
มีบริษทั ฯ และโรงแรม ชัน้ นำ ทัว่ โลก รองรับนักศึกษาหลังจบการศึกษา
ไดรบั วุฒปิ วช.เทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถเขาศึกษาตอม.รัฐ เอกชน
และศึกษาตอตางประเทศ
สามารถเลือกเรียนSummer ทีป่ ระเทศอังกฤษ และอเมริกา
มีทนุ การศึกษาสำหรับนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี
มีหอพักนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ
เปย มคุณธรรม นำวิทยาการ เดนภาษา ชำนาญปฏิบตั ิ

High Morality Academic Pioneering Language Excellence Skill Proficiency
คุณสมบัตผิ สู มัคร

สำเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3, 6
Grade 9, 12 กศน. หรือเทียบเทา

เปดรับสมัครนักเรียนปวช. ปวส. ปการศึกษา 2014-2015 แลววันนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
St. Theresa Business Administration Technological College
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02-732-3331-3

www.sttheresa.ac.th

The Path of Inspiration and Performance
นำเสนอหลักสูตรเพือ่ การพัฒนาคน
กลไกทีส่ ำคัญสุดในการขับเคลือ่ นองคกร
และสังคมของเรา

1. การพัฒนาการประเมินผล ระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ าน และ
สมรรถนะในองคกร โดย อ.ณัฏฐวิทย แสงเทียน
- 9-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค รัชดาภิเษก กทม.
- 22-23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว
จ. เชียงใหม
(ดูรายละเอียดหลักสูตร http://goo.gl/KALFOZ)
สำรองทีน่ งั่ กอน 15 มีนาคม 2557 รับสวนลด 15% 9,000
เหลือเพียง 8,400 บาท
2. เปนคนกลางดวยหัวใจ โดย อ.นริศ มณีขาว
- 21-23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโบทลากูน รีสอรท จ.ภูเก็ต
(ดูรายละเอียดหลักสูตร http://goo.gl/e5i7VI)
สำรองทีน่ งั่ กอน 1 เมษายน 2557 รับทันทีสว นลด 15% 12,000
เหลือเพียง 11,200 บาท
สำรองทีน่ งั่ /ขอมูลเพิม่ เติม: คุณตุลย 094-895-4555 (กทม.) คุณกอย
089-457-2286 (ภู เ ก็ ต ) คุ ณ มี่ 081-345-1461 (เชี ย งใหม )
หรือ Facebook: http://goo.gl/PM29u3
ทุกหลักสูตรมีฝก ปฏิบตั แิ ละกรณีศกึ ษาจากวิทยากร
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ทัวรแสวงบุญ
1. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (10-13 พ.ค.)
4. จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั -อิสราเอล (25 เม.ย. - 2 พ.ค.)
แพ็คเก็จทัวร
- เซนตแอนน-ปนงั 2 วัน และ 3 วัน
(สำหรับกลุมเล็ก เดินทางไดทุกวัน)

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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ต.รุงโรจน

$ อะลูมเิ นียม-กระจก, เลือ่ น-สวิง, บานเกล็ด
$ ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
$ โครงหลังคาเหล็ก, ประตูเหล็ก, มงุ ลวด,

เหล็กดัด, กันสาด
$ ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกัน้ หอง
มลู ี่ และรับซักผามานทุกชนิด

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ

คุณสามารถ ฮีมนิ กูล โทร. 02-598-4878, 081-830-1613
แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

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 ) รวมกับบริษัททัวรกรู 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 องกำพรา ถูกทอดทิง้
เด็กยากจน หรือแมยากไร เพียงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา
สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรือบริจาค
ผานเซเวน-อีเลฟเวนทุกสาขา (นามฟอรเด็ก)

ลึ ก
ขมวอารงะแทละี่ รโอะกาสตางๆ

“ผมู ใี จเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
ตา
จะไดรับพระเมตตา”
ผลิตและจำหนาย
(มธ 5:7)
ู พระ พวงกุญแจ เข็มกลัด โลตา งๆ
จีร้ ป
เหรียญกีฬา หัวเข็มขัด กระดุม เครือ่ งหมายตางๆ
่ สติก๊ เกอร
เข็มติดไท รูปภาพเรซิน
ยิ
น
ดี
ร
บ
ั
สั
ง
่
ทำ
พิ
ม
พ
ช
อ
่
ื
โลโกตา งๆ พัด PVC,

รม UV 22 นิว้ , หมวก, เสือ้ , ผาขนหนู, กระเปาผา,
เกียรติบตั รตางๆ ทีแ่ ขวนรถ, เชือกคลองคอ (วูดแบดจ)
รูปทีร่ ะลึกตางๆ หลากสีสวยงาม

ติดตอ มารีอาประภัสสร อรรถมานะ
โทร. 08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร. 0-2816-9945

Email: pppygift@yahoo.com

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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เปสูแสงธรรม
ดประตู

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

⌫⌫
⌫⌦ ⌫
กีฬาสีแสงธรรมซึ่งทำการแขงขันตั้งแตวันที่ 14
มกราคม ถึงวันที่ 30 มกราคม 2557 มีการแขงขันกีฬา
หลายประเภท ชนิดกีฬาที่จัดการแขงขันมิไดตางจาก
กีฬาสีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ
ไทย มีการประกวดแฟนซี กองเชียรเปนที่สนุกสนาน
เนื่องจากสมาชิกในวิทยาลัยเรามีนอย สีจึงมีเพียงสี่สี
เทานั้น เรายังไดยินบทเพลงเชียรหลายบทเพลงซึ่ง
พยายามจะบอกว า กี ฬ าไม ใ ช มุ ง ชนะ แต กี ฬ าสี นั้ น
มุงสรางสัมพันธกับผูอื่น ชัยชนะจึงกลายมาเปนเพียง
องคประกอบในการสรางสีสนั เทานัน้ เพราะชัยชนะที่
พวกเราชาวแสงธรรมปรารถนาคือ ชนะใจตัวเองรวมถึง

ชนะใจคู แ ข ง และชนะใจคนผู ช มเหล า นี้ ร วมเป น
ความมีน้ำใจของนักกีฬาทัง้ หลาย
แม ว า จะมี ผู บ าดเจ็ บ อยู บ า งในการกี ฬ าซึ่ ง ถื อ ว า
เปนเรื่องที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น แตสิ่งเหลานี้เปน
อุบตั เิ หตุทเี่ กินกวาจะคาดคะเนได พวกเราชาวแสงธรรม
ถูกสอนใหเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่อง ไมเวนแมแตการ
กีฬา กระนั้น “น้ำใจนักกีฬา” ยังคงสำคัญกวา “การ
กีฬา” อยูดี การกระทบกระทั่งยอมมีบาดเจ็บบาง นี่
ก็อาจนับเปนเรื่องที่พวกเราไมตองการใหเกิดขึ้นกับ
คนใดเลย ถึงกระนั้นบาดแผลของผูที่ไดรับบาดเจ็บ
อาจไมนา ยินดีนกั แตสงิ่ นีก้ ลับมีคณ
ุ คาในการรวมใจของ
ผูรวมแขงขันและผูชมทุกสีใหเขามา ซึ่งลวนเปนหวง
ผบู าดเจ็บคนเดียวกันได ไมแบงแยกสีไหนๆ สิง่ นีน้ เี่ อง

กระดูกคุณพรุน
หรือยัง..

อาการที่อาจพบ
 ปวดเกร็งกานคอ
 ปวดหลังเรือ
้ รัง
 สวนสูงลดลง
 ไหลงม
ุ กวาปกติ
 พุงยืน
่ หลังแอน

มารูจักโรคกระดูกพรุนกันเถอะ..

โรคกระดูกพรุน คือ ภาวะทีก่ ระดูกมีความหนาแนนนอยกวาปกติทำให
กระดูกบาง และเปราะบางเสี่ยงตอกระดูกหักงายขึ้น โดยเฉพาะตรง
ขอมือ สะโพก และกระดูกสันหลัง จะพบมากในคนสูงอายุ ซึง่ เมือ่ คนเรา
อายุ 35 ป ขึน้ ไป การเสือ่ มสลายของกระดูกจะมีมากขึน้ ในเพศหญิง
โดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือน
ตรวจพบไดดว ยวิธี
การตรวจวัดความหนาแนนกระดูกสันหลังสวนเอว
และขอสะโพก (Bone Densitometry)
สอบถามรายละเอียดไดที่ : ศูนยกระดูก ไขขอและกลามเนือ้ ชัน้ 3 อาคารรอยปบารมีบญ
ุ
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10350-51 www.saintlouis.or.th

ทีท่ ำใหกฬี าสีของเราตางจากทีอ่ นื่ .. มีการแบงสี แตไมมี
การแบงฝาย..
พวกเราชาวแสงธรรมมั่นใจวา ความรักของพระ
เยซูเจายังคงถูกใชในกีฬาสีแสงธรรมของพวกเราดวย
พระองค ยั ง คงอวยพรลู ก ๆ ของพระองค ทุ ก คน ให
ทำหนาที่ในสนามอยางสุดความสามารถและแขงขัน
ดวยหัวใจที่รักผูอื่นอยางแทจริงพระองคเชื่อมใจของ
ทุ ก สี เ ป น หนึ่ ง เดี ย วกั น จนกระทั่ ง จบวั น กี ฬ าสี ช าว
แสงธรรมทุกคนคิดอยเู สมอวา กีฬาเปนโอกาสทีพ่ วกเรา
จะไดแสดงความรักความเปนหนึ่งเดียวกันของรุนพี่
รุนนอง โดยมีองคพระเยซูเจาเปนแบบอยางแหงความ
เชือ่ ความรัก และความหวัง

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 “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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



ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net
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พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)
แสดงให้เขาเห็นประสบการณ์กับพระเจ้า
เราต้องถามว่า พระเจ้าทำ�ให้เรามีความสุขจริง
หรือ หรือเรามีแหล่งความสุขที่อื่น หรือข้าพเจ้ามี
บุคคลอื่นหรือทางอื่นที่ท�ำ ให้ข้าพเจ้ามีความสุข นี่คือ
การท้าทายเพราะการพูดเฉยๆ ไม่เพียงพอความจริงที่
เกี่ยวกับตัวเรา พระเจ้าไม่สร้างเรามาเพื่อช่วยเหลือผู้มี
ปัญหาทางฝ่ายกายเท่านั้น เราต้องแสดงถึงเอกลักษณ์
และตัวอย่างในการติดตามพระเจ้า ถ้าเราไม่มีเอกลักษณ์
เราก็ไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นได้
ยังมีกระแสเรียกอีกแบบหนึ่ง คือฆราวาสที่
ถวายตัวแด่พระเจ้าโดยถือศีลพรหมจรรย์ ยากจนและ
นบนอบไม่ดำ�รงชีวิตเป็นหมู่คณะเหมือนนักบวชชาย
หญิง แต่ด�ำ รงชีวิตอยู่ท่ามกลางชุมชน สมเด็จพระ
สันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ได้รับรองกระแสเรียกแบบนี้
เป็นกระแสเรียกที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง เขาดำ�รงชีวิต
แบบเงียบ ๆ หลายคนไม่รู้ว่า เขาเป็นผู้ถวายตน พระ
สังฆราชเท่านั้นรับรู้และสนับสนุนเขาอยู่
--------------------------------พระสันตะปาปาตรัสแก่นักบวช :
ในความยินดีและความทุกข์ทรมานในปัจจุบัน
นี้ อย่าสงสัยเลยว่า การที่พระคริสต์ถอดพระองค์เอง
เป็นชัยชนะแห่งปัสกาแล้ว ปีนี้วันฉลองนักบวชสากล
ครั้งที่ 17 พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนให้นักบวชทั้ง
ชายและหญิงหล่อเลี้ยงความเชื่อและอย่าเชื่อพวกที่บอก
ว่า ชีวิตนักบวชถึงจุดจบแล้วหรือไม่เห็นคุณค่าของชีวิต
นักบวชอีกในบางประเทศในยุโรปในปัจจุบันนี้
ความรอดที่ พ ระคริ ส ต์ นำ � มาให้ ป ระชากร
ของพระองค์ผ่านความตายอย่างทารุณซึ่งพระองค์ได้
ชัยชนะมาแล้ว เราดูพระคริสต์สงฆ์สูงสุด ที่ยอมรับ
ทรมานด้วยพระองค์เอง เพื่อช่วยคนที่ต้องถูกทดลอง
ความยินดีของนักบวชจำ�เป็นต้องเดินผ่านการ
มีส่วนร่วมในกางเขนของพระคริสต์ ดังพระแม่มารีย์ ซึ่ง
ได้รับการทำ�นายว่าจะมีดาบทิ่มดวงใจ
ความทรมานทางใจของแม่ พ ระเป็ น หนึ่ ง
เดียวกับพระบุตรของพระเจ้า ผ่านทางความรัก จาก
บาดแผลของพระองค์มีแสงสว่างออกมา และจากการ
ทรมาน การบูชายัญ การอุทิศพระองค์เอง นักบวชดำ�รง
ชีวิตอยู่เพื่อเห็นแก่ความรักของพระเจ้า และคนอื่น ก็จะ
มีแสงสว่างออกมาและประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนา
พระสันตะปาปาทรงเตือนนักบวช 3 อย่าง
คือ ให้หล่อเลี้ยงความเชื่อ รำ�ลึกถึงความรักที่พระคริสต์
จากการพบกับพระองค์
ได้จุดไฟเผาดวงใจของเขา
ครั้งนั้นในการเฝ้าศีล ท่านจึงได้ละทิ้งทุกอย่างเพื่ออยู่
กับพระองค์ และเลียนแบบอย่างพระองค์ในการรับใช้
พระองค์ ใ นเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ใ นความยิ น ดี แ ละความ
ทุกข์ยากในโลกปัจจุบันนี้ เมื่อความยากลำ�บากและ
น้ำ�หนักไม้กางเขนทำ�ให้รู้สึกหนัก อย่าสงสัยเลยว่า การ

ถ่อมองค์ลงของพระคริสต์เป็นชัยชนะแห่งปัสกา
ในโลกที่ เ น้ น หนั ก ในความสำ � เร็ จ และความ
สัมฤทธิผล ชีวิตของท่านถูกสะกิดจากความอ่อนแอ
ของผู้ต่ำ�ต้อย จากการเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ไม่มีเสียง เป็น
เครื่องหมายแห่งการขัดแย้ง
ในที่ สุ ด เราขอเชิ ญ ท่ า นให้ รื้ อ ฟื้ น ความเชื่ อ ที่
ทำ�ให้ท่านเป็นผู้แสวงบุญไปสู่อนาคต ชีวิตนักบวชเป็น
การแสวงบุญไปสู่การพบปะกับพระองค์ ในบางครั้ง
พระองค์ เ ผยแสดงให้ เราเห็ น และบางครั้ ง ซ่ อ นเร้ น อยู่

สิ่งนี้เป็นความปรารถนาที่คงอยู่ในหัวใจในการก้าวย่าง
เล็กๆ ประจำ�วันและในการตัดสินใจที่สำ�คัญๆ ของเรา
ดังที่นักบุญเปาโลบอกเรา “จงสวมใส่พระคริสต์ จงสวม
ใส่อาวุธแห่งแสงสว่าง ให้เราตื่นเฝ้าอยู่เสมอ”
พระวรสารวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า แม่พระ
และนั ก บุ ญโยเซฟได้ ก ระทำ � ตามที่ ก ฎบั ญญั ติ กำ� หนด
หลังจากลูกชายหัวปี สำ�หรับผู้หญิง หลัง 40 วันก็
ถือตามจารีตและถวายบูชายัญ 2 อย่าง ถ้ายากจนก็
ถวายนกเขาหรือนกพิราบ 2 ตัว และตามกฎโมเสส
บุตรหัวปีเป็นของพระเจ้าต้องไถ่ด้วยเงิน 5 เหรียญ
ท่านทั้ง 2 ตั้งใจจะกระทำ�สิ่งนี้ที่เยรูซาเล็ม เหตุการณ์
สำ�คัญนี้คือการถวายพระกุมารในพระวิหารหมายถึงการ
ถวายพระบุตรแด่พระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มาบังเกิด
พระกุ ม ารเยซู ที่ ถ วายนี้ คื อ พระองค์ เ ดี ย วที่ เ มื่ อ เป็ น
ผู้ใหญ่แล้วได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา และเป็น
สงฆ์สูงสุดของพระสัญญาใหม่
ไฟที่ ถื อ หมายถึ ง ความสวยงามของชี วิ ต
ถวายตัวและเลียนแบบพระแม่มารีย์ เราอุ้มแสงสว่าง
เข้าวัด พระองค์มาเพื่อทำ�ลายความมืดด้วยความรัก ใน
ตัวท่านนั่นแหละที่ข่าวดี เป็นข่าวที่คนอื่นเห็นได้ มีการ
เป็นพยาน ประกาศ และส่องแสงเหมือนพระวาจาแห่ง
ความจริง ขอให้ท่านติดตามพระคริสต์อย่างซื่อสัตย์ใน
ความยากจน ความบริสุทธิ์และความนบนอบ

ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ.สามพราน
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสามเณราลัย
: คณะกรรมการศูนย์ศิษย์เก่าสามเณราลัย
ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ศิษย์เก่าสามเณราลัยทุกท่าน ทุกสถาบัน พบปะสังสรรค์ประจำ�ปี 2014 และ
ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ.สามพราน ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2014 ตามกำ�หนดการดังนี้
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสามเณราลัย
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2014
15.00 น.
ลงทะเบียน (สำ�หรับศิษย์เก่าสามเณราลัย)
15.30 น.
การแข่งขันบาสเก็ตบอลระหว่าง พระสงฆ์ กับ ศิษย์เก่าราชบุรี
		
การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง เณรยอแซฟ กับ เณรศรีราชา
16.30 น.
การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง พระสงฆ์ กับ ศิษย์เก่ายอแซฟ
การแข่งขันบาสเก็ตบอลระหว่าง เณรยอแซฟ กับ เณรศรีราชา
งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านผู้หว่าน (ที่เดิม)
18.30 น.
ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2014
07.15 น.		
อาหารเช้าเณรศรีราชาที่บ้านเณรยอแซฟ
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองบ้านเณรยอแซฟ
10.00 น.		
				
โดย พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
12.00 น.		
อาหารเทีย่ ง (จับรางวัลบัตรการกุศลครบรอบ 50 ปีบา้ นเณรยอแซฟ)
แจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
		
คุณสุดใจ หอประเสริฐกิจ (ประธาน)
		
คุณอภิชัย วงศ์วิไลวารินทร์ (รองประธาน)
		
สำ�นักงานศูนย์ฯ 		

08-1621-6966
08-1920-3912
0-2681-3900 ต่อ 1308
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

พี่น้องชาวอาข่า กับเรื่องราวธรรมทูตพูดถึงใจ
ก่อนเข้าเรื่อง... บทความต้นฉบับที่นำ�มาอ้างอิง
ซึ่งเขียนโดย “คุณพ่อแวร์ดิแอร์” ในสารสาสน์ ค.ศ.
1952 ท่านเรียกชนเผ่านี้ว่า “อีก้อ” (ตามสมัยนิยมใน
สมัยนั้น) แต่สมัยหลังพี่น้องชนเผ่านี้มักจะสะดวกใจให้
เราเรียกเขาว่า “อาข่า” มากกว่า ... บทความที่ผมเขียน
จึงใช้ “อาข่า” ตลอดทั้งเรื่อง
“...ข้าพเจ้าได้ลาชาวอาข่ากลับโดยเป็นมิตร
ต่อกันดีแล้ว เขาได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเขาอีก
อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เอารูปที่ข้าพเจ้าได้ถ่ายไปให้
เขาดู เราหวังว่า วันหนึ่งจะมีชาวอาข่ามาเป็นคริสตัง
บ้าง บางทีก็ในไม่ช้านี้แล้ว” นี่คือย่อหน้าสุดท้ายที่
พบในบทความที่คุณพ่อแวร์ดิแอร์ ได้เขียนเมื่อครั้งไป
เยี่ยมพี่น้องชนเผ่าอาข่า ... ผมเชื่อมโยงชีวิตกับพี่น้อง
ชนเผ่านี้ อย่างน้อยก็มีเพื่อนที่รู้จักเป็นชาวอาข่า อย่าง
น้อยก็เคยไปอยู่ในที่ที่ด�ำ เนินเรื่องนี้ จำ�ได้อย่างชัดเจน
เมื่อสมัยผมและเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชีวิต
ธรรมทูต ที่ทางบ้านเณรแสงธรรม ร่วมกับคณะธรรมทูตไทย (TMS) ได้จัดให้พวกเราสามเณรปีฝึกชีวิต
ผู้อภิบาล (Pastoral Year) (หลังจากจบชั้นปี 4 เป็นการ
ฝึกอบรมนอกบ้านเณรประมาณ 1 ปี) คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน (คณะปีเม) ที่รับผิดชอบดูแลพวกเรา
จั ด ให้ พ วกเราไปสั ม ผั ส งานธรรมทู ต ในสถานที่ ต่ า งๆ
และมีหลายสถานที่ที่เราไปร่วมชีวิตกับพี่น้องนั้น เป็น
ชุมชนคริสตชนชาวอาข่า ... อย่างน้อยที่สุดพวกเราก็
มารวมตัวกันทีศ่ นู ย์แพร่ธรรมของชาวอาข่า บ้านเทิดไทย
จังหวัดเชียงราย
ย่อหน้าสุดท้ายที่คุณพ่อแวร์ดิแอร์ เขียนไว้
เป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด มีคริสตชนที่เป็นพี่น้องอาข่า
รับความเชื่อมาเป็นคริสตชนจำ�นวนมาก งานแพร่ธรรม
ในเขตนี้เห็นผลชัดเจนจริงๆ อย่างที่คุณพ่อคาดหวังเอา

สาส์น (ต่อจากหน้า 3)
ไม่มีการปฏิเสธตนอันใดจะเป็นของแท้หากขาดซึ่งมิติ
แห่งการใช้โทษบาป ข้าพเจ้าข้องใจกับความรักที่ไม่มี
ราคาค่างวดและไม่ต้องเสียสละ” ก่อนหน้านี้ พระองค์
ตรัสในลักษณะที่มีความหมายในทำ�นองเดียวกันนี้ “ถ้า
ชีวิตคริสตชนคนหนึ่ง สุขสบาย ไม่มีความยากลำ�บาก
เลย ทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยหรูตลอด ให้คิดเถิดว่า มีบาง
อย่างผิดปกติ”
คำ�เทศน์ในมิสซาวันอาทิตย์ฉลองพระคริสตกายา (2013) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้
ข้อคิดที่น่าสนใจมากว่า คริสตชนในโลกปัจจุบัน แก้ไข
ปัญหาแบบง่ายๆ เกินไป “มีคริสตชนมากมายเมื่อ
ถูกร้องขอให้ชว่ ยเหลือคนอืน่ มักตอบง่าย ๆ ว่า “แล้วผม/
ฉัน จะภาวนาต่อพระเจ้าสำ�หรับคุณ” “ขอพระเจ้าช่วย

ไว้

หนึ่งภาพเก่าฯ จึงหวนคิดถึงวันวานที่มิสชันนารีไปเยี่ยมพี่น้องอาข่าเป็นครั้งแรกๆ ทำ�ให้เห็นความ
เอาใจใส่ต่องานแพร่ธรรม และเอาใจใส่ต่อชีวิตของผู้คน
ที่ผู้แพร่ธรรมเข้าไปสัมผัส เพราะใครที่อ่านบทความ
ดังกล่าวจะมองเห็นภาพวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอาข่า ...
ผู้แพร่ธรรมทุกสมัยสนใจรายละเอียดแม้จะเล็กๆ น้อยๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่บ้าน
เรือนที่อาศัย ฯลฯ ... และนี่ไง วิถีทางที่ท�ำ ให้เข้าถึงใจ
ผู้คนไม่น้อย นอกจากนั้นยังเห็นวิถีชีวิตของมิสชันนารี
ที่ลำ�บากไม่น้อย มากกว่าคุ้มค่า เป็นคำ�ตอบจริงๆ เป็น
คำ�ตอบคนหนึ่งทุ่มเททั้งชีวิต เพื่อให้ผู้คนอีกมากมาย
ได้รู้จักกับพระเจ้า ผมว่าคุ้มค่าแบบสุดๆ ครับ
... ผมขอยกบางเรื่องราวที่มีบันทึกไว้จากงาน
เขียนนี้
“..วันหนึ่งข้าพเจ้าไปเยี่ยมชาวอาข่าในท้องที่
อำ�เภอแม่สายกับคริสตังคนหนึ่ง การเดินทางไปหาคน
พวกนี้ไม่ลำ�บากเท่าใด แต่ต้องไต่ภูเขาสูงลูกหนึ่ง เมื่อ
ถึงยอดเขาก็เห็นหมู่บ้านหนึ่งที่ก้นเหว มีหนทางเล็กๆ
เส้นหนึ่งนำ�เราคล้ายๆ เข้าไปในโลกใหม่ ..... พอถึง
หมู่บ้าน ข้าพเจ้าก็เข้าไปหาชาวอาข่าคนแก่คนหนึ่ง แก
ต้อนรับเราดีมาก และดูเหมือนรู้สึกภูมิใจที่เรามาเยี่ยม
แกนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งทำ�ลูกศรธนู .... บ้านช่องของพวก
อาข่านี้ผิดกับบ้านของคนไทย คืออยู่กับพื้นดิน ที่นอนก็
ทำ�ด้วยไม้ไผ่ อยู่สูงกว่าพื้นดินเล็กน้อย ....ประมาณเวลา
บ่ายสามโมง ชาวอาข่ากลับจากงาน บ้างกลับจากการ
เกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้บนยอดเขา บ้างกลับจากการตัดฟืน
ในป่าลึก ทุกคนไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงกลับมาพร้อมกับ
ของหนักๆ มัดหนึ่งผูกไว้ที่หลัง และมีหนังสายหนึ่ง
รัดโยงมาที่หน้าผาก”
คุณนะ” โชคดีนะ” คำ�หลังนี้คงให้ความหมายทิ้งท้ายว่า
“และไม่ต้องมาเจอกันอีก” ด้วย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเล่าประสบการณ์ในชีวิตของพระองค์
“ที่สังฆมณฑลก่อนของพ่อ (สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส) พ่อมักจะถามสัตบุรุษว่า “เธอทำ�ทานหรือไม่”
ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า ครับ/ค่ะ แล้วพ่อก็จะถามอีก 2
ประโยคเสมอ คือ “เวลาลูกให้ทาน ลูกมองนัยน์ตาของ
ผู้ที่ลูกให้ทานหรือเปล่า?” และอีกคำ�ถาม “เวลาลูกให้
ทาน ลูกจับมือส่งทานให้เขา หรือโยนเหรียญให้เขา?...
นี่เป็นการสำ�นึกถึงปัญหาความยากจนของโลก ลูกต้อง
สัมผัสเนื้อหนังของคนยากจน เพราะนั่นคือเนื้อหนังของ
พระคริสตเจ้า”
ขอลงท้ายสาส์นมหาพรตของพ่อปี ค.ศ. 2014
นี้ ด้วยข้อความจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ “จง

นอกจากนั้นคุณพ่อแวร์ดิแอร์
ยังบรรยาย
เรื่องราวของการอาบน้ำ�ปีละหน (ซึ่งเป็นการสันนิษฐาน)
คุณพ่อยังเชือ่ มโยงเรือ่ งการแต่งกาย และใส่เครื่องประดับ
ที่เป็นกำ�ไลข้อมือ ดูคล้ายชาวเบรอตอง ในฝรั่งเศส
นี่คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนหนึ่งที่ไป
เยี่ยมเชิงแพร่ธรรม และประกาศข่าวดีของพระเจ้า ... ที่
จริงเราไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณพ่อแวร์ดิแอร์ ผู้แพร่ธรรม
แห่งคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส อยู่ทันได้เห็น
พี่ น้ อ งชาวอาข่ า รั บ ความเชื่ อ มาเป็ น คริ ส ตชนหรื อ ไม่
อาจจะไม่ ทั นได้ เห็ นว่ า ทุ ก วั นนี้ เป็ นกลุ่ ม ชาติ พันธุ์ ที่ มี
อัตราการกลับใจ และมีจำ�นวนคริสตชนจำ�นวนมาก
เป็นลำ�ดับต้นๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และจังหวัด
เชียงรายก็กลายเป็นดินแดนแพร่ธรรมที่สำ�คัญแห่งหนึ่ง
เลยทีเดียว ... แต่ในเรื่องราวครั้งนั้น เป็นก้าวแรกแห่ง
ความสัมพันธ์ที่มีถึงกันจนถึงวันนี้ ...
................
ป.ล. ในปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลของพวกเราสามเณร
แสงธรรม รุ่นที่ 35 พวกเราใช้คำ�ว่า “ธรรมทูตพูด
ถึงใจ” ในเครื่องหมายคำ�พูด .... ครั้งนี้ผมเขียนเรื่องราว
จากความนึกคิด และสำ�นึกในแบบอย่างของธรรมทูตซึ่ง
นี่เป็นก้าวแรก .... และขอบคุณพระเจ้าผ่านทางมิสชันนารีผู้ส่งเสริมความเชื่อในพระเจ้าต่อพี่น้องชนเผ่าอาข่า
ตั้งแต่ก้าวแรก จนถึงก้าวต่อมา ... และพวกเราที่ตั้งใจ
จะทำ�หน้าที่ผู้แพร่ธรรมในก้าวต่อๆ ไป ... ที่เราทั้งหลาย
จะเป็น “ธรรมทูตพูดถึงใจ” ต่อเพื่อน พี่ น้อง รอบข้าง
เรา

แบ่งปันอาหารแก่ผู้หิวโหย นำ�คนยากจนไร้ที่อยู่อาศัย
เข้ามาในบ้าน ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้า
สวม และไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง แล้วความสว่าง
ของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณ แผลของท่านจะหาย
อย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมจะเดินนำ�หน้าท่าน....ท่าน
จะร้องขอความช่วยเหลือ และพระองค์จะตรัสว่า “เรา
อยู่ที่นี่” (อสย 58:7-9)
อวยพรมาด้วยความรักในพระคริสตเจ้า
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.
ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัดนักบุญยอแซฟ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคมเวลา 10.00 น. พระหนองรี
จ.นครนายก สังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ฉลองวัดวันเสาร์ที่
8 ประธาน
มีนาคม เวลา 10.30 น.
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออุปสังฆราช เป็นประธาน
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ อำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15
ที่ 15 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราชกิตติคุณ มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง
ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน (ตรีวาร ไชยรา เป็นประธาน
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.
ฉลองวัด 3 วัน
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22
มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง
คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ เป็นประธาน
วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม เวลา 09.00 น. ไชยรา เป็นประธาน
วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก
คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เป็นประธาน
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เวลา 09.00 น. จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันอังคารที่ 25 มีนาคม เวลา
คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เป็นประธาน) (ร้านค้าติดต่อ 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
ประธาน
คุณบรรเจิด แสงทอง โทร. 08-9249-1894)
วัดนักบุญเปาโล บ้านนองรุง อ.กันทรลักษ์
สังฆมณฑลจันทบุรี
จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 เมษายน เวลา
วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด อ.วัฒนา- 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
นคร จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม เวลา ประธาน
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 ] ฉลองบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ (มหาไถ่)
ศรีราชา และพิธีมอบกางเขนโปสตุลันท์ โดยพระฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานในพิธี
ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014 โดยจะมีนพวาร
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด 9 วันก่อนการฉลอง ติดต่ออธิการบ้านเณร โทร.08อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2494-1494
] คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอ
เวลา 10.30 น.
วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว เชิญร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา โดย
คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช จิตตาธิการ วันเสาร์ที่
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.
15 มีนาคม 2014 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุ
วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ลำ�เลียง จ.ระนอง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม เวลา 10.30 น. ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2651-5251
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น ] ตารางของ Lectio Divina ค.ศ. 2014 โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด
ประธาน (สอบถาม โทร. 08-1834-0074)
วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำ�สิงห์ จ.ชุมพร ฉลองวัด แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราช วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม / วันเสาร์ที่ 5 เมษายน / วัน
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน (สอบถาม เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม / วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน /
คุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ โทร. 08-1320-2014, วัด วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วัน
เสาร์ที่ 6 กันยายน / วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์
0-77650137, เลขาฯ 08-9487-6122)
วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี ฉลองวัด ที่ 3 พฤศจิกายน / วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถาม
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช คุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ] ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เปิด
(สอบถามคุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ� โทร.08-1840- อบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันพุธที่
19 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2014
7884)

ที่นี่มีนัด

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
] บริการหนังสือ สื่อคาทอลิก ติดต่อสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ
1801 โทรสาร 0-2681-5401

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก
และนิตยสารคาทอลิก
“อุดมสาร และอุดมศานต์”
คลิก
www.udomsarn.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
เกาะติดทุกข้อมูลข่าวสารคาทอลิก
มาเป็นเพื่อนกับอุดมสาร
ในโลกดิจิตอล
อุดมสารแฟนคลับ ในเฟซบุ๊ค
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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 08.00 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
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 ารประกาศขาวดีขึ้นใหม” 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
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ทานเคยไดยนิ
เขากลาววา
ตาตอตา
ฟนตอฟน
แตเรา
กลาวแกทา น
ทั้งหลายวา
อยาโตตอบคนชัว่
ผใู ดตบแกมขวา
ของทาน
จงหันแกมซาย
ใหเขาดวย
ผใู ดอยากฟองทาน
ทีศ่ าลเพือ่ จะได
เสือ้ ยาวของทาน
ก็จงแถมเสือ้ คลุม
ใหเขาดวย
(มัทธิว 5:38-40)

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต
บอกเลาเรื่องราว
“คำสอนและชีวติ
ที่เปนขาวดี”
ทีค่ ริสตชนตองรแู ละตองเปน

โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหนึง่ เดียว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น
ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุม
เคารพศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย
ราคา 170 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน
กิติศักดิ์กุล

มีความเชือ่ ทีแ่ สดงออกเปนการกระทำอาศัยความรัก
ในการกระทำภายนอก ความเมตตากรุณาเปนสิ่งยิ่งใหญที่สุด ในบรรดาคุณธรรม
ความดีทั้งหลาย ความเมตตากรุณาเปนคุณธรรมยิ่งใหญที่สุด
เพราะเปนคุณธรรมที่ใหแกผูอื่น และบรรเทาความขาดแคลนของผูอื่นมากที่สุด
พระสมณสาสน เตือนใจ ความชืน่ ชมยินดีแหงพระวรสาร ขอ 37 (EG 37)

หนา 17

ครบรอบ 14 ป

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ
ถาเรารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองคในการสิ้นพระชนม
เราก็จะรวมเปนหนึ่งในการกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนกัน
(รม 6:5)

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

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

เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธตี า งๆ

หองพัก...

พรอมเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทำน้ำอนุ โทรทัศนผา นดาวเทียม

มุมสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบ อล
การเดินทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเี อส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย
และทีจ่ อดรถในรม
สนใจใชบริการ และเยีย่ มชมสถานที่ กรุณาติดตอโดยตรงที.่ ..
โทร. 0-2712-9010 ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

ดอมีนโิ ก ไทฟกุ แซโก

มารีอา เนีย้ ม แซตงั้

สูออมพระหัตถพระเจา
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505
5 มีนาคม พ.ศ. 2544
จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ
“ลูกเอยความเชือ่ ของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

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
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-26813900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com
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ภารกิจลับ ภารกิจรัก

ความทรงจำ�พาผมเตลิดเปิดเปิงไปไกลทีเดียวสำ�หรับยามสายของ
วันเสาร์นี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งอาทิตย์ก็จะต้องโบกมือลาประเทศชาติเพื่อ
ไปรับใช้ชาติกันอีกครา
พักหลังท่านผู้อ่านบางท่านให้ข้อคิดเห็นว่า ตั้งแต่ผมเข้ามารับงานด้าน
นี้ รวมทั้งไปร่ำ�เรียนจบมาจากต่างบ้านต่างเมือง ข้อเขียนดูจะซีเรียสจริงจัง
วิชาการจนทำ�ให้บรรยากาศผ่อนคลาย มุมสบาย ๆ จางหายกันไปบ้าง สงสัย
จะจริง (ฮา) ผมเรียนท่านผู้อ่านตามตรงกันเลยว่า ปกติแล้วก่อนเขียนบทความ
ผมมักเผาหัวก่อน อารมณ์คล้าย ๆ ไหว้ครู เป็นการอัญเชิญสมาธิ หรือระดม
ความคิดให้นง่ิ และตกตะกอนพอ มันอาจจะมาจากการอ่าน การสังเกต เฝ้าดู
ไตร่ตรอง และเมื่อมากันพร้อมแล้ว ก็จัดเลย บางครั้งดูดีนะครับ แต่บางครา
มันอาจเตลิดไปได้เหมือนกับครั้งนี้
ผมนึกถึงเรื่องราวสารพัดที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แน่นอน
การประชุมติด ๆ กันทุกวัน ตั้งแต่ประชุมกับคนไม่กี่คนกลุ่มเล็ก ๆ ประชุม
สำ�นักงาน ซึ่งพยายามไม่ให้ขาดช่วงในทุกสัปดาห์ ประชุมเตรียมการณ์ บาง
กิจกรรม ประชุมวางแผนพบปะคนบางคน กลุ่มบางกลุ่มเพื่อนำ�ไปสู่งานที่ใหญ่
และกว้างกว่านั้น หรือแม้กระทั่งการประชุมใหญ่แบบคณะกรรมการอำ�นวยการ
ซึ่งประชุมแค่ปีละสองครั้ง ผมนึกต่อไปถึงงานที่ต้องเขียน บทความ สกู๊ป
หนังสือเล่ม การตอบคำ�ถามสำ�หรับการสัมภาษณ์ การเตรียมรายงานต่าง ๆ หรือ
เรื่องที่อยู่ในความสนใจส่วนตัว การเตรียมบทเทศน์ การสร้างสรรค์งาน ฯลฯ และ
เมื่อสมองซูมความคิดได้ลงตัว เมื่อนั้นแหละผมจะเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์ เปิด
เพลงที่คิดว่าสร้างบรรยากาศได้ดีที่สุดคลอไปเบา ๆ และเมื่อเครื่องติด เพลง
เหล่านั้นจะถูกปิดชั่วคราว (pause) หรือปิดสนิท (stop) ก็แล้วแต่วินาที
การตัดสินใจนั้น
“Born To be Thai” คือซีดีที่ผมเลือกเปิดเป็นเพื่อน อาจจะมาจาก
ความประทับใจส่วนตัว แต่ทม่ี ากกว่านัน้ คือผมมีความตัง้ ใจขอนำ�ผลงานบางส่วน
ของผู้ผลิตไปต่อยอดเพื่อรับใช้งานของพระศาสนจักร จึงตั้งใจฟังให้ท่วงทำ�นอง
อยู่ในลมหายใจเข้าออก (อันนี้อาจเวอร์ไปหน่อย...ฮา) ซีดีชุดนี้เป็นชุดพิเศษ
ที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำ�ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประพันธ์โดยคุณเดช บุลสุข เรียบเรียงเสียงประสานโดยชาร์ดัด โรฮานี บรรเลง
โดยวง Slovak Radio Symphony Orchestra เป็นหนึ่งในวงออร์เคสตรา
ระดับโลก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ผมถามตัวเองว่า
ผมไปอยู่ที่ไหนมา ทั้ง ๆ ที่ผู้ประพันธ์ที่พูดถึงเป็นคาทอลิกไทย และเพลงแต่ละ
เพลงต้องเรียกว่าไม่ธรรมดา มันทำ�ให้ผมนึกถึงนักดนตรีอย่างคีทาโร่ (Kitaro)
ยันนี (Yanni) หรือนักดนตรีบรรเลงหญิงชาวแคนาเดียน อย่าง Enya กัน
ไปเลย ไม่รู้แหละก่อนจะคิดอะไรต่อไป ผมขอร่วมภาคภูมิใจด้วย เป็นความ
ภูมิใจสองต่อ ต่อหนึ่งคือความสามารถทางดนตรีซึ่งไม่แพ้ใคร ต่อสอง
คือความเป็นคาทอลิก
ความเป็นคาทอลิก คำ�นี้ทำ�ให้เราภาคภูมิใจในชีวิตแค่ไหน
ทำ�ให้เรารู้สึกอยากป่าวประกาศ หรือหลบ ๆ ซ่อน ๆ ผมว่ามันเลย
ไปแล้วกับยุคสมัยแบบนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเกรงกลัวอิทธิพลเวลาที่เข้า
รับราชการแล้วไม่อยากแสดงตนว่าเป็นคาทอลิก อาจจะไม่รุ่ง หรือ
บางครั้งเป็นดารา คนมีชื่อเสียงเมื่อถามถึงศาสนาก็อ้ำ� ๆ อึ้ง ๆ การ
เป็นคนมีศาสนาน่าจะนำ�ความภาคภูมิใจ ส่วนความเป็นคนไทยสำ�หรับ
ผมเองภูมิใจสุด ๆ
การเข้ารับการอบรมต่างประเทศ และมีเพื่อนต่างชาติ ทำ�ให้เรา
รู้ว่าสนามจริงมันคืออะไรกันแน่ ผมสังเกตว่าบางทีคนไทย เห็นคนพูด

ภาษาอังกฤษได้ ก็รู้สึกเหมือนเจอผู้วิเศษไปแล้ว ความเก่งจึงหยุดอยู่แค่นั้น แต่ใน
ความเป็นจริง หลายๆ ครั้งการแสดงความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ ถ้าตัด
ความสามารถด้านภาษาไป ผมเชื่อว่าคนไทยเราสู้ได้ ไม่ได้โม้นะครับ ตอนที่ผม
เข้ารับการอบรมที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม อาจจะ
รู้สึกกังวลบ้าง แต่เมื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีอะไรน่ากังวลต่อไป ความเสียสละ
ความเข้าใจผู้คน น้�ำ ใจดีของเรา พิชิตใจสมาชิกในกลุ่มได้ไม่ยาก มากไปกว่า
นั้นคือ เวลาที่ได้มาทำ�งานในนามพระศาสนจักรในประเทศไทย ในมุมของการ
สื่อสารคาทอลิก ผมจึงเลือกหน้าที่นั้น แม้ทราบดีว่า เรามีข้อจำ�กัดมากมาย แต่
ในเวทีโลก หรือภาคพื้นทวีป คนไทยควรจะพูดในนามคนไทย
ความทรงจำ �พาผมเตลิ ด เปิ ด เปิ ง ไปไกลที เ ดี ยวสำ � หรั บ ยามสายของ
วันเสาร์นี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งอาทิตย์ก็จะต้องโบกมือลาประเทศชาติเพื่อ
ไปรับใช้ชาติกันอีกครา ผมกำ�ลังเตรียมของเพื่อเข้าร่วมงาน SIGNIS World
Congress ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งงานแบบนี้ครั้งล่าสุดจัดที่ประเทศไทย
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผมกำ�ลังต้องเตรียมรายงานสำ�หรับงานสื่อคาทอลิกใน
ประเทศไทย เพราะจะมีช่วงที่ต้องแยกประชุมในส่วนภูมิภาค และทางผู้ประสานงานได้แจ้งให้เตรียมรายงานและนำ�รายงานไปแจกอีก 20 ชุด นอกนั้นคงต้อง
เตรียมเก็บภาพ เก็บเรื่องราว หาสื่อดี ๆ มาเผยแพร่ในสื่อคาทอลิกประเทศไทย
ผมจึงเก็บของไป เช็คของไป เอกสาร กล่องเครื่องเขียน ซิมการ์ดสำ�หรับ
ถ่ายภาพ ปลั๊กสำ�หรับประเทศที่ใช้ขั้วต่างกัน สิ่งเหล่านี้พาผมเตลิดไปในขวบปี
ที่ผ่านมา เนื้อร้องจากแผ่นซีดี Born to be Thai มาถึงเพลงท้าย ๆ ในคำ�ที่ร้องว่า
“แง้มจิตแง้มใจเมื่อใบไม้ปลิว
แผ่วลมพลิ้วไปหลายรุ่งหลายลา
ฟ้าตื่นแล้วดาวตะวันแง้มตา 		
โลกงามโสภาเมื่ออยู่ใกล้เธอ...”
(เพลงเมื่ออยู่ใกล้เธอ คำ�ร้อง ชาลี อินทรวิจิตร เพลงที่ 14 ในชุด Born
to be Thai”
ภารกิจรับใช้ชาติอาจฟังดูยิ่งใหญ่เกินกำ�ลัง เกินตัว บางทีอาจจะฟัง
แล้วน่าหมั่นไส้ เวอร์ไปหรือเปล่า แต่ผมว่าภารกิจรับใช้ชาติเป็นเรื่องของทุกคน
เราต้องสร้างชาติให้งดงาม สร้างสันติสุขบนแผ่นดิน มันเป็นหน้าที่ของทุกคน
อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราทำ�มันอย่างไร ด้วยสำ�นึกเช่นไร ภารกิจรับใช้ชาติน่าจะ
พ่วงไปกับภารกิจรับใช้พระศาสนา ด้วยชีวิตแห่งความเป็นคริสตชนด้วย ไม่ต้อง
สละทุกอย่างมารับใช้พระอย่างเป็นทางการด้วยชีวิตสละแล้วทุกสิ่งก็ได้ เพียงแต่
ว่าทุกวันที่ดำ�เนินไปเพียงเราได้ปฏิบัติตนตามคำ�สอนขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
มันจะเวอร์ไปได้อย่างไร เรากำ�ลังพูดถึงชีวติ สามัญแห่งการเป็นคนไทยและนับถือ
คริสตศาสนา
เพลงในชุด “Born to be Thai” มาถึงเพลงสุดท้ายพอดี ...ผมกำ�ลังไป
บรรณาธิการบริหาร

Domus Pacis หรือ House of Peace สถานที่พักและที่ประชุม SWC 2014
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“แขวงสระแก้ว ฟื้นฟูจิตใจและแสวงบุญ สองคอน” ระหว่างวันที่

16-18 กุมภาพันธ์ 2014 บรรดาสภาภิบาลแขวงสระแก้ว (6 วัด) เดินทางไป
ฟื้นฟูจิตใจและแสวงบุญ วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จ.ยโสธร และมรณสักขี
สองคอน จ.มุกดาหาร นำ�ทีมโดยคุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล หัวหน้าแขวง
พร้อมกับทีมงานในแขวง คุณพ่ออันเด ไชยเผือก คุณพ่อเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง
คุณพ่อเอกราช สุขชาติ คุณพ่อเอกภพ ผลมูล

“รวมรุ่นแสงธรรม” พระสงฆ์แสงธรรมรุ่นที่ 20 จำ�นวน 7 องค์ ร่วมพบปะ
รวมรุน่ แบ่งปันประสบการณ์ชวี ติ สงฆ์ ทีอ่ คั รสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมถวาย
มิสซาที่รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม เดินทางไปเยี่ยม
พระสังฆราชปรีดา อินทิราช และสามเณรใหญ่สังฆมณฑลท่าแขก ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ชนะเลิศวงโยธวาทิต

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2557 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
(อ่านต่อหน้า 7)
จัดส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วม
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20 ปี

บ้านหทัยการุณย์
(อ่านต่อหน้า 4)

40 ปี วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อราฟาแอล มาแนนติ
เจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์ ได้จัดฉลอง 40 ปี ของวัด โดย
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
และวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน และโปรดศีลกำ�ลังแก่เด็กนักเรียนและ
อวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
(อ่านต่อหน้า 7)

ตอนที่ 31 ความรักแท้ มีอยู่จริง?
คำ�ที่ผู้คนอยากได้มากที่สุด แต่ก็หลากหลายนิยามมากที่สุด เป็นคำ�ที่
ให้ทุกข์และให้โชค ให้โศกเศร้าและเย้ายวนรัญจวนใจ มาดูความหมายรักแท้กัน
“ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง
ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำ�
ความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง” (1
โครินธ์ 13:4-8)
“ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความ
รัก” (1 ยอห์น 4:8)
สังเกตความรักแท้ดี ๆ เหมือนมันมีที่ให้ตัวเองน้อยลง แต่เติมที่ให้
ผู้อื่น

