พระสันตะปาปาทรงสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 19 องค์
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ทรงขอร้องให้ประกาศพระวรสารด้วยความกล้าหาญ
นครรัฐวาติกัน

l

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

(อ่านต่อหน้า 4)
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“วันนักบวชสากล อุบลฯ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014 วันนักบวชสากล สังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธี
บูชาขอบพระคุณ ที่หอประชุมโรงเรียนอาเวมารีอา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

“ร่วมพิธีไว้อาลัย”

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก คุณพ่อสมเกียรติ
บุญอนันตบุตร และคณะ ร่วมพิธีไว้อาลัย ผป.ดร.นิตย์ดา เจนวาณิชย์ วันศุกร์
ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 19.30 น. ที่คริสตจักรสะพานเหลือง กรุงเทพฯ ผป.ดร.
นิตย์ดา ได้ท�ำ งานร่วมกับคาทอลิกในการเป็นกรรมการเอกภาพคริสตสัมพันธ์ และเป็น
ประธานคณะกรรมการนักร้องประสานเสียงคริสตชน ซึ่งสลับกับคุณพ่อเสนอ และในงาน
นี้ คุณพ่อเสนอได้ประสานงานในการฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียงคริสตชนมาร่วมขับร้อง
67 คน ผป.ดร.นิตย์ดาเสียชีวิตด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25
มกราคม 2014 รวมอายุ 83 ปี

“สัมมนา”

ผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร 4 ศูนย์สังคมพัฒนา
ภาคอีสาน ได้จัดสัมมนาพนักงานศูนย์สังคมพัฒนา 4 สังฆมณฑลภาคอีสาน
ครั้งที่ 22 และทัวร์แสวงบุญเวียดนามเหนือ นครพนม-ท่าแขก-วินห์-ฮาลอง
ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2014 ในภาพเป็นการร่วมสมทบทุนเพื่อบูรณะวัด
ให้กับอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยมีพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร
สันติสุขนิรันดร์ เป็นผู้รับมอบ

“ประชุม” ศจ.ดร.รุ่ง

เริงสันต์อาจิณ และคุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก จัด
ประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2014 วันอังคารที่ 18
กุมภาพันธ์ 2014 ที่อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เพื่อสรุปการดำ�เนินงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ของวันที่ 25
มกราคม 2014 ที่สภาคริสตจักร
สำ�หรับเงินที่ได้จากถุงถวาย ได้มอบให้แก่กลุ่มสตรีคริสตชนไทย จำ�นวน
20,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ
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หน้า 3

บทภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระองค์คือพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ความรัก และสันติ
พวกลูกขอน้อมถวายประเทศไทย
และสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้แด่พระองค์
พวกลูกวอนขอพระเมตตา
สำ�หรับทุกส่วนของปัญหาภายในประเทศ
พวกลูกวอนขอโดยอาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า
โปรดทอดพระเนตรด้วยพระทัยอารีต่อประเทศไทย
และโปรดโน้มนำ�จิตใจของบรรดาผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความรัก
ความปรองดอง และสันติภาพ เพื่อความดีและเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของคนในประเทศ อันเป็นที่รักของพวกลูก ลูกวอนขอทั้งนี้
อาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์
และพระผู้ไถ่ของลูกทั้งหลาย อาแมน

มารวมพลังกันสวดภาวนาเพื่อความสงบสุขในประเทศไทยของเรากันเถอะ
Let’s Pray For Our Country
สาส์นวันสตรีสากล
จาก พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
8 มีนาคม ค.ศ. 2014 / พ.ศ. 2557
พี่น้องคริสตชนที่รัก
โอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม ชาวโลกได้ถือเป็นวันสำ�คัญ ที่ร่วมกัน
ระลึกถึงสตรีเป็นพิเศษ ทุก ๆ ปีสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเพื่อรำ�ลึกถึงความเป็นมา
แห่งการต่อสูอ้ นั ยาวนาน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความเสมอภาค ความยุตธิ รรม สันติภาพ
และการพัฒนา เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี และความ
สัมพันธ์ที่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ ทำ�ให้สตรีมีพื้นที่ในสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา เพิ่มมากขึ้น อนึ่งในอีกภาคส่วนของสังคม สตรี
จำ�นวนไม่น้อย ยังถูกละเลย ถูกกระทำ�และเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดในสังคม เป็นคน
ชายขอบของสังคม
สังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ของทุนนิยมเสรี ลัทธิสมัยใหม่ เสรีนิยม
ใหม่ ที่เน้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการบริโภคที่ให้คุณค่ากับวัตถุและเงินตรา
ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกว่า 50 ปี ที่ผ่านมา ได้น�ำ ทั้งความ
เจริญก้าวหน้าและความเสื่อมถอยต่อสังคมไทยโดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม
สังคมยุคเปลีย่ นผ่านทีพ่ ฒ
ั นาอย่างก้าวกระโดดของสังคมทุนนิยมเสรี ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมศาสนาโดยตรง ผล
กระทบตกกับสตรีเป็นส่วนใหญ่ในด้านคุณค่าศักดิ์ศรีของสตรีถูกล่วงละเมิด เป็น
ปรากฏการณ์ที่เรียกร้องให้คริสตชนต้องเร่งตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ด้วยการ
เรียนรูแ้ ละตระหนักถึงปัญหา แล้วช่วยกันหามาตรการแก้ไขทีเ่ หมาะสม เพือ่ แบ่งเบา
ปัญหาต่างๆ ที่สตรีกำ�ลังเผชิญให้เบาบางลง
พระศาสนจักรคาทอลิก โดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ได้ทรงสนพระทัยต่อบทบาทของสตรี เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องศักดิ์ศรีและกระแสเรียกของสตรี ดังในสาส์นที่พระองค์ได้ทรงเขียนไว้ว่าด้วยเรื่องศักดิ์ศรีของสตรี
(Mulieris Dignitatem) และพระองค์ยังได้ทรงเขียนจดหมายถึงบรรดาสตรีใน

โอกาสประชุมสตรีระดับโลกครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน ค.ศ. 1994 และในจดหมายนัน้ พระองค์ได้ทรงกล่าวขอบพระคุณพระเจ้า
สำ�หรับแผนการอันล้ำ�ลึกของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับกระแสเรียกและภารกิจของ
สตรีในโลกนี้
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยกย่องสตรีในฐานะผูใ้ ห้ชวี ติ ซึง่ มีสว่ นสำ�คัญ
ในพันธกิจร่วมสร้างอาณาจักรพระเจ้า “พระศาสนจักรตระหนักถึงสิ่งที่บรรดาสตรี
จะนำ�มาให้แก่สังคม จากความรู้สึกอ่อนไหว สัญชาตญาณและความสามารถพิเศษ
ซึ่งโดยทั่วไปเป็นลักษณะของสตรีมากกว่าบุรุษ ตัวอย่างเช่น ความใส่ใจของสตรี
ทีม่ ีตอ่ ผูอ้ ื่นเป็นพิเศษ ซึง่ แสดงออกในการเป็นมารดา ข้าพเจ้ายินดีทไี่ ด้เห็นบรรดา
สตรีจำ�นวนมาก ที่แบ่งปันความรับผิดชอบงานอภิบาลร่วมกับบรรดาพระสงฆ์
ให้ความร่วมมือในการเป็นเพื่อนร่วมทางกับบุคคล ครอบครัว หรือกลุ่มต่างๆ
และการให้ความคิดใหม่ๆ แก่การไตร่ตรองทางเทววิทยา อย่างไรก็ตาม จำ�เป็น
ต้องขยายพื้นที่ให้สตรีมีบทบาทมากขึ้นในพระศาสนจักร...และในโครงสร้างทาง
สังคมด้วย” (Evangelii Gaudium 103.)
โอกาสวันสตรีสากลปีนี้ ในฐานะเป็นผู้ดูแลคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การพัฒนาสังคม แผนกสตรี พ่อขอเชิญชวนพีน่ อ้ งคริสตชนทัง้ หญิงชายทุกท่านให้
ตระหนักถึงคุณค่า ศักดิศ์ รีพระพร ความรัก ความสามารถ ทีพ่ ระเจ้าได้ทรงประทาน
ให้ตลอดจนภารกิจทีพ่ ระองค์ได้มอบให้กบั สตรี เพือ่ สืบสานต่อพันธกิจของพระองค์
ในโลกนี้ให้สำ�เร็จล
ุล่วงไป
ขอร่วมแสดงความยินดีกับสตรีทุกท่าน ขอให้มีความภูมิใจในเกียรติ
ในศักดิ์ศรีของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ขอพระแม่มารีย์ ราชินี
แห่งความรักได้ดแู ลสตรีและภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบจากพระเจ้าในการรับใช้มนุษยชาติ
ในการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิน่ และในการเผยแผ่พระอาณาจักรของพระเจ้า
ในพระคริสตเจ้าและพระแม่มารีย์
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี
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พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 1)
ทรงสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 19 องค์ เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2014 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
มีแขกผูไ้ ม่คาดคิดในหมูพ่ ระคาร์ดนิ ลั คือสมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเข้าร่วม
พิธีสถาปนาครั้งแรกในฐานะพระสันตะปาปากิตติคุณ
เก้าอีป้ ระทับนัง่ อยูต่ รงแถวแรกในมหาวิหารนักบุญเปโตร
ทรงสวมอาภรณ์ขาว พระองค์ทรงยืนอยู่ท่ามกลางพระ
คาร์ดินัลที่ล้วนสวมชุดสีแดง สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสเสด็จมาถึงสองสามนาทีหลังจากช่วงหยุดพัก
ประชุม ให้ส่งข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต พระองค์ทรง
เดินตรงมายังสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์
ที่ 16 และทรงสวมกอดทักทาย
พระอัครสังฆราชปีเอโตร ปาโรลิน ผู้ท�ำ หน้าที่
เลขาธิการนครรัฐวาติกันซึ่งอยู่ในกลุ่มพระคาร์ดินัลใหม่
19 องค์นี้ด้วย ได้กล่าวต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ว่า
“ด้วยความรักและเคารพเสมอมา พวกเราขอ
ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
พวกเราดีใจที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่กับพวกเรา”
ในสุนทรพจน์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเน้นสิ่งที่พระศาสนจักรคาดหวังและต้องการจาก
พระคาร์ดินัลใหม่ว่า
“พระศาสนจั ก รต้ อ งการความกล้ า หาญของ
พวกท่าน เพื่อประกาศพระวรสารทั้งเมื่อสบโอกาสและ
ไม่สบโอกาส และเป็นประจักษ์พยานถึงความจริง พระ
ศาสนจักรต้องการความรักเมตตาของท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเวลาเจ็บปวดและทุกข์ทรมานช่วงนีข้ องหลายๆ
ประเทศทั่วโลก”
พระองค์ยังตรัสถึงผู้ที่ถูกเบียดเบียนและได้รับ
การเลือกปฏิบัติอย่างมีอคติเพราะความเชื่อทางศาสนา
ของพวกเขาว่า
“พระศาสนจักรต้องการให้เราสวดภาวนาเพื่อ
พวกเขาจะได้มั่นคงในความเชื่อและสามารถจะรับมือ
กับความชั่วด้วยความดี ขอให้คำ�ภาวนานี้แผ่ไปยังทั้ง
ชายและหญิงผู้ทุกข์ทนจากความอยุติธรรมเนื่องเพราะ
การยึดมั่นอยู่ในศาสนาของเขา”
นี่ เ ป็ น การประชุ ม พระคาร์ ดิ นั ล ครั้ ง แรกของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ทรงอวยพรแก่
พระคาร์ดนิ ลั ใหม่กอ่ นทีจ่ ะทรงสวมหมวกบาร์เร็ตต้าสีแดง
ตามธรรมประเพณีบนศีรษะแก่พวกท่าน แรกๆ ดูเหมือน
พระองค์จะทรงทำ�อย่างจริงจังจากนั้นดูจะผ่อนคลายขึ้น
ในประวัติศาสตร์ ด้วยว่าพระคาร์ดินัลอยู่ใน
กรุงโรมทุกองค์ พระสันตะปาปาจะประทานพระศาสนจักร
ท้องถิ่นในนครอันเป็นนิรันดร์หรือกรุงโรมแก่พวกท่าน
ปกครองทุกองค์ ธรรมประเพณีนี้ยังคงกระทำ�อยู่ในทุก
วันนี้ พระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส พระคาร์ดินัล
มารีโอ เอาเรเลียว โปลี ได้รับมอบท้องที่ที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสเคยได้รบั มา ก่อนทีจ่ ะได้รบั เลือกตัง้
เป็นพระสันตะปาปา
จากประเทศไอเวอรีโ่ คสต์ พระคาร์ดนิ ลั ฌองปิแอร์ คุตวา เข้ามาโดยนั่งรถเข็น ดังนั้นพระสันตะปาปา
ทรงเดินไปหาท่าน ประทานหมวกบาร์เร็ตตาและแหวน
ตรา

ด้วยพิธีนี้ จำ�นวนพระคาร์ดินัลผู้สามารถลง
คะแนนเสียงได้จะมีจ�ำ นวน 122 องค์ มีพระคาร์ดินัล
96 องค์ ที่อายุเกิน 80 ปี ซึ่งหมายถึงจะไม่สามารถลง
คะแนนเสียงเลือกพระสันตะปาปาได้
ไม่ ใช่ มี เ พี ย งแต่ พ ระคาร์ ดิ นั ล ที่ เข้ า ร่ ว มในพิ ธี
เท่านั้น ประธานาธิบดีแห่งประเทศบราซิล นายจิลมา
รูเซฟ ก็มาร่วมพร้อมกับประธานาธิบดีจากประเทศ
เฮติ นายมิชเชล มาร์เต็ลลี
แม้แต่ดนตรียังมีความหมายแฝงอยู่เพราะใน
ช่วงแรกเป็นคณะขับร้องจากวัดน้อยซิสทีน จากนั้นก็
ตามด้วยคณะขับร้องจากวิหารเวสท์มินส์เตอร์
ในขณะทีพ่ ระศาสนจักรคาทอลิกฉลองธรรมาสน์
นักบุญเปโตรในวันนี้ มหาวิหารจึงตกแต่งตามแนวความหมายวันฉลอง ซึง่ ธรรมาสน์นกั บุญเปโตรทีอ่ อกแบบมา
นานนับศตวรรษโดยแบร์นีนี่ วันนี้มีเทียนปักอยู่โดย
รอบ และรูปนักบุญเปโตรก็ตั้งอยู่กลางมหาวิหารโดยมี
อาภรณ์พระสันตะปาปาสวมใส่อยู่บนพระรูป
ทีส่ ดุ ในตอนท้าย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์
ที่ 16 สำ�หรับการมาร่วมในพิธี จากนั้นพระองค์ทรงเดิน
ไปยังรูปปั้นนักบุญเปโตรและทรงสวดภาวนาอยู่ครู่หนึ่ง
ต่อหน้าพระรูปนั้น
สำ�หรับรายชื่อพระคาร์ดินัลใหม่ มีดังนี้
1. พระอัครสังฆราชปีเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการ
นครรัฐวาติกัน
2. พระอัครสังฆราชลอเรนโซ บัลดิสเซรี่ เลขาธิการสมัชชาพระสังฆราช
3. พระอัครสังฆราชเจอราร์ด ลุดวิก มุลเลอร์
สมณมนตรีประจำ�สมณกระทรวงพระสัจธรรม
4. พระอัครสังฆราชเบเนียมิโน สเตลลา สมณมณตรีประจำ�สมณกระทรวงพระสงฆ์
5. พระอัครสังฆราชวินเซนต์ เจอราร์ด นิโคลส์
พระอัครสังฆราชแห่งเวสท์มินส์เตอร์ ประเทศอังกฤษ
6. พระอัครสังฆราชเลโอปอลโด โฮเซ่ เบรเนส
โซลอร์ซาโน พระอัครสังฆราชแห่งมาญากัว ประเทศ
นิการากัว
7. พระอัครสังฆราชเจอรัลด์ ซีเปรียน ลาคัวซ์
พระอัครสังฆราชแห่งควิเบก ประเทศแคนาดา
8. พระอัครสังฆราชฌอง-ปิแอร์ คุตวา พระอัครสังฆราชแห่งอบิดจาน ประเทศโกตดิวัวร์ หรือ
ไอเวอรี่โคสต์
9. พระอัครสังฆราชโอรานี เชาว์ เทมเปสต้า
พระอัครสังฆราชแห่งริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
10. พระอัครสังฆราชกวัลเตียโร บาสเซตติ
พระอัครสังฆราชแห่งเปรูเจีย-ชิตตะ เดลลา ปิเอเว่
ประเทศอิตาลี

11. พระอัครสังฆราชมารีโอ เอาเรเลียว โปลี
พระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
12. พระอัครสังฆราชแอนดรูว์ ยม ซู-จุง พระอัครสังฆราชแห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
13. พระอัครสังฆราชริคาร์โด้ เอสซาติ อันเดรลโล พระอัครสังฆราชแห่งซานติเอโก้ เด ชิลี
ประเทศชิลี
14. พระอัครสังฆราชฟิลิปเป้ นาเคลเลนทูบา
เวด-ราโอโก พระอัครสังฆราชแห่งวากาดูกู ประเทศ
บูร์กินา ฟาโซ
15. พระอัครสังฆราชออร์ลันโด เบลทรัน เคเวโด้ พระอัครสังฆราชแห่งโกตาบาโต้ ประเทศฟิลปิ ปินส์
16. พระสังฆราชชิบลี่ แลงโลอีส พระสังฆราช
แห่งเลส์กายอส์ ประเทศเฮติ
ส่วนพระคาร์ดินัลใหม่อีก 3 องค์ที่อายุเกิน 80
ปี ได้แก่
1. พระอัครสังฆราชโลรีส ฟรานเชสโก้ คาโปวิลล่า พระอัครสังฆราชเกียรตินามแห่งเมเซ็มเบรีย ประเทศ
บัลแกเรีย ... (เคยทำ�หน้าที่เลขานุการส่วนพระองค์ของ
“บุญราศียอห์น ที่ 23”)
2. พระอัครสังฆราชเฟอร์นันโด เซบาสเตียน
อากีลา่ ร์ พระอัครสังฆราชกิตติคณ
ุ แห่งปัมโปลน่า ประเทศ
สเปน
3. พระอัครสังฆราชเคลวิน เอ็ดเวิร์ด เฟลิกซ์
พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งแคสตรีส์ ประเทศเซนต์ลูเซีย

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 11

พระรูปนักบุญเปโตรสวมอาภรณ์พระสันตะปาปาพร้อม
มงกุฎ เพียงโอกาสเดียวใน 1 ปี คือ “วันฉลองธรรมาสน์ ทรงเชื้ อ เชิ ญ ให้ พ วกท่ า นเปิ ด ใจ
ต่ อ พระจิ ต เจ้ า เพื่ อ จะรั ก ศั ต รู แ ละ
นักบุญเปโตร 22 กุมภาพันธ์”
ตอบเสียงเรียกแห่งการกลับใจ
l ในบทเทศน์พระองค์ทรง
เน้นว่าแต่ละคนในคณะพระคาร์ดินัล
เป็ น ผู้ เ ข้ า มาสู่ พ ระศาสนจั ก รแห่ ง
กรุงโรมมิใช่เข้ามาสู่ราชสำ�นักหรูหรา
“พีน่ อ้ งพระคาร์ดนิ ลั พ่อพูด
สิง่ นีก้ บั พวกท่านเป็นพิเศษ จงเข้ามา
สู่พระศาสนจักรแห่งกรุงโรม มิใช่
ราชสำ�นักหรูหรา” พระสันตะบิดร
บอกกับผู้คนในมหาวิหารว่า
“ขอให้ เราทุ ก คนหลี ก เลี่ ย งและช่ ว ยเหลื อ
ผู้ อื่ น ให้ ห ลี ก เลี่ ย งจากความประพฤติ แ ละหนทาง
ปฏิบัติแบบราชสำ�นักหรูหรา : การวางแผนดำ�เนิน
ทางการเมือง การนินทา เล่นพรรคเล่นพวก มีใจ
ลำ�เอียงและอยุติธรรม”
l
พระองค์ตรัสว่าภาษาของพระคาร์ดินัลจะ
ต้องมาจากพระวรสาร ใช่ เมื่อเราตั้งใจกล่าวว่า ใช่ และ
ไม่ เมื่อเราตั้งใจกล่าวว่า ไม่ และทัศนคติของพวกท่าน
ควรจะเป็น“บุคคลผู้ประพฤติบุญลาภและหนทางแห่ง
ความศักดิ์สิทธิ์” พระสันตะปาปาตรัสต่อว่า
“ให้เราอธิษฐานภาวนามากยิง่ ขึน้ ข้าแต่พระ
บิดาผู้ทรงเมตตา อาศัยความช่วยเหลือของพระองค์
ลูกจะสามารถใส่ใจต่อพระสุรเสียงของพระจิตเจ้า
พวกลูกทุกคนปรารถนาจะฟังพระสุรเสียงของพระ
จิตเจ้า”
l พระสันตะปาปาทรงเน้นว่าปราศจากพระจิต
เจ้าความพยายามของพวกเราทั้งหมดก็ไร้ค่า พระองค์
ทรงเชิญชวนบรรดาพระคาร์ดินัล
“ให้จงพยายาม
(เนชั่นแนลคาทอลิกรีจีสเตอร์ 23/2/2014, เอ็ดวาร์ด กลับใจ จงมีประสบการณ์หัวใจซาบซึ้งแห่งการกลับ
ใจ นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระ
เพ็นติน)
นครรัฐวาติกัน หลังจากพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ คาร์ดินัลและพ่อเองจะต้องทำ� คือ จงกลับใจ”
l จากบทพระวรสารนักบุญมัทธิวในพิธีมิสซา
ในมหาวิหารนักบุญเปโตร เสร็จสิ้นลงในวันเสาร์ที่ 22
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 แล้ว รุ่งขึ้น วันที่ 23 กุมภา- สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนพวกท่านให้รัก
พันธ์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ถวายพิธีมิสซา ศัตรูและแสวงหาความใจกว้างที่จะทำ�ดีต่อศัตรู
“ทรายดูดแห่งบาป”
วั น อาทิ ต ย์ ร่ ว มกั บ คณะพระคาร์ ดิ นั ล และมวลประชา
“พี่น้องพระคาร์ดินัล พระเยซูเจ้ามิได้เสด็จ
สัตบุรุษในมหาวิหารนักบุญเปโตรเช่นเดียวกัน พระองค์
ทรงใช้ บ ทเทศน์ ใ นพิ ธี มิ ส ซาเพื่ อ เตื อ นพระคาร์ ดิ นั ล มาสอนเราเรื่องกิริยามารยาท ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
้ี ระองค์ไม่จ�ำ เป็น
ใหม่ให้ยึดถือทัศนคติของความศักดิ์สิทธิ์
พระองค์ บนโต๊ะอาหาร หากทรงทำ�เพียงแค่นพ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสกับพระคาร์ดินัลใหม่ นี่คือ
พระศาสนจักรไม่ใช่ราชสำ�นัก
หรูหรา

ต้องเสด็จลงมาจากสวรรค์และสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขน
พระคริสตเจ้าเสด็จมาเพือ่ ช่วยเราให้รอดพ้น เพือ่ ทรง
ชีห้ นทาง หนทางเดียวทีจ่ ะออกจากทรายดูดแห่งบาป
หนทางความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือความเมตตาที่พระองค์
ได้ทรงแสดงออกและทรงเมตตาต่อพวกเราทุกวัน
อย่างต่อเนื่อง”
“เพื่ อ จะเป็ น นั ก บุ ญมิ ใช่ เรื่ อ งความหรู ห รา
สะดวกสบาย” – “เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับความรอดพ้น
ของโลกนี้ นี่คือสิ่งที่พระสวามีเจ้าทรงขอจากเรา”
l พระสันตะปาปาทรงเน้นว่าคริสตชน “อย่า
มุ่งสนใจแต่ตัวเอง” และ “จงลืมการรู้สึกเสียหน้า”
ให้พระจิตเจ้าเป็นผู้น�ำ เราไป พระสันตะปาปาทรงกระตุ้น
ให้พระคาร์ดินัลจงเป็น “ช่องทาง” ให้ความรักของพวก
ท่านไหลผ่านไปสู่ผู้อื่น นี่คือทัศนคติของพระคาร์ดินัล
นี่คือสิ่งที่พวกท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร พระองค์
ตรัสเน้นความสำ�คัญของ ความดี การให้อภัย การ
รับใช้ และไม่เพิกเฉยต่อเพื่อนบ้านของตน พระคาร์ดินัล
จะต้องไม่ปิดตัวเองจากเพื่อนพี่น้องชายหญิงเพราะเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าเองที่ไม่ได้รับการต้อนรับ “หัวใจที่
ปราศจากความรัก ก็เหมือนพระศาสนจักรที่ไม่ได้
รับการอภิเษก อาคารต่างๆ ถูกยึดถอนจากงานรับใช้
ของพระเจ้าและถูกมอบให้นำ�ไปใช้ประโยชน์อย่าง
อื่น”
l พระองค์ทรงจบบทเทศน์ด้วยการเรียกร้อง
ความเป็นเอกภาพกับพระคริสตเจ้าในหมู่พระคาร์ดินัล
และพระองค์ ท รงวิ ง วอนขอพระจิ ต เจ้ า เพื่ อ พวกท่ า น
“ยิ่งทวีความร้อนรนในความรักแห่งการอภิบาลและเต็ม
เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์”

หน้า 6 ปีที่ 38 ฉบับที่ 12 ประจำ�วันที่ 16-22 มีนาคม 2014
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พรหมจรรย์
โดย พระคุณเจ้าจำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
เราควรมองด้านบวกของศีลพรหมจรรย์ คือมองดูกระแสเรียก ให้เห็น
มากกว่าการเลือกของชีวติ ของคนๆ หนึง่ หรือเป็นเรือ่ งของปัญเจกบุคคล กระแสเรียกแต่ละอย่างเป็นเสียงเรียกของพระเจ้า ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคริสตชน
และเพื่อการรับใช้กลุ่มคริสตชน
ถ้าเรามองกระแสเรียกเพียงจากมุมมองส่วนตัวแล้ว เราก็พบว่าเป็นการ
ยากที่มองเลยความคิดที่ว่า พระสงฆ์ นักบวช ขาดบางสิ่งบางอย่าง ถ้าหากเขา
ไม่แต่งงาน สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเตือนเราว่า ไม่มีใคร
รับเรียกให้เดินไปสู่ชีวิตนิรันดร
1.
การที่กลุ่มคริสตชนรักและสนับสนุนพระสงฆ์-นักบวช มีความสำ�คัญ
ศูนย์กลางพันธกิจของพระเยซูเจ้าคือการประกาศพระอาณาจักรสวรรค์ของ
พระเจ้า
ความจริงพระองค์สร้างพระอาณาจักรสวรรค์ในตัวเรา เพื่อจะอยู่กับเรา
พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราและต้องการความร่วมมือของเรา
และจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ในชีวิตหน้าเท่านั้น
2.
พระสงฆ์-นักบวชที่ถือพรหมจรรย์ พวกเขาท้าทายเราให้มองเลยชีวิต
ปัจจุบันนี้ไป เราบางคนถามว่า พระสงฆ์ นักบวช จะช่วยสัตบุรุษที่แต่งงานแล้ว
ได้อย่างไร ถ้าเขาไม่แต่งงาน
3.
ถ้าเขาถือศีลพรหมจรรย์เพื่อพระอาณาจักรสวรรค์ เขาก็เป็นตัวอย่างใน
การดำ�รงชีวิตสำ�หรับทุกคน
4.
การปฏิญาณถือศีลพรหมจรรย์ จะประสบความสำ�เร็จก็ต่อเมื่ออาศัย
พระหรรษทานของพระเจ้าและความร่วมมือของพระสงฆ์และนักบวชเอง ขอให้
เราอย่าได้เสียความเชื่อและความไว้ใจในพระพรนี้ ให้เราสวดภาวนาเพื่อขอพระ
หรรษทานนี้ด้วย การกลับเป็นขึ้นมาผลักดันให้มีการถือศีลพรหมจรรย์
5.
นักบุญมารีอา กอแรตตี เผยให้เห็นศักดิ์ศรีของร่างกายมนุษย์ ความ
บริสุทธิ์เป็นฤทธิ์กุศลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับศักดิ์ศรีของร่างกายมนุษย์ และยัง
เชื่อมโยงกับความหวังที่จะกลับเป็นขึ้นมาอีกด้วย
6.
จงเจริญขึน้ และแผ่ขยายออกไป เป็นรหัสธรรมสูงสุดของฤทธิก์ ศุ ลทัง้ หลาย
ซึ่งคริสตชนอาจจะไม่เคยคิดถึงถ้าพวกเขาไม่มองไปยังการกลับเป็นขึ้นมาของ
ร่างกาย
แนวโน้มของศตวรรษที่ 19 ซึง่ เป็นศตวรรษทีผ่ คู้ นมีชวี ติ เหมือนเครือ่ งจักร
7.
หลายคนเชื่อว่า คำ�สอนของพระศาสนจักรในเรื่องการถือศีลพรหมจรรย์เป็นเรื่อง
เหลวไหลและเขาก็ทิ้งคำ�สอนในเรื่องศีลพรหมจรรย์และฤทธิ์กุศลความบริสุทธิ์
เขาเยาะเย้ยการถือพระบัญญัติประการที่ 6 ว่าเป็นเรื่องรบกวนอารมณ์ เป็นเรื่อง
ต้องทิ้งและขัดต่อธรรมชาติ
การถือศีลพรหมจรรย์ มีรากฐานบนศีลล้างบาป เป็นเรื่องจำ�เป็นที่จะ
รำ�ลึกถึงรหัสธรรมปัสกา และศีลล้างบาปของเราแต่ละคน ซึ่งเป็นฐานและแรง
ผลักดันในการถือศีลแห่งความบริสุทธิ์และฤทธิ์กุศลอื่นๆ ด้วย
นักบุญเปาโล สอนเราเรื่องกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ เมื่อท่านเขียนใน 1 ธส
4:1-8 ว่า “...ในพระคัมภีร์ใหม่ การถือฤทธิ์กุศลอยู่บนฐานของการระลึกถึง
สิ่งที่ว่าด้วยวาระสุดท้ายของมนุษย์ นั่นคือ เรื่องพระเยซูเจ้าไถ่บาปมนุษย์ด้วย
ความตายและการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ในวันที่พระสันตะปาปาประกาศ
ให้มารีอา กอแรตตี ได้รับการประกาศเป็นนักบุญ มีมารดาและฆาตกรคือ
อาแลซซันโดร เซเรแนลลี อยู่ด้วย เขากล่าวว่า “การเป็นพยานของท่านนักบุญ
ในเรือ่ งความบริสทุ ธิแ์ ละความกล้าหาญ เป็นเสมือนดาวเหนือของยุคของข้าพเจ้า”
มารีอาเข้าใจว่า ความบริสุทธิ์เชื่อมโยงสนิทกับศักดิ์ศรีของความเป็น
คน ท่านนักบุญเข้าใจคำ�สอนของพระศาสนจักรที่ว่าไม่ใช่วิญญาณเท่านั้น แต่
ร่างกายจะกลับเป็นขึ้นมาเพื่อรับเกียรติด้วย”
ท่านนักบุญเคยประกาศกับพระศาสนจักรทุกวันอาทิตย์ว่า “ข้าพเจ้า
เชื่อในการกลับคืนชีพของเนื้อหนัง”
ท่านเป็นพยานว่า รหัสธรรมที่ว่า การรับเอาเนื้อหนังและการกลับคืนชีพ
ของพระเยซูเจ้า คือกฎแท้ของธรรมชาติ ของเนื้อหนังและร่างกาย

การดำ�เนินชีวิตด้านจิตวิญญาณ
“ในกลุ่มของท่าน ผู้ใดเป็นใหญ่จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”
(มัทธิว 23:11)

อีกครัง้ หนึง่ ทีบ่ ทอ่านประจำ�วันของเทศกาลมหาพรต เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
การจำ�แลงพระวรกายของพระเยซูเจ้า วันนี้เราระลึกถึงคำ�พูดของเปโตร ซึ่งเป็น
ผู้เดียวในบรรดาอัครสาวกที่พูดออกมา ดังที่ท่านมักจะกระทำ�บ่อยครั้ง ท่าน
ประกาศออกมาว่า น่ายินดีเหลือเกินที่ได้อยู่กับพระเยซูเจ้าพร้อมกับโมเสสและ
เอลียาห์ เปโตรอยากจะสร้างเต็นท์สามหลัง เราอาจเรียกได้ว่าเป็นอนุสรณ์
สำ�หรับพระเยซูเจ้าหนึ่งหลัง สำ�หรับโมเสสหนึ่งหลัง สำ�หรับเอลียาห์อีกหนึ่ง
หลัง เปโตรปรารถนาให้ประสบการณ์ครั้งนี้คงอยู่ถาวรสืบไป แก่ท่านและเพื่อน
สาวกอีกสองท่าน คือยากอบและยอห์น แล้วท่านก็ต้องลงมาจากภูเขา และ
เผชิญกับความจริงเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า
การพิสูจน์ความเท็จจริงกำ�ลังรอ เปโตร ยากอบและยอห์น เมื่อเรื่อง
การจำ�แลงพระวรกายจบลง พวกเขาจะต้องลืมภาพพจน์อันงดงามและรับฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ ผู้ไม่เพียงตรัสและทรงนำ�พระดำ�รัสมาปฏิบัติในชีวิต
ของพระองค์เท่านั้น นี่คือสิ่งที่ทำ�ให้คำ�สอนของพระเยซูเจ้า แตกต่างไปจาก
คำ�สอนของพวกที่พระองค์โจมตีในพระวรสารของวันนี้ กล่าวคือพวกสะดูสี
และฟาริสี เพราะเขาไม่เพียงแต่พูดอย่างหนึ่งแล้วทำ�อีกอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่
พวกเขายังทำ�ให้แอกของชาวบ้านหนักมากขึ้น แทนที่จะพยายามช่วยพวกเขา
ให้แบกภาระที่ต้องแบกอยู่แล้วในชีวิตประจำ�วันเพิ่มมากขึ้น
บรรดาผูน้ �ำ หลอกลวงเหล่านี้ ทัศนคติทผ่ี ดิ กับทัศนคติของพระเยซู
เจ้าพระองค์เอง พระองค์ทรงเชิญให้ผู้ที่เหนื่อยอ่อนและแบกแอกที่หนักให้มา
พักผ่อนในพระองค์ ผู้ที่ทรงมีพระทัยอ่อนโยนและสุภาพ และนี่คือคำ�ถามของ
เราในวันนี้ มีใครบ้างที่เราสามารถช่วยแบกภาระของเขาได้ในวันนี้ หรือว่าจะ
เพิ่มภาระให้พวกเขาต้องแบกมากยิ่งขึ้น?
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงเชื้อเชิญทุกคน ให้พักผ่อน
ในพระองค์ เหตุว่า ภาระของพระองค์ง่ายและแอกของพระองค์ก็เบา โปรด
ดลใจลูกให้เห็นถึงความต้องการของผู้อื่น ช่วยแบ่งปันภาระของพวกเขา ทั้งนี้
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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พิจารณาไตร่ตรองประเด็นเด่น
สาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ปี 2014/2557

“แม้ทรงร่ำ�รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน
เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร�่ำ รวยเพราะความยากจนของพระองค์”
(2 โครินธ์ 8:9)
โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
2.3 ดังนั้น ความยากจนที่พระคริสตเจ้าทรงทำ�ให้เราเป็นอิสระและร่ำ�รวย
นั้นคืออะไร? พระองค์ทรงรักเราเพราะเราเป็นคนยากจน เป็นวิธีที่พระองค์ทรงเป็น
เพื่อนบ้านเราเหมือนกับชาวสะมาเรียผู้ใจดี ที่เป็นเพื่อนบ้านกับคนที่ถูกตีเกือบตาย
ข้างถนน (เทียบ ลก 10:25) สิ่งที่ให้เสรีภาพ ความรอด และความสุขที่แท้จริง
คือความเห็นอกเห็นใจ ความมีใจอ่อนโยน และความเอื้ออาทรแห่งความรักของ
พระองค์ ความยากจนของพระคริสตเจ้าที่ทำ�ให้เราร่ำ�รวยคือ การที่พระองค์เสด็จมา
บังเกิดเป็นมนุษย์ แบกรับความอ่อนแอและความบาปของเรา เป็นการแสดงออกซึ่ง
ความเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ของพระเจ้าต่อเรา ความยากจนของพระคริสตเจ้า เป็น
สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความมั่งคั่งของพระเยซูเจ้าคือความไว้วางใจอันหาขอบเขตมิได้
ของพระองค์ต่อพระบิดา ความปรารถนาของพระองค์แต่ประการเดียวคือ การปฏิบัติ
ตามน้ำ�พระทัยของพระบิดา และมอบพระสิริมงคลแด่พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงร่ำ�รวย
ในทำ�นองเดียวกันกับเด็กคนหนึ่ง ที่รู้สึกว่าตนได้รับความรัก และได้รักบิดามารดา
ของตน โดยไม่มีความสงสัยใดๆ เลย ในความรักและความอ่อนโยนของบิดามารดา
แม้แต่ชั่วขณะเดียว ความร่ำ�รวยของพระเยซูเจ้าอยู่ที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตร ความ
สัมพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะกับพระบิดาคืออภิสิทธิ์สูงสุดของพระเมสสิยาห์ซึ่งเป็น
ผู้ยากจน เมื่อพระเยซูทรงขอร้องเราให้แบก “ภาระซึ่งเป็นของง่าย” พระองค์ทรง
ขอให้เรารับความร่�ำ รวยโดยอาศัย “ความยากจนที่ทำ�ให้ร่ำ�รวย” และ “ความร่�ำ รวย
ที่อยู่ในสภาพที่ยากจน” ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงแบ่งปันจิตตารมณ์แห่ง
ความเป็นบุตร และความเป็นมิตรของพระองค์ ทำ�ให้พวกเรากลายเป็นบุตรและธิดา
ในองค์พระบุตร และเป็นพี่น้องกันในพระเชษฐาที่ทรงบังเกิดเป็นบุตรคนแรก (เทียบ
รม 8:29)
2.3.1 ตัวอย่างจากอุปมาเรื่อง ชาวสะมาเรียผู้ใจดี [เทียบ ลูกา 10:25]  ทำ�ให้เรา
เห็นท่าทีที่เป็นรูปธรรมซึ่งมองชัดวัดได้ขององค์พระเยซูเจ้า  ผู้ซึ่งลงมาเป็นหนึ่งเดียว
กับมนุษย์ ในขณะที่สมณะและเลวี เมื่อเห็นชายที่ถูกโจรปล้นและถูกทุบตีจนอาการ
สาหัสปางตาย   แล้วก็เดินผ่านไป ส่วนชาวสะมาเรีย “รูส้ กึ สงสารเดินเข้าไปหา (ก้มลง)
เทน้ำ�มันและเหล้าองุ่นบนบาดแผล แล้วพันผ้าให้ นำ�เขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึง
โรงแรมแห่งหนึ่ง และช่วยดูแลเขา”  เราเห็นชัดว่าความรักที่แท้จริงจึงมิใช่อยู่ที่อารมณ์
และความรู้สึก แต่อยู่ที่การกระทำ�ที่สัมผัสได้และเกิดผล
2.3.2   ความร่ำ�รวยของพระเยซูเจ้าที่แท้จริง มิใช่อยู่ที่ทรงมีอำ�นาจ และ
พระสิริมงคล แต่อยู่ที่การปฏิบัติตามน้�ำ พระทัยของพระบิดา และมอบพระสิริมงคล
แด่พระองค์   เราจึงต้องเลียนแบบอย่างพระเยซูคริสตเจ้า ทั้งใน “ความยากจนที่ทำ�ให้
ร่ำ�รวย”  กล่าวคือ ดำ�เนินชีวิตด้วยการลดสภาพชีวิตของเราลงเฉกเช่นพระองค์  เพื่อ
จะได้ช่วยให้ผู้อื่นร่�ำ รวยขึ้น และใน “ความร่ำ�รวยที่อยู่ในสภาพที่ยากจน” กล่าวคือ มี
ชีวิตร่�ำ รวยเฉกเช่นพระเยซูเจ้าที่ตระหนักดีว่า พระบิดาทรงรักพระองค์ พระองค์จึงทรง
ยินดีที่จะรักตอบด้วยการยอมนบนอบทำ�ตามพระประสงค์ของพระบิดา   ซึ่งเรียกร้อง
ให้พระองค์เข้าสู่กระบวนการของการเป็นมนุษย์
2.4 มีผู้กล่าวว่า สิ่งที่น่าเสียดายจริง ๆ อย่างหนึ่ง คือการที่เราไม่ได้เป็น
นักบุญ (L. Bloy) เราอาจกล่าวได้ด้วยว่า มีความยากจนอยู่เพียงประการเดียว คือ
การที่เราไม่ได้ดำ�เนินชีวิตในฐานะเป็นลูกรักของพระเจ้า และไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกัน
ของพระคริสตเจ้า
2.4.1 พวกเราทุกคนเกิดมาจากพระเจ้าองค์ความรัก พระองค์ทรงสร้างเรา
มาให้มีภาพลักษณ์ของพระองค์ ซึ่งเป็นความรักอยู่ในตัวเรา  เมื่อมนุษย์หลงผิด ออก
นอกแผนการแห่งความรัก พระคริสตเจ้าได้เสด็จลงมาไถ่กู้เราให้รอดพ้นด้วยความรัก
ชีวิตเราจึงร่ำ�รวยด้วยความรัก ดังนั้น ความยากจนที่แท้จริงประการเดียว คือ เราไม่รัก
ผู้อื่นซึ่งเป็นลูกของพระบิดาเดียวกัน และเป็นพี่เป็นน้องด้วยกันในองค์พระคริสตเจ้า
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3. การเป็นประจักษ์พยานของเรา
3.1 เราอาจคิดว่า หนทางแห่งความยากจนนี้เป็นหนทางของพระเยซูเจ้า
แต่สำ�หรับเราที่มีชีวิตหลังยุคของพระองค์สามารถช่วยโลกได้ ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่
เหมาะสม มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกเวลาและทุกหนทุกแห่ง พระเจ้ายังทรงช่วยมนุษย์
และโลกให้รอดต่อไป โดยอาศัยความยากจนของพระคริสตเจ้า ผูท้ ท่ี รงทำ�ให้พระองค์
ยากจนในศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ ในพระวาจา และในพระศาสนจักรของพระองค์ซงึ่ เป็นประชากร
ยากจน ความร่�ำ รวยของพระเจ้ามิได้ผา่ นมาจากความร่�ำ รวยของเรา แต่ดว้ ยวิธตี า่ ง ๆ
ที่จำ�เพาะเจาะจง อาศัยความยากจนทั้งเป็นการส่วนตัวและเป็นหมู่คณะที่ได้รับการ
ชำ�ระล้างแล้วด้วยพระจิตของพระคริสตเจ้า
		
3.1.1   ทุกวันนี้ พระเจ้ายังทรงช่วยมนุษย์ และโลกให้รอดพ้นอาศัยความ
ยากจนของพระคริสตเจ้า ผู้ที่ทรงทำ�ให้พระองค์ยากจนในศีลศักดิ์สิทธิ์   กล่าวคือ
พระองค์ทรงพอพระทัยให้มนุษย์ร่ำ�รวยด้วยพระเมตตาของพระองค์ด้วยการสัมผัส
รหัสธรรมแห่งการไถ่กขู้ องพระองค์ผา่ นทาง เครือ่ งหมายของศีลศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ   ในการ
นี้พระองค์มิได้ทรงเลือกใช้เครื่องมือ หรือเครื่องหมายที่ทรงอำ�นาจและมั่นคงของโลก  
แต่ทรงใช้เครื่องหมายที่อ่อนแอ ต่ำ�ต้อยและยากจนแต่มีประสิทธิภาพยิ่ง  ในพระวาจา
ของพระเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์ และโดยเฉพาะเมื่อมีการรับฟังและไตร่ตรองใน
จารีตพิธีกรรม ย่อมทำ�ให้ผู้ร่วมพิธีได้สัมผัสกับพระวาจาที่ทรงฤทธิ์ อีกทั้งได้ตระหนัก
ถึงภารกิจที่พระองค์ได้ไถ่กู้มวลมนุษย์ให้รอดพ้น จากสภาพการตกเป็นทาสของการ
เจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ร้อนและความตาย เตรียมจิตใจเพื่อสัมผัสกับศีลศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ ซึ่งเป็นรหัสธรรมแห่งการไถ่กู้ที่ยิ่งใหญ่ในพระศาสนจักร ซึ่งเป็นประชากร
ยากจน ผู้ที่ดำ�เนินชีวิตโดยตระหนักเสมอว่าชีวิตของตนยังต้องการพระเจ้า อีกทั้งยัง
ต้องการมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน ชีวิตของพระศาสนจักร
เช่นนี้ย่อมดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสความร่ำ�รวยในรหัสธรรมแห่งการไถ่กู้ของพระ
คริสตเจ้า
3.2 เพื่อจะปฏิบัติตามแบบฉบับของพระอาจารย์ เราคริสตชนถูกเรียกร้อง
ให้ต้องเผชิญกับความยากจนแห่งบรรดาพี่น้องชายหญิงของเรา เราต้องสัมผัสและ
ทำ�ให้มันเป็นความยากจนของเราเอง และหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อแบ่งเบาความ
ยากจนดังกล่าวให้เบาบางลง การสิ้นหวังไม่เหมือนกับความยากจน การสิ้นหวังเป็น
ความยากจนที่ปราศจากความเชื่อ ปราศจากความช่วยเหลือ และปราศจากความหวัง
มีความสิ้นหวังอยู่ 3 อย่างด้วยกัน คือ สิ้นหวังด้านวัตถุ ด้านศีลธรรม และด้านจิต
วิญญาณ ความสิ้นหวังด้านวัตถุคือสิ่งที่ปกติทั่วไปเรียกว่าความยากจน มันมีผลร้าย
สำ�หรับผู้ที่ดำ�เนินชีวิตอยู่ในสภาพที่ขัดแย้งกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษษย์ เป็นผู้ที่
ขาดซึ่งสิทธิและสิ่งจำ�เป็น เช่น อาหาร น้ำ� สุขภาพอนามัย การทำ�งาน และโอกาสที่จะ
พัฒนาหรือเจริญเติบโตขึ้นในวัฒนธรรมที่ดี เพื่อเป็นการเยียวยาความสิ้นหวังดังกล่าว
พระศาสนจักรเสนอตนเองเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
เหล่านั้น และเพื่อเยียวยารักษาบาดแผลที่ทำ�ให้ผู้คนขาดความเป็นมนุษย์ เราเห็น
พระพักตร์ของพระเยซูเจ้าในคนจนและผู้ที่อยู่นอกกรอบสังคม อาศัยความรักและ
ความช่วยเหลือคนจน เราก็รักและรับใช้พระคริสตเจ้า เรายังพยายามที่จะมุ่งหน้าขจัด
การใช้ความรุนแรงที่ขัดต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การแบ่งแยกผิวหรือชนชั้น
วรรณะ และการเอารัดเอาเปรียบต่างๆ ในโลก เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้มักเป็นเหตุ
ของการสิ้นหวัง เมืื่ออำ�นาจ ความฟุ่มเฟือย และเงินตรากลายเป็นพระเท็จเทียม พระ
เท็จเทียมซึ่งสำ�คัญกว่าความจำ�เป็นที่จะต้องแจกจ่ายทรัพยากรที่เท่าเทียมกัน เราจึง
จำ�เป็นต้องเปลี่ยนมโนธรรมให้มุ่งไปสู่ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน การดำ�รงชีวิต
อย่างเรียบง่าย และการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.2.1 เพือ่ ดำ�เนินชีวติ ตามแบบฉบับพระเยซูเจ้า ดังเช่นชาวสะมาเรียผูใ้ จดี เรา
ต้องไม่หลีกเลี่ยง หรือเดินหนี แต่กล้าเผชิญกับสภาพยากจนของเพื่อนพี่น้อง พร้อม
ที่จะสัมผัสด้วยประสาททั้ง 5 มีประสบการณ์เดียวกับเขาเหล่านั้น อีกทั้งหาวิถีทางที่
จะแบ่งเบาภาระของเขา
3.2.2 ความสิ้นหวัง (การสิ้นเนื้อประดาตัว) เป็นความยากจนที่ไร้ความเชื่อ
ความช่วยเหลือ และความหวัง กล่าวคือ เป็นการขัดสนทุกมิติของชีวิต ซึ่งมีอยู่สาม
ประเภทด้วยกันคือ
3.2.3 ด้านวัตถุ ที่เพื่อนมนุษย์อยู่ในสภาพที่ขาดสิทธิและปัจจัย 4 คือ
อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค (สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิต) ขาดโอกาสพัฒนา
(อ่านต่อหน้า 11)
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บทภาวนาเพือ่ มวลชน “วันสตรีสากล”
8 มีนาคม ค.ศ. 2014 / พ.ศ. 2557
ประธาน พีน่ อ งทีร่ กั วันที่ 8 มีนาคม ของทุกป องคการสหประชาชาติไดประกาศ
ใหเปน “วันสตรีสากล” เชิญเรารวมจิตใจเปนหนึ่งเดียวกันอธิษฐานภาวนาเพื่อ
ทุกประเทศจะใหความสำคัญกับสตรี โดยรวมมือกันปกปอง สงเสริม พัฒนา
คุณภาพชีวติ ศักดิศ์ รี และสิทธิของสตรี ผเู ปนพระฉายาลักษณของพระเจา เฉกเชน
เดียวกับบุรษุ เพือ่ สตรีจะมีชวี ติ และ มีชวี ติ อยางสมบูรณ
1. ขาแตพระเจาแหงปรีชาญาณ ขาพเจาทัง้ หลายภาวนาเพือ่ พระศาสนจักร
มารดาทีร่ กั ยิง่ ของลูกทัง้ หลาย ขอพระองคโปรดใหพระสันตะปาปา พระสังฆราช
นักบวชหญิงชาย และคริสตชนทุกคน เปย มดวยความฉลาดรอบรเู กีย่ วกับพระองค
โดยเฉพาะในเรือ่ งการประกาศขาวดีของพระคริสตเจา และ ปฏิบตั ติ าม โดยเริม่
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนตอบรรดาสตรี ใหการตอนรับสตรีอยางฉันมิตร ให
เกียรติ และ ยกยองศักดิศ์ รีของสตรี ตามแผนการของพระเจา
(เชิญเราภาวนา)
2. ขาแตพระเจาแหงสัจธรรม โปรดประทานพระพรนานัปการแกพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศทกุ พระองค ใหทรงพระเกษมสำราญ เปนมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทย
สืบไป
(เชิญเราภาวนา)
3. ขาแตพระเจาแหงสันติ โปรดประทานพละกำลัง และความกลาหาญ
ใหกบั ผนู ำประเทศ นักการเมืองทุกคน ขาราชการทุกระดับ รวมทัง้ ผรู บั ผิดชอบ
หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ มีจติ สำนึกในการบริหารชาติบา นเมืองดวยความซือ่
สัตยสจุ ริต มงุ กระทำทุกสิง่ เพือ่ ประโยชนสขุ อยางแทจริงของชาติบา นเมืองมากกวา
ประโยชนสขุ สวนตัว
(เชิญเราภาวนา)
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4. ขาแตพระเจาแหงชีวิต โปรดใหประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะคนไทย
ผูทำงานทุกภาคสวนของสังคม มีความตระหนักในการชวยเหลือบุคคลที่อยู
ในการดูแลใหไดรบั ความเปนธรรม มีอสิ รภาพในการดำเนินชีวติ โดยยอมรับและ
รวมมือแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็ก เปนตนเรื่องความรุนแรง
ในครอบครัว การวาจางแรงงาน ไมละความพยายามในการกอบกศู กั ดิศ์ รีของบรรดา
ผทู ถี่ กู ละเมิด มีสว นปองกันและใหความชวยเหลือผทู ตี่ กเปนเหยือ่ ของขบวนการ
คามนุษยในรูปแบบตางๆ ตามความสามารถของแตละคน
5. ขาแตพระเจาแหงความหวัง ขอโปรดใหสตรี เด็ก และผูถูกเอารัด
เอาปรียบ ไดรับการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพ และพัฒนาการใหมีคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของการเปนบุตรธิดาของพระองค ไมถูกลิดรอนสิทธิจากบุคคลใกลตัว
และจากบุคคลอืา่ นๆ และนำความรคู วามสามารถไปชวยเหลือบุคคลทีด่ อ ยโอกาส
กวาตนเองตอไป
(เชิญเราภาวนา)
6. ขาแตพระเจาแหงความรัก โปรดใหทกุ คนทีช่ มุ นุมกันอยู ณ ทีน่ ี้ ไดรบั
พละกำลั ง จากองค พ ระจิ ต เจ า มี ค วามกล า หาญ ให ค วามช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล
มีความรัก สันติ และขันติธรรม ดำรงชีวิตคริสตชนโดยอาศัยแผนงานอภิบาล
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มีความสอดคลองกับวัฒนธรรม
ทีด่ งี ามของชาติ ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหสตรีมคี วามเขมแข็งในการดำรงชีวติ
เปนประจักษพยาน เปนผใู หชวี ติ และนำความหวัง
(เชิญเราภาวนา)
ประธาน ขาแตพระเจาผทู รงเปย มดวยความเมตตา พวกลูกทัง้ หลายมาชุมนุมกัน
ณ ทีน่ ี้ เพือ่ ออนวอนพระองค ดวยความเชือ่ ความไวใจ และความหวัง ขอทรงโปรด
เมตตาสดับฟงคำออนวอนเหลานี้ และบันดาลใหทุกสิ่งเปนไปตามน้ำพระทัย
ของพระองค ทัง้ นี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทัง้ หลาย
อาแมน

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

ขอเชิญรวมฉลอง 60 ป
สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
วันเสารที่ 29 มีนาคม 2014
ณ วัดพระจิตเจา
โรงพยาบาลเซนตหลุยส
ถ.สาทรใต กรุงเทพฯ
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
หลังพิธขี อเชิญรับประทานอาหารรวมกัน
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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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อูศักดิ์ชาย เซอรวิส

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

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

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

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

คุณภรณี (เจยมิ้ ) รวมกับบริษทั ทัวรกรู นู ำแสวงบุญ
ทัวรยโุ รป 6 ประเทศ (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

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

0-2463-7431-2

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

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
3-10 พ.ค. 14

สนใจติดตอ บริษทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแู ทนจำหนายแตผเู ดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครือ่ ง 2 ป
มีการอบรมการเลนใหฟรีถงึ สถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 89,000 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ ปรตุเกส
เคารพพระธาตุบญ
ุ ราศีฟรังซิสโก ยาชินทา
นักบุญลูซอี า ซาราโกซา ทีส่ เปน
แมพระบารเซโลนา แมพระเมืองลูรด
แมพระแหงเหรียญอัศจรรยทปี่ ารีส

- แสวงบุญรัสเซีย-เซนตปเ ตอรสเบิรก
(แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิน่
หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เยีย่ มพระศาสนจักรคาทอลิ ก &
ออรโธดอกซ นิกายเกาแกของรัสเซีย
และเทีย่ วชมสถานทีส่ 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

ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก ตออายุสมาชิก
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401

ขอคำภาวนาสุขสำราญแด
เทเรซา อัญญมณี วาทนเสรี, ทุกๆ ครอบครัว
รำลึกผูตาย
“Amado, Noel, Dick & Nerizzan”
Good Health & Recovery of Neil.
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กรรมการคริสตศาสนธรรม

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น
คณะกรรมการคริสตศาสนธรรม ในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ มี 2 แผนก คือ แผนกคริสตศาสนธรรม (ซึง่
เราคนุ กับชือ่ แผนกคำสอน มากกวา) และแผนกพระคัมภีร
แผนกคริสตศาสนธรรมประชุมสามัญปละ 2 ครั้ง
ลาสุดเราจัดประชุมวันที่ 17-18 กุมภาพันธ มีสมาชิก
มารวมประชุมจาก 7 สังฆมณฑล รวมผอู ำนวยการศูนย
อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC) และสาขาวิชา
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ประชุมที่บา นธาร
พระพรของซิสเตอรซาเลเซียน สามพราน
คุณพอเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เปนผูดำเนินการ
ประชุมครั้งนี้ ตัวแทนจากแตละสังฆมณฑลรายงาน
กิจการเดนๆ เชน
1. สงครูคำสอน 2 คน ไปดูงานฆราวาสอุทศิ ตน
ครูทศั นีย มธุรสสุวรรณ และครูสดุ หทัย นิยมธรรม ไป
เยี่ยม Mother of Life Institute ที่บาลากัน ประเทศ

ฟลปิ ปนส ระหวาง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 4 มกราคม
พ.ศ. 2557
2. จั ด แปลและพิ ม พ ห นั ง สื อ คำสอนเยาวชน
(YOUCAT) ครบ 4 ภาคแลว เซอรหลุยส มารี พรฤกษงาม คณะเซนตปอลฯ ผแู ปลและจัดพิมพ
3. ปรับปรุงวิดีทัศนพระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 12
ตอน พันธสัญญาใหม 24 ตอน ใหเปนดีวีดี (ศูนย
คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ) (www.kamsonbkk.com)
4. ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC)
จัดอบรมครูคำสอนภาคฤดูรอน เริ่ม 19 มีนาคม – 25
เมษายน ทีว่ ทิ ยาลัยแสงธรรม สามพราน
ซิสเตอรสวุ รรณี พันธวไิ ล ผอู ำนวยการศูนยรว มงาน

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


กับทีมวิถชี มุ ชนวัดใหการอบรม และใหนกั ศึกษาฝกปฏิบตั ิ
2 ชุมชนทีว่ ดั นักบุญเปโตร
5. วิทยาลัยแสงธรรม นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชัน้ ป 4 จำนวน 24 คน ไปฝกสอน คริสตศาสนธรรม ตัง้ แต 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 7 มีนาคม
พ.ศ. 2557 ในโรงเรียน 10 แหง คือ โรงเรียนนักบุญเปโตร
ยอแซฟอุปถัมภ (แผนกชาย – แผนกหญิง) อันนาลัย
พระหฤทัยคอนแวนต พระแมสกลสงเคราะห ซางตาครูสศึกษา ยอแซฟอยุธยา เซนตฟรังซีสเซเวียร เมืองทอง และสารสิทธิ์พิทยาลัย และมีปจฉิมนิเทศสรุป
การฝกสอน วันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่วิทยาลัย
(อานตอหนา 17)

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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พิจารณาไตร่ตรอง (ต่อจากหน้า 7)
ตนเองในวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งทำ�ให้ศักดิ์ศรีของมนุษย์
ตกต่ำ�ลง พระศาสนจักรจะต้องมองเห็นพระพักตร์ของ
พระเยซูเจ้าในบุคคลเหล่านี้ และช่วยเหลือเขา อีกทั้งยัง
ต้องขจัดความรุนแรง การแบ่งแยกชนชั้นและการเอารัด
เอาเปรียบ เพราะอำ�นาจ ความฟุ่มเฟือย และเงินตรา ซึ่ง
บัดนี้กลายเป็นพระเท็จเทียมไป หน้าที่ของเราคือต้อง
สร้างความยุติธรรม ความเสมอภาค ชีวิตที่เรียบง่าย และ
การแบ่งปันกัน” คริสตชนแต่ละคนและทุกๆ หมู่คณะ
ได้รบั เรียกให้เป็นเครือ่ งมือของพระเจ้า เพือ่ การปลดปล่อย
คนยากจนให้เป็นอิสระ เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมพวก
เขา และเพื่อช่วยพวกเขาให้เข้ามีส่วนร่วมในสังคมอย่าง
ครบถ้วน จึงเรียกร้องให้พวกเราต้องเอาใจใส่และยอมรับ
ฟังเสียงร้องของคนยากจน เพื่อจะช่วยเหลือพวกเขา
ได้” (Evangelii Gaudium 187)
3.3 ที่น่าเป็นห่วงไม่น้อยไปกว่านี้คือความ
สิ้นหวังในด้านศีลธรรม ซึ่งได้แก่การตกเป็นทาสของ
พยศชั่วและบาป ครอบครัวจะเจ็บปวดสักเท่าใดหากมี
สมาชิกคนใดในครอบครัว ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเยาวชน ที่
ตกเป็นทาสของสุรา ของมึนเมา การพนัน หรือภาพโป๊
มีสักกี่คนที่มองไม่เห็นความหมายของชีวิตหรือมอง
ไม่เห็นอนาคต มีกี่คนที่หมดหวัง และมีกี่คนที่ตกอยู่ใน
ภาวะนี้เนื่องจากสภาพอันไม่เป็นธรรมของสังคม หรือ
การตกงาน ซึ่งทำ�ให้เขาหมดศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นคน
เลี้ยงดูครอบครัว เพราะเข้าไม่ถึงการศึกษาและการรักษา
พยาบาล ในกรณีดังกล่าวการสิ้นหวังเช่นนั้นถือได้ว่า
เป็นการตายทั้งเป็น ความสิ้นหวังประเภทนี้ หมายถึง
การสิ้นเนื้อประดาตัวซึ่งมีการเชื่อมโยงกับการสิ้นหวัง
ฝ่ายจิตใจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ เราจะได้รบั ประสบการณ์
หากเราหั น เหไปจากพระเจ้าและปฏิเ สธความรักของ
พระองค์ หากเราคิดว่าเราไม่ต้องการพระองค์ ซึ่งเอื้อม
พระหัตถ์มายังเราโดยอาศัยพระคริสตเจ้า เพราะเราเชื่อ
ว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร เรากำ�ลัง
พลาดอีกแล้ว มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยเรา
ให้รอดและเป็นไทได้อย่างแท้จริง
3.3.1 ด้านศีลธรรม ที่เพื่อนมนุษย์กำ�ลังตก
เป็นทาสของพยศชั่วและบาป โดยเฉพาะบรรดาเยาวชน
ที่ติดกับดักจากสุรา ของมึนเมา การพนัน และภาพโป๊
ซึ่งทำ�ให้ความหมายของชีวิตผิดเพี้ยนไป โดยเฉพาะใน
ยุคบริโภคนิยม ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นพยศชั่วในตัวเรา คือ
ความจองหองอวดดี อยากเป็นใหญ่อยากครอบครอง
ซึ่งทำ�ให้มองข้ามและละเมิดศักดิ์ศรีของผู้อื่น ความ
ตระหนี่ถี่เหนียวซึ่งคิดแต่จะกอบโกย โกงและฉ้อฉลเพื่อ
จะได้มีมากขึ้น และไม่เคยแบ่งปันแก่ใคร อุลามกซึ่ง
ทำ � ให้ ป ล่ อ ยตั ว อยู่ ใ นวั ง วนของเรื่ อ งเนื้ อ หนั ง มั ง สา
กามารมณ์ และอบายมุข  อิจฉาริษยาซึ่งมุ่งที่จะแข่งขัน
ชิงดีชิงเด่นกับผู้อื่น ไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี พยายาม
ทำ�ลายผู้อื่น โลภอาหารซึ่งทำ�ให้เสพของมึนเมา บริโภค

อาหารการกินอย่างฟุ่มเฟือยหรูหรา โมโหซึ่งถูกผลักดัน
ให้ใช้ความรุนแรง และความสะใจ เกียจคร้าน ซึ่งทำ�ให้
อยากสบาย ไม่สร้างสรรค์ เอาเปรียบผู้อื่น และไม่มี
ส่วนร่วม
3.3.2 ด้านจิตใจ ที่โยงใยกับด้านศีลธรรม ซึ่ง
ทำ�ให้มนุษย์ไม่สนใจเรื่องจิตวิญญาณ พึงพอใจกับสิ่งสร้างที่ให้ค�ำ ตอบชั่วครู่ชั่วยาม คิดว่าไม่ต้องการพระผู้
สร้าง ทำ�ให้หันเหจากพระองค์และปฏิเสธความรักของ
พระองค์ในที่สุด เพราะคิดว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้
โดยไม่พึ่งใคร “สิ่งที่สมควรจะทำ�ให้ใจเราไม่สงบ และ

ทำ�ให้มโนธรรมของเราถูกรบกวน ก็คือความจริงที่ว่า
พี่น้องชายหญิงจำ�นวนมากของเรา กำ�ลังดำ�เนินชีวิตที่
ปราศจากพลัง ขาดความสว่างและความบรรเทาใจ ที่
ได้รับจากการมีมิตรภาพกับพระเยซูคริสตเจ้า พวกเขา
ขาดกลุ่มคนที่มีความเชื่อ คอยค้�ำ จุนพยุพยุง ชีวิตของ
พวกเขาไร้ความหมายและไม่มีจุดหมาย” (Evangelii
Gaudium 49)
3.4 พระวรสารเป็นยาแก้การสิ้นหวังฝ่ายจิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะไปที่ไหน เราได้ชื่อว่าเป็น
คริสตชนทีต่ อ้ งประกาศข่าวดีวา่ การอภัยบาปทีเ่ รากระทำ�
ไปนั้นเป็นไปได้ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าความบาปของ
เรา พระเจ้าทรงรักเราตลอดเวลา และเราถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดรกับพระองค์ พระเจ้าทรงต้องการ
ให้ เราเป็ น ผู้ นำ � สาส์ น แห่ ง พระเมตตาและความหวั ง นี้
ด้วยความร่าเริง หัวใจเราจะเป็นสุขอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้ประกาศ
ข่าวดีนี้ ซึ่งนำ�ความสุขมายังหัวใจของเราเมื่อเราแบ่งปัน
ขุมทรัพย์ที่เราได้รับมาให้ความบรรเทาใจกับคนที่เป็น
ทุ ก ข์ แ ละมอบความหวั ง แก่ บ รรดาพี่ น้ อ งชายหญิ ง
ของเรา ที่กำ�ลังประสบความมืดมน สิง่ เหล่านีห้ มายถึง
การติดตามและเลียนแบบฉบับของพระเยซูเจ้า ผู้ทรง
แสวงหาคนยากจนและคนบาปดุจนายชุมพาบาล ซึ่ง
กำ�ลังแสวงหาแกะทีห่ ายไปพร้อมกับพระเยซูเจ้า เราสามารถ
เปิดหนทางใหม่แห่งการประกาศพระวรสารและส่งเสริม
(อ่านต่อฉบับหน้า)
ศักดิ์ศรีมนุษย์

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
ลงทะเบียน (สำ�หรับศิษย์เก่าสามเณราลัย)
15.00 น.
การแข่งขันบาสเก็ตบอลระหว่าง พระสงฆ์ กับ ศิษย์เก่าราชบุรี
15.30 น.
		
การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง เณรยอแซฟ กับ เณรศรีราชา
16.30 น.
การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง พระสงฆ์ กับ ศิษย์เก่ายอแซฟ
การแข่งขันบาสเก็ตบอลระหว่าง เณรยอแซฟ กับ เณรศรีราชา
18.30 น.
งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านผู้หว่าน (ที่เดิม)
ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2014
07.15 น.		
อาหารเช้าเณรศรีราชาที่บ้านเณรยอแซฟ
10.00 น.		
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองบ้านเณรยอแซฟ
				
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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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

...เล่าเรื่องก่อน “แสงธรรม”
ค.ศ. 1970

ผมคิดเสมอว่า “ภาพเก่าทำ�ให้เรารักคนใน
ปัจจุบันเสมอ”
ช่วงนีห้ ลายๆ สถาบันการศึกษาอยูใ่ นบรรยากาศ
ของการ “ร่�ำ ลา” (ไม่ว่าจะเป็นมิตรสหาย ครูอาจารย์
ฯลฯ)
ภาพเก่าฯ ครัง้ นีเ้ ป็นเสมือนคำ�กล่าวอำ�ลาสถาบัน
อันเป็นสถานทีอ่ บรมศึกษาของผมด้วยเช่นกัน .... ภาพ
เก่าจึงเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้คิด และสำ�นึกถึงการเป็น
แสงธรรมเสมอ
ครัง้ นี้ ผมจึงนำ�ภาพเก่าจากเอกสารของแสงธรรม
ซึ่งเป็นภาพจากเอกสารการเตรียมจัดตั้งบ้านเณร1 ...
อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นภาพเก่าทำ�ให้รักปัจจุบัน และแม้ว่า
จบไปแล้ว กลับมามองภาพเก่าก็ยง่ิ สำ�นึกรักบ้านแสงธรรม
มากขึ้น.....ภาพเก่าแสงธรรมในวันนั้น จึงทำ�ให้เรารัก
แสงธรรมในวันนี้
และนี่ ภาพที่ถ่ายจาก “เอกสารการประชุม
จัดตั้งสามเณรใหญ่ ครั้งที่ 1” ณ บ้านพักพระสงฆ์
วัดอัสสัมชัญ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1970 ภาพที่ทำ�ให้
เรามองเห็นความเอาใจใส่จากสภาพระสังฆราชโดยมี
พระสังฆราชมีเชล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ เป็นผู้แทน
สภาพระสังฆราช และประธานในการประชุมภาพที่ทำ�
ให้เรามองเห็นความร่วมมือจากสังฆมณฑลต่างๆ ที่ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ... มงซินญอร์วิลเลี่ยม ตัน

ในกรุงเทพฯ จึงเป็นอันว่าพับไป”
ภาพที่ทำ�ให้เราเห็น... เรื่องราวเกี่ยวกับความ
มุง่ หมายในการจัดการศึกษาในวิทยาลัย ทัง้ เรือ่ งหลักสูตร
ที่จะสอนวิชาปรัชญา วิชาที่จ�ำ เป็นสำ�หรับชีวิตสงฆ์ และ
วิชาทางฝ่ายคดีทางโลก เพือ่ เป็นประโยชน์แก่พระศาสนจักรและสังคมมากที่สุด เรื่องของการรับนักศึกษา ทั้ง
ที่เป็นสามเณร และผู้สนใจ และในเรื่องของการเตรียม
บุคลากร ... มีบันทึกจากการประชุมว่า “อาจารย์ที่
เตรียมไว้มี 1. คุณพ่อบรรจง   อารีพรรค เวลานี้สอนที่
ปีนัง คงจะได้น�ำ หลักการของปีนังมาใช้ด้วย 2. คุณพ่อ
เอก ทับปิง จะไปเรียนเทววิทยากับพุทธศาสนา 3.
พระสงฆ์อีกองค์หนึ่งที่เรียนปรัชญาที่อินเดีย 4. พระสงฆ์
และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสันทัดอาจถูกเชิญมาช่วย”
ภาพที่ทำ�ให้เราเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอบรม
ที่จะเกิดขึ้นในบ้านแสงธรรม “บางท่านเสนอให้สร้างเป็น
ตึกเล็กๆ หลายหลัง เณรจะได้แยกกันเป็นหมู่ ทุกหมู่
มีอาจารย์(ผู้ให้การอบรม)คนหนึ่งอยู่ด้วย จะได้ช่วยให้
รู้จักสังคม และส่งเสริมความสามัคคีมากขึ้น”
ภาพที่ ทำ � ให้ เ ห็ น ความร่ ว มมื อ ในการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 1.
คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ คณะกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมและผู้แทนต่าง ๆ พร้อมด้วยสภาพระสังฆราช
2. คณะอนุกรรมการการศึกษาและอบรม ได้แก่ พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ เป็นประธาน คุณพ่อแลส์เซ็นสกี้
คุณพ่อบรรจง คุณพ่อทัศไนย์ คุณพ่อเลออง คุณพ่อ
จักแมง คุณพ่อสมชาย คุณพ่อสมศักดิ์ 3. อนุกรรมการ
ฝ่ายการเงิน ได้แก่ มงซินญอร์วิลเลี่ยม เป็นประธาน
คุณพ่อฮั่วเซี้ยง(พระคุณเจ้ามีชัย) คุณพ่อบัณฑิต คุณพ่อ
ทีล คุณพ่อเบรย์ คุณพ่อเคน คุณพ่อแซงต์กีลี คุณพ่อ
สุเมธ คุณพ่อพิจิตร(จันทบุรี) คุณประเวทย์ วิชชุประภา
คุณประกิจ คุณสุนันท์ 4. คณะอนุกรรมการก่อสร้าง
ได้แก่ คุณพ่อบุญชู เป็นประธาน มงซินญอร์วิลเลี่ยม
คุณพ่อเยลีซี คุณพ่อฮัวเซี้ยง(พระคุณเจ้ามีชัย) คุณวีรชัย
วงศ์พานิชย์ คุณปรีดา สุริยกมล
ภาพที่ทำ�ให้เราเห็นเรื่องราวในการกล่าวสรุปไว้
อย่างน่าประทับใจ “ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
คิดว่าเป็นนิมิตอันดีแห่งการเริ่มงานนี้ ซึ่งจะนำ�ความ
สำ�เร็จอันยิ่งใหญ่มาสู่พระศาสนจักรของเราในเมืองไทย
อย่างแน่นอน”
และที่สำ�คัญ ภาพที่ทำ�ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่
เรามีสถาบันแสงธรรม ทีฝ่ กึ อบรมบุคคลเพือ่ เป็นพระสงฆ์
ในการรับใช้ประชากรของพระเจ้า....
ขอขอบพระคุณพระเจ้า

และคุณพ่อบัณทิต ปรีชาวุฒิ จากอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ คุณพ่อโกลอมมินี จากสังฆมณฑลสุราษฎร์
ธานี คุณพ่อบุญชู ระงับพิษ จากสังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อสมชาย สลับเชื้อ จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อทีล จากสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อแซงต์กีลี จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อเบรย์ จาก
สังฆมณฑลนครราชสีมา (ยังมีบันทึกเพิ่มว่า คุณพ่อ
สุเมธ ผู้แทนสังฆมณฑลราชบุรี ติดภารกิจ ส่วนผู้แทน
สังฆมณฑลนครสวรรค์ยังมิได้เสนอมา) ภาพที่ทำ�ให้เรา
มองเห็นการใส่ใจอย่างต่อเนื่องจากคณะนักบวชต่าง ๆ
และฆราวาสคุณพ่อโกลอมมินี ผู้แทนคณะซาเลเซียน
(เป็นผู้แทนสังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ ด้วย) คุณพ่อเคน
ผู้แทนคณะเรแดมตอรีสต์ (คณะพระมหาไถ่) คุณพ่อ
เลออง ผู้แทนคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
คุณพ่อแลส์เซ็นสกี้ ผูแ้ ทนคณะสงฆ์เยสุอติ คุณประเวทย์
วิชชุประภา ผู้แทนสภาฆราวาส
ภาพที่ทำ�ให้เรามองเห็นเรื่องราวในการประชุม 1 เอกสาร “การประชุมจัดตั้งสามเณรใหญ่ ครั้งที่ 1
... ในเรื่องสถานที่ตั้งที่เป็นที่อยู่ในปัจจุบันในที่ดินของ ณ บ้านพักพระสงฆ์ อัสสัมชัญ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถนนเพชรเกษม มีการคาด 1970”
เดาเรื่องราวในอนาคตและตัดพ้อนิดหน่อยว่า “อีกไม่
กี่ปีคงกลายเป็นเมืองไปแล้ว ทางด้านการคมนาคม ทาง
รัฐบาลมีแผนตัดเส้นทางไปมาอีกหลายสาย คงสะดวก
สำ�หรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ   หรือนครปฐม
ที่มาช่วยทำ�การสอน ปัญหาที่สมาชิกบางท่านอยากได้ที่
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ขอบพระคุณพระเจาสำหรับ
แบบอยางชีวติ ของทัง้ สีท่ า นนี้

จงพยายามอยกู บั ทุกคนอยางสงบ พยายามดำรงชีวติ อยอู ยางหมดจด
เพราะไมมใี ครจะเห็นพระเปนเจาไดถา ไมมชี วี ติ เชนนี้ (ฮบ 12:14-15)
ยังระลึกถึงในคำภาวนาเสมอ
เปาโล ละมูล พูลวิทยกิจ จากไปครบ 8 ป วันที่ 28 มีนาคม 2549
มารีอา สำเนียง พูลวิทยกิจ จากไปครบ 3 ป วันที่ 13 ธันวาคม 2553
เทเรซาแหงอาวิลลา วิมล (พูลวิทยกิจ) อยยู นื ยง
จากไปครบ 3 ป วันที่ 10 กุมภาพันธ 2554
ดอมินกิ ซาวีโอ สมเกียรติ พูลวิทยกิจ
จากไปครบ 2 ป วันที่ 20 มิถนุ ายน 2555
จากครอบครัว “พูลวิทยกิจ”

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

ยอแซฟ พวง เชิดเกียรติกำจาย
เกิดใหมในพระเจา
21 มีนาคม 2554
“บุคคลผูใดมีใจออนโยน
ผูนั้นเปนสุขเพราะวาเขาจะไดรับ
แผนดินโลกเปนมรดก”
(มธ 5:5)
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดนักบุญยอแซฟ
อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์
ที่ 15 มีนาคม เวลา
10.30 น. พระสังฆราช
กิตติคณ
ุ ยอแซฟ สังวาลย์
ศุระศรางค์ เป็นประธาน

สังฆมณฑลจันทบุรี
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.
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม
เวลา 10.30 น.
วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

ประธาน (สอบถาม โทร. 08-1834-0074)
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)
วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
(สอบถามคุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้�ำ โทร.08-18407884)

สังฆมณฑลราชบุรี
วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็น
ประธาน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

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
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก
วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ลำ�เลียง จ.ระนอง จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันอังคารที่ 25 มีนาคม เวลา
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม เวลา 10.30 น. 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น ประธาน

ที่นี่มีนัด

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
] 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
]
คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3 อดีต
]

ภราดาและผู้ฝึกหัด) เข้าเงียบประจำ�ปี 2557 ตามวัน
และสถานที่ดังนี้ กลุ่มแรก ที่บ้านเจ้าคณะซอยทองหล่อ
วันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม ลงทะเบียนเวลา
09.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 ค้าง 1 คืน และออกเงียบใน
วันอาทิตย์ กลุ่มที่ 2 ที่เซนต์หลุยส์ธรรมสถานดอยสุเทพ
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 4 เสาร์ที่ 5 ออกเงียบวันที่ 6 เมษายน
ลงทะเบียนที่โรงเรียนมงฟอร์ตเช้า 08.00 น. วันที่ 4
หลั ง อาหารเช้ า จะมี ร ถตู้ บ ริ ก ารส่ ง ขึ้ น บ้ า นบนดอย
เข้าเงียบ โปรดแจ้งได้ที่คุณอนุสรณ์ อานามนารถ โทร.
08-1627-8813 และคุณคมทวน ยันต์เจริญ
] ตารางของ Lectio Divina ค.ศ. 2014 โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด
แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน / วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม /
วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน / วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม /
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
] ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เปิด
อบรมคริ ส ตศาสนธรรมภาคฤดู ร้ อ นตั้ ง แต่ วั น พุ ธ ที่

วัดนักบุญเปาโล บ้านนองรุง อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 เมษายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
ประธาน

สังฆมณฑลนครสวรรค์
วัดนักบุญยอแซฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

= วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันศุกร์ที่ 14

มีนาคม เวลา 17.30 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นประธาน (ทางวัดมีดอกไม้และเทียน
จำ�หน่าย)

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก
และนิตยสารคาทอลิก
“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก
www.udomsarn.com
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401
19 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2014
หากท่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ การอบรม
ติ ด ต่ อ ที่ ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ อ บรมคริ ส ตศาสนธรรม
ระดับชาติ 82 หมู่ 6 ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. 0-24290443, 08-2335-2112 โทรสาร 0-2429-0239
E-mail : nccthailand@gmail.com, www.
thaicatechesis.com/cc/ ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล โทร. 08-1360-8297 คุณนริศรา ปรีเปรม
โทร. 08-9911-1482
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องวัด
น้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ
ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ
pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ
ดร.สุนทรี โคมิน komin.suntree@gmail.com,
08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา
aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 หรือ
คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 089117-9100
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย
ร่วมกับสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำ�ประเทศไทย
ขอเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ครบรอบปีที่ 1 ในสมณสมัย ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2014 เวลา 17.30 น.
ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้

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

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

โดย เงาเทียน
สวัสดีครับ นองๆ เยาวชนที่รัก จากที่พี่ไดบอกถึง
ขาวของงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ที่จะเกิดขึ้นที่
สังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต ระหวางวันที่
10-20 สิ ง หาคม 2014 นี้ ในคอลั ม น เ สี ย งเยาวชน
อุดมสารรายสัปดาห ฉบับที่ 10 แลว
กลุมพระสงฆ นักบวช และนอง ๆ เยาวชนที่เขา
รวมงานวันเยาวชนเอเชียในครั้งนี้ แตละทานก็มีความ
คาดหวังที่เกิดขึ้นในใจมากมาย ตอไปนี้เปนเสียงของ
พวกเขาผานทางขอความถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาหวัง และตัง้ ใจ
อยากให เกิดขึ้ นในการเขารวมงานวันเยาวชนเอเชีย
ในครัง้ นี้
นางสาวพัชดาภา ทนุผล (พิม) วัดแมพระองคอปุ ถัมภ
พนม จ.สุราษฎรธานี กำลังศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร คณะวิทยาการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ
ป 2 สิง่ ทีน่ อ งพิมคาดหวังไว ก็คอื จะไดเห็นวัฒนธรรม
ตาง ๆ ของเยาวชนเกาหลี ความรักใคร กลมเกลียวของ
ชาวบาน เนื่องจากเคยเห็นจากซีรีสวาที่เกาหลีมีชาว
คาทอลิกอยูมาก รวมทั้งไดรูจักพบปะกับเพื่อนเยาวชน
อีกหลายประเทศในเอเชีย และหลังจากที่กลับมาจะ
ชวยเหลืองานพระศาสนจักร ชวยเหลืองานเยาวชนใน
เขตวัดและสังฆมณฑล แบงปนประสบการณทไี่ ดรบั ให
เพื่อนๆ ไดฟง ทั้งในกลุมเยาวชนและนอกกลุม เพื่อ
จะสามารถชวนเพือ่ นๆ เขามาอยใู นกลมุ เยาวชนไดมากขึน้
นางสาวหฤทั ย สว า งงาม (แอม) วั ด แม พ ระ
องคอปุ ถัมภ พนม จ.สุราษฎรธานี คาดหวังไววา จะไดรบั
ประสบการณใหม ๆ จากประเทศเกาหลี ในการรวมคาย
เยาวชน ไดฝก ภาษาเกาหลี ไดพบเพือ่ นใหม ๆ และเมือ่
กลับมา จะนำประสบการณที่ไดรวมคายเยาวชนมา
แบงปนใหบคุ คลอืน่ ไดฟง
ซิสเตอรสายรงุ สระทองเถือ่ น คณะผรู บั ใชดวงหทัย
นิรมลของพระแมมารีย สิง่ ทีค่ าดหวังไวคอื จะมีโอกาส
รวมเปนหนึ่งเดียวกับเยาวชนเอเชีย ในการเรียนรูที่มา
ของความเชือ่ ทีแ่ ตกตางกัน ของแตละประเทศ และฟน ฟู
รื้อฟนความเชื่อใหมีชีวิตชีวา โดยการเปนพยาน การ
แบงปนของกันและกัน และไดเรียนรถู งึ ชีวติ และภารกิจ
พระเยซู โดยทางนักบุญและมรณสักขีแหงเอเชีย มี
โอกาสไดรวมปลุกเราพลังเยาวชน การอยูรวมกัน การ
แลกเปลีย่ น มิตรภาพ เพือ่ สรางแรงบันดาลใจ ทีผ่ ลักดัน
ใหประกาศถึงความรักของพระองคในชีวติ ปจจุบนั มาก
ยิ่งขึ้น และเมื่อกลับมาจะชวยเหลือในดานงานเยาวชน
ของวัด ของคณะ และเยาวชนในโรงเรียน ในสังฆมณฑล
ที่ทำงาน ใหมีความกระตือรือรน มีความเชื่อที่เขมแข็ง
มากขึน้ เปนผนู ำ สรางเยาวชนแกนนำ ทีจ่ ะอุทศิ ตัวและ
กระตือรือรนในการรวมงานพระศาสนจักร สุดความ
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สามารถ
คุ ณ พ อ ดลฐิ ศั ก ดิ์
ฉัตรบรรยงค จิตตาภิบาล
เยาวชน สั ง ฆมณฑล
สุราษฎรธานี คาดหวังวา
จะได เ ห็ น และสั ม ผั ส ถึ ง
ความเชื่ อ ของบรรดา
คริสตชน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนทีร่ ากฐานความเชือ่
ถู ก ปลู ก ฝ ง มาโดยคริ ส ตชนฆราวาสเป น ผู นำ มิ ใ ช
พระสงฆ เติบโต และมัน่ คง จนถึงปจจุบนั นีไ้ ดอยางไร?
ประสบการณครั้งแรกในการเขารวมงานเยาวชนเอเชีย
จะไดศึกษารูปแบบการจัดคายในรูปใหมๆ ที่แตกตาง
ไปจากของสังฆมณฑล จะไดนำมาประยุกตใชในบริบท
ของสังฆมณฑลได และเมือ่ กลับมา ตัง้ ใจจะเปนจิตตาภิบาลเยาวชนของสังฆมณฑลให ดี ที่ สุ ด ตามกำลั ง
ความสามารถของตนเองตอไป
คุณพอชิตชนนทร แสงประดับ จิตตาภิบาลเยาวชน
องคกรพลศีล สังฆมณฑลราชบุรี คาดหวังวาจะไดรับ
ประสบการณใหมจากกิจกรรมในงาน เพือ่ เพิม่ พูนชีวติ
ความเชือ่ ไดรจู กั เพือ่ นเยาวชนในตางประเทศ เพือ่ สงเสริม
ความเชือ่ ความเปนหนึง่ เดียวในพระศาสนจักรคาทอลิก
หลังจากทีก่ ลับมาแลว จะแบงปนประสบการณทไี่ ดรบั
ประยุกตใชกบั งานทีร่ บั ผิดชอบ และสำหรับงานพลศีล
ใหสอดคลองกับสังคมแหงความเชือ่ ในปจจุบนั
คุณพอญาณารณพ มหัตกุล จิตตาภิบาลเยาวชน
สังฆมณฑลอุบลราชธานี คาดหวังวา จะไดรบั จิตตารมณ
ผูอภิบาลเยาวชนเพิ่มมากขึ้น และไดรับประสบการณ
ใหมๆ และจะนำสิง่ ดีๆ ทีไ่ ดรบั มาแบงปนใหกบั เยาวชน
ในสังฆมณฑล นำความรูมาปรับประยุกตในกิจกรรม
อบรมเยาวชน
คุณพอสันติ ปตินิตยนิรันดร (คุณพอเอก) จิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค คาดหวังวาจะได
รับประสบการณ ของความเชือ่ ของคริสตชนในประเทศ
เกาหลี ได แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารทำงานกั บ
เยาวชนประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ไดรบั แรงบันดาลใจใน
การทำงานกับเยาวชนตอไป และเมือ่ กลับมาจะชวยงาน
เยาวชนในสั ง ฆมณฑลอย า งเต็ ม ที่ และแบ ง ป น
ประสบการณที่ไดรับกับเพื่อนสงฆและบรรดาเยาวชน
ในสังฆมณฑล
นางสาวฐิตกิ าญจน ภัทรวรเมธ (งา) เยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค คาดหวั ง ว า จะได แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ รวมทั้งการดำเนินชีวิตคริสตชนรวมกัน
ไดเรียนรูและใกลชิดกับมรณสักขี ตามสักการสถาน
ตางๆ และจะกลับมาชวยเหลืองานพระศาสนจักรดาน
เยาวชน ดานอภิบาลและแพรธรรม
“เยาวชนเอเชีย! จงตื่นเถิด! ความรุงโรจนของ
มรณสักขีกำลังทอแสงมายังเธอ!”
“เราเชื่อวา ถาเราตายพรอมกับพระคริสตเจาแลว
เราก็จะมีชวี ติ พรอมกับพระองคดว ย” (รม 6:8)
พบกันใหม ฉบับหนานะครับ

คำสอน 5 นาที

หนา 17

(ตอจากหนา 10)

แสงธรรม
6. Bibilo drama สมาชิกพยายามจัดอบรมพระ
คัมภีรด า นนีแ้ กคณะครู และเราจัดแลกเปลีย่ นประสบการณดา นนี้ วันที่ 7-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
7. โครงการมารานาธา คุณพอเอนก นามวงษ และ
คณะจัดกิจกรรมพัฒนาความเชือ่ ดานพระวาจาและการ
ภาวนาแกคริสตชนผสู นใจ ในวันศุกร – อาทิตย สัปดาห
สุดทายของเดือน ณ ศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี มีผูเขา
รวมกิจกรรม 40-80 คน (www.kamsonchan.org)
8. ศูนยคำสอนสังฆมณฑลนครสวรรค คุณพอศิรชิ าญ
เอียงผาสุก ไดตงั้ ศูนยคำสอนและศาสนภัณฑของเขต 1
อยดู า นหนาอาสนวิหารนักบุญอันนา ติดถนนสวรรควถิ ี
อ.เมือง จ.นครสวรรค ซึ่งมีพิธีเสกอาคารในวันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2557
9. ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 โอกาส
ปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย เราตั้งใจจะจัดชุมนุมครู
คำสอนระดับชาติ วันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ปหนา) ทีส่ กั การสถานบานสองคอน จ.มุกดาหาร
เราไดไปเยี่ยมนักศึกษาที่ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม (NCC) ถวายมิสซา และรับประทานอาหารเย็น
ดวยกัน เย็นวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
การรวมมือกันระหวางสมาชิกผูรวมงานเปนสิ่ง
สำคัญ เพือ่ รวมงานและชวยเหลือใหไปในทิศทางแผน
อภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

ครอบครัว “ตัง้ สัจจธรรม” ทำบุญ
อุทิศใหวิญญาณในไฟชำระ
200 บาท
คุณสำอางค เรืองพงษ ทำบุญ
100 บาท
คุณสอาด สกุลทอง ทำบุญ
200 บาท
คุณหมอประสิทธิ์ - คุณลัดดา จันทราทิพย ทำบุญ
เพือ่ อุทศิ ใหมารีอา เทเรซา สิทธิดา จันทราทิพย
2,000 บาท
คุณโอภาส - คุณโสรยา สุขสกุล
ทำบุญ
200 บาท
สำหรั บ ท า นที่ ป ระสงค จ ะสมทบกองทุ น ฯ
โปรดสงธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิ ส เตอร ศั ก ดิ์ ศ รี
งามวงศ ” ป.ณ. ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 เช็คสั่งจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่ อ บั ญ ชี “กองทุ น การพิ ม พ
สร า งสรรค ” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 186-2-01976-5
หมายเหตุ : เมือ่ ทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร 0-2681-5401 เพือ่ จะไดจดั สงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

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

หน้า 18 ปีที่ 38 ฉบับที่ 12 ประจำ�วันที่ 16-22 มีนาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

การมีอยู่ของพระองค์

คือการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของเรา
เวลาที่ผมดูหนังผมชอบศึกษาพล็อตเรื่อง
มีภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่องที่งานโปรดักชั่นถึงขนาดห่วยขั้นเทพ แต่
เนือ้ หากลับเรียกศรัทธาคืนกลับมาได้ มีผนู้ ยิ มภาพยนตร์บางจำ�พวกเสาะแสวงหา
ความใหม่ ความล้ำ�  บางคนเสาะแสวงหาความมันส์ พาพวกเขาออกไปจากวง
โคจรชีวิตประจำ�วัน ผมเป็นพวกบ้าพล็อต
ผมไล่ ส ายตาไปตามชื่ อ ภาพยนตร์ ตั ว อย่ า งเหล่ า นั้ น เกิ ด สะดุ ด เข้ า
เต็มรักกับชื่อภาพยนตร์ “God’s Not Dead” (พระเจ้ายังไม่ตาย) มันเป็น
คำ�จากนักปรัชญาที่ทุกคนจดจำ�ชื่อเขาไม่ลืม นิเช่ มันเข้าสู่โลกภาพยนตร์เมื่อ
เรื่องราวพูดถึงอาจารย์หนุ่มผู้สอนวิชาปรัชญาและเชื่ออย่างแน่วแน่เช่นนั้นว่า
“พระเจ้าตายแล้ว” ทุกห้องและเวที อาจารย์ท่านนี้ไม่เคยพลาดเป้า แต่เมื่อพบ
ลูกศิษย์หนุ่มผู้เชื่อว่า พระเจ้าไม่ได้จากไปไหน บทพิสูจน์ของความเชื่อของคน
ทั้งสอง ในขณะที่คนไม่เชื่อพระเจ้าถูกทดสอบ คนที่เชื่อพระเจ้าก็ถูกทดสอบ
ไม่แพ้กัน
“อิโล อิโล เต็มไปด้วยรัก” ภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงสังคมใน
เมืองที่เจริญเทียบเท่ายุโรป อย่างสิงคโปร์ สภาพชีวิตเล็ก ๆ ของครอบครัวที่
ได้รับผลกระทบจากระบบชีวิตและการทำ�ธุรกิจที่ไม่สามารถไปต่อ ทั้งคู่มีลูก
กำ�ลังจะโตเป็นหนุ่มและกำ�ลังคลอดอีกหนึ่งชีวิต การจ้างพี่เลี้ยงช่วยให้ใช้ชีวิต
ง่ายขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือ ความผูกพันของพ่อแม่ลูก เพราะลูกใกล้ชิดพี่เลี้ยง
จากความไม่ชอบกลายมาเป็นความรัก ผูกพันหลังจากพิสูจน์ด้วยเวลาและความ
จริงใจ คนรับใช้ก็ยังเป็นคนรับใช้ เจ้านายก็ยังเป็นเจ้านาย วันหนึ่งที่ต้องเลือก
จึงเก็บไว้ วันหนึ่งที่ไม่อยากเก็บจึงพร้อมจะตัดได้ แต่เด็กไม่รู้สึกแบบนั้น หัวใจ
ของพีเ่ ลีย้ งกับเด็กคนนัน้ ผูกพันกันแล้ว แม้วา่ ชีวติ จริงจะต้องแยกทางกันในทีส่ ดุ
เมื่อนายไม่มีเงินจ้างและคนใช้ก็ไม่จำ�เป็นต้องทำ�งานให้ฟรี
พี่เลี้ยงในเรื่องเป็นสาวใช้ชาวฟิลิปปินส์ ผมเคยสัมผัสและรับชมข้อมูล
แบบนี้ตอนที่อยู่ฟิลิปปินส์ว่านี่คือรายได้หลักเข้าประเทศกันเลย
สาวใช้จาก
ฟิลิปปินส์ เกรดและเงินเดือนขึ้นอยู่กับประเทศ ชีวิตเสี่ยงอยู่บนปัญหามากมาย
แต่จะทำ�อย่างไรได้ ทางออกแบบนี้อาจจะดีกว่า แต่คนเหล่านี้พกศรัทธาไป
ด้วย ในฉากหนึ่งของเรื่องนี้ เป็นฉากที่ชาวฟิลิปปินส์พบกันในต่างแดน เขาเห็น
สายประคำ�ในมือของตัวเอก “เธอนำ�มันมาด้วยหรือ” หญิงอีกคนหนึ่งถามตัว
ละครเอกของเรา “ใช่ ฉัน
เอามา” นักแสดงหญิง
ตัวเอกตอบ “เธอเก็บไป
เลย มันไม่มีประโยชน์
หรอก ชีวิตความเป็นอยู่
ทีน่ ่ี เราต้องการเงินมากกว่า
สายประคำ�” สำ�หรับผม
มันเป็นฉากที่มีพลัง
มีฉากจากชีวิต
จริงอีกฉากคือ ผมได้รับ
จดหมายจากอาราม
คาร์แมล สามพราน ผม
อยากนำ � บางตอนมาให้
ผู้อ่านได้อ่านกัน
“จากอาราม
คาร์แมล สามพราน ขอ
ม า จ่ า ย ค่ า ห นั ง สื อ
อุดมสาร (2 เล่ม)

อุดมศานต์ (2 เล่ม) ตลอด 1 ปี เป็นจำ�นวนเงิน 5,000 บาท ที่เหลือจาก
ค่าหนังสือ ลูกขอร่วมทำ�บุญช่วยการพิมพ์ด้วยค่ะ
ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพรคุณพ่อ และกิจการงานของคุณพ่อให้
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทุก ๆ วัน และตลอดไปค่ะ และขอบคุณคุณพ่อ
ที่ได้พยายามให้หนังสืออุดมสารทั้ง 2 ให้เป็นหนังสือที่น่าอ่าน และเกิด
ประโยชน์แก่วิญญาณมากยิ่งขึ้น....”
พระเป็นเจ้าไม่ได้ตายจากเราไปไหน พระองค์ยังอยู่กับเรา สำ�คัญอาจ
อยู่ที่ว่าเมื่อถูกท้าทายเราละทิ้งศรัทธา หรือเป็นโอกาสแห่งการเติมศรัทธาให้
เข้มแข็ง จดหมายเล็ก ๆ เขียนด้วยลายมือเรียบง่าย แต่สร้างพลังให้กับผมและ
ทีมงานขึน้ ทันตา เพราะมันแสดงออกถึงการให้ทม่ี ากกว่าคำ�ว่าตามความยุตธิ รรม
คำ�ชื่นชมที่เหมือนสมมุติฐานที่เราตั้งไว้เวลาทำ�งาน คือพัฒนาให้ดีขึ้น ขอบคุณ
ที่มันยังประโยชน์แก่วิญญาณ เพราะมันทำ�ให้เราย้อนกลับไปคิดได้ว่า พระเจ้า
ตายแล้ว เพราะมนุษย์ทำ�ให้พระองค์จากไปต่างหาก การมีอยู่ของพระองค์คือ
การแสดงตนเป็นประจักษ์พยานของเรา
บรรณาธิการบริหาร
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“ประชุม”

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และคุณพ่อเสนอ ดำ�เนินสดวก เลขาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์
2014 ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชั้น 10 เพื่อสรุป
การดำ�เนินงานศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 32/2013 มีผู้เข้าร่วม 7
สังฆมณฑล จำ�นวน 17 คน และได้มีการเตรียมงานอบรมหลักสูตรผู้นำ�ศาสนสัมพันธ์ รุ่นที่ 16/2014 ในวันที่ 21-24 เมษายน 2014 ที่บ้านผู้หว่าน และ
วางแผนการจัดงานศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 33/2014 ซึ่งเจ้าภาพด้าน
สถานที่ได้แก่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นการปูพื้นศาสนสัมพันธ์ให้จับต้องได้
เป็นจริงได้ และขยายผลเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
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“นายกสมาคมคาทอลิกฯ”

คุณยรรยง คุโรวาท นายกรักษาการ
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย มอบดอกไม้ให้แด่คุณจิตรา แท่นชวาล ซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ สมัยที่ 29 เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2014 หลังจากคุณศิริโรจน์ ชาวปากน้�ำ ได้เสียชีวิต

“สัมมนาบุคลากร”

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์
เลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
ปิดการสัมมนาผูร้ ว่ มงานอภิบาล
สำ�นักงานสภาพระสังฆราชฯ
หัวข้อ “คุณค่าของตน ในองค์กรของเรา”
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2014
ทีภ่ ไู อยรารีสอร์ท จ.นครนายก

“ค่ายสัมผัสชีวิต”

ศูนย์ประสานงานนิสติ นักศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทยได้จัดค่าย “เช้านี้...ที่วังน้�ำ เขียว” ระหว่างวันที่
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2014 ที่ไร่วนานุรักษ์ อ.วังน้�ำ เขียว
จ.นครราชสีมา เพื่อนๆ นักศึกษาได้ไปสัมผัสชีวิตที่แหล่งรวมขยะ
และที่สวนลุงโชค จากนั้นจึงได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับความคุ้มค่า
ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ และตระหนักร่วมกันว่าธรรมชาติ
เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าที่พระองค์ทรงฝากให้เราดูแล บรรยากาศ
ในค่ายเต็มไปด้วยมิตรภาพและความสนุกสนาน
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร
เปาลา ซีอาบัตตินี เห็นว่าใกล้เทศกาลคาร์นิวัล จึงแต่งตัวลูกชาย ดานิเอล
ลี เดอ ซางติส อายุ 19 เดือน ให้เป็นโป๊ปน้อย มาร่วมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา
ไม่ผิดหวัง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอุ้มและอวยพรหนูน้อยแต่หนู
น้อยตกใจพวกผู้ใหญ่ที่มาอุ้มไปจากแม่จึงร้องไห้ใหญ่เลย

ตอนที่ 32
รักพระ
ถึงครา
รักของสูง

อย่างไร

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

อยากเป็นคนโปรด อยากเป็นคนใกล้ชิด อยากให้พระรักเรา เอ๊ะ! ทำ�

“มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงบอกท่านไว้แล้วว่าอะไรดี และพระ
ยาห์เวห์ทรงประสงค์สิ่งใดจากท่าน คือให้ท่านปฏิบัติความยุติธรรมและรัก
ความดีงาม และดำ�เนินชีิวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (ประกาศก
มีคาร์ 6:8)
“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์
เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมี
ชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 3:16)
“พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจา
ของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหา
เขา จะทรงพำ�นักอยู่กับเขา”(ยอห์น 14:23)
ซื่อสัตย์ต่อคำ�สั่งสอนของพระเยซู เป็นคำ�ตอบสุดท้าย เมื่อคราถามหา
ว่าพระรักเราอย่างไร?

