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“ฉลองวัด”

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี วันที่
25 มกราคม 2014

“ฉลองวัด”

“ฉลองวัด”

“ฉลองวัด”

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู โนนหนามแท่ง อ.เสนางคนิคม
จ.อำ�นาจเจริญ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพ
มหานคร วันที่ 31 มกราคม 2014

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี
บูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2014

“ฉลองวัด”

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี
บูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี และเสกอาคาร
อเนกประสงค์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014
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หน้า 3

ราวของพระองค์ในรอบปีไว้คร่าว ๆ ว่า
ในวันที่ 13 มีนาคม วันที่พระองค์ได้รับเลือก
ให้เป็นพระสันตะปาปา พระสังฆราชแห่งโรม พระองค์
เริ่มด้วยการเชิญชวนให้พวกเราสวดภาวนาให้พระองค์
ก่ อ นที่ พ ระองค์ จ ะสวดภาวนาเพื่ อ ประชาชนตาม
ธรรมเนียม
ในวันที่ 14 มีนาคม หลังจากเป็นพระ
สั น ตะปาปาแล้ ว พระองค์ ไ ม่ ท รงย้ า ยที่ พั ก ไปอยู่ ใ น
สถานที่สำ�หรับพระสันตะปาปา แต่เลือกที่จะพักที่บ้าน
ซานตามาร์ธาเหมือนเดิม เป็นภาพแห่งชีวิตสมถะ ที่
ชะงักโลกภาพต้น ๆ

1 ปีแห่งสมณสมัย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เช้าวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.  2014
ผมมาถึงประเทศอิตาลีแต่เช้าตรู่ การประชุมซิกนิส
เวิลด์ คอนเกรส กำ�ลังจะเริ่มขึ้นในวันถัดไป คนที่กรุงโรม
บอกว่าอากาศไม่ค่อยดี ฝนตกตลอด เพิ่งมีวันนี้แหละ
ทีเ่ หมือนว่าแสงแดดเริม่ กลับมา ฝนทีก่ รุงโรมตก ๆ หยุด ๆ
แต่ก็สร้างความเหน็บหนาวสำ�หรับชีวิตคนเอเชียอย่าง
เราได้ ผมเข้าที่พักพร้อมกับการบริการอย่างพิเศษจาก
คนไทยในโรม ผมตั้งใจว่าวันอาทิตย์แบบนี้ตอนเที่ยง
เราน่าจะอยู่หน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร เพราะ
พระสั น ตะปาปาจะออกมาเป็ น ประธานนำ � สวดบท
ทูตสวรรค์แจ้งข่าวและพบปะกับประชาชน ผมอยากไป
ชมพระพักตร์พระองค์แบบตัวเป็น ๆ ผมอยากสัมผัส
ว่ า รั ง สี แ บบไหนและชี วิ ต เช่ น ไรถึ ง มี แรงโน้ ม ถ่ ว งให้
คนอยากมาพบพระองค์เพิ่มขึ้น เข้าวัดมากขึ้น สื่อ
ต่าง ๆ แย่งกันสัมภาษณ์น�ำ ภาพของพระองค์ไปขึ้นปก
ไม่เฉพาะแต่สื่อคาทอลิกหรือนิตยสารเพื่อความดีงาม
คุ ณ ธรรมแต่ ห ลากหลายเรื่ อ งราวนิ ต ยสารชื่ อ ดั ง และ
ทรงอิทธิพลระดับโลกถึงขนาดยอมให้พระองค์ขึ้นปก
เป็นบุคคลแห่งปี รางวัลใหญ่บางสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับพระองค์ติดโพล์ พระองค์ทำ�ให้เราประหลาดใจ
เสมอ ๆ จนบางคนถึงกลับเรียกพระองค์ว่า “PAPA
Francesco A man who is changing”
(บุคคลผู้กำ�ลังเปลี่ยนแปลงโลก)

ในวันที่ 23 มีนาคม พระองค์เสด็จไปเยี่ยม
เยือนสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่
16 ที่ Castel  Gandolfo (พระราชวังฤดูร้อน
กัสแตล กันดอลโฟ) เป็นภาพการพบกันของสอง
พระสันตะปาปาที่คนในยุคเราได้พบเห็น พระองค์เชิญ
ชวนกันสวดภาวนา เป็นภาพแห่งศรัทธาของคนสอง
คนที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ�แห่งจิตวิญญาณที่แท้
จริง

นิตยสาร IL MIO PAPA ฉบับปฐมฤกษ์วางแผง
ใกล้ๆ วันครบ 1 ปีของการเป็นพระสันตะปาปาของ
พระองค์
วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 เมื่อสิ้นเสียง
ประกาศ HABEMUS PAPAM เรามีพระสันตะปาปา
แล้ว ชายร่างใหญ่ดูท่าทางใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อายุ 77
ชันษา เสด็จออกมาพร้อมกับเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่ว
มหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งต่อมาเราเรียกเขาว่าสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส
สื่ อ ของวาติ กั น
ร า ย ง า น ว่ า จ ะ มี
นิ ต ยสารเล่ ม หนึ่ ง
ที่ ว่ า ด้ ว ย พ ร ะ
สั น ตะปาปาอย่ า ง
เดียวเลย วางแผง
ทุก ๆ สัปดาห์ใน
ร า ค า ถู ก ม า ก คื อ
.50 ยูโร ในชื่อ IL
Mio PAPA   (พระ
สั น ต ะ ป า ป า บิ ด า
ของเรา) นิตยสาร
เล่ ม นี้ ไ ด้ ส รุ ป เรื่ อ ง

(อ่านต่อหน้า 4)
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1 ปีแห่งสมณสมัย (ต่อจากหน้า 3)
ในวันที่ 8 กรกฎาคม พระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยม
ผู้อพยพทางทะเลที่ Lampedusa  พระองค์ไม่ทรง
ทอดทิ้งผู้ถูกทอดทิ้งเหล่านั้น

ในระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม สมเด็จ
พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส เสด็ จ ไปร่ ว มงานเยาวชนโลก
ครั้งที่ 28 ที่นครริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล
นับเป็นการเดินทางออกนอกยุโรปเป็นครั้งแรกของ
พระองค์ตั้งแต่เข้ารับตำ�แหน่งพระสังฆราชแห่งโรม
ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก
“จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์
ติดตามเรา” เป็นหัวข้อของงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 28
RIO  2013 ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ในนครริโอ เด จาเน
โร ทุกหนแห่งที่พระองค์เสด็จเยือนจะมีบรรดาเยาวชน
และผู้คนมากมายเฝ้ารอชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น
โดยจำ�นวนเยาวชนและผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้มีมากกว่า 3
ล้านคน
ในวันที่ 29 สิงหาคม พระองค์ทรงแสดงความ
สนใจและให้ความสำ�คัญกับบรรดาเด็กเยาวชน และการ
สื่อสารสมัยใหม่ด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์
มือถือกับบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนแบบ SELFIE
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ภาพของชายอายุ 53 ความรักแด่ทุกคนอย่างไม่เลือกว่าเขาจะเป็นใครอย่าง
ปี ที่ มี ผิ ว หนั ง ตะปุ่ ม ตะป่ำ � ซึ่ ง พระองค์ ท รงจุ ม พิ ต ด้ ว ย แท้จริง
ความรักและเมตตา ก็ได้ใจมวลประชาชนที่พบเห็นภาพ
ในวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2014 ทรงโปรดศีล
แห่งการมีจิตใจเมตตาสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก โดย ล้างบาปทารกทีเ่ กิดใหม่ 32 คน ฯลฯ
มิทรงรังเกียจแต่อย่างใด พระองค์ทรงออกไปแจกจ่าย

ในวันที่ 26 ตุลาคม ภาพเด็กที่มานั่งบนเก้าอี้
ของพระองค์ในโอกาสงานฉลองวันครอบครัวกว่า 20
นาทีที่พระองค์ถูกรบกวนแต่พระองค์กลับไม่มีอาการ
รำ � คาญเด็ ก คนนั้ น แต่ อ ย่ า งใดมี แ ต่ อ ย่ า งเดี ย วคื อ ให้
โอกาสและให้เวลาแห่งความรัก

พระองค์ ยั ง ทรงกระทำ � ภารกิ จ อี ก มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำ�ถามสื่อมวลชนในสิ่งที่เขาสงสัย
พระองค์ทรงเขียนจดหมายไปหาบางคนด้วยพระองค์
เอง ทรงเทศน์อย่างเรียบง่ายสม่ำ�เสมอ มีบทสอนในเชิง
เปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิ้วทั้ง 5 หรือเรื่องกล่อง
ยา ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อคิดให้กับทุกคนทุกวัยทุก
กระแสเรียก ทรงเชิญชวนให้เราสวดภาวนาเสมอ ๆ เพื่อ
สันติสุขและคำ�ภาวนาที่พลิกโลกคือการเชิญชวนให้สวด
(อ่านต่อหน้า 7)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 12

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสกับพระสงฆ์ของกรุงโรมว่า
พวกคุณพ่อจบวันกับพระเจ้า
หรือกับโทรทัศน์

6 มีนาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) l เ ช้ า วั น
พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม เต็มไปด้วยข้อคิด การกลับมา
พบเจอ รอยยิม้ และการคาดคอยจากพระสงฆ์ของกรุงโรม
ขณะที่ พ วกท่ า นกำ � ลั ง รอคอยจะได้ พ บพระอั ค รสั ง ฆราชของพวกท่าน นั่นคือ“องค์พระสันตะปาปา” นับเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ในกรุงโรมหลังจากทำ�พิธี
โรยเถ้าให้สัตบุรุษในวันพุธรับเถ้าเข้าสู่เทศกาลมหาพรต
แล้ว วันรุ่งขึ้นบรรดาคุณพ่อของอัครสังฆมณฑลโรมจะ
เข้าพบพระอัครสังฆราชของพวกท่านซึ่งก็คือสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสนั่นเอง เพื่อขอพรในเทศกาล
มหาพรตและรับฟังโอวาทจากพระองค์ท่าน
l
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้อนรับบรรดาคุณพ่อ
ในห้องประชุมเปาโล ที่ 6 พระองค์ตรัสเกี่ยวกับความ
เมตตาและการให้อภัย ว่าพระสงฆ์ต้องมีความเมตตา
ให้ แ ก่ สั ต บุ รุ ษ อยู่ เ สมอโดยพระองค์ ท รงบอกเล่ า เรื่ อ ง
ส่วนตัวออกมาอย่างกันเองว่าสมัยที่พระองค์ยังอยู่ที่
กรุงบัวโนสไอเรส พระองค์ทรงเก็บไม้กางเขนไว้ใกล้
บริเวณหัวใจ มันเคยเป็นของพระสงฆ์ชาวอาร์เจนตินา
ผู้มีชื่อเสียงในเรื่องการโปรดศีลอภัยบาปนำ�ความเมตตา
ของพระเจ้ามาให้แก่ผู้คนจำ�นวนมาก ซึ่งรวมทั้งสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ช่วงระหว่างเสด็จ
เยือนประเทศอาร์เจนตินาก็ขอรับศีลอภัยบาปจากท่าน
ทรงเล่าอย่างมีชีวิตชีวาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ฟังว่า
พระองค์ทรงขโมยหยิบกางเขนมาจากสายประคำ�ของ
คุณพ่อองค์นั้นแต่ก็เพื่อจุดประสงค์ที่ดี

สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา
ฟรังซิส
“ทันใด ความเป็น
ขโมยที่ซ่อนอยู่ในตัวทุก คน
ก็โผล่ออกมา ขณะที่พ่อวาง
ดอกไม้ลงในโลงศพ   พ่อได้
หยิบไม้กางเขนจากสายประคำ�
ขึ้นมา ขนาดประมาณนี้ พ่อ
ดึงขึ้นเบาๆ แล้วถอดออกมา
ในเวลานั้ น พ่ อ มองไปยั ง
คุ ณ พ่ อ ผู้ น อนอยู่ ใ นโลงศพ
และกล่าวว่า ‘โปรดมอบความเมตตาที่คุณพ่อมีในชีวิต
ของคุณพ่อสักครึ่งหนึ่งให้แก่ผม’ พ่อรู้สึกเข้มแข็ง   มี
กำ�ลังใจที่จะทำ�งานเมตตาและสวดภาวนา   พ่อเก็บไม้กางเขนไว้ในกระเป๋าเสื้อ แต่เสื้อของพระสันตะปาปาไม่มี
กระเป๋า ใช่มั้ย? แต่พ่อจะนำ�ไม้กางเขนนี้ติดตัวไป
กับพ่อเสมอในถุงผ้าเล็กๆ ที่พ่อห้อยคออยู่นับแต่วันนั้น
เป็นต้นมา จนบัดนี้ พ่อก็ยังเก็บไม้กางเขนนี้ไว้กับตัวพ่อ
เสมอและเมือ่ ใดทีพ่ อ่ มีความคิดในแง่ลบกับใคร   มือของ
พ่อจะเลื่อนมาตรงนี้เพื่อสัมผัสไม้กางเขนและรู้สึกได้ถึง
พระหรรษทาน และไม่โกรธตอบคน ๆ นั้น...มันทำ�ให้
พ่อรู้สึกดีมาก ที่ได้เห็นว่ามีพระสงฆ์ที่ดีคนหนึ่งได้มอบ
แบบอย่างแห่งความเมตตาที่พระสงฆ์คนหนึ่งควรจะได้

กระทำ�ต่อสัตบุรุษ”
l สมเด็จพระสันตะปาปายังคงตอบคำ�ถามบรรดาคุณพ่อ
เป็นข้อแนะนำ�ต่างๆ    มีอยู่ตอนหนึ่งขณะสวดภาวนา
เนื้อหาคำ�สวดเป็นคำ�ตอบถึงคุณพ่อบางคนก็เลยทำ�ให้
ที่ประชุมได้หัวเราะและพระสันตะปาปาก็เลยหยิบยกมา
สร้างบรรยากาศกันเองกับบรรดาคุณพ่อ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“ตอนกลางคืนลูกจบวันอย่างไร? กับองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าหรือกับโทรทัศน์? (มีเสียงหัวเราะคิกคักกันใน
หมู่ที่ประชุม)..พ่อเห็นหลายคนในหมู่ลูกหัวเราะ พ่อก็
เลยพลอยหัวเราะไปด้วย”
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงแสดงความร่วม
เป็นหนึ่งเดียวกับพระสงฆ์หลายองค์ที่ถูกกล่าวหาว่า
ล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ ศาลพบว่าผู้กล่าวหาได้กล่าว
เท็จและผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ก�ำ ลังถูกคุมขังอยู่
l

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“พ่ อ ต้ อ งการพู ด อย่ า งสาธารณะว่ า พ่ อ
สนับสนุนสมณะ เพราะว่าในกรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่
7, 8 หรือ 15 คน    แต่เป็นฐานันดรศักดิ์สงฆ์ทั้งครบ
ในนามของ 7, 8, 15 คนนั้น”
l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงย้ำ�ว่าพระศาสน-

จักรควรดำ�เนินไปท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความเมตตา
และนั่นพระศาสนจักรจะเป็นเหมือน “โรงพยาบาล
กลางแจ้ง” จะไม่ใช่รอให้คนป่วยร้องหาแพทย์ แต่กลาย
เป็นว่า พระศาสนจักรควรจะออกไปแสวงหาผูบ้ าดเจ็บ
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คุยกันเจ็ดวันหน

ที่เคยพูดกันว่าความลับไม่มีในโลก
ก่อนนี้กว่าความลับจะรั่วไหลไปถึงใครต่อใคร
ต้องใช้เวลาต้องเกิดสถานการณ์ต้องมีความบังเอิญ
ก็อย่างที่พูดกันเชิงทีเล่นทีจริงว่า
ความลับคือข้อมูลที่บอกต่อเป็นความลับ...ทีละคน
จะว่าไปแล้วอะไรที่ลับมักกระตุ้นต่อมความอยากรู้
บ.สันติสุข
ยิ่งกว่านั้นอะไรที่เป็นเรื่องลับมักจะเป็นในเชิงลบ
เรื่องลบเรื่องไม่ดีเรื่องผิดใครก็อยากรู้ใครก็สนใจ www.salit.org
รู้ไม่พอยังต้องนำ�มาใช้เป็นอาหารปากพูดคุยนินทาซุบซิบ
เรื่องดีเรื่องสร้างสรรค์เรื่องน่าชื่นชมพูดคุยกันได้ไม่นาน
คุยกันสักพักก็เบื่อก็เลิกรากันไป
แต่หากเป็นเรื่องแย่ๆ มักจะคุยกันมันปากไม่รู้จบ
คุยไม่พอยังต้องใส่อารมณ์ร่วมเกาะกลุ่มเหนียวแน่น
ข้อมูลธรรมดาที่ได้ยินคนมักสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง
แต่พอยืนยันว่ามันเป็นความลับสุดยอด
เท่านั้นแหละกลายเป็นข้อมูลที่น่ารู้น่าติดตามเป็นที่สุด
แต่ทุกวันนี้คงต้องพูดใหม่ว่าความลับไม่เหลือในโลก
แม้ไม่อยากก็ต้องมารับรู้รับเห็น
ก่อนนี้เพื่อจะรู้เห็นในพฤติกรรมผู้คน
ต้องอยู่ที่นั่นในเวลานั้นเดี๋ยวนั้นจะด้วยตั้งใจหรือด้วยบังเอิญ
แต่เดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดทั่วไปหมด
ไม่มีคนเห็นไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีใครสนใจ
กล้องทำ�หน้าที่ของมันได้ตลอด
ยกเว้นจะมีคนจงใจปกปิดหรือตั้งใจทำ�ให้กล้องเสีย
ก่อนนี้ต้องสะพายกล้องตัวใหญ่ตัวเล็กติดตัวเก็บภาพเด็ด
ยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงคนสำ�คัญยิ่งต้องตามไล่ล่าเก็บภาพ
ต้องคอยแอบคอยซุ่มตัวคอยหูไวตาไวเสี่ยงได้ทุกสถานการณ์
แต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเป็นได้ทั้งกล้องภาพกล้องวิดีโอ
แทบไม่มีใครหลุดรอดปลอดภัยเป็นสัดส่วนได้อีกต่อไป
ในแง่หนึ่งจะทำ�ให้ระแวดระวังทำ�ตัวให้สอดคล้องกับที่เป็นที่อยากเป็น
จะทำ�อะไรจะไปที่ไหนจะพบปะใครก็พึงทำ�ด้วยสติ
มีอะไรหลุดไปก็ยากจะเอากลับยากจะเก็บคืนมา
ก่อนนี้คำ�พูดคำ�จาที่หลุดปากกระจายรวดเร็วยิ่งกว่าม้าฝีเท้าไว
แต่เดี๋ยวนี้แค่แชร์เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์คกดปุ๊บถึงปั๊บ
ว่อนไปทั่วก่อนจะถอนนิ้วจากปุ่มกดด้วยซ้ำ�ไป
ยังไม่ทันไรก็รู้กันทั้งบ้านโจษขานกันทั้งเมืองแล้ว
ที่แย่กว่านั้น
ความลับที่คนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นฝ่ายเปิดเผย
ทั้งๆ ที่น่าจะเป็นความลับของตนกับอีกฝ่าย
ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
อย่างเรื่องความรักความชอบความผูกพัน
ที่แอบคบแอบชื่นชมแอบรักแอบดูใจกันมาเป็นปี
ซึ่งโดยธรรมชาติแห่งความรักเป็นเรื่องตัวต่อตัว
แต่แล้วจู่ๆ ก็ยกขึ้นฟ้องร้องประจานต่อว่าต่อขานกันทั้งเน็ตเวิร์ค
เหมือนกับเกลียดชังเคียดแค้นฉุนเฉียวกันมาเป็นเนิ่นเป็นนาน
ใครที่รับรู้ก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่ารักกันจริงแค่ไหน
หรือเป็นแค่ชื่นชอบแค่ต้องการครอบครองแค่หวงแหน
พอไม่ได้ดั่งใจจากที่รักกลับกลายเกลียดได้ขนาดนี้
ที่คิดว่ารักคงไม่ใช่แล้ว
หากเคยชื่นชอบชื่นชมรักใคร่กันจริงพอความรู้สึกจืดจางไป
ก็คงไม่ถึงขนาดประกาศตนเป็นอริเคียดแค้นมุ่งทำ�ร้ายทำ�ลายกันแบบนี้
เพราะความรู้สึกตรงข้ามกับรักคือเลิกรัก
หาใช่ตรงข้ามกับรักคือเกลียดไม่
อย่างน้อยความรู้สึกดีๆ ตอนที่รักกันก็น่าจะยังอยู่
หากรักกันจริง

เปิดใจรับพระเจ้า แล้วใจท่านจะเปี่ยมด้วยความรัก
“องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่เพียงพระองค์เดียว” (มาระโก 12:29-30)
“ปกป้องชายหญิงทุกคน มองดูพวกเขาด้วยความอ่อนโยนและ
ความรัก เหล่านี้คือการเปิดขอบฟ้าแห่งความหวังใหม่” นี่คือพระวาจาเปิด
ยุคใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งโลกควรรับฟัง อีกสองสาม
วันต่อมามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเด็กกำ�พร้าชาวซีเรียที่แบกปืนและ
ขว้างระเบิด เขากล่าวว่าวันหนึ่งเขาหวังว่าจะได้ถูกจูบโดยลูกระเบิด เขาได้
เห็นสิ่งที่เด็กๆ ไม่ควรจะเห็น และพวกเขาควรได้รับการปกป้องไม่ให้เขาต้อง
เผชิญในชีวิต สายตาของเขาไร้ซึ่งความสุขและความหวัง
คัมภีราจารย์ผู้หนึ่งทูลถามพระเยซูเจ้าว่า พระบัญญัติประการใด
สำ�คัญที่สุด พระเยซูเจ้าทรงสรุปให้เขาฟังว่า “จงรักพระเจ้าและจงรักเพื่อน
มนุษย์” คงจะเป็นวิธีที่พระเยซูเจ้าตรัสที่เป็นเหตุให้คัมภีราจารย์ผู้นั้นตอบด้วย
ความรู้สึกของตัวเขาเอง เมื่อเขากล่าวว่าความรักสำ�คัญกว่าเครื่องบูชาก็เพราะ
ว่าเชื่อเช่นนั้นจริงๆ ด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า เขาอยู่ไม่ไกลจาก
พระอาณาจักรของพระเจ้า หมายความว่าเขาได้พบกับความหมายที่แท้จริง
แล้ว
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เคยทำ�ให้สลัมที่บัวโนสไอเรสเปลี่ยน
โฉมไป เพียงเพราะพระองค์ให้คนที่อาศัยอยู่ในสลัมรู้ว่าพระองค์รักพวกเขา
พวกเขามิได้อยู่โดดเดี่ยว แม้ว่าพวกเขาจะยากจนและถูกข่มเหงรังแก หัวใจที่
แข็งกระด้างของเด็กกำ�พร้าชาวซีเรียเกิดขึ้นเพราะเขาสูญเสียบิดาและมารดา
ท่ามกลางความรุนแรง เขาไม่รู้สึกว่ามีใครรักเขา ตามธรรมดาคนทั่วไปสามารถ
อดทนกับความยากลำ�บากได้ หากเขามีความรักสนับสนุน ความรักก่อให้เกิด
ความหวัง เราสามารถนำ�ความรักและความหวังไปมอบให้แก่ผู้อื่นได้ หาก
หัวใจของเราเปิดรับพระเจ้าและเปี่ยมด้วยความรัก
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก โปรดเสด็จเข้ามาในดวงใจของลูก
และได้ทรงโปรดให้ลูกสามารถแบกพระองค์ไปมอบให้แก่ทุกคนที่ลูกสัมผัส
ขอให้พระองค์ทรงเปี่ยมล้นไปยังความนึกคิดของลูก
ตลอดจนคำ�พูดและการกระทำ�ของลูก
เพื่อว่าเมื่อผู้อื่นเห็นลูก ทุกคนจะได้พบกับพระองค์
และมั่นใจว่าพระองค์ทรงห่วงใยพวกเขา
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน
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1 ปีแห่งสมณสมัย (ต่อจากหน้า 4)
ภาวนาเพื่อสันติสุขในซีเรีย ไม่เท่านั้นพระองค์ยังดำ�เนิน
ชีวิตเป็นแบบอย่างด้วยพระองค์ ตัดเรื่องที่เกินความ
จำ�เป็นออกไปเพื่อเข้าไปสู่หัวใจของการนับถือศาสนา
รวมทั้งการเป็นนายชุมพาบาลที่ดี พระองค์ทรงมอบ
แบบอย่างทัง้ หมดด้วยพระองค์กอ่ น พระองค์มคี �ำ ตอบให้
กับทุกคนทั้งคนที่เรียกตัวเองว่าเพศที่สาม คนไม่นับถือ
ศาสนา คนที่ทิ้งศาสนา
มีตัวเลขที่น่าสนใจเพิ่ม เพิ่ม และเพิ่ม
กระแสความชื่นชมในองค์สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสมีมากมายท่วมท้นอย่างต่อเนื่อง ….ตามปกติ
ในส่วนของการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธ ที่นคร
รัฐวาติกัน แต่ละครั้งจะมีผู้คนประมาณ 8,000-25,000
คน   มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาแต่ในสมณสมัยของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปรากฏว่าผู้คนมากมาย
ต่ างหลั่ งไหลกั น มาเข้าเฝ้าพระองค์จ นเนือ งแน่นลาน
หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรมากกว่า 30,000-70,000
คนต่อครั้ง และในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวทุกเที่ยง
วันอาทิตย์ ปกติจะมีผู้คนมาร่วมสวดประมาณ 25,000
คน แต่ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
จำ�นวนผู้คนที่เข้าร่วมสวดเพิ่มมากขึ้นเป็น 70,000250,000 คนต่อครั้ง
นิตยสารคาทอลิก TABLET  ฉบับวันที่ 6
มีนาคม 2014 ได้ท�ำ สกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับการครบ 1 ปี
แห่ ง สมณสมั ย โดยเล่ น กั บ ตั ว เลขที่ เ กี่ ย วกั บ พระองค์
อาทิ
2 พระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการสถาปนา
เป็นนักบุญในสมณสมัยของพระองค์
115 ของสมาชิกพระคาร์ดนิ ลั ทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้เลือกตัง้
พระสันตะปาปา
เยาวชนจำ�นวน 3 ล้านคน ร่วมมิสซากับ
พระองค์โอกาสงานเยาวชนโลก ที่ Copacabana 
ชายหาดที่เมืองริโอ ประเทศบราซิล
3.74 ล้านคนติดตามทวิตเตอร์ของพระองค์
ผมเชื่อว่าจำ�นวนตัวเลขคงไม่นิ่งอยู่แค่นี้ มัน
คงเพิ่มขึ้นอีก
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สื่อยังรุมสัมภาษณ์ไม่เลิก เอาแค่ในโอกาสครบ 1 ปี
แห่งสมณสมัย
พระสั น ตะปาปาได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ บรรณาธิ ก ารบริ ห ารหนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระจำ � วั น ชั้ น นำ � ของอิ ต าลี
ที่ชื่อว่า Corriere  della  Sera  พระองค์ตรัส
ว่า “พระสันตะปาปาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งหัวเราะ
ร้องไห้ หลับสบาย และมีเพื่อนฝูงเหมือนคนทั่วไป
พระองค์เป็นบุคคลปกติ”
หรือในนิตยสาร Oggi  ซึ่ง Msgr.Alfred
Xuereb เลขานุการของพระสันตะปาปาได้ให้สมั ภาษณ์
ไว้เกี่ยวกับพระสันตะปาปาและความรู้สึกต่างๆ ของท่าน
ที่ได้ใกล้ชิด ท่านพูดถึงเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจคือ
การได้ยินการทัก ทายระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส กับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์
ที่ 16 ที่ตรัสกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสว่า
“ข้ า พเจ้ า จะอยู่ กั บ พระองค์ ใ นความนบนอบและคำ �
ภาวนาต่อแต่นี้จนตลอดไป” เป็นถ้อยคำ�ที่ยิ่งใหญ่อบอุ่น
มีพลัง เหมือนสิ่งค้�ำ ย้ำ�พระศาสนจักรให้มั่นคง ท่ามกลาง
พายุแห่งปัญหาและความท้าทายของโลก
สำ � หรั บ ประเทศไทยกั บ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา
ฟรังซิส

และประกาศตัวเพื่ออยู่ข้างคนยากจน

ทั้งสื่อคาทอลิกและสื่อต่าง ๆ ได้นำ�เสนอ
เรื่ อ งราวของพระองค์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามกระแสและ
ความเป็นไปของโลกเช่นเดียวกัน เป็นต้นสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ได้จัดแปลประวัติของพระองค์
บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ รวมทั้งพระสมณสาส์น LUMEN 
FIDEI (แสงสว่างแห่งความเชื่อ) ที่เขียนร่วมกับสมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 และ
พระสมณสาส์ น เตื อ นใจเล่ ม ล่ า สุ ด ภาคภาษาไทย
EVANGELII GAUDIUM (ความชื่นชมยินดีแห่ง
พระวรสาร) รวมทั้งข่าวสารที่เกิดขึ้น เรามีการนำ�เสนอ
ทั้งสองทาง คือสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ในช่องยูทูป
Thaicatholicmedia  ในชื่อรายการคุยกับวิษณุ
ประมาณตอนละ 25 นาที เป็นการคุยข่าวพระ
สันตะปาปา ปัจจุบันนำ�เสนอเป็นตอนที่ 22 แล้ว
สามารถชมย้ อ นหลั ง ได้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ พระสั น ตะปาปาและข่ า วของพระศาสนจั ก ร
สากล
ในฐานะที่ทำ�สื่อและอยู่ในแวดวงสื่อ กระแส
ในประเทศไทยก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อนอก ประเด็นที่
เป็นข่าวที่ต่างประเทศถูกแปลที่เมืองไทยไปพร้อม ๆ กัน
การเคลื่อนไหวของพระองค์ได้รับการจับจ้อง มากไป
กว่านั้นคือทุกอิริยาบถคือบทสอนของชีวิตผู้ศักดิ์สิทธิ์
ผู้นำ�แห่งจิตวิญญาณที่ไม่เคยละสายตาจากผู้ด้อยโอกาส

หน้ามหาวิหารในเที่ยงวันนั้น
ผมรี บ สาวเท้ า เร็ ว ขึ้ น ใครบางคนที่ เ ดิ น อยู่
ข้างหน้าถึงกับวิ่งมีเสียงพูดสำ�เนียงอิตาเลียน เดาได้
ง่าย ๆ ว่าพระองค์ออกมาแล้วพระองค์อยู่ที่ระเบียง ดู
ห่างไกลเรา พระองค์ตรัสเป็นภาษาอิตาเลียน ซึ่งผมไม่
เข้าใจ รุ่นน้องที่ไปด้วยกำ�ลังศึกษาอยู่ที่กรุงโรม แปลให้
ฟังเป็นบางช่วง ผมมีความสุขที่เห็นใบหน้าของทุกคน
ที่ ม องขึ้ น ไปบนระเบี ย งนั้ น ทุ ก คนมี ร อยยิ้ ม เด็ ก วั ย รุ่ น
ผู้ใหญ่ครอบครัวพระสงฆ์ นักบวช ไม่ว่าจะเป็นคนจาก
ชาติใดชายหรือหญิง เราไม่จำ�เป็นต้องเข้าใจภาษาที่พูด
ทั้งหมด แต่เราเข้าใจได้ว่าต่อหน้าระเบียงที่พระองค์ทรง
ประทับยืนอยู่ เรามีความสุข เรามีสันติในใจ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2014 เรามีพระสันตะปาปา
ครบ 1 ปีแห่งสมณสมัย บางคนเรียกพระองค์ว่าบุคคล
ผู้กำ�ลังเปลี่ยนแปลงโลก โลกที่แข่งขันเพื่อเอาชนะ
ดำ�เนินธุรกิจเพื่อกำ�ไร แบ่งฝ่าย เลือกเฉพาะพวกพ้อง
ละทิ้งคนบางคนออกไปจากสังคม ผลักศาสนาเป็นเรื่อง
เหลวไหลเสียเวลาเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ ตลอดระยะเวลา
เพียง 1 ปี พระองค์ได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าพระองค์ก�ำ ลัง
ทำ�อะไรอยู่ พระองค์ก�ำ ลังคืนโลกแห่งความรักและสันติ
พระองค์ก�ำ ลังพลิกฟื้น
คุณค่าที่ถูกต้องแท้จริง
เราคริสต-ชนเชื่อว่าเราไม่
ปล่อยให้พระองค์ทำ�เพียงลำ�พังแน่ ๆ เพราะเรารู้ว่า
เมื่อพระองค์ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี เราก็จะเป็นลูก
แกะที่เชื่องและติดตามนายชุมพาบาลของเราไปร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงโลกด้วยรักและความชื่นชมยินดี
Long Live PAPA
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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สนามความคิด
งานแพรธรรม

คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ

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

ป จ จุ บั น หลายสั ง ฆมณฑลมี ก ลุ ม เวชบุ ค คลที่
ออกหนวยไปชวยตรวจสุขภาพเบือ้ งตนใหกบั สัตบุรษุ
ทีม่ ารวมฉลองวัด นับวาเปนกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน
ตองานอภิบาลและรวมถึงงานประกาศขาวดีของเรา
ดวย
เรื่องของการดูแลสุขภาพนั้น เปนเรื่องที่จำเปน
อยางมาก ในประวัตขิ องพระเยซูเจาเอง พระองคทรง
เอาใจใสคนที่เจ็บไขไดปวยเปนพิเศษ
ทางราชการมีหนวยงาน อสม. ที่ออกไปเยี่ยม
ตามบานเพื่อสอบถามเรื่องของสุขภาพอนามัยของ
ชาวบานและใหคำแนะนำเรือ่ งสุขภาพ เราคาทอลิก
หลายคนก็เปนสมาชิกแบบจิตอาสาอยูแลว เรานา
จะมารวมมือกัน และใชเปนเครือ่ งมือในการนำความ
รักของพระเจาไปมอบใหกับคนที่อยูรอบๆ วัดของ
เรา นอกจากนั้น เรายังมีแพทย พยาบาล เจาหนาที่
สาธารณสุข เจาหนาทีก่ ายภาพ ฯลฯ ทีเ่ ปนคาทอลิก
อีกจำนวนมาก ถาไดรวมทีมกัน ประสานงานกัน
คิดวางานประกาศขาวดีของเราจะเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
ในเรื่ อ งนี้ ถ า วั ด ใดสนใจ ให ติ ด ต อ กั บ กลุ ม
เวชบุคคลประจำสังฆมณฑล ซึง่ เขาใจวาปจจุบนั ไดมี
การจั ด ตั้ ง เกื อ บทุ ก สั ง ฆมณฑลแล ว ถ า ขยายต อ
ในระดับวัดไดกย็ งิ่ ดี
งานนี้ไมยากแตจะตองมีการเตรียมตัว และมี
หัวเรีย่ วหัวแรง ตกลงนัดหมาย พูดคุยกันถึงแนวทาง
ในการทำงาน เพราะเราไม ไ ด อ อกหน ว ยแพทย
เคลื่อนที่เพื่อดูแลรางกายเทานั้น แตเราตองการออก
ไปนำความรักของพระเจาไปมอบใหกับทุกคน ให
ทุกคนไดรูวาพระเจารักเขา เราไมไดทำการตลาด
เรือ่ งพระเจา แตตอ งการใหคนไดสมั ผัสความรักของ
พระเจา โดยผานทางปฏิสมั พันธทที่ มี งานทุกคนมีตอ
ผูที่เขามารับบริการ
นอกจากเครื่องมือวัดความดัน การชั่งน้ำหนัก
การตรวจฟน การตรวจเลือด การตรวจหู ตา คอ จมูก
การใหยาสามัญเบือ้ งตน การแนะนำใหไปพบแพทย
ฯลฯ เราจะตองมีพระวาจาของพระเจา ขอมูลตางๆ
ของทางวัด หนังสือสวด หนังสือคำสอนเบื้องตน
รูปพระ สารวัด สายประคำ ฯลฯ เพื่อมอบใหแก
ผทู สี่ นใจดวย
ให เ ราใช ก ารดู แ ลสุ ข ภาพควบคู ไ ปกั บ การ
ประกาศขาวดีไปดวย เราอาจจะตัง้ บูธบริการในเวลา
ฉลองวัด หรือตามงานทีม่ คี นมาชุมนุมในโอกาสตางๆ
หรือตามตลาดนัด หรือการออกไปตรวจเยี่ยมดูแล
สุขภาพตามบาน เยีย่ มคนสูงอายุ ฯลฯ
สิง่ ทีเ่ ราสามารถกระทำได เชน
- การบริ ก ารฉี ด วั ค ซี น สำหรั บ เด็ ก โดยการ
ประสานงานกับหนวยงานสาธารณะในทองถิน่
- การตรวจสอบสุขภาพฟน โดยการติดตอกับ
หมอฟน

กลมุ เวชบุคคลประจำวัด / สังฆมณฑล
เพื่อสุขภาพและการประกาศขาวดี

- การออกบูธแนะนำเรื่องสุขภาพ โดยติดตอกับ
โรงพยาบาล
- การตรวจสอบยาวายังใชไดหรือไม โดยประสานงานกับเภสัชกร
นี่เปนเพียงขอเสนอแนะบางประการ ซึ่งหลายๆ
ที่ ไ ด จั ด ทำมาแล ว บางแห ง จั ด เป น งานเพื่ อ สุ ข ภาพ
โดยเฉพาะ มีการแนะนำเรือ่ งสุขภาพ การออกกำลังกาย
การทานอาหารที่ถูกตอง มีการแสดง มีออกราน มีการ
ใหคำแนะนำเรื่องสุขภาพของผูปวยประเภทตางๆ เปน
งานที่ ร ะดมคนในวงการแพทย แ ละพยาบาลมา
ชวยเหลือประชาชน
ถ า วั ด หรื อ สั ง ฆมณฑลของเรามี ง านประเภทนี้

เทากับวาเราไดเจริญรอยตามพระ
เยซูเจา ครั้งที่พระองคเสด็จไปที่ใด
ก็ มี ค นนำคนเจ็ บ ไข ไ ด ป ว ยมาเฝ า
พระองค เพื่อใหพระองคไดสัมผัส
และรั ก ษาเขาให ห ายจากโรคภั ย
ไขเจ็บ
ต อ ไปนี้ เ ป น ข อ เสนอแนะเพื่ อ
ทำใหการดูแลสุขภาพกายเปนการ
ประกาศข า วดี เ พื่ อ สุ ข ภาพของ
จิตวิญญาณ
1.
เมือ่ มีประชาชนมาทีบ่ ธู
ของท า น ให ใ ช โ อกาสนี้ พู ด คุ ย
สรางความเปนกันเอง ถามสารทุกข
สุ ก ดิ บ และแสดงจดหมายหรื อ
เอกสารว า ท า นได ม าทำหน า ที่ นี้
ในนามของใคร/วัดใด มีจดุ ประสงค
เพื่ออะไร (ไมไดมาขายของหรือ
หลอกลวง) จากนั้ น ท า นอาจจะ
เสนอบริ ก ารตามที่ เ ขามี ค วาม
ตองการ หรือจำเปน
2.
เ มื่ อ ไ ด ต ร ว จ ส อ บ
สุขภาพเบื้องตนแลว มีเวลาเราอาจ
จะมีแผนพระวาจา รูปพระ เหรียญ
หรือพระคัมภีรม อบใหเปนทีร่ ะลึก
3.
ถามีเวลา อาจจะพูดคุย
กันถึงชีวิต ทานอาจจะแบงปนวา
พระเจาทรงชวยเหลือทานอยางไร
พระเจ า ทรงช ว ยท า นให ห ายจาก
โรคภัยไขเจ็บไดอยางไร เสนอการ
ภาวนาใหตามที่เขาตองการ โดย
ถามเขาวาอยากใหอธิษฐานภาวนา
วอนขอพระเจาในเรื่องอะไรไหม
ถ า เขาต อ งการให ช วนเขาภาวนา
พรอมๆ กัน
4.
ก อ นจากกั น ถ า มี
หนังสือดีๆ เลมเล็กๆ เปนหนังสือ
ที่เกี่ยวกับประสบการณของบุคคล
ที่ไดสัมผัสพระเจา แจกใหคนที่มา
เขาบูธของเรา พรอมกับหมายเลข
โทรศัพท หรือทีอ่ ยขู องวัด
คนไทยเราเวลาไดรับความชวยเหลือจากใคร
แลว มักจะไมลืมบุญคุณตอกัน การออกบูธเพื่อ
ดานสุขภาพ เปนการแสดงความรักที่เปนรูปธรรม
ถามีการแบงปนประสบการณ แบงปนประจักษ
พยานในชีวติ การกระทำเชนนีจ้ ะชวยเปดโอกาสให
ไดมกี ารสือ่ สารติดตอกันตอไป

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

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 เทีย่ วธรรมชาติทไี่ มซ้ำใคร
คิวชู เกาะใตญี่ปนุ 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย
มิยาซากิ-คาโกชิมา-คุมาโมโต-ฟุกุโอกะ
เมษายน 2557 :
5-11
พฤษภาคม 2557 : 8-14

“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

จำหนายตัว๋ เครือ่ งบินภายใน และตางประเทศ
***จัดขอวีซา
บริการ ***สำรองหองพักโรงแรม
***รับจัดทัวรหมคู ณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกันการเดินทาง
***บริการรถเชา

คุณภรณี (เจยมิ้ ) รวมกับบริษทั ทัวรกรู นู ำแสวงบุญ
ทัวรยโุ รป 6 ประเทศ (98,000 บาท)
อิตาลี สวิส ลิคเทนสไตน เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด
รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลานลูกาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลูเซิรน -อินเทอรลาเกน-ยอดเขาจุงฟราวธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อินสบรูค-บาวาเรีย-มิวนิค-ปราก คารคฟู พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันที่ 20-30 เมษายน 2557

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

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต
บอกเลาเรื่องราว
“คำสอนและชีวติ
ที่เปนขาวดี”
ทีค่ ริสตชนตองรแู ละตองเปน

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

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)

6-13 พ.ค. 14

- แสวงบุญรัสเซีย-เซนตปเ ตอรสเบิรก
(แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิน่
หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เยีย่ มพระศาสนจักรคาทอลิก &
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

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

ปดเทอมใหญกับชีวิตฝกงานอภิบาล

ชวงเวลาปดเทอมใหญที่เหนื่อยหนอยสำหรับสามเณรแสงธรรม แตเมือ่ กลับมารวมกัน
ในวันเปดเทอมพวกเราจะมีเรื่องมาเลาสูกันฟงไมรูจบ สิ่งนี้ทำใหพวกเราแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยที่อื่นๆ ซึ่งนักศึกษาไดมีเวลาพักผอน และใชชีวิตในแบบที่พวกเขาอยากใช
ใหเต็มที่ตลอดชวงปดเทอม
สามเณรแสงธรรมกลับไดรับโอกาสดีที่ไดใชชวงเวลาปดเทอมยาวๆ เพื่อการชวยงาน
ตามสถานทีต่ า งๆในสังกัดสังฆมณฑลของตัวเอง กลาวคือบางสังฆมณฑลทีต่ อ งการใหไปชวย
สอนคำสอน บางแหงใหไปอภิบาลสัตบุรษุ บางแหงตองการผนู ำคายเยาวชน ฯลฯ สิง่ ตางๆ
เหลานี้ ขึ้นอยูกับโอกาสและเวลาที่เหมาะสมโดยคุณพอผูดูแลสามเณรใหญจะมอบหมาย
หนาที่ใหกับสามเณรใหญคือการออกไปและทำใหดีที่สุดเทาที่จะทำได
จุดประสงคของงานอภิบาลในชวงปดเทอม ประการทีห่ นึง่ เพือ่ ชวยเหลือคุณพอประจำ
ทีน่ นั้ ๆ แบงเบาหนาทีบ่ างอยางเทาทีส่ ามารถทำได ประการทีส่ อง เพือ่ เปนโอกาสใหสามเณร
ไดลงสนามจริง ซึง่ ชวยใหสามเณรไดมปี ระสบการณการฝกฝนงานอภิบาล รวมกับพระสงฆ
ผูอภิบาลตัวจริง
สามเณรแตละคนจึงใชโอกาสดีนี้ ทำหนาที่ของตนอยางสุดความสามารถ โดยการ
นำความสามารถในดานตางๆ ซึ่งพระเปนเจาไดประทานพระพรให เพื่อนำออกมารับใช
เพือ่ นพีน่ อ งอยางสุดความสามารถ อีกทัง้ เปนการประเมินวา สิง่ ซึง่ บานเณรไดใหเราฝกฝนกัน
มาทัง้ ชีวติ สามารถนำไปใชจริงไดมากนอยเพียงไร
นี่เปนชวงเวลาปดเทอมใหญที่ไมสบายก็จริง แตเชื่อวาสามเณรทุกคนไดรับอะไร
มากมาย คมุ กับทีไ่ ดทมุ เท
นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นทั่วไปใชชีวิตชวงปดเทอม ตามแตใจตองการ แตสามเณร
แสงธรรมตองใชชีวิตแบบที่เขาควรใช เพื่อเขาใจและเรียนรูถึงวันขางหนาในความรักของพระเปนเจาที่มีใหกับเรามนุษยทุกคน นี่จึงเปนการประเมินชีวิตสามเณรใหญ
โดยแทจริง ไมวา พวกเขาจะใชชวี ติ ของเขาอยทู ไี่ หน เชือ่ แนวา เขายังคงเปน “แสงธรรม” เปนแสงธรรม นำปญญา และชีวติ

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

วันเวลา....ทำใหลมื หลายสิง่ หลายอยาง แตวนั เวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของพอแม ญาติพนี่ อ ง คนทีร่ กั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”
ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน
การพิมพคาทอลิกฯ เชิญชวนทานรำลึกถึงญาติพนี่ อ งผลู ว งลับ
กับ “หนังสือพิมพอดุ มสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

   ⌧    
   ⌧    
ขาพเจาชือ่ ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ ย.ู ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศัพท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ ระลึกถึงผลู ว งลับ โดยลงขอความ
นักบุญ..........ชือ่ ................................นามสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเมือ่ วันที.่ ................เดือน......................................พ.ศ.........................
ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรูปถายทีช่ ดั ดวย จำนวน...........รูป)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
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พิจารณาไตร่ตรองประเด็นเด่น
สาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ปี 2014/2557

“แม้ทรงร่ำ�รวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน
เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร�่ำ รวยเพราะความยากจนของพระองค์”
(2 โครินธ์ 8:9)
โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
3.4.1  คริสตชนจะต้องประกาศข่าวดี 2 ประการ  ประการแรกคือ  พระเจ้า
ทรงรักเรา พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีชีวิตนิรันดรกับพระองค์   พระองค์มิได้
สร้างมนุษย์มาเพื่อให้ตาย แต่เพื่อให้มีชีวิต จิตวิญญาณของมนุษย์มีธรรมชาติเป็น
อมตะ ข่าวดีประการที่สอง คือ การได้รับการอภัยบาปที่เรากระทำ� พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
กว่าความบาปของเรา  เพราะธรรมชาติของพระเจ้า คือความรักเมตตา
3.5   พี่น้องชายหญิงที่รัก   ขอให้เทศกาลมหาพรตนี้ทำ�ให้พระศาสนจักร
ทั้งมวล  มีความพร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยานต่อสาส์นของพระวรสารแห่งความรัก
ความเมตตาของพระบิดาที่มีต่อทุกคน   ซึ่งกำ�ลังมีชีวิตอยู่ในความสิ้นหวัง  ไม่ว่าจะทาง
วัตถุ ทางศีลธรรม หรือทางจิตวิญญาณ   พระบิดาจะทรงคอยอ้าพระหัตถ์ต้อนรับ
ทุกคนโดยทางพระคริสตเจ้า เราสามารถทำ�สิ่งนี้ได้โดยการเลียนแบบฉบับของพระเยซู
เจ้า  ผูท้ รงกลายเป็นคนยากจนและทำ�ให้เราร่�ำ รวยด้วยความยากจนของพระองค์  มหาพรต
เป็นเวลาที่ดีส�ำ หรับการปฏิเสธตนเอง  เป็นการดีมากหากเราจะถามตัวเองว่า  เราจะ
เลิกอะไรได้บ้างเพื่อช่วยและทำ�ให้คนอื่นร่ำ�รวยขึ้นอาศัยความยากจนของเรา  เราต้อง
ไม่ลืมว่าความยากจนแท้จริงนั้นทำ�ให้เราเจ็บตัวเสมอ   ไม่มีการปฏิเสธตนเองอันใดจะ
เป็นของแท้  หากขาดซึ่งมิติแห่งการใช้โทษบาป  ข้าพเจ้าข้องใจกับความรักที่ไม่มีราคา
ค่างวดและไม่ต้องเสียสละ
3.5.1 มหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร
อันเป็นข่าวดีแห่งความรักและความเมตตาของพระบิดาเจ้า เป็นการทบทวนดูซิว่าใน
ชีวิตทั้งด้านการกระทำ�และคำ�พูด เราได้ทำ�ให้ความรักและความเมตตาเป็นรูปธรรม
แบบจับต้อง และสัมผัสได้หรือไม่ เพื่อเราจะได้มีจิตตารมณ์มหาพรตอย่างแท้จริง
สามารถนำ�ไปดำ�เนินชีวิตได้ตลอดเทศกาลและตลอดไป
3.5.2 เราต้องเลียนแบบฉบับพระเยซูเจ้า ผู้ทรงยอมกลายเป็นคนยากจนและ
ทำ�ให้เราร่�ำ รวยด้วยความยากจนของพระองค์ วิธีการคือเราต้องปฏิเสธตนเอง โดย
ถามตนเองว่า เราจะลด ละ เลิก สิ่งใดบ้าง เพื่อนำ�ไปช่วยให้คนอื่นร่ำ�รวยขึ้น เราได้
ไตร่ตรองวิธีการดังกล่าวจากสาส์นมหาพรตปีนี้ ซึ่งทำ�ให้เราตระหนักว่าพระองค์ทรง
ดำ�รงชีวิตเยี่ยงคนยากจน และใช้เวลาทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก ทาง
พุทธศาสนาสอนให้รู้จักดำ�เนินชีวิตเรียบง่าย ประหยัด มัธยัสถ์ และสมถะ เพื่อจะได้
นำ�ส่วนทีไ่ ด้อดออมไปแบ่งปันกับเพือ่ นพีน่ อ้ ง ในหลวงของเราใช้ค�ำ ว่า “พออยู่ พอกิน”
ในเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ก็เป็นวิถีชีวิตที่มีคุณค่าอีกประการหนึ่งเช่นกัน
3.6 อาศัยพระจิตเจ้า เรา “เหมือนกับเป็นคนยากจน แต่เราก็ทำ�ให้คนอื่น
จำ�นวนมากมั่งมี เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่เราก็มีทุกอย่าง” (2 คร 6:10) ขอให้
พระองค์ทรงช่วยเราให้ยึดมั่นในความตั้งใจ เพิ่มความห่วงใยและความรับผิดชอบของ
เราในความสิ้นหวังของมนุษย์ เพื่อจะได้สามารถเป็นผู้ที่มีเมตตา และกระทำ�การด้วย
ใจกว้าง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหวังนี้ ข้าพเจ้าขอภาวนาให้สัตบุรุษแต่ละ
ท่านในทุกชุมชน ได้โปรดใช้เวลาในเทศกาลมหาพรตนี้อย่างดี ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่าน
ได้มีคำ�ภาวนาสำ�หรับข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรท่าน และขอให้พระมารดาทรง ของมวลมนุษย์ ขอให้เราเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดไป
คุ้มครองท่านด้วย
3.6.2 พระสันตะปาปาทรงภาวนาขอให้แต่ละคน และแต่ละชุมชนวัด ทำ�การ
3.6.1 ให้เราภาวนาขอพระจิตเจ้า ทรงช่วยให้การตั้งใจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เดินทางฝ่ายจิตในช่วงมหาพรตให้เกิดผลมีชวี ติ ใหม่ และขอพระแม่มารียป์ ระทานพระพร
ชีวิต ให้ยั่งยืนและเพิ่มพูนความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อการสิ้นเนื้อประดาตัว และเฝ้ารักษาให้ทุกคนปลอดภัยด้วย
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

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

ขอเวลา 10 นาทีเพื่อเล่าภาพเก่า
และเรื่องราวแสงธรรม 40 กว่าปีมาแล้ว ตอนที่ 1

ก่อนสิบนาทีจะเริ่มต้น .. ขอให้เป็นเรื่องราว
ก่อนการสร้างบ้านเณรใหญ่ของประเทศไทย
เรื่องราวก่อนปี 1972 ที่บรรดาสามเณร
ใหญ่ ข องประเทศไทยต้ อ งไปรั บ การศึ ก ษาอบรมใน
ต่างประเทศ ที่โรม อิตาลี และปีนัง มาเลเซีย ...
แนวคิดการสร้างบ้านเณรใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
เจตนารมณ์ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ที่ต้องการ
ให้มีบ้านเณรใหญ่ของตนเองเพื่อฝึกอบรมพระสงฆ์ใน
บริบทของตนเอง
... ก่อนที่สิบนาทีจะเริ่มต้นนี้ ขอให้เป็นช่วง
เวลาแห่งการตัดสินใจอย่างจริงจัง ของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทยในสมัยนั้น โดยมีพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการประชุม วางแผน เป็นตัวแทนของ
บรรดาพระสังฆราช
... ก่อนที่สิบนาทีจะเริ่มต้นนี้ จึงขอให้เป็น
ช่วงเวลาที่คิดถึงความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้าง
บ้านสำ�หรับการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์ สำ�หรับพระ
ศาสนจักรในประเทศ ... ช่วงเวลาที่ต้องขอบคุณพระเจ้า
ในความรักของพระองค์ผ่านทางบรรดาพระสังฆราช
พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ที่ร่วมมือกันเพื่อ
สนับสนุน ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิด เพื่อก่อให้เกิด
บ้านแห่งการอบรมเพื่อเป็นแสงธรรมส่องโลก ซึ่งเรา
ทราบมาโดยตลอดเวลาว่า “การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ไม่ใช่
เรื่องง่าย” เป็นเรื่องราวที่มีความยากลำ�บาก การผ่านพ้น
มาได้ก็โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และที่สำ�คัญที่สุด
ขอบคุณพระเจ้าในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ที่อยู่
เคียงคู่กับเราแสงธรรมเสมอมา
เมื่อสิบนาทีที่แล้ว .. ขอให้เป็นช่วงเวลาในปี

แรกๆ ของแสงธรรม ที่เริ่มต้นขอใช้สถานที่ของคณะ
ซาเลเซียน ณ หัวหิน และย้ายมาสามพราน
... เราพอทราบเรื่องราวจากแถลงการณ์ของ
สภาพระสังฆราชฯ ในปี 1972 เกี่ยวกับการขอใช้อาคาร
ของคณะซาเลเซียน ที่หัวหิน และข้อความทิ้งท้าย
เกี่ยวกับการเปิดบ้านเณรชั่วคราวที่หัวหิน “วันจันทร์
ที่ 29 พฤษภาคม 1972 บรรดาพระสังฆราชจะไป
ที่สามเณราลัยที่หัวหิน ทำ�พิธีเริ่มการศึกษา ในเวลา
11.00 น.” ... และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันจริง และเรา
ก็พอทราบเรื่องราวนั้น ในวันที่เปิดบ้านเณรที่หัวหิน
การเดินทางมาถึงของพระสมณทูตยอห์น มอเร็ตตี
บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และมวลสัตบุรุษ .. เราพบ
ความรักที่บรรดาพระสังฆราช และผู้มาร่วมงานมีต่อ
เราแสงธรรม ... เราพบเรื่องราวเหล่านี้ผ่านบางคำ�จาก
พระคุ ณ เจ้ า เกี้ ย นที่ เ ป็ น ตั ว แทนของสภาพระสั ง ฆราช
“... บ้านเณรนี้อุบัติขึ้นอย่างเงียบ ๆ ทำ�นองพระ
กุมารเจ้าที่ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮม บ้านเณรตกลงชื่อ
“ลุกซ์มุนดี” (แสงธรรม) นับเป็นมงคลนามที่เหมาะ
มาก ขอสามเณรจงบำ�เพ็ญตนให้มีใจร้อนรน มี
ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะนำ�ความดีครบครันนั้นแผ่ไป
ยังผู้อื่น” นาทีที่สิบนี้... ยังเป็นความคิดคำ�นึงถึงบุคคล
สำ�คัญอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทต่อบ้านแสงธรรม เพราะ
ท่านถูกเตรียมเพื่อมาอยู่แสงธรรม เพื่อเป็นแบบอย่าง
แห่งความรักที่มีต่อบรรดาเณร
.. ช่วงเวลาที่เราคิดถึงพระสังฆราชยอแซฟ
บรรจง อารีพรรค ..พระคุณเจ้าผู้สอนเรื่อง“ความรัก”
ตลอดทั้งชีวิตของท่าน .. พระคุณเจ้าที่ทุ่มเททั้งชีวิต
เพื่อเป็นแบบอย่าง “ที่ใดมีรักที่นั่นมีพระเจ้า” และนี่
เป็นบางคำ�ที่ท่านกล่าวไว้ในวันแรกของการเปิดบ้านเณร

ใหญ่   “.. คณะอาจารย์รุ่นแรกทั้งสาม (คณะผู้ให้การ
อบรม) จะพยายามร่วมมือกับสามเณรในการศึกษา
อบรมอย่างเต็มที่ ขอฝากสามเณรไว้กับคณะพระ
สังฆราช พระสงฆ์ สัตบุรุษ โปรดช่วยกันทุกวิถีทาง
ให้เขาเป็นอย่างที่ต้องการเป็น แต่ที่เขาเป็นนั้นอาจ
ไม่เหมือนกับที่คนอื่นต้องการให้เป็นก็ได้”
สามเณรใหญ่รุ่นแรกอยู่ที่หัวหินสักระยะหนึ่ง
และเมื่อบ้านแสงธรรม ณ สามพราน พร้อมแล้ว การ
เดินทางก็มาถึง .. สมาชิกบ้านเณรใหญ่ออกเดินทาง
จากหัวหิน เพื่อกลับสู่บ้านอบรมที่ถูกเตรียมไว้ .. เรา
พบเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้อย่างน่าสนใจในหน้าอนุทิน
แสงธรรมของวันที่ 1 ธ.ค.1972 ที่บอกเล่าความเป็น
ไปในวันแห่งการเดินทาง “ขบวนราชรถของพวกเณร
ย้ายสัมภาระกลับสามพราน แต่เกิดขัดข้อง รถติดหล่ม
ทำ�การแก้ไขเสร็จก็เป็นเวลา 18.00 น.จึงทานข้าวที่
ตลาด ออกเดินทางจากหัวหิน ถึงสามพราน ตีหนึ่ง
พอดี” ...และชีวิตแห่งการอบรม ที่บ้านเณรใหญ่
สามพรานก็เริ่มต้นขึ้น ..
และก่อนที่จะจบสิบนาทีที่แล้ว .. ขอให้ช่วงเวลา
นี้เป็นช่วงเวลาที่บรรดาสามเณรร่วมแสดงความยินดี
กับพระอัครสังฆราชใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
.. พระอัครสังฆราชไมเกิล้ มีชยั
กิจบุญชู บรรดา
สามเณรและคณะผู้ให้การอบรม จึงไปร่วมแสดงความ
ยินดีกับพระคุณเจ้ามีชัย ที่จริงท่านไม่ได้อยู่ห่างไกลจาก
บ้านของเรา พระคุณเจ้าอยู่ร่วมเดินทางกับแสงธรรม
ตั้งแต่ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จนวันนี้กลายเป็นสถาบัน
ที่มั่นคง
... ก่อนจบสิบนาทีนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะ
ขอบคุณพระคุณเจ้ามีชัย ในความรัก ความเอื้ออาทร
ความเป็นห่วงเป็นใย ที่มีให้แสงธรรมเสมอ .. บรรดา
สามเณรเมื่อไปร่วมพิธีอภิเษกพระคุณเจ้ามีชัย เขากลับ
มาเขี ยนบั นทึ ก ทำ � ให้ เห็ นภาพของงานและคำ � พู ด เมื่ อ
สามเณรไปคำ�นับเพื่อแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า
มีชัย
3 มิ.ย. 1973 … วันอภิเษกพระคุณเจ้ามีชัย
“..เป็นพิธใี หญ่โตมาก มีมหาชนร่วมพิธอี ย่างล้นหลาม
อาทิ บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง องค์กรคาทอลิกต่าง ๆ และประชาสัตบุรุษ
มากมาย ตลอดถึงคณะพระภิกษุ (แทนสมเด็จ
พระวันรัต) และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างให้เกียรติ
มาร่วมพิธี นับว่าเป็นพิธีที่แสนจะสง่า อบอุ่น เป็น
ที่ประทับใจ และน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก เสร็จพิธี
ทั้งท่านเก่า ท่านใหม่ กล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างจับจิต
จับใจจริงๆ ... ในตอนบ่ายมีแขกมากหน้าหลายตา
มาเยือนบ้านเณรของเรา”
4 มิ.ย.1973 … เมื่อวันที่บรรดาสามเณรไป
ร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้ามีชัย ท่านกล่าวว่า
“เณรเป็นหัวใจของบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์
เณรต้องมีความเชื่อมั่นในฐานะของตน ต้องยืนหยัด
ฟันฝ่าอุปสรรค และเป็นแสงสว่างของโลก”
(ติดตามฉบับต่อไป)
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ราฟาแอล
การทีจ่ ะสรางสันติ / สันติภาพนัน้ จะตองเริม่
กับตัวเราเองกอน ตัวเราเองแตละคนจะตองตั้งใจ
มุงมั่นกับตัวเองกอนที่จะเปนคนรักสงบ รักสันติ
ไมรนุ แรง ไมใชกำลัง และรับผิดชอบกับเหตุการณ
และกับผูอื่น
- เคารพตัวเอง : เปลีย่ นทัศนคติตวั เองให
ดีขนึ้ ยึดความจริง พูดความจริง เปนบุคคลคนใหม
ทีด่ ขี นึ้ ทีเ่ ราสามารถจะเปนได ประพฤติปฏิบตั ติ น
ดีงาม สวยงาม และละเวนสิง่ ไมดงี ามรวมทัง้ การ
- สือ่ สารเสวนา : พูดคุย ติดตอ สือ่ กับคนอืน่
เสพสิง่ มึนเมา และยาเสพติด
- เคารพผอู นื่ : พูดเกีย่ วกับคนอืน่ ในทาง อย า งบริ สุ ท ธิ์ ใ จ อย า งซื่ อ ๆ ตรงไปตรงมาให ค วาม
ดีงาม ไมนนิ ทาวาราย ไมโจมตีเขาทัง้ ทางตรงและ กระจาง และเปดใจกวางเขาใจคนอื่น ควบคุมอารมณ
ทางออม ใหกำลังใจ ใหการสงเสริมสิ่งดีงามแก ไมฉนุ เฉียว และรวมหาทางแกไขสำหรับทุกปญหา
- ฟง : ตั้งใจฟงคนอื่นมากๆ โดยเฉพาะผูที่มี
ผูอื่น

ความคิดเห็นไมตรงกับเรา และเอาใจเราไปใสใจ
เขา เพือ่ เราจะไดเขาใจความรสู กึ ของเขา
- ใหอภัย และรจู กั ขออภัย : ทุกคนมีความ
ออนแอ มีสว นไมดสี ามารถผิดพลาดเอง ใหรจู กั
ขออภัยกับผูที่เราทำผิดดวย และขณะเดียวกันเรา
ก็ตองมีใจเมตตาอารี ใจกวางพอที่จะใหอภัยแก
คนอืน่ ดวย
- เคารพธรรมชาติ : จงรักสิง่ สรางทุกอยาง
และเอาใจใส ดู แ ลมั น อย า งดี เพราะนั่ น เป น
พระพรของพระที่ประทานใหแกมนุษยเราทุกคน
- พักผอนเสริมจิตใจ : พลังกายเปนสิ่ง
สำคั ญ คู กั บ พลั ง จิ ต มนุ ษ ย เ ราจึ ง จำเป น ต อ ง
เสริ ม สร า งพลั ง ทั้ ง กายและจิ ต ใจให มี สุ ข ภาพดี
แข็งแรง เขมแข็งอยเู สมอ กีฬาก็เปนสิง่ เสริมสราง
คุณงามความดี สอนใหเรารจู กั มุมานะ อดทน ฝกฝน
แสวงหาความเปนเลิศอยูเสมอและขณะเดียวกัน
มีใจเปนนักกีฬายุตธิ รรม ไมเอาเปรียบคนอืน่
- กลาหาญ : กลาทีจ่ ะระวังเหตุแหงความ
รุนแรง กลาทีจ่ ะชนะใจตัวเอง กลาทีจ่ ะซือ่ สัตยกบั
ตนเอง และกับคนอื่น กลาที่จะเริ่มความสุขสงบ
สันติ ความยุตธิ รรม

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
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

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

วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช
วั ด นั ก บุ ญ มาร์ โ ก โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี ฉลอง (สอบถามคุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้�ำ โทร.08-1840วัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 7884)
เวลา 10.00 น. คุณพ่อ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วรยุทธ กิจบำ�รุง เป็น
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.
ประธาน
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 22  
สังฆมณฑลจันทบุรี
มีนาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง
วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฉลอง ไชยรา เป็นประธาน
วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก
วัดวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันอังคารที่ 25  มีนาคม  เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
29 มีนาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ประธาน
วัดนักบุญเปาโล บ้านนองรุง อ.กันทรลักษ์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 เมษายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา   เป็น
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด ประธาน
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม
เวลา 10.30 น.
วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว
ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

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

ที่นี่มีนัด

วัดแม่พระลูกประคำ� (กาลหว่าร์) ขอเชิญชม
“คอนเสิร์ต (ขับร้องประสานเสียง)บทเพลงศักดิ์สิทธิ์
แบบสามัญ” (A Survey of Catholic Choral Music
in Thailand 1965-2013) วันพุธที่ 19 มีนาคม
2014 เวลา 20.00 น. ที่วัดแม่พระลูกประคำ�  (กาลหว่าร์) รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-9899-6965
] 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
ออกไปโดยไม่มีก�ำ หนด ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้ ติดตามรายละเอียดได้จาก www.
cureourworld.com
] คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขอ
เชิญสมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (กลุ่ม 3 อดีตภราดา
และผู้ฝึกหัด) เข้าเงียบประจำ�ปี 2557 ตามวันและ
สถานที่ดังนี้ กลุ่มแรก ที่บ้านเจ้าคณะซอยทองหล่อ
]

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

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 จัดที่โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด
ถนนศรีนครินทร์ ใกล้แยกอ่อนนุช / วันพุธที่ 4 ถึง
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เข้าเงียบประจำ�ปี ที่ศูนย์
คามิลเลียน ลาดกระบัง / 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

มีคริสตชนบางคนที่ดำ�เนินชีวิต
เหมือนเป็นมหาพรตที่ไม่มีปัสกา
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า
ในชีวิต ความยินดีนี้มิได้แสดงออกมา
ในลักษณะเดียวกันตลอดเวลา
โดยเฉพาะเวลาทีี่มีความทุกข์ยากใหญ่หลวง
ความยินดีนย้ี อ่ มปรับตัว เปลีย่ นแปลง     
และยังคงดำ�รงอยูเ่ สมอ อย่างน้อยก็เป็นแสงสว่าง
ทีเ่ กิดจากความมัน่ ใจส่วนตัวว่า เขาเป็นที่รัก
ตลอดกาล เหนือสิ่งอื่นใด
ข้าพเจ้าเข้าใจผู้ที่โศกเศร้า
จากความทุกข์ยากลำ�บากที่พวกเขาต้องประสบ
อย่างไรก็ตาม ทีละเล็กทีละน้อย
เราจำ�เป็นต้องให้ความยินดีแห่งความเชื่อ
ตื่นตัวขึ้น เป็นความไว้วางใจอย่างเงียบ ๆ
แต่มั่นคง แม้อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากกังวล
(EG, 6)

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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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
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บริษทั พีเพิล้ แมพ จำกัด

ขอบพระคุณพระเจาสำหรับ
แบบอยางชีวติ ของทัง้ สีท่ า นนี้

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

“ความเชือ่ ทีถ่ กู กระทำโดยความรัก” (กท 5:6)
ยังระลึกถึงในคำภาวนาเสมอ
เปาโล ละมูล พูลวิทยกิจ จากไปครบ 8 ป วันที่ 28 มีนาคม 2549
มารีอา สำเนียง พูลวิทยกิจ จากไปครบ 4 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”

พบกับหนังสือดี สือ่ คาทอลิก
มากันครบทุกสำนักคาทอลิกเชนเคย

หนา 17

1. การพัฒนาการประเมินผล ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะใน
องคกร โดย อ.ณัฏฐวิทย แสงเทียน
- 9-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค รัชดาภิเษก กทม.
- 22-23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโรงแรมเชียงใหม แกรนดววิ จ. เชียงใหม
(ดูรายละเอียดหลักสูตร http://goo.gl/KALFOZ)
พิเศษสำหรับแฟนอุดมสาร ขยายเวลารับสวนลดพิเศษ
ถึง 1 เมษายน 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
3. การสรางวัฒนธรรมการเรียนรใู นองคกร ภาคปฏิบตั ิ โดย อ.ศิรพิ งศ รงศิรกิ ลุ
- 20-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชฎา ถ.รัชดาภิเษก กทม.
สำรองทีน่ งึ่ กอน 11 เมษายน 2557 รับทันทีสว นลด 15%
7,000 เหลือเพียง 5,950 บาท
สำรองทีน่ งั่ /ขอมูลเพิม่ เติม: คุณตุลย 094-895-4555 (กทม.) คุณกอย 089-457-2286
(ภูเก็ต) คุณมี่ 081-345-1461 (เชียงใหม) หรือ Facebook: http://goo.gl/PM29u3
ทุกหลักสูตรมีฝกปฏิบัติและกรณีศึกษาจากวิทยากร

ไดที่ บูธ O 37 โซน C

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ระหวางวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2014
เวลา 10.00-21.00 น. ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์
ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

อักแนส เนย นพคุณ
อายุ 63 ป

ยอแซฟ คำ นพคุณ

เกิดใหมในพระเจา
3 พฤศจิกายน 2503 ครบ 54 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวัสดิ์

เกิดใหมในพระเจา
29 เมษายน 2530
ครบ 27 ป
เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์
เกิดใหมในพระเจา 30 มิถนุ ายน 2531 ครบ 26 ปี

“ขาแตพระเยซูเจา โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรนั ดรแกทา นทัง้ สีด่ ว ยเถิด” จากลูกหลาน

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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ฟรังซิส สันตะบิดรของเรา
“พระสันตะปาปาน้อย...” ผมคิดถึงคำ�นี้ในใจ ผู้หญิงคนหนึ่งกำ�ลังอุ้ม
เด็กเล็ก ๆ ที่สวมชุดแฟนซีเป็นพระสันตะปาปา เธอยืมอยู่หน้าลานมหาวิหาร
พร้อมกับผู้คนเรือนหมื่น ผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ผมกดชัตเตอร์ได้ไม่กี่ภาพ
มารดาของเด็กคนนั้นก็อุ้มลูกของเธอจากไปท่ามกลางฝูงชนมากมายในเที่ยง
วันนั้น ทิ้งให้ผมและคนที่พบเห็นอมยิ้มกันไม่หุบ
ใคร ๆ ก็พดู ถึงพระสันตะปาปาพระองค์น้ี คำ�นีไ้ ม่ใช่ค�ำ ทีพ่ ดู เกินจริง พระองค์
ทำ�ให้พวกเราประหลาดใจเสมอ   ยิ่งข่าวล่าสุดก่อนที่ผมจะเขียนบทความนี้
พระองค์เข้าเงียบร่วมกับผู้ที่ท�ำ งานในคูเรีย ที่วาติกัน ระหว่างวันที่ 9-14
มีนาคม นี้ มันเป็นทั้งการเริ่มเทศกาลมหาพรต มันเป็นทั้งช่วงที่ครบเวลาพิเศษ
สำ�หรับพระองค์ 1 ปีแห่งสมณสมัย (วันที่ 13 มีนาคม) พระองค์ทรงเลือกที่จะ
อยู่แบบสมถะ เงียบสงบ มีเวลาสำ�หรับการรำ�พึงภาวนา ฟังเทศน์ อ่านหนังสือ
ศรัทธาและสงบ
ไม่ แ ปลกที่ เราคริ ส ตชนจะภาคภู มิ ใจในองค์ ส มเด็ จ พระสั น ตะปาปา
ผู้นำ�ของเรา แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องที่มีความเชื่อต่างกันก็ยังพูดถึง ถามไถ่
และแสดงความชื่นชมออกมาไม่ขาดสาย ผมลองคิดต่อไปว่า เกิดอะไรขึ้นกับ
พระศาสนจักรยามนี้ ที่เรามีผู้น�ำ ที่ชื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
1. เกิดการเปลี่ยนแปลง พระองค์เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง น่าสังเกต
ว่า โครงสร้างของพระศาสนจักรที่แข็งแกร่ง มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีธรรม
ประเพณีเคร่งครัด ถูกสัน่ คลอนด้วยผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง สิง่ ทีพ่ ระองค์เปลีย่ นแปลง
อย่างชัดเจนคือภาพของพระศาสนจักรที่ถูกลดทอนให้หม่นหมองและถูกมอง
ในเชิงลบ พระองค์กอบกู้คืนมาด้วยความยุติธรรม ความจริง การเปิดพร้อม
ที่จะมองปัญหาเหล่านั้นด้วยท่าทีอ่อนโยน แต่เด็ดขาด บทเฉลยของมันถูกส่ง
ต่อไปยังจำ�นวนคนที่กลับเข้ามายังวิหารของพระหรือวัดมากขึ้นนั่นเอง
2. ความเรียบง่าย คือ คำ�ตอบของทุกอย่าง ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์เกินจำ�เป็นอำ�นวยความสะดวก ขั้นตอนพะรุงพะรัง
สิ่งที่ทำ�ให้พระองค์เป็นมากกว่าผู้แทนหัวหน้าชาวประมงกาลิลี หรือหัวหน้า
คนเลีย้ งแกะ พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ไม่ใช่เจ้าครองอาณาจักรโรมัน พระองค์
ทรงค่อย ๆ เข้าครอบครองอาณาจักรใจ และในหัวใจของคนเล็ก ๆ ด้อยโอกาส

เด็ก ๆ และเยาวชน ภาพเหล่านี้เราเห็นเป็นปกติ แต่ไม่ชิน เพราะว่ายิ่งเห็น
ยิ่งปลาบปลื้ม
3. เพื่อนของคนยาก และผู้บรรเทาใจผู้ทุกข์ตรม หน้าโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งที่กรุงโรม รูปปั้นพระเยซูผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งเคยถูกหมางเมิน กลับ
ได้รับความสนใจขึ้นมาทันที เพราะมันแสดงถึงชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่จริง
ในกรุงโรม เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงาม ร่�ำ รวยวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลาง ของ
คริสตศาสนา เมื่อพระองค์นึกถึงพวกเขา นึกถึงผู้ทุกข์ยากจากใกล้ตัว จน
ไกลตัว จากชายขอบสังคม จนถึงคนไร้สัญชาติ พระองค์ได้ใจของทุกคนจริง ๆ
4. ผู้นำ�ทางจิตวิญญาณ เพื่อต่อเติมความเชื่อศรัทธาให้โลก ถ้าพระองค์
จะบริหารคูเรียได้อย่างดี ถ้าพระองค์จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักร
และปัญหาของโลก ถ้าพระองค์จะหยุดยั้งสงครามได้ด้วยการร้องขอ หรือเจรจา
ในทางการทูต ฯลฯ ทั้งหลายทั้งปวงคงไม่ใช่ภาพที่ขับเน้นการเป็นผู้นำ�ทาง
จิตวิญญาณเท่าการคุกเข่าลงสวดภาวนา การเทศน์สอน โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์
ฟังแก้บาป และชวนพวกเราให้มีศรัทธาในพระเป็นเจ้า ประตูแห่งความเชื่อ
งดงาม เมื่อมันถูกเปิดทุกวัน โดยผู้น� 
ำ โดยสมเด็จพระสันตะปาปา
ในที่สุดแล้วเมื่อลงรายละเอียดเราก็พบว่า พระองค์ทรงเป็นสงฆ์  ประกาศก และกษัตริย์ เป็นผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ ผู้เทศน์สอน ผู้ปกครอง เป็นผู้นำ�
ให้กับพระศาสนจักรและกับโลก แม้พระองค์จะพูดเสมอว่าพระองค์คือบุคคล
ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง หัวเราะ ร้องไห้ มีความสุข หลับสบาย เพราะความเป็นคน
ธรรมดาที่ธรรมดา เราจึงเห็นธรรมชาติอันดีงามของมนุษย์ เราจึงยังมีความหวัง
กับโลกใบนี้ เราจึงเข้าใจได้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคงค่อย ๆ บอกกับ
เราว่า ให้ใช้ชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าแสนดี ตามหน้าที่ ตามกระแส
ตามคำ�สั่งสอนขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์เริ่มที่สำ�นึกเยี่ยงมัทธิว คน
เก็บภาษี คนบาป พระเยซูเจ้าทรงเห็น และเรียกให้เขาติดตามพระองค์ไปเป็น
อัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ จากชีวิตเล็ก ๆ ที่ไร้ค่า สู่คุณค่าของชีวิตที่ถูกค้นพบโดย
องค์พระเยซูเจ้าเอง
ขอพระเป็นเจ้าทรงดูแล และอำ�นวยพรพระสันตะบิดรของเรา
บรรณาธิการบริหาร
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“เดินการกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ 20”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ประธาน เดินการกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ 20 ที่หน้าดิโอสยาม ซึ่งภายในงานได้
เชิญ 5 องค์การศาสนา รวมทั้งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมทั้งรุ่นเด็ก รุ่นผู้ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก นำ�โดยนายมานิต สัจจะมิตร ประธานสมาคม
ศรีคุรุสิงห์ (ศาสนาซิกข์)

“ฟื้นฟูจิตใจ”
คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือ “คาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในนามกลุ่ม
Happy Smile หรือกลุ่มยิ้มหรรษา นำ�โดยคุณกุญชลี เสริมทวีทรัพย์ คุณ
วิภาพร โกวิทวิศิษฎ์ และคุณชลธิชา มหากิจศิริ ได้น�ำ เงินที่ได้รับบริจาค และ
จากการจำ�หน่ายหนังสือ มอบให้สังฆมณฑลละ 46,500 บาท เพื่อสนับสนุนการ
ทำ�งานของสังฆมณฑลต่างๆ ดังนี้ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑล
ราชบุรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลอุดรธานี

คณะนักเรียนคาทอลิกมัธยมปลาย (เกรด 9-12) โรงเรียน
นานาชาติร่วมฤดี (RIS) เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด
โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม โดยมีคุณพ่อ
ยุทธนา ศรีประภา, C.Ss.R. เป็นผู้น�ำ การเข้าเงียบ

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร
E-mail : udomsarn@gmail.com ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB
ขึ้นไป ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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