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1 ปีแห่งสมณสมัย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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“ฉลองวัด”    พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน 

ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี  วันที่ 

25 มกราคม 2014

“ฉลองวัด”    พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช   

เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพ 

มหานคร วันที่ 31 มกราคม 2014

“ฉลองวัด”    พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู โนนหนามแท่ง อ.เสนางคนิคม 

จ.อำานาจเจริญ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014

“ฉลองวัด”    พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี 

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สระบุรี และเสกอาคาร 

อเนกประสงค์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014

“ฉลองวัด”    พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธานในพิธี 

บูชาขอบพระคุณฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง วันที่ 

15 กุมภาพันธ์ 2014
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(อ่านต่อหน้า	4)

1 ปีแห่งสมณสมัย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 เช้าวันอาทิตย์ที่	23	กุมภาพันธ์	ค.ศ.		2014	 

ผมมาถึงประเทศอิตาลีแต่เช้าตรู่	 การประชุมซิกนิส	

เวิลด	์คอนเกรส	กำาลังจะเริ่มขึ้นในวันถัดไป	คนที่กรุงโรม

บอกว่าอากาศไม่ค่อยดี	ฝนตกตลอด	เพิ่งมีวันนี้แหละ 

ท่ีเหมือนว่าแสงแดดเร่ิมกลับมา	ฝนท่ีกรุงโรมตก	ๆ 	หยุด	ๆ 	

แต่ก็สร้างความเหน็บหนาวสำาหรับชีวิตคนเอเชียอย่าง

เราได้	 ผมเข้าที่พักพร้อมกับการบริการอย่างพิเศษจาก

คนไทยในโรม	 ผมตั้งใจว่าวันอาทิตย์แบบนี้ตอนเที่ยง

เราน่าจะอยู่หน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร	 เพราะ

พระสันตะปาปาจะออกมาเป็นประธานนำาสวดบท 

ทูตสวรรค์แจ้งข่าวและพบปะกับประชาชน	ผมอยากไป

ชมพระพักตร์พระองค์แบบตัวเป็น	 ๆ	 ผมอยากสัมผัส 

ว่ารังสีแบบไหนและชีวิตเช่นไรถึงมีแรงโน้มถ่วงให้

คนอยากมาพบพระองค์เพิ่มขึ้น	 เข้าวัดมากขึ้น	 สื่อ 

ต่าง	ๆ	แย่งกันสัมภาษณ์นำาภาพของพระองค์ไปขึ้นปก 

ไม่เฉพาะแต่สื่อคาทอลิกหรือนิตยสารเพื่อความดีงาม

คุณธรรมแต่หลากหลายเรื่องราวนิตยสารชื่อดังและ

ทรงอิทธิพลระดับโลกถึงขนาดยอมให้พระองค์ขึ้นปก

เป็นบุคคลแห่งปี	 รางวัลใหญ่บางสถาบันที่ได้รับการ

ยอมรับพระองค์ติดโพล์	 พระองค์ทำาให้เราประหลาดใจ 

เสมอ	 ๆ	 จนบางคนถึงกลับเรียกพระองค์ว่า	 “PAPA	

FrAncesco	 A	 mAn	 who	 is	 chAnging”	

(บุคคลผู้กำาลังเปลี่ยนแปลงโลก)

โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

นิตยสาร IL MIO PAPA ฉบับปฐมฤกษ์วางแผง

ใกล้ๆ วันครบ 1 ปีของการเป็นพระสันตะปาปาของ

พระองค์

	 วันที	่ 13	 มีนาคม	 ค.ศ.	 2013	 เมื่อสิ้นเสียง

ประกาศ	 HABEMUS	 PAPAM	 เรามีพระสันตะปาปา

แล้ว	ชายร่างใหญ่ดูท่าทางใจด	ียิ้มแย้มแจ่มใส	อายุ 77	

ชันษา	เสด็จออกมาพร้อมกับเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่ว 

มหาวิหารนักบุญเปโตร	 ซึ่งต่อมาเราเรียกเขาว่าสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส

	 สื่ อของวาติ กั น

ร า ย ง า น ว่ า จ ะ มี

นิตยสาร เล่มหนึ่ ง

ที่ ว่ า ด้ ว ย พ ร ะ

สันตะปาปาอย่ าง

เดียวเลย	 วางแผง

ทุก	 ๆ	 สัปดาห์ใน

ร า ค า ถู ก ม า กคื อ	

.50	 ยูโร	 ในชื่อ	 IL	

MIo	 PAPA	 	 (พระ

สั นต ะป าป าบิ ด า

ของเรา)	 นิตยสาร

เ ล่มนี้ ได้สรุปเรื่อง

ราวของพระองค์ในรอบปีไว้คร่าว	ๆ	ว่า

	 ในวันที่	13	มีนาคม	วันที่พระองค์ได้รับเลือก

ให้เป็นพระสันตะปาปา	 พระสังฆราชแห่งโรม	 พระองค์

เร่ิมด้วยการเชิญชวนให้พวกเราสวดภาวนาให้พระองค์

ก่อนที่พระองค์จะสวดภาวนาเพื่อประชาชนตาม

ธรรมเนียม

	 ในวันที่	 14	 มีนาคม	 หลังจากเป็นพระ

สันตะปาปาแล้วพระองค์ไม่ทรงย้ายที่พักไปอยู่ใน 

สถานที่สำาหรับพระสันตะปาปา	 แต่เลือกที่จะพักที่บ้าน

ซานตามาร์ธาเหมือนเดิม	 เป็นภาพแห่งชีวิตสมถะ	 ที่

ชะงักโลกภาพต้น	ๆ

	 ในวันที่	 23	 มีนาคม	 พระองค์เสด็จไปเยี่ยม

เยือนสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 

16	 ที่	 CAStEL	 GAndoLfo	 (พระราชวังฤดูร้อน

กัสแตล	 กันดอลโฟ)	 เป็นภาพการพบกันของสอง 

พระสันตะปาปาที่คนในยุคเราได้พบเห็น	 พระองค์เชิญ

ชวนกันสวดภาวนา	 เป็นภาพแห่งศรัทธาของคนสอง

คนที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำาแห่งจิตวิญญาณที่แท้

จริง
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1 ปีแห่งสมณสมัย (ต่อจากหน้า	3)

	 ในวันที่	8	กรกฎาคม	พระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยม

ผู้อพยพทางทะเลที่	 LAMPEdUSA	 พระองค์ไม่ทรง

ทอดทิ้งผู้ถูกทอดทิ้งเหล่านั้น

	 ในระหว่างวันที่	 23-28	 กรกฎาคม	   สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานเยาวชนโลก 

ครั้งที่	 28	 ที่นครริโอ	 เด	 จาเนโร	 ประเทศบราซิล 

นับเป็นการเดินทางออกนอกยุโรปเป็นคร้ังแรกของ

พระองค์ตั้งแต่เข้ารับตำาแหน่งพระสังฆราชแห่งโรม 

ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก

	 -	 “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์

ติดตามเรา”	 เป็นหัวข้อของงานเยาวชนโลก	 ครั้งที่	 28	

RIo	 2013	 ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ในนครริโอ	 เด	 จาเน

โร	 ทุกหนแห่งที่พระองค์เสด็จเยือนจะมีบรรดาเยาวชน

และผู้คนมากมายเฝ้ารอชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น

โดยจำานวนเยาวชนและผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้มีมากกว่า	 3	

ล้านคน

	 ในวันที่	29	สิงหาคม	พระองค์ทรงแสดงความ

สนใจและให้ความสำาคัญกับบรรดาเด็กเยาวชน	 และการ 

ส่ือสารสมัยใหม่ด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์

มือถือกับบรรดาเด็ก	ๆ	และเยาวชนแบบ	SELfIE

	 ในวันที่	 26	 ตุลาคม	 ภาพเด็กที่มานั่งบนเก้าอี้

ของพระองค์ในโอกาสงานฉลองวันครอบครัวกว่า	 20	

นาทีที่พระองค์ถูกรบกวนแต่พระองค์กลับไม่มีอาการ

รำาคาญเด็กคนน้ันแต่อย่างใดมีแต่อย่างเดียวคือให้

โอกาสและให้เวลาแห่งความรัก

(อ่านต่อหน้า	7)

	 ในวันที่	 6	พฤศจิกายน	ภาพของชายอาย	ุ 53	

ปีท่ีมีผิวหนังตะปุ่มตะป่ำาซึ่งพระองค์ทรงจุมพิตด้วย

ความรักและเมตตา	ก็ได้ใจมวลประชาชนที่พบเห็นภาพ

แห่งการมีจิตใจเมตตาสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก	 โดย

มิทรงรังเกียจแต่อย่างใด	 พระองค์ทรงออกไปแจกจ่าย

ความรักแด่ทุกคนอย่างไม่เลือกว่าเขาจะเป็นใครอย่าง

แท้จริง

	 ในวันที่	12	มกราคม	ค.ศ.	2014	ทรงโปรดศีล

ล้างบาปทารกที่เกิดใหม	่32	คน	ฯลฯ

	 พระองค์ยังทรงกระทำาภารกิจอีกมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำาถามสื่อมวลชนในสิ่งที่เขาสงสัย	

พระองค์ทรงเขียนจดหมายไปหาบางคนด้วยพระองค์

เอง	 ทรงเทศน์อย่างเรียบง่ายสม่ำาเสมอ	 มีบทสอนในเชิง

เปรียบเทียบ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิ้วทั้ง	 5	 หรือเรื่องกล่อง

ยา	 ฯลฯ	 ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อคิดให้กับทุกคนทุกวัยทุก

กระแสเรียก	ทรงเชิญชวนให้เราสวดภาวนาเสมอ	ๆ	เพื่อ 

สันติสุขและคำาภาวนาท่ีพลิกโลกคือการเชิญชวนให้สวด
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ตอนที่ 12

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสกับพระสงฆ์ของกรุงโรมว่า

พวกคุณพ่อจบวันกับพระเจ้า

หรือกับโทรทัศน์
6	มีนาคม	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	l	 เ ช้ า วั น

พฤหัสบดีที่	 6	 มีนาคม	 เต็มไปด้วยข้อคิด	 การกลับมา 

พบเจอ	รอยย้ิมและการคาดคอยจากพระสงฆ์ของกรุงโรม 

ขณะที่พวกท่านกำาลังรอคอยจะได้พบพระอัครสังฆ- 

ราชของพวกท่าน	นั่นคือ“องค์พระสันตะปาปา”	นับเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ในกรุงโรมหลังจากทำาพิธี

โรยเถ้าให้สัตบุรุษในวันพุธรับเถ้าเข้าสู่เทศกาลมหาพรต

แล้ว	 วันรุ่งขึ้นบรรดาคุณพ่อของอัครสังฆมณฑลโรมจะ

เข้าพบพระอัครสังฆราชของพวกท่านซึ่งก็คือสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสนั่นเอง	 เพื่อขอพรในเทศกาล

มหาพรตและรับฟังโอวาทจากพระองค์ท่าน

l สมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้อนรับบรรดาคุณพ่อ 

ในห้องประชุมเปาโล	ที	่6	 พระองค์ตรัสเกี่ยวกับความ

เมตตาและการให้อภัย	 ว่าพระสงฆ์ต้องมีความเมตตา

ให้แก่สัตบุรุษอยู่เสมอโดยพระองค์ทรงบอกเล่าเรื่อง 

ส่วนตัวออกมาอย่างกันเองว่าสมัยที่พระองค์ยังอยู่ที่

กรุงบัวโนสไอเรส	 พระองค์ทรงเก็บไม้กางเขนไว้ใกล้

บริเวณหัวใจ	 มันเคยเป็นของพระสงฆ์ชาวอาร์เจนตินา

ผู้มีชื่อเสียงในเรื่องการโปรดศีลอภัยบาปนำาความเมตตา

ของพระเจ้ามาให้แก่ผู้คนจำานวนมาก	 ซึ่งรวมทั้งสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 ช่วงระหว่างเสด็จ

เยือนประเทศอาร์เจนตินาก็ขอรับศีลอภัยบาปจากท่าน	

ทรงเล่าอย่างมีชีวิตชีวาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ฟังว่า

พระองค์ทรงขโมยหยิบกางเขนมาจากสายประคำาของ

คุณพ่อองค์นั้นแต่ก็เพื่อจุดประสงค์ที่ดี

สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

	 “ทันใด	 ความเป็น 

ขโมยท่ีซ่อนอยู่ในตัวทุกคน 

ก็โผล่ออกมา	 ขณะที่พ่อวาง

ดอกไม้ลงในโลงศพ	 	 พ่อได ้

หยิบไม้กางเขนจากสายประคำา

ขึ้นมา	 ขนาดประมาณนี้	 พ่อ 

ดึงขึ้นเบาๆ	 แล้วถอดออกมา 

ใน เวลานั้ น พ่อมอง ไปยั ง 

คุณพ่อผู้นอนอยู่ในโลงศพ 

และกล่าวว่า	 ‘โปรดมอบความเมตตาที่คุณพ่อมีในชีวิต 

ของคุณพ่อสักครึ่งหนึ่งให้แก่ผม’	 พ่อรู้สึกเข้มแข็ง	 	 มี

กำาลังใจที่จะทำางานเมตตาและสวดภาวนา	 	 พ่อเก็บไม้- 

กางเขนไว้ในกระเป๋าเสื้อ	แต่เสื้อของพระสันตะปาปาไม่ม ี

กระเป๋า	 ใช่มั้ย?	 แต่พ่อจะนำาไม้กางเขนนี้ติดตัวไป 

กับพ่อเสมอในถุงผ้าเล็กๆ	ที่พ่อห้อยคออยู่นับแต่วันนั้น

เป็นต้นมา	จนบัดนี้	พ่อก็ยังเก็บไม้กางเขนนี้ไว้กับตัวพ่อ

เสมอและเมือ่ใดท่ีพ่อมคีวามคิดในแง่ลบกับใคร			มือของ 

พ่อจะเลื่อนมาตรงนี้เพ่ือสัมผัสไม้กางเขนและรู้สึกได้ถึง

พระหรรษทาน	 และไม่โกรธตอบคน	 ๆ	 นั้น...มันทำาให้

พ่อรู้สึกดีมาก	 ที่ได้เห็นว่ามีพระสงฆ์ที่ดีคนหนึ่งได้มอบ

แบบอย่างแห่งความเมตตาที่พระสงฆ์คนหนึ่งควรจะได้

กระทำาต่อสัตบุรุษ”

l สมเด็จพระสันตะปาปายังคงตอบคำาถามบรรดาคุณพ่อ

เป็นข้อแนะนำาต่างๆ	 	 	 มีอยู่ตอนหนึ่งขณะสวดภาวนา	

เนื้อหาคำาสวดเป็นคำาตอบถึงคุณพ่อบางคนก็เลยทำาให้

ที่ประชุมได้หัวเราะและพระสันตะปาปาก็เลยหยิบยกมา 

สร้างบรรยากาศกันเองกับบรรดาคุณพ่อ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

	 “ตอนกลางคืนลูกจบวันอย่างไร?	 กับองค์พระ

ผู้เป็นเจ้าหรือกับโทรทัศน์?	 (มีเสียงหัวเราะคิกคักกันใน

หมู่ที่ประชุม)..พ่อเห็นหลายคนในหมู่ลูกหัวเราะ	 พ่อก็

เลยพลอยหัวเราะไปด้วย”

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงแสดงความร่วม

เป็นหนึ่งเดียวกับพระสงฆ์หลายองค์ที่ถูกกล่าวหาว่า

ล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์	 ศาลพบว่าผู้กล่าวหาได้กล่าว

เท็จและผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็กำาลังถูกคุมขังอยู่

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

	 “พ่ อต้ อ งกา รพู ดอย่ า งส าธา รณะว่ าพ่ อ

สนับสนุนสมณะ	 เพราะว่าในกรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่	 

7,	8	หรือ	15	คน				แต่เป็นฐานันดรศักดิ์สงฆ์ทั้งครบ

ในนามของ	7,	8,	15	คนนั้น”

l	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงย้ำาว่าพระศาสน- 

จักรควรดำาเนินไปท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความเมตตา

และนั่นพระศาสนจักรจะเป็นเหมือน	 “โรงพยาบาล

กลางแจ้ง” จะไม่ใช่รอให้คนป่วยร้องหาแพทย์	แต่กลาย

เป็นว่า	พระศาสนจักรควรจะออกไปแสวงหาผู้บาดเจ็บ
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บทอธิษฐานภาวนา

เปิดใจรับพระเจ้า แล้วใจท่านจะเปี่ยมด้วยความรัก

“องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

แต่เพียงพระองค์เดียว” (มาระโก 12:29-30)

“ปกป้องชายหญิงทุกคน มองดูพวกเขาด้วยความอ่อนโยนและ

ความรัก เหล่านี้คือการเปิดขอบฟ้าแห่งความหวังใหม่”	นี่คือพระวาจาเปิด

ยุคใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งโลกควรรับฟัง	 อีกสองสาม

วันต่อมามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเด็กกำาพร้าชาวซีเรียที่แบกปืนและ

ขว้างระเบิด	 เขากล่าวว่าวันหนึ่งเขาหวังว่าจะได้ถูกจูบโดยลูกระเบิด	 เขาได้

เห็นสิ่งที่เด็กๆ	 ไม่ควรจะเห็น	 และพวกเขาควรได้รับการปกป้องไม่ให้เขาต้อง

เผชิญในชีวิต	สายตาของเขาไร้ซึ่งความสุขและความหวัง

คัมภีราจารย์ผู้หนึ่งทูลถามพระเยซูเจ้าว่า	 พระบัญญัติประการใด

สำาคัญที่สุด	 พระเยซูเจ้าทรงสรุปให้เขาฟังว่า	 “จงรักพระเจ้าและจงรักเพื่อน

มนุษย์”	คงจะเป็นวิธีที่พระเยซูเจ้าตรัสที่เป็นเหตุให้คัมภีราจารย์ผู้นั้นตอบด้วย 

ความรู้สึกของตัวเขาเอง	เมื่อเขากล่าวว่าความรักสำาคัญกว่าเครื่องบูชาก็เพราะ

ว่าเชื่อเช่นนั้นจริงๆ	 ด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า	 เขาอยู่ไม่ไกลจาก

พระอาณาจักรของพระเจ้า	 หมายความว่าเขาได้พบกับความหมายที่แท้จริง

แล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เคยทำาให้สลัมท่ีบัวโนสไอเรสเปลี่ยน

โฉมไป	 เพียงเพราะพระองค์ให้คนที่อาศัยอยู่ในสลัมรู้ว่าพระองค์รักพวกเขา

พวกเขามิได้อยู่โดดเดี่ยว	 แม้ว่าพวกเขาจะยากจนและถูกข่มเหงรังแก	 หัวใจที่

แข็งกระด้างของเด็กกำาพร้าชาวซีเรียเกิดขึ้นเพราะเขาสูญเสียบิดาและมารดา

ท่ามกลางความรุนแรง	เขาไม่รู้สึกว่ามีใครรักเขา	ตามธรรมดาคนทั่วไปสามารถ

อดทนกับความยากลำาบากได้	หากเขามีความรักสนับสนุน	ความรักก่อให้เกิด

ความหวัง	 เราสามารถนำาความรักและความหวังไปมอบให้แก่ผู้อื่นได	้ หาก

หัวใจของเราเปิดรับพระเจ้าและเปี่ยมด้วยความรัก

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก โปรดเสด็จเข้ามาในดวงใจของลูก	

และได้ทรงโปรดให้ลูกสามารถแบกพระองค์ไปมอบให้แก่ทุกคนที่ลูกสัมผัส	

ขอให้พระองค์ทรงเปี่ยมล้นไปยังความนึกคิดของลูก	

ตลอดจนคำาพูดและการกระทำาของลูก	

เพื่อว่าเมื่อผู้อื่นเห็นลูก	ทุกคนจะได้พบกับพระองค์

และมั่นใจว่าพระองค์ทรงห่วงใยพวกเขา	

ทั้งนี	้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า	พระเจ้าของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน

สับสนในความหมาย

ที่เคยพูดกันว่าความลับไม่มีในโลก
ก่อนนี้กว่าความลับจะรั่วไหลไปถึงใครต่อใคร
ต้องใช้เวลาต้องเกิดสถานการณ์ต้องมีความบังเอิญ
ก็อย่างที่พูดกันเชิงทีเล่นทีจริงว่า
ความลับคือข้อมูลที่บอกต่อเป็นความลับ...ทีละคน
จะว่าไปแล้วอะไรที่ลับมักกระตุ้นต่อมความอยากรู้
ยิ่งกว่านั้นอะไรที่เป็นเรื่องลับมักจะเป็นในเชิงลบ
เรื่องลบเรื่องไม่ดีเรื่องผิดใครก็อยากรู้ใครก็สนใจ
รู้ไม่พอยังต้องนำามาใช้เป็นอาหารปากพูดคุยนินทาซุบซิบ
เรื่องดีเรื่องสร้างสรรค์เรื่องน่าชื่นชมพูดคุยกันได้ไม่นาน
คุยกันสักพักก็เบื่อก็เลิกรากันไป
แต่หากเป็นเรื่องแย่ๆ	มักจะคุยกันมันปากไม่รู้จบ
คุยไม่พอยังต้องใส่อารมณ์ร่วมเกาะกลุ่มเหนียวแน่น
ข้อมูลธรรมดาที่ได้ยินคนมักสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง
แต่พอยืนยันว่ามันเป็นความลับสุดยอด
เท่านั้นแหละกลายเป็นข้อมูลที่น่ารู้น่าติดตามเป็นที่สุด
แต่ทุกวันนี้คงต้องพูดใหม่ว่าความลับไม่เหลือในโลก
แม้ไม่อยากก็ต้องมารับรู้รับเห็น
ก่อนนี้เพื่อจะรู้เห็นในพฤติกรรมผู้คน
ต้องอยู่ที่นั่นในเวลานั้นเดี๋ยวนั้นจะด้วยตั้งใจหรือด้วยบังเอิญ
แต่เดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดทั่วไปหมด
ไม่มีคนเห็นไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีใครสนใจ
กล้องทำาหน้าที่ของมันได้ตลอด
ยกเว้นจะมีคนจงใจปกปิดหรือตั้งใจทำาให้กล้องเสีย
ก่อนนี้ต้องสะพายกล้องตัวใหญ่ตัวเล็กติดตัวเก็บภาพเด็ด
ยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงคนสำาคัญยิ่งต้องตามไล่ล่าเก็บภาพ
ต้องคอยแอบคอยซุ่มตัวคอยหูไวตาไวเสี่ยงได้ทุกสถานการณ์
แต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเป็นได้ทั้งกล้องภาพกล้องวิดีโอ
แทบไม่มีใครหลุดรอดปลอดภัยเป็นสัดส่วนได้อีกต่อไป
ในแง่หนึ่งจะทำาให้ระแวดระวังทำาตัวให้สอดคล้องกับที่เป็นที่อยากเป็น
จะทำาอะไรจะไปที่ไหนจะพบปะใครก็พึงทำาด้วยสติ
มีอะไรหลุดไปก็ยากจะเอากลับยากจะเก็บคืนมา
ก่อนนี้คำาพูดคำาจาที่หลุดปากกระจายรวดเร็วยิ่งกว่าม้าฝีเท้าไว
แต่เดี๋ยวนี้แค่แชร์เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์คกดปุ๊บถึงปั๊บ
ว่อนไปทั่วก่อนจะถอนนิ้วจากปุ่มกดด้วยซ้ำาไป
ยังไม่ทันไรก็รู้กันทั้งบ้านโจษขานกันทั้งเมืองแล้ว
ที่แย่กว่านั้น
ความลับที่คนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นฝ่ายเปิดเผย
ทั้งๆ	ที่น่าจะเป็นความลับของตนกับอีกฝ่าย
ทั้งๆ	ที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
อย่างเรื่องความรักความชอบความผูกพัน
ที่แอบคบแอบชื่นชมแอบรักแอบดูใจกันมาเป็นปี
ซึ่งโดยธรรมชาติแห่งความรักเป็นเรื่องตัวต่อตัว
แต่แล้วจู่ๆ	ก็ยกขึ้นฟ้องร้องประจานต่อว่าต่อขานกันทั้งเน็ตเวิร์ค
เหมือนกับเกลียดชังเคียดแค้นฉุนเฉียวกันมาเป็นเนิ่นเป็นนาน
ใครที่รับรู้ก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่ารักกันจริงแค่ไหน
หรือเป็นแค่ชื่นชอบแค่ต้องการครอบครองแค่หวงแหน
พอไม่ได้ดั่งใจจากที่รักกลับกลายเกลียดได้ขนาดนี้
ที่คิดว่ารักคงไม่ใช่แล้ว
หากเคยชื่นชอบชื่นชมรักใคร่กันจริงพอความรู้สึกจืดจางไป
ก็คงไม่ถึงขนาดประกาศตนเป็นอริเคียดแค้นมุ่งทำาร้ายทำาลายกันแบบนี้
เพราะความรู้สึกตรงข้ามกับรักคือเลิกรัก
หาใช่ตรงข้ามกับรักคือเกลียดไม่
อย่างน้อยความรู้สึกดีๆ	ตอนที่รักกันก็น่าจะยังอยู่
หากรักกันจริง
 
 
 

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org
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ภาวนาเพื่อสันติสุขในซีเรีย	 ไม่เท่านั้นพระองค์ยังดำาเนิน

ชีวิตเป็นแบบอย่างด้วยพระองค์	 ตัดเรื่องที่เกินความ

จำาเป็นออกไปเพื่อเข้าไปสู่หัวใจของการนับถือศาสนา

รวมทั้งการเป็นนายชุมพาบาลที่ดี	 พระองค์ทรงมอบ 

แบบอย่างท้ังหมดด้วยพระองค์ก่อน	 พระองค์มีคำาตอบให ้

กับทุกคนทั้งคนที่เรียกตัวเองว่าเพศที่สาม	คนไม่นับถือ 

ศาสนา	คนที่ทิ้งศาสนา

มีตัวเลขที่น่าสนใจเพิ่ม เพิ่ม และเพิ่ม

         	กระแสความชื่นชมในองค์สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสมีมากมายท่วมท้นอย่างต่อเนื่อง	 ….ตามปกติ

ในส่วนของการเข้าเฝ้าทั่วไป	ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธ	ที่นคร 

รัฐวาติกัน	แต่ละครั้งจะมีผู้คนประมาณ	8,000-25,000	

คน			มาเขา้เฝา้สมเดจ็พระสนัตะปาปาแตใ่นสมณสมยัของ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ปรากฏว่าผู้คนมากมาย

ต่างหลั่งไหลกันมาเข้าเฝ้าพระองค์จนเนืองแน่นลาน

หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรมากกว่า	 30,000-70,000	

คนต่อครั้ง	 และในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวทุกเที่ยง

วันอาทิตย์	ปกติจะมีผู้คนมาร่วมสวดประมาณ	25,000	

คน	 แต่ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

จำานวนผู้คนที่เข้าร่วมสวดเพิ่มมากขึ้นเป็น	 70,000-

250,000	คนต่อครั้ง

	 นิตยสารคาทอลิก	 tABLEt	 ฉบับวันที	่ 6	

มีนาคม	 2014	 ได้ทำาสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับการครบ	 1	 ปี

แห่งสมณสมัยโดยเล่นกับตัวเลขที่เก่ียวกับพระองค์	

อาทิ

 2	 พระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการสถาปนา

เป็นนักบุญในสมณสมัยของพระองค์

	 115	 ของสมาชิกพระคาร์ดินัลท่ีมีสิทธ์ิได้เลือกต้ัง

พระสันตะปาปา

	 เยาวชนจำานวน	 3	 ล้านคน	 ร่วมมิสซากับ

พระองค์โอกาสงานเยาวชนโลก	 ที่	 coPAcAbAnA	

ชายหาดที่เมืองริโอ	ประเทศบราซิล

	 3.74	ล้านคนติดตามทวิตเตอร์ของพระองค์

	 ผมเชื่อว่าจำานวนตัวเลขคงไม่นิ่งอยู่แค่นี	้ มัน

คงเพิ่มขึ้นอีก

1 ปีแห่งสมณสมัย (ต่อจากหน้า	4) สื่อยังรุมสัมภาษณ์ไม่เลิก เอาแค่ในโอกาสครบ 1 ปี

แห่งสมณสมัย

	 พระสันตะปาปาได้ให้สัมภาษณ์กับบรรณา- 

ธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประจำาวันชั้นนำาของอิตาลี

ที่ชื่อว่า	 CoRRIERE	 dELLA	 SERA	 พระองค์ตรัส

ว่า	 “พระสันตะปาปาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งหัวเราะ 

ร้องไห้ หลับสบาย และมีเพื่อนฝูงเหมือนคนทั่วไป

พระองค์เป็นบุคคลปกติ”

	 หรือในนิตยสาร	oGGI	ซึ่ง	MSGR.ALfREd	

XUEREB	เลขานุการของพระสันตะปาปาได้ให้สัมภาษณ์	

ไว้เกี่ยวกับพระสันตะปาปาและความรู้สึกต่างๆ	ของท่าน 

ที่ได้ใกล้ชิด	 ท่านพูดถึงเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจคือ 

การได้ยินการทักทายระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส	 กับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ์

ที่	 16	 ที่ตรัสกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสว่า	

“ข้าพเจ้าจะอยู่กับพระองค์ในความนบนอบและคำา

ภาวนาต่อแต่นี้จนตลอดไป”	เป็นถ้อยคำาที่ยิ่งใหญ่อบอุ่น 

มีพลัง	เหมือนสิ่งค้ำาย้ำาพระศาสนจักรให้มั่นคง	ท่ามกลาง

พายุแห่งปัญหาและความท้าทายของโลก

สำาหรับประเทศไทยกับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

	 ทั้งสื่อคาทอลิกและสื่อต่าง	 ๆ	 ได้นำาเสนอ

เร่ืองราวของพระองค์อย่างต่อเนื่องตามกระแสและ

ความเป็นไปของโลกเช่นเดียวกัน	 เป็นต้นสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย	 ได้จัดแปลประวัติของพระองค์

บทสัมภาษณ์ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งพระสมณสาส์น	 LUMEn	

fIdEI	 (แสงสว่างแห่งความเชื่อ)	ที่เขียนร่วมกับสมเด็จ 

พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต	์ ที	่ 16	 และ 

พระสมณสาส์นเตือนใจเล่มล่ าสุดภาคภาษาไทย	

EVAnGELII	 GAUdIUM	 (ความชื่นชมยินดีแห่ง

พระวรสาร)	 รวมทั้งข่าวสารที่เกิดขึ้น	 เรามีการนำาเสนอ 

ทั้งสองทาง	 คือสื่อสิ่งพิมพ	์ และสื่อออนไลน์ในช่องยูทูป 

tHAICAtHoLICMEdIA	 ในชื่อรายการคุยกับวิษณ ุ

ประมาณตอนละ	 25	 นาที	 เป็นการคุยข่าวพระ

สันตะปาปา	 ปัจจุบันนำาเสนอเป็นตอนที	่ 22	 แล้ว	

สามารถชมย้อนหลังได้เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับพระสันตะปาปาและข่าวของพระศาสนจักร

สากล

	 ในฐานะที่ทำาสื่อและอยู่ในแวดวงสื่อ	 กระแส 

ในประเทศไทยก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสื่อนอก	 ประเด็นที่

เป็นข่าวที่ต่างประเทศถูกแปลที่เมืองไทยไปพร้อม	ๆ 	กัน 

การเคลื่อนไหวของพระองค์ได้รับการจับจ้อง	 มากไป

กว่านั้นคือทุกอิริยาบถคือบทสอนของชีวิตผู้ศักด์ิสิทธิ์

ผู้นำาแห่งจิตวิญญาณที่ไม่เคยละสายตาจากผู้ด้อยโอกาส

และประกาศตัวเพื่ออยู่ข้างคนยากจน

หน้ามหาวิหารในเที่ยงวันนั้น

	 ผมรีบสาวเท้าเร็วข้ึนใครบางคนท่ีเดินอยู่ 

ข้างหน้าถึงกับวิ่งมีเสียงพูดสำาเนียงอิตาเลียน	 เดาได้

ง่าย	 ๆ	 ว่าพระองค์ออกมาแล้วพระองค์อยู่ที่ระเบียง	 ดู

ห่างไกลเรา	 พระองค์ตรัสเป็นภาษาอิตาเลียน	 ซึ่งผมไม่

เข้าใจ	 รุ่นน้องที่ไปด้วยกำาลังศึกษาอยู่ที่กรุงโรม	 แปลให้

ฟังเป็นบางช่วง	 ผมมีความสุขที่เห็นใบหน้าของทุกคน 

ที่มองขึ้นไปบนระเบียงนั้นทุกคนมีรอยยิ้มเด็กวัยรุ่น	

ผู้ใหญ่ครอบครัวพระสงฆ์	 นักบวช	 ไม่ว่าจะเป็นคนจาก

ชาติใดชายหรือหญิง	 เราไม่จำาเป็นต้องเข้าใจภาษาที่พูด

ทั้งหมด	 แต่เราเข้าใจได้ว่าต่อหน้าระเบียงที่พระองค์ทรง

ประทับยืนอยู่	เรามีความสุข	เรามีสันติในใจ

	 ในวันท่ี	13	มีนาคม	2014	เรามีพระสันตะปาปา

ครบ	 1	 ปีแห่งสมณสมัย	 บางคนเรียกพระองค์ว่าบุคคล 

ผู้กำาลังเปลี่ยนแปลงโลก	 โลกที่แข่งขันเพื่อเอาชนะ

ดำาเนินธุรกิจเพื่อกำาไร	 แบ่งฝ่าย	 เลือกเฉพาะพวกพ้อง

ละทิ้งคนบางคนออกไปจากสังคม	 ผลักศาสนาเป็นเรื่อง

เหลวไหลเสียเวลาเอารัดเอาเปรียบ	ฯลฯ	ตลอดระยะเวลา 

เพียง	 1	 ปี	 พระองค์ได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าพระองค์กำาลัง

ทำาอะไรอยู	่ พระองค์กำาลังคืนโลกแห่งความรักและสันติ 

พระองค์กำาลังพลิกฟื้น

คุณค่าที่ถูกต้องแท้จริง	 เราคริสต-ชนเชื่อว่าเราไม่

ปล่อยให้พระองค์ทำาเพียงลำาพังแน่	 ๆ	 เพราะเรารู้ว่า

เมื่อพระองค์ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี	 เราก็จะเป็นลูก

แกะที่เชื่องและติดตามนายชุมพาบาลของเราไปร่วมกัน

เปลี่ยนแปลงโลกด้วยรักและความชื่นชมยินดี

 Long Live PAPA
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คณุพอวัชศิลป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมีกจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นนทรี 14
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

กลมุเวชบคุคลประจำวดั / สงัฆมณฑล
เพ่ือสุขภาพและการประกาศขาวดี

ปจจุบันหลายสังฆมณฑลมีกลุมเวชบุคคลท่ี
ออกหนวยไปชวยตรวจสุขภาพเบือ้งตนใหกบัสัตบุรษุ
ทีม่ารวมฉลองวดั นบัวาเปนกจิกรรมท่ีเปนประโยชน
ตองานอภิบาลและรวมถึงงานประกาศขาวดีของเรา
ดวย

เร่ืองของการดูแลสุขภาพนั้น เปนเร่ืองท่ีจำเปน
อยางมาก ในประวตัขิองพระเยซูเจาเอง พระองคทรง
เอาใจใสคนที่เจ็บไขไดปวยเปนพิเศษ

ทางราชการมีหนวยงาน อสม. ที่ออกไปเยี่ยม
ตามบานเพ่ือสอบถามเร่ืองของสุขภาพอนามัยของ
ชาวบานและใหคำแนะนำเรือ่งสขุภาพ  เราคาทอลกิ
หลายคนก็เปนสมาชิกแบบจิตอาสาอยูแลว เรานา
จะมารวมมือกัน และใชเปนเคร่ืองมือในการนำความ
รักของพระเจาไปมอบใหกับคนท่ีอยูรอบๆ วัดของ
เรา นอกจากนั้น เรายังมีแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี
สาธารณสุข เจาหนาท่ีกายภาพ ฯลฯ ทีเ่ปนคาทอลิก
อีกจำนวนมาก ถาไดรวมทีมกัน ประสานงานกัน
คิดวางานประกาศขาวดีของเราจะเขมแข็งมากย่ิงข้ึน

ในเรื่องนี้ถาวัดใดสนใจ  ใหติดตอกับกลุม
เวชบุคคลประจำสังฆมณฑล ซึง่เขาใจวาปจจุบนัไดมี
การจัดต้ังเกือบทุกสังฆมณฑลแลว ถาขยายตอ
ในระดับวัดไดกย็ิง่ดี

งานน้ีไมยากแตจะตองมีการเตรียมตัว และมี
หวัเร่ียวหัวแรง ตกลงนัดหมาย พดูคุยกันถึงแนวทาง
ในการทำงาน เพราะเราไมไดออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่เพื่อดูแลรางกายเทานั้น แตเราตองการออก
ไปนำความรักของพระเจาไปมอบใหกับทุกคน ให
ทุกคนไดรูวาพระเจารักเขา เราไมไดทำการตลาด
เร่ืองพระเจา แตตองการใหคนไดสมัผัสความรักของ
พระเจา โดยผานทางปฏิสมัพนัธทีท่มีงานทุกคนมตีอ
ผูที่เขามารับบริการ

นอกจากเครื่องมือวัดความดัน การชั่งน้ำหนัก
การตรวจฟน การตรวจเลอืด การตรวจหู ตา คอ จมูก
การใหยาสามัญเบ้ืองตน การแนะนำใหไปพบแพทย
ฯลฯ เราจะตองมีพระวาจาของพระเจา ขอมูลตางๆ
ของทางวัด หนังสือสวด หนังสือคำสอนเบื้องตน
รูปพระ สารวัด สายประคำ ฯลฯ เพ่ือมอบใหแก
ผทูีส่นใจดวย

ใหเราใชการดูแลสุขภาพควบคูไปกับการ
ประกาศขาวดีไปดวย เราอาจจะต้ังบธูบริการในเวลา
ฉลองวัด หรอืตามงานท่ีมคีนมาชุมนมุในโอกาสตางๆ
หรือตามตลาดนัด หรือการออกไปตรวจเยี่ยมดูแล
สขุภาพตามบาน เย่ียมคนสงูอาย ุฯลฯ

สิง่ทีเ่ราสามารถกระทำได เชน
- การบริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก โดยการ

ประสานงานกับหนวยงานสาธารณะในทองถิน่
- การตรวจสอบสุขภาพฟน โดยการติดตอกับ

หมอฟน

- การออกบูธแนะนำเร่ืองสุขภาพ โดยติดตอกับ
โรงพยาบาล

- การตรวจสอบยาวายังใชไดหรือไม โดยประสาน-
งานกับเภสัชกร

นี่เปนเพียงขอเสนอแนะบางประการ ซ่ึงหลายๆ
ที่ไดจัดทำมาแลว บางแหงจัดเปนงานเพื่อสุขภาพ
โดยเฉพาะ มกีารแนะนำเร่ืองสุขภาพ การออกกำลงักาย
การทานอาหารท่ีถูกตอง มีการแสดง มีออกราน มีการ
ใหคำแนะนำเร่ืองสุขภาพของผูปวยประเภทตางๆ เปน
งานท่ีระดมคนในวงการแพทยและพยาบาลมา
ชวยเหลือประชาชน

ถาวัดหรือสังฆมณฑลของเรามีงานประเภทน้ี

เทากับวาเราไดเจริญรอยตามพระ
เยซูเจา ครั้งที่พระองคเสด็จไปที่ใด
ก็มีคนนำคนเจ็บไขไดปวยมาเฝา
พระองค เพ่ือใหพระองคไดสัมผัส
และรักษาเขาใหหายจากโรคภัย
ไขเจ็บ

ตอไปน้ีเปนขอเสนอแนะเพื่อ
ทำใหการดูแลสุขภาพกายเปนการ
ประกาศขาวดี เ พ่ือสุขภาพของ
จติวิญญาณ

1. เม่ือมีประชาชนมาท่ีบธู
ของทาน  ใหใชโอกาสนี้พูดคุย
สรางความเปนกันเอง ถามสารทุกข
สุกดิบ และแสดงจดหมายหรือ
เอกสารวาทานไดมาทำหนาที่นี้
ในนามของใคร/วดัใด มจีดุประสงค
เพื่ออะไร (ไมไดมาขายของหรือ
หลอกลวง) จากน้ันทานอาจจะ
เสนอบริการตามที่ เขามีความ
ตองการ หรอืจำเปน

2. เ มื่ อ ไ ด ต ร ว จ ส อ บ
สุขภาพเบ้ืองตนแลว มีเวลาเราอาจ
จะมีแผนพระวาจา รูปพระ เหรียญ
หรอืพระคมัภีรมอบใหเปนทีร่ะลกึ

3. ถามีเวลา อาจจะพูดคุย
กันถึงชีวิต ทานอาจจะแบงปนวา
พระเจาทรงชวยเหลือทานอยางไร
พระเจาทรงชวยทานใหหายจาก
โรคภัยไขเจ็บไดอยางไร เสนอการ
ภาวนาใหตามท่ีเขาตองการ โดย
ถามเขาวาอยากใหอธิษฐานภาวนา
วอนขอพระเจาในเรื่องอะไรไหม
ถาเขาตองการใหชวนเขาภาวนา
พรอมๆ กนั

4. กอนจากกัน  ถามี
หนังสือดีๆ เลมเล็กๆ เปนหนังสือ
ที่เกี่ยวกับประสบการณของบุคคล
ที่ไดสัมผัสพระเจา แจกใหคนที่มา
เขาบูธของเรา พรอมกับหมายเลข

โทรศัพท หรือท่ีอยขูองวัด
คนไทยเราเวลาไดรับความชวยเหลือจากใคร

แลว มักจะไมลืมบุญคุณตอกัน การออกบูธเพ่ือ
ดานสุขภาพ เปนการแสดงความรักท่ีเปนรูปธรรม
ถามีการแบงปนประสบการณ แบงปนประจักษ
พยานในชวีติ การกระทำเชนน้ีจะชวยเปดโอกาสให
ไดมกีารส่ือสารติดตอกันตอไป



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 38 ฉบับท่ี 13 ประจำวันท่ี 23-29 มีนาคม 2014 หนา 9

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

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

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

คุณภรณี (เจยิม้) รวมกบับรษิทัทัวรกรูนูำแสวงบุญ

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

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

เคารพพระธาตบุญุราศีฟรงัซสิโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรียญอศัจรรยทีป่ารสี0-2463-7431-2

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

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

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

ทัวรแสวงบุญ

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

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

1. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (10-13 พ.ค.)
4. จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั-อสิราเอล  (25 เม.ย. - 2 พ.ค.)
แพ็คเกจ็ทัวร
- เซนตแอนน-ปนงั 2 วนั และ 3 วนั

(สำหรับกลุมเล็ก เดินทางไดทุกวัน)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
6-13 พ.ค. 14          - แสวงบญุรสัเซยี-เซนตปเตอรสเบริก

                (แบบเจาะลกึ 8 วนั 7 คนื) เยอืนถ่ิน
หมขีาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เย่ียมพระศาสนจักรคาทอลกิ &
ออรโธดอกซ  นกิายเกาแกของรสัเซีย
และเท่ียวชมสถานทีส่ำคญัๆ
ในประวตัศิาสตรมากมาย
(โดยสายการบินกาตาร แอรเวย
สายการบินระดับ 5 ดาว)

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน

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

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

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

ประสบการณใหม  เทีย่วธรรมชาตทิีไ่มซ้ำใคร
คิวช ูเกาะใตญี่ปนุ 7 วนั 5 คนื สายการบินไทย

มิยาซากิ-คาโกชิมา-คุมาโมโต-ฟุกุโอกะ
เมษายน 2557 :          5-11
พฤษภาคม 2557 :    8-14

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

บริการ
“New Digital Church Organ

from Italy”
ดวยเทคโนโลยียุคดิจิ ตอล  จากอิตาลี

ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรยีบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจริง

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

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแูทนจำหนายแตผเูดียวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกันเคร่ือง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต
บอกเลาเร่ืองราว
“คำสอนและชีวติ
ที่เปนขาวดี”

ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน

โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

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

ติดตอ : ชั้น 8 เลขท่ี 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

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

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

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

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

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

   “การพมิพคาทอลิก” บญัชเีลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

กระดูกคณุพรุน

มารูจักโรคกระดูกพรุนกันเถอะ..
โรคกระดกูพรนุ  คอื ภาวะทีก่ระดกูมีความหนาแนนนอยกวาปกตทิำให
กระดูกบาง และเปราะบางเส่ียงตอกระดูกหักงายข้ึน โดยเฉพาะตรง
ขอมอื สะโพก และกระดูกสนัหลงั  จะพบมากในคนสงูอาย ุซึง่เมือ่คนเรา
อายุ 35  ป ขึน้ไป การเส่ือมสลายของกระดูกจะมมีากขึน้ในเพศหญิง
โดยเฉพาะในวยัหมดประจำเดือน

ตรวจพบไดดวยวธิี
การตรวจวัดความหนาแนนกระดูกสันหลังสวนเอว
และขอสะโพก (Bone Densitometry)

หรอืยัง..

สอบถามรายละเอียดไดที ่: ศนูยกระดูก ไขขอและกลามเน้ือ ชัน้  3  อาคารรอยปบารมีบญุ
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10350-51 www.saintlouis.or.th

อาการที่อาจพบ
 ปวดเกร็งกานคอ
 ปวดหลงัเรือ้รัง
 สวนสงูลดลง
 ไหลงมุกวาปกติ
 พงุย่ืน หลังแอน

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัเปดประตู
สูแสงธรรม

ชวงเวลาปดเทอมใหญที่เหน่ือยหนอยสำหรับสามเณรแสงธรรม แตเมือ่กลบัมารวมกัน
ในวันเปดเทอมพวกเราจะมีเรื่องมาเลาสูกันฟงไมรูจบ สิ่งนี้ทำใหพวกเราแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยที่อื่นๆ ซึ่งนักศึกษาไดมีเวลาพักผอน และใชชีวิตในแบบท่ีพวกเขาอยากใช
ใหเต็มท่ีตลอดชวงปดเทอม

สามเณรแสงธรรมกลับไดรับโอกาสดีที่ไดใชชวงเวลาปดเทอมยาวๆ เพ่ือการชวยงาน
ตามสถานท่ีตางๆในสงักัดสังฆมณฑลของตัวเอง กลาวคือบางสงัฆมณฑลท่ีตองการใหไปชวย
สอนคำสอน บางแหงใหไปอภิบาลสตับรุษุ  บางแหงตองการผนูำคายเยาวชน ฯลฯ  สิง่ตางๆ
เหลาน้ี ขึ้นอยูกับโอกาสและเวลาท่ีเหมาะสมโดยคุณพอผูดูแลสามเณรใหญจะมอบหมาย
หนาท่ีใหกับสามเณรใหญคือการออกไปและทำใหดีที่สุดเทาที่จะทำได

จดุประสงคของงานอภบิาลในชวงปดเทอม ประการทีห่น่ึง เพือ่ชวยเหลอืคณุพอประจำ
ทีน่ัน้ๆ แบงเบาหนาท่ีบางอยางเทาท่ีสามารถทำได  ประการทีส่อง เพือ่เปนโอกาสใหสามเณร
ไดลงสนามจรงิ ซึง่ชวยใหสามเณรไดมปีระสบการณการฝกฝนงานอภบิาล รวมกับพระสงฆ
ผูอภิบาลตัวจริง

สามเณรแตละคนจึงใชโอกาสดีนี้ ทำหนาท่ีของตนอยางสุดความสามารถ โดยการ
นำความสามารถในดานตางๆ ซึ่งพระเปนเจาไดประทานพระพรให เพ่ือนำออกมารับใช
เพือ่นพีน่องอยางสดุความสามารถ อกีทัง้เปนการประเมินวา สิง่ซึง่บานเณรไดใหเราฝกฝนกนั
มาท้ังชีวติสามารถนำไปใชจริงไดมากนอยเพยีงไร

นี่เปนชวงเวลาปดเทอมใหญที่ไมสบายก็จริง  แตเช่ือวาสามเณรทุกคนไดรับอะไร
มากมาย คมุกับท่ีไดทมุเท

นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นท่ัวไปใชชีวิตชวงปดเทอม ตามแตใจตองการ  แตสามเณร
แสงธรรมตองใชชีวิตแบบท่ีเขาควรใช เพ่ือเขาใจและเรียนรูถึงวันขางหนาในความรักของพระเปนเจาท่ีมีใหกับเรามนุษยทุกคน นี่จึงเปนการประเมินชีวิตสามเณรใหญ
โดยแทจรงิ ไมวาพวกเขาจะใชชวีติของเขาอยทูีไ่หน เช่ือแนวาเขายงัคงเปน “แสงธรรม” เปนแสงธรรม นำปญญา และชวีติ

ปดเทอมใหญกับชีวิตฝกงานอภิบาล
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พิจารณาไตร่ตรองประเด็นเด่น

สาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ปี 2014/2557
“แม้ทรงร่ำารวย  พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน  

เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำารวยเพราะความยากจนของพระองค์” 

(2 โครินธ์ 8:9) 

โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล

 3.4.1		คริสตชนจะต้องประกาศข่าวดี	2	ประการ		ประการแรกคือ		พระเจ้า

ทรงรักเรา	พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อให้มีชีวิตนิรันดรกับพระองค์		พระองค์มิได้

สร้างมนุษย์มาเพื่อให้ตาย	 แต่เพื่อให้มีชีวิต	 จิตวิญญาณของมนุษย์มีธรรมชาติเป็น

อมตะ	ข่าวดีประการที่สอง	คือ	การได้รับการอภัยบาปที่เรากระทำา	พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

กว่าความบาปของเรา		เพราะธรรมชาติของพระเจ้า	คือความรักเมตตา

	 3.5	 	 พี่น้องชายหญิงที่รัก	 	 ขอให้เทศกาลมหาพรตนี้ทำาให้พระศาสนจักร

ทั้งมวล		มีความพร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยานต่อสาส์นของพระวรสารแห่งความรัก

ความเมตตาของพระบิดาที่มีต่อทุกคน			ซึ่งกำาลังมีชีวิตอยู่ในความสิ้นหวัง		ไม่ว่าจะทาง 

วัตถ	ุ ทางศีลธรรม	 หรือทางจิตวิญญาณ	 	 พระบิดาจะทรงคอยอ้าพระหัตถ์ต้อนรับ 

ทุกคนโดยทางพระคริสตเจ้า	เราสามารถทำาสิ่งนี้ได้โดยการเลียนแบบฉบับของพระเยซู 

เจ้า		ผู้ทรงกลายเป็นคนยากจนและทำาให้เราร่ำารวยด้วยความยากจนของพระองค์		มหาพรต

เป็นเวลาที่ดีสำาหรับการปฏิเสธตนเอง	 	 เป็นการดีมากหากเราจะถามตัวเองว่า	 	 เราจะ

เลิกอะไรได้บ้างเพื่อช่วยและทำาให้คนอื่นร่ำารวยขึ้นอาศัยความยากจนของเรา		 เราต้อง

ไม่ลืมว่าความยากจนแท้จริงนั้นทำาให้เราเจ็บตัวเสมอ	 	 ไม่มีการปฏิเสธตนเองอันใดจะ

เป็นของแท้		หากขาดซึ่งมิติแห่งการใช้โทษบาป		ข้าพเจ้าข้องใจกับความรักที่ไม่มีราคา 

ค่างวดและไม่ต้องเสียสละ

 3.5.1	 มหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร 

อันเป็นข่าวดีแห่งความรักและความเมตตาของพระบิดาเจ้า	 เป็นการทบทวนดูซิว่าใน

ชีวิตทั้งด้านการกระทำาและคำาพูด	 เราได้ทำาให้ความรักและความเมตตาเป็นรูปธรรม

แบบจับต้อง	 และสัมผัสได้หรือไม่	 เพื่อเราจะได้มีจิตตารมณ์มหาพรตอย่างแท้จริง	

สามารถนำาไปดำาเนินชีวิตได้ตลอดเทศกาลและตลอดไป

 3.5.2	เราต้องเลียนแบบฉบับพระเยซูเจ้า	ผู้ทรงยอมกลายเป็นคนยากจนและ

ทำาให้เราร่ำารวยด้วยความยากจนของพระองค์	 วิธีการคือเราต้องปฏิเสธตนเอง	 โดย

ถามตนเองว่า	 เราจะลด	 ละ	 เลิก	 สิ่งใดบ้าง	 เพื่อนำาไปช่วยให้คนอื่นร่ำารวยขึ้น	 เราได้

ไตร่ตรองวิธีการดังกล่าวจากสาส์นมหาพรตปีนี้	 ซึ่งทำาให้เราตระหนักว่าพระองค์ทรง

ดำารงชีวิตเยี่ยงคนยากจน	 และใช้เวลาทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก	 ทาง

พุทธศาสนาสอนให้รู้จักดำาเนินชีวิตเรียบง่าย	 ประหยัด	 มัธยัสถ์	 และสมถะ	 เพื่อจะได้

นำาส่วนท่ีได้อดออมไปแบ่งปันกับเพ่ือนพ่ีน้อง	 ในหลวงของเราใช้คำาว่า	 “พออยู่	 พอกิน”	

ในเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน	ก็เป็นวิถีชีวิตที่มีคุณค่าอีกประการหนึ่งเช่นกัน	

	 3.6	 อาศัยพระจิตเจ้า	 เรา	 “เหมือนกับเป็นคนยากจน	 แต่เราก็ทำาให้คนอื่น 

จำานวนมากมั่งมี	เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลย	แต่เราก็มีทุกอย่าง”	(2	คร	6:10)	ขอให้

พระองค์ทรงช่วยเราให้ยึดมั่นในความตั้งใจ	เพิ่มความห่วงใยและความรับผิดชอบของ

เราในความสิ้นหวังของมนุษย์	 เพื่อจะได้สามารถเป็นผู้ที่มีเมตตา	 และกระทำาการด้วย

ใจกว้าง	 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหวังนี้	 ข้าพเจ้าขอภาวนาให้สัตบุรุษแต่ละ

ท่านในทุกชุมชน	 ได้โปรดใช้เวลาในเทศกาลมหาพรตนี้อย่างดี	 ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่าน

ได้มีคำาภาวนาสำาหรับข้าพเจ้า	ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรท่าน	และขอให้พระมารดาทรง

คุ้มครองท่านด้วย

 3.6.1	ให้เราภาวนาขอพระจิตเจ้า	ทรงช่วยให้การตั้งใจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ชีวิต	 ให้ยั่งยืนและเพิ่มพูนความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อการสิ้นเนื้อประดาตัว

ของมวลมนุษย์	ขอให้เราเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดไป

	 3.6.2	พระสันตะปาปาทรงภาวนาขอให้แต่ละคน	และแต่ละชุมชนวัด	ทำาการ

เดินทางฝ่ายจิตในช่วงมหาพรตให้เกิดผลมีชีวิตใหม่	 และขอพระแม่มารีย์ประทานพระพร

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

ขอเวลา 10 นาทีเพื่่อเล่าภาพเก่า

และเรื่องราวแสงธรรม 40 กว่าปีมาแล้ว ตอนที่ 1

 ก่อนสิบนาทีจะเริ่มต้น ..	 ขอให้เป็นเรื่องราว

ก่อนการสร้างบ้านเณรใหญ่ของประเทศไทย

 เรื่องราวก่อนปี 1972	 ที่บรรดาสามเณร

ใหญ่ของประเทศไทยต้องไปรับการศึกษาอบรมใน 

ต่างประเทศ	 ที่โรม	 อิตาลี	 และปีนัง	 มาเลเซีย	 ...	

แนวคิดการสร้างบ้านเณรใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง

เจตนารมณ์ของสภาสังคายนาวาติกันที่	 2	 ที่ต้องการ

ให้มีบ้านเณรใหญ่ของตนเองเพื่อฝึกอบรมพระสงฆ์ใน

บริบทของตนเอง

 ... ก่อนที่สิบนาทีจะเริ่มต้นนี	้ ขอให้เป็นช่วง

เวลาแห่งการตัดสินใจอย่างจริงจัง	 ของสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทยในสมัยนั้น	 โดยมีพระอัคร-

สังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ เป็นผู้รับ- 

ผิดชอบดำาเนินการประชุม	 วางแผน	 เป็นตัวแทนของ

บรรดาพระสังฆราช	

	 ...	 ก่อนที่สิบนาทีจะเริ่มต้นนี้	 จึงขอให้เป็น

ช่วงเวลาที่คิดถึงความร่วมมือต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้าง 

บ้านสำาหรับการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์	 สำาหรับพระ

ศาสนจักรในประเทศ	...	ช่วงเวลาที่ต้องขอบคุณพระเจ้า 

ในความรักของพระองค์ผ่านทางบรรดาพระสังฆราช	

พระสงฆ์	 นักบวช	 และฆราวาส	 ที่ร่วมมือกันเพื่อ

สนับสนุน	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ร่วมความคิด	เพื่อก่อให้เกิด

บ้านแห่งการอบรมเพื่อเป็นแสงธรรมส่องโลก	 ซึ่งเรา

ทราบมาโดยตลอดเวลาว่า	 “การเริ่มต้นสิ่งใหม่	ๆ	 ไม่ใช่

เรื่องง่าย”	เป็นเรื่องราวที่มีความยากลำาบาก	การผ่านพ้น 

มาได้ก็โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 และที่สำาคัญที่สุด

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 ทำาพิธีเริ่มการศึกษา ในเวลา  

11.00 น.”	 ...	 และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันจริง	 และเรา

ก็พอทราบเรื่องราวนั้น	 ในวันที่เปิดบ้านเณรที่หัวหิน	

การเดินทางมาถึงของพระสมณทูตยอห์น มอเร็ตตี 

บรรดาพระสังฆราช	พระสงฆ	์และมวลสัตบุรุษ	..	เราพบ

ความรักที่บรรดาพระสังฆราช	 และผู้มาร่วมงานมีต่อ 

เราแสงธรรม	 ...	 เราพบเรื่องราวเหล่านี้ผ่านบางคำาจาก

พระคุณเจ้าเกี้ยนท่ีเป็นตัวแทนของสภาพระสังฆราช	

“... บ้านเณรนี้อุบัติขึ้นอย่างเงียบ ๆ ทำานองพระ

กุมารเจ้าที่ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮม บ้านเณรตกลงชื่อ 

“ลุกซ์มุนดี” (แสงธรรม) นับเป็นมงคลนามที่เหมาะ

มาก ขอสามเณรจงบำาเพ็ญตนให้มีใจร้อนรน มี

ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะนำาความดีครบครันนั้นแผ่ไป

ยังผู้อื่น” นาทีที่สิบนี้...	ยังเป็นความคิดคำานึงถึงบุคคล

สำาคัญอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทต่อบ้านแสงธรรม	 เพราะ

ท่านถูกเตรียมเพื่อมาอยู่แสงธรรม	 เพื่อเป็นแบบอย่าง

แห่งความรักที่มีต่อบรรดาเณร	

	 ..	 ช่วงเวลาที่เราคิดถึงพระสังฆราชยอแซฟ 

บรรจง  อารีพรรค	..พระคุณเจ้าผู้สอนเรื่อง“ความรัก” 

ตลอดทั้งชีวิตของท่าน	 ..	 พระคุณเจ้าที่ทุ่มเททั้งชีวิต

เพื่อเป็นแบบอย่าง	 “ที่ใดมีรักที่นั่นมีพระเจ้า”	 และนี่

เป็นบางคำาที่ท่านกล่าวไว้ในวันแรกของการเปิดบ้านเณร 

ใหญ	่		“.. 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 

ทำาการแก้ไขเสร็จก็เป็นเวลา	 18.00	 น.จึงทานข้าวที่

ตลาด	 ออกเดินทางจากหัวหิน	 ถึงสามพราน	 ตีหนึ่ง

พอดี”	 ...และชีวิตแห่งการอบรม	 ที่บ้านเณรใหญ่	

สามพรานก็เริ่มต้นขึ้น	..

	 และก่อนที่จะจบสิบนาทีที่แล้ว	..	ขอให้ช่วงเวลา

นี้เป็นช่วงเวลาที่บรรดาสามเณรร่วมแสดงความยินดี

กับพระอัครสังฆราชใหม่แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

..	 พระอัครสังฆราชไมเก้ิล มีชัย  กิจบุญชู บรรดา

สามเณรและคณะผู้ให้การอบรม	 จึงไปร่วมแสดงความ

ยินดีกับพระคุณเจ้ามีชัย	ที่จริงท่านไม่ได้อยู่ห่างไกลจาก 

บ้านของเรา	 พระคุณเจ้าอยู่ร่วมเดินทางกับแสงธรรม	

ตั้งแต่ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า	จนวันนี้กลายเป็นสถาบัน

ที่มั่นคง	

	 ...	 ก่อนจบสิบนาทีนี้	 จึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะ

ขอบคุณพระคุณเจ้ามีชัย	 ในความรัก	 ความเอื้ออาทร	

ความเป็นห่วงเป็นใย	 ที่มีให้แสงธรรมเสมอ	 ..	 บรรดา

สามเณรเมื่อไปร่วมพิธีอภิเษกพระคุณเจ้ามีชัย	 เขากลับ

มาเขียนบันทึกทำาให้เห็นภาพของงานและคำาพูดเม่ือ

สามเณรไปคำานับเพื่อแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า 

มีชัย

	 3	 มิ.ย.	 1973	 …	 วันอภิเษกพระคุณเจ้ามีชัย 

“..เป็นพิธีใหญ่โตมาก มีมหาชนร่วมพิธีอย่างล้นหลาม 

อาทิ บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-

หญิง 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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ระลึกถึงทานในคำภาวนา

ยอแซฟ พวง เชิดเกียรติกำจาย
เกิดใหมในพระเจา
21 มีนาคม 2554

“บุคคลผูใดมีใจออนโยน
ผูนั้นเปนสุขเพราะวาเขาจะไดรับ

แผนดินโลกเปนมรดก”
(มธ 5:5)

 ST.THERESA
วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนตเทเรซาบริหารธุรกิจ ถนนรามคำแหง

สงักัดคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ
เปดรับสมคัรนกัเรยีน นกัศึกษาเขาเรยีนในหลกัสตูร English Program  และ Thai Program

เขาศึกษาตอ หลกัสูตร  ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.)
และประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขา

 การโรงแรม   การทองเทีย่ว
การตลาด   คอมพิวเตอรธรุกิจ   การบญัชี

- ใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ในการเรยีนการสอน
- สงเสรมิและพฒันาผเูรยีนเพือ่เขาสปูระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
- เพิม่ทกัษะทางดานภาษาจีนกลาง
- มบีรษิทัฯ และโรงแรม ชัน้นำ ทัว่โลก รองรับนกัศกึษาหลังจบการศึกษา
- ไดรบัวุฒปิวช.เทียบเทามัธยมศกึษาปที ่6 สามารถเขาศึกษาตอม.รฐั เอกชน

และศึกษาตอตางประเทศ
- สามารถเลอืกเรยีนSummer ทีป่ระเทศองักฤษ และอเมรกิา
- มทีนุการศึกษาสำหรบันกัเรยีนท่ีมผีลการเรยีนดี
- มหีอพกันกัศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยฯี

เปยมคุณธรรม  นำวทิยาการ  เดนภาษา   ชำนาญปฏบิตัิ
High Morality   Academic Pioneering   Language Excellence     Skill Proficiency

คณุสมบัตผิสูมัคร สำเรจ็การศกึษาระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที ่3, 6
Grade 9, 12    กศน. หรอืเทยีบเทา

เปดรบัสมัครนักเรียนปวช. ปวส. ปการศึกษา 2014-2015 แลววนันี้
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
St. Theresa Business Administration Technological College
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02-732-3331-3

www.sttheresa.ac.th

ราฟาแอล

  ⌫⌫⌦
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การท่ีจะสรางสันต ิ/ สนัตภิาพน้ัน  จะตองเร่ิม
กับตัวเราเองกอน  ตัวเราเองแตละคนจะตองต้ังใจ
มุงมั่นกับตัวเองกอนท่ีจะเปนคนรักสงบ รักสันติ
ไมรนุแรง ไมใชกำลงั และรับผิดชอบกับเหตกุารณ
และกับผูอื่น

- เคารพตวัเอง  :   เปลีย่นทศันคติตวัเองให
ดขีึน้ ยดึความจริง  พดูความจริง  เปนบุคคลคนใหม
ทีด่ขีึน้ทีเ่ราสามารถจะเปนได  ประพฤติปฏบิตัติน
ดงีาม สวยงาม   และละเวนสิง่ไมดงีามรวมทัง้การ
เสพสิง่มนึเมา และยาเสพติด

- เคารพผอูืน่   :  พดูเก่ียวกบัคนอ่ืนในทาง
ดงีาม ไมนนิทาวาราย  ไมโจมตีเขาท้ังทางตรงและ
ทางออม  ใหกำลังใจ  ใหการสงเสริมส่ิงดีงามแก
ผูอื่น

- สือ่สารเสวนา :    พดูคุย ตดิตอ สือ่กับคนอืน่
อยางบริสุทธ์ิใจ อยางซื่อๆ ตรงไปตรงมาใหความ
กระจาง และเปดใจกวางเขาใจคนอ่ืน ควบคุมอารมณ
ไมฉนุเฉียว  และรวมหาทางแกไขสำหรับทกุปญหา

- ฟง :  ตั้งใจฟงคนอ่ืนมากๆ โดยเฉพาะผูที่มี

ความคิดเห็นไมตรงกับเรา และเอาใจเราไปใสใจ
เขา  เพือ่เราจะไดเขาใจความรสูกึของเขา

- ใหอภยั และรจูกัขออภยั  :   ทกุคนมคีวาม
ออนแอ   มสีวนไมดสีามารถผดิพลาดเอง  ใหรจูกั
ขออภัยกับผูที่เราทำผิดดวย   และขณะเดียวกันเรา
ก็ตองมีใจเมตตาอารี ใจกวางพอที่จะใหอภัยแก
คนอืน่ดวย

- เคารพธรรมชาต ิ  :   จงรกัสิง่สรางทุกอยาง
และเอาใจใสดูแลมันอยางดี   เพราะน่ันเปน
พระพรของพระที่ประทานใหแกมนุษยเราทุกคน

- พักผอนเสริมจิตใจ   :  พลังกายเปนสิ่ง
สำคัญคูกับพลังจิต   มนุษย เราจึงจำเปนตอง
เสริมสรางพลังท้ังกายและจิตใจใหมีสุขภาพดี
แขง็แรง เขมแขง็อยเูสมอ  กฬีากเ็ปนสิง่เสรมิสราง
คณุงามความดี  สอนใหเรารจูกัมุมานะ อดทน ฝกฝน
แสวงหาความเปนเลิศอยูเสมอและขณะเดียวกัน
มใีจเปนนักกฬีายตุธิรรม ไมเอาเปรยีบคนอืน่

- กลาหาญ    :  กลาทีจ่ะระวงัเหตุแหงความ
รนุแรง กลาทีจ่ะชนะใจตัวเอง กลาทีจ่ะซ่ือสตัยกบั
ตนเอง  และกับคนอ่ืน  กลาที่จะเร่ิมความสุขสงบ
สนัติ ความยตุธิรรม
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] วัดแม่พระลูกประคำา (กาลหว่าร์) ขอเชิญชม 

“คอนเสิร์ต	 (ขับร้องประสานเสียง)บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

แบบสามัญ”	(A	Survey	of	Catholic	Choral	Music	

in	 thailand	 1965-2013)	 วันพุธที่	 19	 มีนาคม	

2014	 เวลา	20.00	น.	ที่วัดแม่พระลูกประคำา	 (กาล-

หว่าร์)	รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.	08-9899-6965

] ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก	 ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับ 

งานประชุม	 “CURE	 our	 WoRLd:	 Asian	

Conference	 on	 Vocation	 of	 the	 Business	

Leader	 on	 new	 Evangelization”	 ซึ่งมี

กำาหนดการจัดในวันที่	 20-22	 มีนาคม	 2014	 ว่า

คณะกรรมการจัดงานขอประกาศเลื่อนงานดังกล่าว 

ออกไปโดยไม่มีกำาหนด 	 ขออภัยในความไม่สะดวก 

มา	 ณ	 ที่นี้	 ติดตามรายละเอียดได้จาก	 www.

cureourworld.com

] คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ขอ

เชิญสมาชิกเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต	(กลุ่ม	3	อดีตภราดา

และผู้ฝึกหัด)	 เข้าเงียบประจำาป	ี 2557	 ตามวันและ

สถานที่ดังนี้	 กลุ่มแรก	 ที่บ้านเจ้าคณะซอยทองหล่อ	

หน้า 15

 วัดนักบุญมาร์โก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที	่ 26	 เมษายน	

เวลา	 10.00	 น.	 คุณพ่อ 

วรยุทธ กิจบำารุง	 เป็น

ประธาน	

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่	22	มีนาคม	เวลา	10.30	น.

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที	่

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.

   

 วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำาสิงห์ 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 

วันเสาร์ที	่ 29	 มีนาคม	 เวลา	 10.30	 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล	 เป็นประธาน 

(สอบถามคุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา	 โทร.08-1840-

7884)

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ. 

กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ที	่ 22		

มีนาคม	 เวลา	 10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง 

ไชยรา เป็นประธาน	

 วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก  

จ.ร้อยเอ็ด 	ฉลองวัดวันอังคารที	่ 25	 	มีนาคม	 	 เวลา	

10.00	 น.	 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา	 เป็น

ประธาน	

 วัดนักบุญเปาโล บ้านนองรุง อ.กันทรลักษ์ 

จ.ศรีสะเกษ	 ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี	 12	 เมษายน	 เวลา	 

10.00	 น.	พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา	 	 เป็น

ประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด
วันเสาร์ที	่22	และอาทิตย์ที	่23	มีนาคม	ลงทะเบียนเวลา	

09.00	น.	ของวันเสาร์ที	่22	ค้าง	1	คืน	และออกเงียบใน

วันอาทิตย	์กลุ่มที่	2	ที่เซนต์หลุยส์ธรรมสถานดอยสุเทพ	

เชียงใหม	่วันศุกร์ที	่4	เสาร์ที	่5	ออกเงียบวันที	่6	เมษายน	

ลงทะเบียนที่โรงเรียนมงฟอร์ตเช้า	 08.00	 น.	 วันที	่ 4	 

หลังอาหารเช้าจะมีรถตู้บริการส่งขึ้นบ้านบนดอย 

เข้าเงียบ	โปรดแจ้งได้ที่คุณอนุสรณ์ อานามนารถ	โทร.	

08-1627-8813	และคุณคมทวน ยันต์เจริญ 

] ตารางของ Lectio Divina  ค.ศ. 2014 โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก  

วันเสาร์ที	่ 5	 เมษายน	 /	 วันเสาร์ที	่ 10	 	 พฤษภาคม	 /	

วันจันทร์ที	่ 2	 มิถุนายน	 จัดที่โรงแรมแกรนด์	 ลอร์ด	

ถนนศรีนครินทร	์ ใกล้แยกอ่อนนุช	 /	 วันพุธที	่ 4	 ถึง

วันเสาร์ที	่ 7	 มิถุนายน	 เข้าเงียบประจำาปี	 ที่ศูนย์ 

คามิลเลียน	 ลาดกระบัง	 /	 วันเสาร์ที	่ 5	 กรกฎาคม	 /	 

วันเสาร์ที	่ 2	 สิงหาคม	 /	 วันเสาร์ที	่ 6	 กันยายน	 /	 

วันศุกร์ที	่ 3	 ตุลาคม	 /	 วันจันทร์ที	่ 3	 พฤศจิกายน	 /	 

วันศุกร์ที	่ 5	 ธันวาคม	 สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร.	08-4105-8585	

] ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เปิด 

อบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันพุธที่ 	 

19	 มีนาคม	 ถึงวันศุกร์ที่	 25	 เมษายน	 ค.ศ.	 2014	

หากท่านมีความประสงค์จะ เข้ า รับการอบรม 

ติดต่อท่ีผู้อำานวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาติ	 82	 หมู	่ 6	 ซ.วัดเทียนดัด	 ต.ท่าข้าม 

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

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

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

thaicatechesis.com/cc/	 ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์-

วิไล	 โทร.	 08-1360-8297	 คุณนริศรา ปรีเปรม 

โทร.	08-9911-1482

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM	 สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป	ทุกวันเสาร์	เวลา	09.30-11.30	น.	ที่ห้องวัด

น้อยในอาคารใหม่	 วัดพระมหาไถ่	 บริเวณที่จอดรถ

ชั้น	 A	 ซอยร่วมฤดี	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ	 เป็นจิตตาธิการ	 ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ	

pslohsiri@gmail.com,	 08-1781-4504	 หรือ	

ดร.สุนทรี  โคมิน	 komin.suntree@gmail.com,	

08-9611-7940	 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com,	08-9815-1953	หรือ 

คุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com,	 08-

9117-9100

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

มีคริสตชนบางคนที่ดำาเนินชีวิต

เหมือนเป็นมหาพรตที่ไม่มีปัสกา

อย่างไรก็ตาม	ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า	

ในชีวิต	ความยินดีนี้มิได้แสดงออกมา

ในลักษณะเดียวกันตลอดเวลา

	โดยเฉพาะเวลาทีี่มีความทุกข์ยากใหญ่หลวง	

ความยินดีน้ีย่อมปรับตัว	เปล่ียนแปลง					

และยังคงดำารงอยู่เสมอ	อย่างน้อยก็เป็นแสงสว่าง

ท่ีเกิดจากความม่ันใจส่วนตัวว่า	เขาเป็นที่รัก

ตลอดกาล	เหนือสิ่งอื่นใด	

ข้าพเจ้าเข้าใจผู้ที่โศกเศร้า

จากความทุกข์ยากลำาบากที่พวกเขาต้องประสบ	

อย่างไรก็ตาม	ทีละเล็กทีละน้อย	

เราจำาเป็นต้องให้ความยินดีแห่งความเชื่อ

ตื่นตัวขึ้น	เป็นความไว้วางใจอย่างเงียบ	ๆ	

แต่มั่นคง	แม้อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากกังวล	

(EG,	6)
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พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย

ร่วมกับสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน

ประจำาประเทศไทย

ขอเชิญร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ครบรอบปีที่ 1 ในสมณสมัย ของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2014 เวลา 17.30 น.

ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ 
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
อักแนส เนย นพคุณ

อายุ 63 ป

ยอแซฟ คำ นพคณุ
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤศจิกายน 2503 ครบ 54 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวสัดิ์
เกดิใหมในพระเจา
29 เมษายน 2530

ครบ 27 ป เทเรซา จ ูศรสีวสัดิ์
เกิดใหมในพระเจา 30 มถินุายน 2531 ครบ 26 ปี

“ขาแตพระเยซเูจา โปรดประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกทานทัง้สีด่วยเถดิ” จากลูกหลาน

ขอบพระคุณพระเจาสำหรบั
แบบอยางชีวติของทัง้ส่ีทานน้ี

“ความเชือ่ท่ีถกูกระทำโดยความรกั” (กท 5:6)

 
ยงัระลกึถงึในคำภาวนาเสมอ

เปาโล ละมลู พลูวิทยกิจ  จากไปครบ 8 ป วนัท่ี 28 มนีาคม 2549
มารีอา สำเนยีง พลูวิทยกิจ   จากไปครบ 4 ป วนัที ่13 ธนัวาคม 2553

 เทเรซาแหงอาวิลลา วมิล (พลูวิทยกิจ) อยยูนืยง
จากไปครบ 3 ป วนัท่ี 10 กมุภาพันธ 2554
ดอมินกิ ซาวีโอ สมเกยีรติ พลูวิทยกิจ

จากไปครบ 2 ป วนัที ่20 มถินุายน 2555
จากครอบครัว “พลูวิทยกิจ”

บริษทั พเีพ้ิล แมพ จำกัด
The Path of Inspiration and Performance
นำเสนอหลกัสูตรเพ่ือการพัฒนาคน
กลไกท่ีสำคญัสดุในการขบัเคล่ือนองคกร
และสังคมของเรา

1. การพัฒนาการประเมินผล ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะใน
องคกร โดย อ.ณฏัฐวิทย แสงเทียน
- 9-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค รชัดาภเิษก กทม.
- 22-23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโรงแรมเชยีงใหม แกรนดววิ จ. เชยีงใหม

(ดูรายละเอียดหลักสูตร http://goo.gl/KALFOZ)
พเิศษสำหรับแฟนอดุมสาร ขยายเวลารับสวนลดพเิศษ

ถงึ 1 เมษายน 2557 รบัสวนลด 15%
9,000 เหลอืเพยีง 8,400 บาท

2. เปนคนกลางดวยหัวใจ โดย อ.นริศ มณีขาว
- 21-23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโบทลากูน รสีอรท จ.ภเูก็ต

(ดรูายละเอียดหลกัสูตร http://goo.gl/e5i7VI)
สำรองทีน่ัง่กอน 1 เมษายน 2557 รบัทนัทสีวนลด 15%

12,000 เหลอืเพยีง 11,200 บาท
3. การสรางวัฒนธรรมการเรียนรใูนองคกร ภาคปฏิบตัิ โดย อ.ศริพิงศ รงศิรกิลุ
- 20-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมชฎา ถ.รชัดาภิเษก กทม.

สำรองทีน่ึง่กอน 11 เมษายน 2557 รบัทนัทสีวนลด 15%
7,000 เหลอืเพยีง 5,950 บาท

สำรองทีน่ัง่/ขอมลูเพ่ิมเติม: คณุตุลย 094-895-4555 (กทม.) คณุกอย 089-457-2286
(ภเูกต็) คณุมี ่081-345-1461 (เชยีงใหม) หรอื Facebook: http://goo.gl/PM29u3

ทุกหลักสูตรมีฝกปฏิบัติและกรณีศึกษาจากวิทยากร

พบกบัหนงัสือด ีสือ่คาทอลกิ  ไดที ่บธู O 37  โซน C
ในงานสปัดาหหนังสือแหงชาติ  ระหวางวนัที ่28 มนีาคม - 7 เมษายน 2014

เวลา 10.00-21.00 น. ศนูยการประชุมแหงชาติสริกิติิ์

มากันครบทุกสำนักคาทอลิกเชนเคย
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	 “พระสันตะปาปาน้อย...”	 ผมคิดถึงคำานี้ในใจ	 ผู้หญิงคนหนึ่งกำาลังอุ้ม

เด็กเล็ก	 ๆ	 ที่สวมชุดแฟนซีเป็นพระสันตะปาปา	 เธอยืมอยู่หน้าลานมหาวิหาร 

พร้อมกับผู้คนเรือนหมื่น	 ผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วย	 ผมกดชัตเตอร์ได้ไม่กี่ภาพ	

มารดาของเด็กคนน้ันก็อุ้มลูกของเธอจากไปท่ามกลางฝูงชนมากมายในเท่ียง

วันนั้น	ทิ้งให้ผมและคนที่พบเห็นอมยิ้มกันไม่หุบ

	 ใคร	ๆ 	ก็พูดถึงพระสันตะปาปาพระองค์น้ี	คำาน้ีไม่ใช่คำาท่ีพูดเกินจริง	พระองค์

ทำาให้พวกเราประหลาดใจเสมอ	 	 ยิ่งข่าวล่าสุดก่อนที่ผมจะเขียนบทความนี้ 

พระองค์เข้าเงียบร่วมกับผู้ที่ทำางานในคูเรีย	 ที่วาติกัน	 ระหว่างวันที	่ 9-14	

มีนาคม	นี้	มันเป็นทั้งการเริ่มเทศกาลมหาพรต	มันเป็นทั้งช่วงที่ครบเวลาพิเศษ

สำาหรับพระองค์	1	ปีแห่งสมณสมัย	(วันที	่13	มีนาคม)	พระองค์ทรงเลือกที่จะ

อยู่แบบสมถะ	 เงียบสงบ	 มีเวลาสำาหรับการรำาพึงภาวนา	 ฟังเทศน	์ อ่านหนังสือ

ศรัทธาและสงบ	

	 ไม่แปลกที่เราคริสตชนจะภาคภูมิใจในองค์สมเด็จพระสันตะปาปา

ผู้นำาของเรา	 แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องที่มีความเชื่อต่างกันก็ยังพูดถึง	 ถามไถ่	

และแสดงความชื่นชมออกมาไม่ขาดสาย	 ผมลองคิดต่อไปว่า	 เกิดอะไรขึ้นกับ 

พระศาสนจักรยามนี้	ที่เรามีผู้นำาที่ชื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

	 1.	 เกิดการเปลี่ยนแปลง	 พระองค์เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 น่าสังเกต 

ว่า	 โครงสร้างของพระศาสนจักรที่แข็งแกร่ง	 มีประวัติศาสตร์ยาวนาน	 มีธรรม

ประเพณีเคร่งครัด	 ถูกส่ันคลอนด้วยผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ส่ิงท่ีพระองค์เปล่ียนแปลง

อย่างชัดเจนคือภาพของพระศาสนจักรที่ถูกลดทอนให้หม่นหมองและถูกมอง

ในเชิงลบ	 พระองค์กอบกู้คืนมาด้วยความยุติธรรม	 ความจริง	 การเปิดพร้อม 

ที่จะมองปัญหาเหล่านั้นด้วยท่าทีอ่อนโยน	 แต่เด็ดขาด	 บทเฉลยของมันถูกส่ง

ต่อไปยังจำานวนคนที่กลับเข้ามายังวิหารของพระหรือวัดมากขึ้นนั่นเอง

	 2.	 ความเรียบง่าย	 คือ	 คำาตอบของทุกอย่าง	 ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้	

ข้าวของเครื่องใช้	 อุปกรณ์เกินจำาเป็นอำานวยความสะดวก	 ขั้นตอนพะรุงพะรัง	

สิ่งที่ทำาให้พระองค์เป็นมากกว่าผู้แทนหัวหน้าชาวประมงกาลิลี	 หรือหัวหน้า 

คนเล้ียงแกะ	พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ไม่ใช่เจ้าครองอาณาจักรโรมัน	พระองค์	

ทรงค่อย	ๆ	เข้าครอบครองอาณาจักรใจ	และในหัวใจของคนเล็ก	ๆ	ด้อยโอกาส	

เด็ก	 ๆ	 และเยาวชน	 ภาพเหล่านี้เราเห็นเป็นปกติ	 แต่ไม่ชิน	 เพราะว่ายิ่งเห็น 

ยิ่งปลาบปลื้ม

3.	 เพื่อนของคนยาก	 และผู้บรรเทาใจผู้ทุกข์ตรม	 หน้าโรงพยาบาล

แห่งหนึ่งที่กรุงโรม	 รูปปั้นพระเยซูผู้ไร้ที่อยู่อาศัย	 ซึ่งเคยถูกหมางเมิน	 กลับ 

ได้รับความสนใจขึ้นมาทันท	ี เพราะมันแสดงถึงชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่จริง

ในกรุงโรม	 เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงาม	 ร่ำารวยวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลาง	 ของ 

คริสตศาสนา	 เมื่อพระองค์นึกถึงพวกเขา	 นึกถึงผู้ทุกข์ยากจากใกล้ตัว	 จน 

ไกลตัว	จากชายขอบสังคม	จนถึงคนไร้สัญชาติ	พระองค์ได้ใจของทุกคนจริง	ๆ

	 4.	ผู้นำาทางจิตวิญญาณ	เพื่อต่อเติมความเชื่อศรัทธาให้โลก	ถ้าพระองค์

จะบริหารคูเรียได้อย่างด	ี ถ้าพระองค์จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักร 

และปัญหาของโลก	 ถ้าพระองค์จะหยุดยั้งสงครามได้ด้วยการร้องขอ	 หรือเจรจา

ในทางการทูต	 ฯลฯ	 ทั้งหลายทั้งปวงคงไม่ใช่ภาพที่ขับเน้นการเป็นผู้นำาทาง 

จิตวิญญาณเท่าการคุกเข่าลงสวดภาวนา	 การเทศน์สอน	 โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ 

ฟังแก้บาป	 และชวนพวกเราให้มีศรัทธาในพระเป็นเจ้า	 ประตูแห่งความเชื่อ

งดงาม	เมื่อมันถูกเปิดทุกวัน	โดยผู้นำา	โดยสมเด็จพระสันตะปาปา

	 ในที่สุดแล้วเมื่อลงรายละเอียดเราก็พบว่า	พระองค์ทรงเป็นสงฆ์		ประกา-

ศก	และกษัตริย	์เป็นผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ	์ผู้เทศน์สอน	ผู้ปกครอง	เป็นผู้นำา

ให้กับพระศาสนจักรและกับโลก	 แม้พระองค์จะพูดเสมอว่าพระองค์คือบุคคล 

ธรรมดา	ๆ	คนหนึ่ง	หัวเราะ	ร้องไห้	มีความสุข	หลับสบาย	เพราะความเป็นคน

ธรรมดาที่ธรรมดา	 เราจึงเห็นธรรมชาติอันดีงามของมนุษย์	 เราจึงยังมีความหวัง

กับโลกใบนี้	เราจึงเข้าใจได้ว่า	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคงค่อย	ๆ	บอกกับ

เราว่า	 ให้ใช้ชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าแสนดี	ตามหน้าที่	ตามกระแส	

ตามคำาสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสตเจ้า	 พระองค์เริ่มที่สำานึกเยี่ยงมัทธิว	 คน

เก็บภาษ	ี คนบาป	 พระเยซูเจ้าทรงเห็น	 และเรียกให้เขาติดตามพระองค์ไปเป็น

อัครสาวกผู้ยิ่งใหญ	่ จากชีวิตเล็ก	 ๆ	 ที่ไร้ค่า	 สู่คุณค่าของชีวิตที่ถูกค้นพบโดย

องค์พระเยซูเจ้าเอง

	 ขอพระเป็นเจ้าทรงดูแล	และอำานวยพรพระสันตะบิดรของเรา	

บรรณาธิการบริหาร

ฟรังซิส สันตะบิดรของเรา
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“ฟื้นฟูจิตใจ” คณะนักเรียนคาทอลิกมัธยมปลาย (เกรด 9-12) โรงเรียน

นานาชาติร่วมฤดี (RIS) เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด 

โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม โดยมีคุณพ่อ

ยุทธนา ศรีประภา, C.Ss.R. เป็นผู้นำาการเข้าเงียบ

“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 เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก นำาโดยนายมานิต  สัจจะมิตร ประธานสมาคม

ศรีคุรุสิงห์ (ศาสนาซิกข์) 

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

E-mail : udomsarn@gmail.com ไฟล์ .jpg ความละเอียด 3 MB 

ขึ้นไป ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือ “คาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในนามกลุ่ม 

Happy Smile หรือกลุ่มยิ้มหรรษา นำาโดยคุณกุญชลี เสริมทวีทรัพย์   คุณ 

วิภาพร โกวิทวิศิษฎ์ และคุณชลธิชา มหากิจศิริ ได้นำาเงินที่ได้รับบริจาค และ

จากการจำาหน่ายหนังสือ มอบให้สังฆมณฑลละ 46,500 บาท เพื่อสนับสนุนการ

ทำางานของสังฆมณฑลต่างๆ ดังนี้ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑล

ราชบุรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลอุดรธานี
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