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ผู้ว่าสุขุมพันธุ์ เปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด โบสถ์
 ผู้ว่ากทม. เปิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน ย้ำาหมดเมืองหนังสือโลกจะเดินหน้านโยบายส่งเสริมการอ่านต่อไป พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายจัดมุมหนังสือ 

ในศาสนสถาน เน้นพัฒนาจิตใจคน (อ่านต่อหน้า 4)

ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2014 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง” ให้กับคณะครูโรงเรียน

ลาซาล กรุงเทพฯ จำานวน 36 ท่าน ร่วมด้วยคณะครูจาก

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี มารดาพิทักษ์ และโรงเรียนลาซาล

โชติรวี นครสวรรค์  ที่มาเป็นผู้สังเกตการณ์ รวมผู้เข้าร่วม

ครั้งนี้จำานวน 58 ท่าน ที่เดอะธารารีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
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(อ่านต่อหน้า	11)

เยาวชนบนทางแพร่ง
Jose	Bambos	Santos		เขียน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย	ว.	ประทีป

 การ์โล โกติงก้า เป็นผู้กล้าป้องกันความคิด

ของตนเอง  เพราะหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขา

เองแล้ว เขาก็อยากบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาไม่ใช่คนที่

ไม่ซื่อสัตย์ต่อความเชื่อ

 “ข้าพเจ้าไม่ใช่ชายสองโบสถ์”	เขาอธิบาย

 เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่ข้าพเจ้าเรียนจบชั้น

มัธยม เมื่อความศรัทธาต่อศาสนาที่ข้าพเจ้าอุตส่าห์

ส่ังสมมาเกอืบสองทศวรรษถกูทดลอง  เฉกเชน่คาทอลกิ 

ในประเทศฟิลิปปินส์ท่ัวไป โกติงก้าเกิดมาเป็นคาทอลิก 

และเขาก็เลือกที่จะเป็นคาทอลิกมาโดยตลอดจนจบชั้น

มัธยมปลาย

 “ข้าพเจ้าเคยศรัทธามากตั้งแต่เด็ก	 	 ข้าพเจ้า

ช่วยจัดวัด		เป็นเด็กช่วยมิสซา	เป็นเยาวชนคณะนักบุญ 

ฟรังซิส		ข้าพเจ้าสนใจในกิจกรรมศาสนามากจนคร้ังหน่ึง

เคยคิดที่จะเข้าบ้านเณรเป็นพระสงฆ์”  โกติงก้ากล่าว

 “แม้ปีแรกที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าก็

ยังเป็นเด็กช่วยมิสซาทุกอาทิตย์	 	ข้าพเจ้าต้องการที่จะ

เจริญชีวิตแห่งความเชื่อ	 	 ข้าพเจ้าไม่เคยนึกว่ามันเป็น

แค่เรื่องทฤษฎีอะไรอย่างหนึ่ง	 	 ข้าพเจ้าถือเสมอว่ามัน

เป็นรูปแบบหนึ่งของชีวิต” เขากล่าวต่อ

 การเริ่มตีตัวออกห่างจากศาสนาคาทอลิก 

เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนี่เอง  เขาเลือกเรียนวิชาปรัชญาที่

มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์  ความเย็นชาของเขา เนื่อง 

มาจากสองเหตุ คือจังหวะเวลาและสิ่งแวดล้อม

 “ข้าพเจ้ า เรียนคำาสอนเก่งมากตั้ งแต่ชั้น

ประถมจนถึงชั้นมัธยมปลาย	 	 	ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ารู้

ทุกอย่างที่มีอยู่ในหนังสือคำาสอน”

	 “ข้าพเจ้าชักจะเริ่มมีคำาถามสะสมมากขึ้นทุกที

ในขณะที่กำาลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งตอนนั้น 

ข้าพเจ้ากำาลังแตกเน้ือหนุ่ม	แล้วก็เร่ิมคิดว่ามันมีวิธีใหม่ๆ	

หลายวิธีในการมองโลก		จนในท่ีสุดข้าพเจ้าถึงกับตัดสินใจ

ว่า	ไม่เป็นคาทอลิกจะสบายใจกว่า”

 มันเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วมาก  ความเป็น

วัยรุ่น สิ่งแวดล้อมด้านการศึกษา และเรื่องส่วนตัว  สิ่ง

เหล่านี้พอที่จะทำาให้ความเชื่อของคนเราสั่นคลอนได้  

ท่ามกลางความสับสนเหล่านี้นี่เองที่โกติงก้าพบกับสิ่ง

ที่โดนใจเขานอกพระศาสนจักร

 “ข้าพเจ้ามีเพื่อนหลายคนที่เป็นคริสเตียน

นิกายเกิดใหม่	 (Born	 Again	 Christian)	 	 ซึ่งเวลา

ที่พวกเขาไปโบสถ์กันในวันอาทิตย์	 บางครั้งข้าพเจ้า

ก็ตามไปกับเขาด้วย” โกติงก้าเล่า

 เพราะไปร่วมพิธีและเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ศึกษาพระคัมภีร์ ทีละเล็กทีละน้อยโกติงก้าก็ถูกดึงดูด

เข้าสู่ความเชื่อแบบคริสเตียนหลังจากที่เขาเริ่มหย่อน

ศรัทธาในความเชื่อแบบคาทอลิก  เขาเล่าให้ฟังถึงวันที่

เขาเปลี่ยนศาสนาใหม่ไว้ดังนี้

 “นี่คือตอนที่ข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างจริงจัง		มัน

เป็นวันเกิดครบรอบปีที่	21	ของข้าพเจ้า		พวกเพื่อนที่

เป็นคริสเตียนพากันจัดงานวันเกิดโดยไม่บอกข้าพเจ้า

ให้รู้ตัวก่อน	 	 ข้าพเจ้าดีใจจนแทบน้ำาตาร่วง	 	 เพื่อนๆ	

พากันลำาบากลำาบนจัดงานวันเกิดเพื่อข้าพเจ้า!		มันทำา 

ให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันมาก”	โกติงก้ากล่าว

 จนขณะนี้โกติงก้าอายุ 28 ปีแล้ว เขาก็ยัง

ศรัทธากับศาสนาที่เขาพบใหม่  เขารู้สึกภูมิใจในการมอง 

โลกอย่างที่มันเป็น  เพราะทุกอย่างดูดีไปหมดสำาหรับ

เขา  มันทำาให้เขารู้สึกว่าตนเองมีความสำาคัญ  รู้สึกดี  

และมีความสุข

 เขาบอกว่า “ตอนท่ีข้าพเจ้าตัดสินใจท่ีจะเปล่ียน

ใจ	 ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าความต้องการทุกอย่างของ

ข้าพเจ้าได้รับการตอบสนอง		ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาล

ใจ	 	 ได้รับการสนับสนุนทุกอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการใน

ขณะนั้น	 	 ตอนนี้เมื่อข้าพเจ้าพิจารณาย้อนหลังกลับไป		

ข้าพเจ้าคิดว่าความเป็นเพ่ือนท่ีดีนี่เองท่ีเป็นแรงจูงใจ

ข้าพเจ้ามากที่สุด”

 ประเด็นน้ีกำาลังจะกลายเป็นเร่ืองใหญ่ไปเสียแล้ว  

ในประเทศท่ีประชากรนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกเป็น

ส่วนใหญ่อย่างเช่นฟิลิปปินส์  ยิ่งวันเยาวชนก็ยิ่งจะถูก

ดึงออกไปจากความเชื่อคาทอลิก แล้วหันไปหานิกาย

หรือองค์กรที่เน้นไปที่พระจิตเจ้าเป็นหลัก เฉกเช่นพวก

โปรเตสแตนท์นิกายเกิดใหม่เป็นต้น

 โกติงก้ากล่าวว่า	 	 “แนวปฏิบัติของคาทอลิก

ไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ		ข้าพเจ้า

จึงค่อยๆ	ห่างเหินออกไป”

 บ่อยคร้ังมันไม่ใช่เร่ืองของข้อความเช่ือแตกต่าง

หรือหลักการที่ดึงดูดเยาวชน  แต่เป็นความรู้สึกลึกๆ

ในใจถึงการเป็นพวกที่มีจิตใจเหมือนกันในสังคม

 “ใช่เลย..	 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง	 	 ข้าพเจ้าเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ว่านี้	 	 มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่

ประการใด	 	 พวกเขาได้ใจของข้าพเจ้า	 และพวกเขา

พยายามอย่างเต็มท่ีในการเป็นพวกเดียวกันกับผู้อื่น

โดยพยายามตอบสนองต่อความต้องการของเขาเหล่าน้ัน		

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่		กำาลังโตวันโตคืน		และส่วนใหญ่

มักจะเป็นเยาวชน”  โกติงก้าย้ำา

 นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวมาข้างต้นและการเล่าลือ 

เกี่ยวกับเยาวชนคาทอลิกที่หันไปนับถือนิกายนี้แล้ว  ยัง

ไม่มีการวิจัยค้นคว้าใดๆ ว่าเยาวชนฟิลิปปินส์คาทอลิก 

เปลี่ยนไปเข้านิกายเกิดใหม่จำานวนมากน้อยเพียงใด

 แต่ในปี 2002 สภาพระสังฆราชฟิลิปปินส์โดย

คณะกรรมาธิการเพ่ือเยาวชนบอกว่า เยาวชนฟิลิปปินส์

ราวเกือบครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 44.9% เป็นคาทอลิก

แต่ชื่อ และไม่มีการปฏิบัติศาสนกิจ  การวิจัยกล่าวด้วย

ว่า เยาวชนไม่เห็นความสำาคัญหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กที่

จะไปวัดเพื่อแสดงความเชื่อ   เพราะความเข้าใจเกี่ยวกับ 

พระเจ้าสำาหรับเยาวชนในสหัสวรรษที่สามเป็นเช่น

นี้  มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในการเรียนและ

การสอนคำาสอนของพระศาสนจักรต่อเด็กและเยาวชน  

ในการสำารวจปี 2001 พบว่ามีเยาวชนประมาณหนึ่ง

ในห้าคนเท่านั้นท่ียังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพระ

ศาสนจักร  แต่ในปี 2000 การสำารวจของสภาพระ

สังฆราชฟิลิปปินส์บอกว่า  ประมาณ 6% ของเยาวชน

ในประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นท่ีได้รับการอบรมด้าน 

คำาสอนอย่างดี  และหากอัตราส่วนเช่นนี้ยังคงดำาเนิน

ต่อไป อีกราว 4 ทศวรรษฟิลิปปินส์ก็จะไม่ได้ชื่อว่าเป็น

ประเทศคาทอลิกอีกต่อไป

 มีพระสงฆ์องค์หนึ่งมองว่า มันไม่ใช่เรื่องของ

การที่เยาวชนหันหลังให้กับพระศาสนจักรเลยทั้งหมด  

แต่มันเป็นเพราะพระศาสนจักรไม่ได้พยายามที่จะ

เอื้อมไปให้ถึงเยาวชนอย่างเพียงพอ  คุณพ่อกาตาลีโน 

อาเรวาโล กล่าวว่า “เยาวชนไม่ได้ทิ้งพระศาสนจักร		

แต่เป็นเพราะพระศาสนจักรเอื้อมมือไปไม่ถึงพวกเขา

ต่างหาก”

 ปรากฏการณ์ที่เยาวชนกำาลังหันหลังให้กับ

พระศาสนจักรนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในประเทศฟิลิปปินส์

เท่านั้น  แต่ยังขยายไปทั่วโลกด้วย  อย่างเช่นประเทศ

แถบลาตินอเมริกา คาทอลิกจำานวนมากกำาลังเปลี่ยน

ไปนับถือศาสนาโปรเตสแตนท์นิกายต่างๆ  ในปี 1996  

สถิติจำานวนคาทอลิกในลาตินอเมริกามีจำานวน 81%  

พอมาถึงปี 2010 เหลือแค่ 70%  ส่วนด้านโปรเตส-

แตนท์นั้นในระยะเวลาเดียวกันเดิมมีอยู่ 4% แล้วเพิ่ม

เป็น 13% ในปี 2010  หนังสือนิตยสารไทม์พาดหัวข่าว 

ตัวโตว่า “การปฏิรูปลาตินอเมริกา”  ศูนย์วิจัยอีกแห่ง

หนึ่งรายงานเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศอื่นที่มีคาทอลิกเป็นประชากรส่วนใหญ่ เช่น

ประเทศบราซิล ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากร

คาทอลิกมากที่สุดในโลก  ที่นี่ก็เช่นเดียวกัน ในปี 2000 

มีประชากรคาทอลิกอยู่ 74%  แต่พอมาถึงปี 2010 

เหลือแค่ 65% ลดไปเกือบ 10% ในระยะเวลาเพียงแค่

หนึ่งทศวรรษ  เม็กซิโกที่มีจำานวนคาทอลิกมากที่สุด

เป็นอันดับสองเดิมมีคาทอลิกอยู่ 89% ในปี 2000 ลด

เหลือ 85% ในปี 2010 

 ถ้าไม่มีแกะหลงฝูง ตีเอาว่าครอบครัวหนึ่งมี

เด็กเกิดใหม่ 1 คนภายในเวลา 2 ปี  จำานวนประชากร

คาทอลิกก็คงจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติ  จะ

ไม่มีวันลดจำานวนลงอย่างเด็ดขาด

  หากพูดถึงมิติด้านศาสนา พวกโปรเตสแตนท์ 

นิกายเอวังเจลิกัลหันไปเล่นการเมืองในประเทศบราซิล

ด้วย เพราะในขณะนี้พวกเขามีถึง 68 ที่นั่งในรัฐสภา  

ซึ่งในการเลือกตั้งปี 2000 พวกเขาได้ที่นั่งเพิ่มตั้ง 50% 

พวกเอวังเจลิกัลมีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนจนว่าประธานาธิบดี 

Dilma Roussef ต้องแต่งตั้งพระสังฆราชเอวังเจลิกัล
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ผู้ว่าสุขุมพันธุ ์(ต่อจากหน้า	2)

 วันที่ 13 มีนาคม 2014  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์

บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน 

เปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด และโบสถ์ ที่

วัดซางตาครู้ส พร้อมทั้งมอบตู้หนังสือให้แก่ผู้นำาศาสนา 

3 ศาสนา ประกอบด้วยพุทธ คริสต์ อิสลาม และมอบ

หนังสือให้ชุมชนต่างๆ เพื่อนำาไปใช้ในการส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่านให้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่ตามโครงการรณรงค์ 

ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok 

Read For Life) ซึ่งสำานักวัฒนธรรมกีฬาและการ 

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น

โดยจัดกิจกรรม อาทิ ธรรมะกับการอ่านเล่านิทาน 3 

ศาสนา กิจกรรม “ปันหนังสือปันปัญญา” จัดนิทรรศการ

และมุมหนังสือพัฒนาจิตใจด้วยการนำาหนังสือเกี่ยวกับ

การพัฒนาจิตใจ เช่น หนังสือของคนดัง ปรัชญาการ 

ใช้ชีวิตของคนดัง รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ของชุมชนทั้ง 6 ชุมชนรอบๆ ศาสนสถาน

 โดยมีพระพรหมบัณทิต(ประยูรธมมจิตโต) 

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อาจารย์ไพรัตน์ 

บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี อิหม่ามรอมฎอน 

ท้วมสากล โต๊ะอิหม่ามมัสยิดบางหลวง คุณพ่อวิทยา 

คู่วิรัตน์ เจ้าอาวาส วัดซางตาครู้ส คุณพ่ออนุชา  

ไชยเดช ผู้อำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และประชาชน

ชุมชนโดยรอบเข้าร่วม

 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

กล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการสนับสนุนส่งเสริม

การอ่านให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้มี

นิสัยรักการอ่าน ตลอดจนค้นคว้าหาความรู้เพื่อเพิ่มพูน

และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมรัก 

การอ่านที่ เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและร่วม 

ผลักดันให้สถิติการอ่านหนังสือของประชาชนเพิ่มขึ้น

เป็น 15 เล่มต่อคนต่อปี

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด และโบสถ์ 

ถือเป็นกิจกรรม 1 ใน 9 พันธกิจที่กรุงเทพมหานคร

ได้ยื่นเสนอต่อยูเนสโกในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นเมือง

หนังสือโลกเมื่อปี 2013 ภายใต้โครงการรณรงค์ให้

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน วัฒนธรรม

รักการอ่านเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เมื่อประชาชนตระหนักถึง

ความสำาคัญและเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือจะเป็น

เครื่องจรรโลงจิตใจ สร้างปัญญา และกระบวนการทาง

ความคิดอย่างเป็นระบบอีกท้ังช่วยให้ประชาชนใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์และถึงแม้กรุงเทพมหานครจะได้ส่ง

มอบตำาแหน่งเมืองหนังสือโลก (World Book Capital 

2014) ให้แก่เมืองเพอร์ฮาคอท ประเทศไนจีเรีย ในเดือน

เมษายน   ก็ไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมการส่งเสริม 

การอ่านของกรุงเทพมหานครจะหมดลง กรุงเทพมหา- 

นครยังคงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการอ่าน

อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานคร

เป็นมหานครแห่งการอ่านอย่างจริงจังและยั่งยืน

 การส่งเสริมการอ่านในศาสนสถานนั้น กรุงเทพ 

มหานครได้ร่วมมือกับผู้นำาศาสนาหลักของเมืองทั้ง

ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่อดำาเนินการสร้างพื้นที่

การอ่านสำาหรับประชาชนโดยเบื้องต้น กทม.ได้ร่วม

ส่งเสริมการอ่านนำาร่อง 3 พื้นที่ คือ วัดซางตาครู้ส 

เขตธนบุรี วัดพระรามเก้า เขตห้วยขวาง และมัสยิด 

บ้านดอน เขตวัฒนา นอกจากนี้กทม.จะร่วมมือกับ 

ผู้นำาศาสนาต่างๆ เพื่อจัดมุมการอ่านในศาสนสถานให้

ทั่วทุกพื้นที่ต่อไป
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ตอนที่ 13

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

1 ปีแรกในฐานะพระสันตะปาปา : 

10 อันดับแรกกรณีประทับใจ

เพื่อเข้าใจสมณสมัยของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

11 มีนาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) l วันที่ 13 

มีนาคม ค.ศ. 2014 นับเป็นเวลา 1 ปีแล้วนับแต่สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงได้รับเลือก ช่วง 12 เดือน

ที่ผ่านมา ไม่มีใครเลยจะรู้สึกเฉยๆ จากสภาพแวดล้อม

ไม่ธรรมดาภายใต้เหตุการณ์ตั้งแต่การได้รับเลือกตั้ง

แล้วทรงเลือกพระนาม “ฟรังซิส” ซึ่งก่อผลสะเทือนไป 

ทั่วโลก

l ประการที่ 1 ความค้ำาจุนช่วยเหลือจากเบื้องบน

 ในขณะที่พระองค์ทรงแนะนำาพระองค์เองแก่

โลก สิ่งแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระทำา

จากบนระเบียงมุขมหาวิหารนักบุญเปโตร  พระองค์ทรง

ค้อมศีรษะและทรงขอคำาภาวนาจากประชาชน ผู้คนนับ

หมื่นที่รวมตัวกันอยู่ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตรก็เริ่มต้นสวด

ภาวนาเพื่อพระองค์

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า

 “พ่อปรารถนาจะอวยพรแก่ลูก...แต่ก่อนอื่น

พ่ออยากจะขอลูกให้ทำาอะไรเพื่อพ่อ	 ก่อนที่นายชุมพา

จะภาวนาเพื่อฝูงแกะ	พ่อขอลูกให้สวดภาวนาต่อพระเจ้า 

เพื่อพระองค์จะทรงอวยพรพ่อ	 คำาภาวนาของประชาชน

วอนขอพระพรแด่พระสังฆราชของพวกเขา”

 เป็นที่แปลกใจในตอนแรก แต่ไม่นานก็กลับ

กลายเป็นเอกลักษณ์ในสมณสมัยของพระองค์ท่าน 

เมื่อพระองค์ทรงกล่าวลาผู้ที่มาเข้าเฝ้าด้วยประโยคนี้

เหมือนกันทุกคนว่า

 “สวดภาวนาให้พ่อด้วย”	“อย่าลืม	สวดภาวนา

ให้พ่อด้วย”

l ประการที่ 2  ทรงราบเรียบ

 พระบุคลิกของพระองค์ทำาให้โลกหันมาสนใจ 

จากรูปแบบที่ทรงแต่งกาย จนถึงรถยนต์ พระองค์ยัง

ทรงสวมรองเท้าสีดำาคู่ที่ใส่ก่อนจะเข้าสู่ห้องประชุมลับ 

เลือกตั้งและสวมไม้กางเขนเงินอันเก่าตรงหน้าอก 

พระองค์ทรงปฏิเสธจะใช้รถยนต์เมอร์เซอเดสประจำา

ตำาแหน่ง ทรงเลือกใช้รถยนต์อิตาเลียนระดับกลาง ไม่

เพียงทำาแบบนี้ในประเทศอิตาลีแต่ในประเทศบราซิล

ด้วย ช่วงงาน “วันเยาวชนโลก” พระองค์ทรงเลือกใช้

รถยนต์ที่เรียบง่ายในระหว่างงาน ฝูงชนติดตามไปขณะ

พระสันตะปาปาเสด็จไปตามถนนกรุงริโอ พร้อมลด

กระจกรถลงครึ่งหนึ่ง คนบราซิลชอบมาก แต่เจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่

l ประการที่ 3 สัมมนาชุมนุมนักข่าว

 ไม่ต้องสงสัยเลย ช่วงเวลาที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะพระองค์คือการพบปะนักข่าวแบบไม่ต้องนัดแนะ

คำาถาม พระองค์จะทรงให้โอกาสบรรดานักข่าวตั้ง

คำาถามระหว่างเดินทางกลับจากประเทศบราซิล พร้อม

ด้วยโฆษกประจำาสันตะสำานัก พระสันตะปาปาทรง

ประทานโอกาส “ไม่จำากัดคำาถาม” แก่นักข่าวนานถึง 

22 นาที นี่เป็นการเริ่มต้นรูปแบบใหม่ พระองค์ยังทรง

ประทานสัมภาษณ์ลักษณะนี้อีกอย่างน้อย 5 ครั้ง

l ประการที่ 4  ผู้เจ็บป่วย

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีที่ว่ างพิ เศษ

สำาหรับผู้ป่วยเสมอ ก่อนที่จะทรงถวายมิสซาแรกเข้าสู่

สมณสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงให้หยุดรถที่ประทับ

และทรงสวมกอดผู้ป่วยระหว่างทาง นับเป็นช่วงเวลาที่

ขับเคลื่อนใจอย่างมากและนับแต่นั้นพระสันตะปาปาก็

ทรงทำาเช่นนี้อีกนับครั้งไม่ถ้วน

l ประการที่ 5  ผู้อพยพลี้ภัย

 สภาพอันเลวร้ายของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ผู้ถูก

แรงบีบบังคับให้ต้องเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิด

เป็นเรื่องสำาคัญลำาดับต้นๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงใส่ใจผูกพัน การเดินทางคร้ังแรกของพระองค์

ไปยังเกาะลัมเปดูซาของประเทศอิตาลี ที่ซึ่งมีผู้อพยพ

นับหม่ืนคนต้องพบกับความตายเพ่ือแสวงหาชีวิตท่ีดี

กว่า คำาปราศรัยของพระองค์เป็นคำาพูดที่ตรงมากเพื่อ

สื่อถึงประเด็นสำาคัญของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า

 “ใครได้ร้องไห้เพื่อผู้คนที่อยู่ในเรือบ้าง?	 ใคร

ได้ร้องไห้เพื่อคุณแม่ยังสาวที่อุ้มลูกมาด้วย?	 ใครบ้างได้

ร้องไห้เพื่อมนุษย์ผู้มองหาหนทางที่จะประคับประคอง

ครอบครัวเพื่อดำาเนินต่อไปได้?”

l ประการที่ 6  สันติภาพ

 ในขณะที่ ป ระ เทศซี เรี ยยั งติดพันอยู่ กั บ

สงครามกลางเมือง พร้อมกับการค่อยๆ เข้ามาร่วมการ 

โจมตีของสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระสันตะปาปาทรง

ภาวนาตื่นเฝ้ายามค่ำาร่วมกับสัตบุรุษนับหม่ืนเพื่อขอ

ให้เกิดสันติภาพยกเลิกการโจมตีอาวุธสงครามของ

สหรัฐอเมริกา พร้อมกับการวอนขออย่างต่อเนื่องเพื่อ

จะได้มีสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้งในประเทศ

ต่างๆ ทำาให้พระสันตะปาปาได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ

รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ

l ประการที่ 7  ผู้เป็นที่รัก

 ช่วงเวลาซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักที่สุด

ช่วงหนึ่ง เกิดขึ้นในโอกาส “ประชุมครอบครัวโลก” เมื่อ

เด็กชายชาวโคลัมเบียอายุ 6 ขวบ ตัดสินใจจะเป็นผู้

เคียงกายพระสันตะปาปาตลอดเวลา แม้ตอนที่พระองค์

(อ่านต่อหน้า	16)
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อัศจรรย์ในรูปแบบใหม่
“พระเยซูเจ้าทรงกระทำาเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งที่สองนี้ 

หลังจากเสด็จกลับจากแคว้นยูเดียมายังแคว้นกาลิลี” 

(ยอห์น 4:54)

ในสมัยโบราณมีคนในแต่ละสมัย ที่ได้ทำาเครื่องหมายถ่ายทอดความ

รู้สึกนึกคิดของพวกเขา ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือเผ่า

ที่เขาอาศัยอยู่ นักประวัติศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานเหล่านี้เป็นจำานวนมากใน 

ทุกยุคทุกสมัย และในมุมต่างๆ ของโลกเรา

ในสมัยของพระเยซูเจ้า ก็มีผู้คนเป็นจำานวนมากที่ติดตามพระองค์

คล้ายกับนักข่าวที่ต้องการรู้ความจริงของผู้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีผู้ติดตามและ

เคารพนับถือมาก

ในพระวรสารที่เรานำามาพิจารณาในวันนี้ ดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรง 

เบ่ือหน่ายกับบรรดาผู้ท่ีติดตามพระองค์ เพ่ือคอยดูอัศจรรย์คร้ังต่อไปท่ีพระองค์

จะทรงกระทำา แต่เจ้าหน้าที่ที่มาเฝ้าพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ ไม่เหมือน

กับคนอื่น เขาไม่สนใจเครื่องหมายใดๆ เขาเพียงต้องการให้บุตรของเขาได้

รับการบำาบัดรักษา และเขาเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าทรงทำาได้ การที่พระเยซูเจ้า

ทรงบำาบัดรักษาลูกของเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับเด็กคนนั้น เพราะ

พระองค์ไม่ต้องการให้เป็นข่าวใหญ่ นับเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีพระเยซูเจ้ามิได้ดำาเนิน

ตามแนวทางที่ทรงเคยกระทำา 

หลายคนท่ีติดตามพระเยซูเจ้าในช่วงที่พระองค์ทรงพระชนม์ชีพอยู่

ในโลก ต้องการเห็นเครื่องหมายที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ บางครั้งเราก็คิดเช่น

เดียวกัน เราต้องการเห็นอัศจรรย์ เราอยากให้วีรบุรุษของเราฉายแสงออกมา 

ให้ใครๆ ได้เห็นได้ชม แต่หนทางของพระเจ้านั้นเรียบง่ายกว่า ลึกลับแต่

สม่ำาเสมอ เช่นการบำาบัดรักษาแต่ไกล พระเยซูเจ้าทรงสำาแดงพระอานุภาพของ

พระองค์ โดยไม่ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่น่าประทับใจ ผู้ที่เห็นพระองค์ทรงสำาแดง

พระอานุภาพจากทางไกลมากกว่าวีรบุรุษคนอื่น

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ประทับอยู่ในโลก	 พระองค์มิได้ทรง

แสวงหาชื่อเสียงและคำาชมเชย	 แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะกระทำาพันธกิจของ

พระบิดาอย่างเงียบๆ	 ในขณะที่ลูกรำาพึงถึงพันธกิจของพระองค์	 ขอโปรดให้

ลูกได้เลียนพระฉบับแบบของพระองค์	 โดยไม่สนใจกับคำาชมเชย	 คำาสรรเสริญ

ต่างๆ			ทั้งนี	้ด้วยความช่วยเหลือและแบบอย่างของพระองค์ด้วยเทอญ	อาแมน 

วันแห่งศักดิ์ศรีหรือเปล่า
วันสตรีสากลปีนี้ผ่านไปแทบไม่มีใครสนใจ
สถานการณ์บ้านเมืองกำาลังลุกร้อนเป็นไฟ
ประสาสังคมที่แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเป็นฝักเป็นฝ่าย
จากที่แบ่งแค่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
กลายเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับสองฝ่าย
แล้วก็แตกฝ่ายออกมาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย
กลุ่มที่เห็นกับการใช้กำาลังใช้อาวุธจัดการ
กลุ่มที่เห็นกับการใช้เหตุใช้ผลใช้หลักการแก้ไข
กลุ่มที่เสนอทางออกเสนอคนกลางประสานความคิดเห็น
แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าหมดคือกลุ่มที่อยากเห็นความขัดแย้งจบลงเสียที
สถานการณ์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่แทบทุกด้าน
ตอนแรกก็ทำาใจคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นคงจบลงไม่ช้าไม่นาน
พยายามทำาใจดำาเนินชีวิตแต่ละวันให้เป็นปกติมากที่สุดที่จะทำาได้
ถึงกระนั้นก็อดเครียดกับข่าวคราวที่รับรู้รับเห็นรับฟังแต่ละวันไม่ได้
แถมดูเหมือนสถานการณ์จะบานปลายไร้จุดสรุป
ที่เคยพูดว่าเคยคิดว่าแสงสว่างปลายทางอุโมงค์คงไม่ช้าเกินรอ
แต่แล้วต้องยอมรับว่าอุโมงค์นี้ช่างยาวช่างไกลเหลือเกิน
ยามเช้าตื่นขึ้นมาต้องรีบติดตามสถานการณ์เป็นอันดับแรก
อารมณ์ทั้งวันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้ในภาพรวมในภาพย่อย
ที่จะติดตามเรื่องอื่นเรื่องไกลตัวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
อย่างเรื่องของวันสตรีสากลที่ผ่านมาเป็นต้น
นอกจากจะเป็นวันให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่แห่งเพศแม่
ยังต้องสำานึกในบทบาทหน้าที่ที่พึงมีพึงทำาพึงปฏิบัติ
เพื่อเชิดชูดำารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีสูงส่งแห่งเพศแม่ในทุกกรณีทุกบริบท
อะไรก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่นี้
ส่งผลกระทบไม่เพียงเพศแม่เท่านั้น
หากแต่กระทบทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกวรรณะ
เพราะทุกคนมีชีวิตเป็นตัวเป็นตนอยู่นี้ก็เพราะแม่
การไม่ให้เกียรติทำาทารุณโหดร้ายรุนแรงกับหญิงคนใดคนหนึ่ง
ก็กระทบถึงทุกคน...กระทบมนุษยชาติ
ดังรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขในวันสตรีสากลที่ผ่านมา
“เด็กและสตรีถูกกระทำาความรุนแรงเพิ่มขึ้น
โดยปี	2550	ได้ให้การช่วยเหลือ	19,067	ราย	เฉลี่ยวันละ	52	ราย
ปี	2556	เพิ่มเป็น	31,866	ราย	เฉลี่ยวันละ	87	ราย
หรือถูกทำาร้าย	1	คนในทุกๆ	15	นาที
ร้อยละ	60	เป็นเด็ก	โดย	9	ใน	10	เป็นเด็กหญิง
อันดับหนึ่งคือการละเมิดทางเพศ	ร้อยละ	72
รองลงมาเป็นการทำาร้ายร่างกาย	ร้อยละ	21
จากคนที่เป็นที่รู้จัก	ไว้วางใจ	มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
สตรีที่ถูกกระทำารุนแรงทางร่างกายทุบตีจำานวน	9,699	ราย
ถูกกระทำาทางเพศจำานวน	2,226	ราย
จากคู่สมรสมากที่สุด	ร้อยละ	52
สาเหตุจากการนอกใจ	หึงหวง	ทะเลาะวิวาท...”
นี่เป็นข้อมูลแค่ส่วนหนึ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราว
ทว่าเบื้องหลังคงมีต้องมีมากกว่านี้
เพียงแต่ไม่อยากให้เป็นข่าวให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
เพียงแต่ไม่อยากให้ใครอื่นรู้เห็นความจริงเบื้องหลังภาพที่สร้างขึ้น
เพียงแต่ไม่อยากให้ใครรู้ใครประณามความล้มเหลวชีวิตคู่
เพียงแต่ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย
เพียงแต่ไม่อยากให้ลูกขาดพ่อขาดแม่
เลยได้แต่หวานอมขมกลืนพร้อมหวังลมๆ แล้งๆ ว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
แต่ละค่ำาคืนในขณะที่ทุกคนหลับพักผ่อน
เพศแม่กี่คนต้องปวดร้าวใจกายร่ำาไห้เงียบๆ รอให้รุ่งสางใจหวาดผวา
คิดว่ามีแต่พระทรงรับรู้มีแต่ฟ้ารู้เห็น
แล้วเมื่อไรคนจะรับรู้จะรู้เห็นกันสักที?
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ครูลาซาล กรุงเทพฯ (ต่อจากหน้า	20)

ให้กับคณะครูโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ จำานวน 

36 ท่าน ร่วมด้วยคณะครูจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี 

มารดาพิทักษ์ และโรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์  

ที่มาเป็นผู้สังเกตการณ์ รวมผู้เข้าร่วมครั้งนี้จำานวน 

58 ท่าน ที่เดอะธารารีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 

 การสัมมนาเน้น 4 หัวข้อหลัก คือ 1. ทำาไมต้อง

พัฒนาความมีเหตุผลเชิงจริยธรรมให้กับนักเรียน?  2. 

จะจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร ทั้งด้านการสร้าง

บรรยากาศในห้องเรียนการให้ภาพรวม การนำาเสนอ 

กิจกรรมการเรียนรู้ และการไตร่ตรอง 3. จะปรับปรุง

แผนการสอนในกลุ่มสาระวิชาอย่างไร? และ 4. การฝึก

ปฏิบัติ โดยมีวิทยากรหลัก คือ ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ร่วมกับคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล และคุณพงษ์นรินทร์ 

รัตนรังสิกุล  

 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภา 

การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการไตร่ตรองเป็นการ

จัดสัมมนาที่ต่อเนื่อง ในระยะ 3 ปีนี้ ซึ่ง 2 ปีแรกเป็นการ

จัดสัมมนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก

แห่งประเทศไทย  รวม 18 ครั้ง และได้ข้อสรุปว่าที่สุด

แล้วการศึกษาคาทอลิกนั้นควรจะเน้นคุณค่าพระวรสาร

เรื่องของความรัก ความเมตตา จิตอาสา และความ

ซื่อตรง เป็นการต่อยอดจาก 2 ปีที่แล้ว ซึ่งปี 2014  

เราตั้งใจว่าจะทำาการอบรมเรื่องการไตร่ตรอง 

 เรามีโรงเรียนในเครือของสภาการศึกษาคาทอ-

ลิกฯ ทั้งหมด 345 โรงเรียน มีนักเรียนกว่า 520,000 

คน ดังนั้นสิ่งที่เราคาดหวังก็คือ ผู้เรียนจะได้คิดเป็น 

ไตร่ตรองเป็น แล้วเกิดทักษะในการคิด ทักษะในการ

ดำารงชีวิต ตามคุณลักษณ์ของคริสตชน แม้ว่าผู้เรียน

เหล่านั้นกว่า 90% ไม่ใช่คริสตชน 

 การไตร่ตรองครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 14  และจะ

จัดเดือนละ 1 ครั้ง จนถึงสิ้นปี ซึ่งเป็นการจัดสำาหรับ

คณะนักบวช และโรงเรียนในสังฆมณฑล โดยโรงเรียน

ของนักบวชจัดไปแล้วที่มาแตร์เดอีวิทยาลัย 2 ครั้ง 

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 ครั้ง ที่รักกางเขนจันทบุรี 

2 ครั้ง ดาราสมุทร ศรีราชา 2 ครั้ง และมีบางโรงเรียน 

อาจจะต่อยอดสำาหรับครูทั้งหมด ก็จะจัดอบรมเองซึ่ง 

เราก็จะเข้าร่วมสนับสนุน โดยการช่วยตรวจแผนการสอนว่า

มีการบูรณาการใช้ระบบของการไตร่ตรอง และกระบวน- 

การของ See Judge Act ของวายซีเอส ซึ่งเรา 

ยอมรับว่า คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ซึ่งเป็นต้นแบบ 

กว่า 30 ปี คุณพ่อได้ทุ่มเทร่วมกับ ดร.อนุพันธ์  และ

คุณพงษ์นรินทร์ 

 หวังว่า สิ่งที่สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้ทำา 

เพื่อโรงเรียน เพื่อผู้เรียนของเราทั้งหลาย จะได้ประสบ

ความสำาเร็จในการคิดเป็น ไตร่ตรองได้ และดำารงชีวิต 

มีทักษะชีวิตที่ยืนสู้กับสังคมในปัจจุบัน และผู้เข้ารับการ 

อบรมจะเป็นคนที่มีคุณค่า มีคุณธรรมต่อไป  

 สำาหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เน้นการไตร่ตรองนี้ เป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้พันธกิจ 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีบูรณาการคุณค่าพระวรสารโดย

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสม ซึ่งได้จากการ

สังเคราะห์ผลของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 

“อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” โดยนักการศึกษา 

คาทอลิกทั่วประเทศ ดังนั้นแนวทางปฏิบัติสำาหรับการ

เรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรองนี้ จึงเป็นอีกเครื่องมือ 

หน่ึงท่ีจะช่วยให้โรงเรียนคาทอลิก สามารถใช้ในการทำางาน

เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกได้

 ภราดาประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียน

ลาซาล กรุงเทพฯ กล่าวว่า ทางคณะลาซาล ได้นำาคณะ

ครูประมาณ 50 คน จากโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 40 

กว่าคน จากจันทบุรี และจากนครสวรรค์ อีกจำานวนหนึ่ง 

มาร่วมทำากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การไตร่ตรอง ที่ว่าเป็น 

เรื่องสำาคัญที่สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้มีนโยบายใน 

2-3 ปีนี้ ในการที่จะพัฒนาคุณครู ให้มีเอกลักษณ์ที่

พัฒนานักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก โดยเฉพาะให้มีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการพัฒนาในการเรียนการสอน 

 บราเดอร์เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่จะ 

เป็นประโยชน์เพื่อคุณครู จะได้มีการพัฒนาในทักษะ

ชีวิต จะได้มีกระบวนการเรียนรู้ ที่จะให้โรงเรียนคาทอลิก

ในประเทศไทย โรงเรียนคณะนักบวชได้จัดกระบวน 

การเรียนการสอนโดยวิธีนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญ

 ฉะนั้น คณะลาซาล ของเราจึงเห็นความสำาคัญ 

ตรงนี้ จึงให้ครูแกนนำามาพัฒนา เรียนรู้ เพราะว่า

กระบวนการสอน โดยการไตร่ตรองเป็นสิ่งสำาคัญมาก 

ซึ่งมีวิทยากรหลัก ดร.อนุพันธ์ และคุณพงษ์นรินทร์ 

ซึ่งเป็นผู้ที่จะประสานงาน รวมทั้งคุณพ่อเฉลิม นำาให้ 

คุณครูรู้จักไตร่ตรองชีวิตของคุณครู เพื่อจะได้มีประสบ- 

การณ์การถ่ายทอดความรัก ความเอาใจใส่ และในเวลา

เดียวกันก็พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก 

ยิ่งขึ้น เป็นการผสมผสานกับกระบวนการของวายซีเอส 

คือ See Judge Act  ซึ่งเราก็เห็นว่า โครงการนี้เป็น

โครงการที่มีประโยชน์มาก จึงเชิญชวนคุณครู และคุณครู 

ก็ตอบรับที่จะมาอยู่ร่วมกัน พัฒนาแผนการสอน พัฒนา

การเรียนรู้ และคิดว่าหลังจากคุณครูของเราเมื่อกลับไป 

โรงเรียนแล้ว คงจะสามารถขยายผลให้เพื่อนครูที่ไม่

สามารถจะมาอบรมในช่วงนี้ได้ และการอบรมนี้ก็ทำาให้ 

คุณครูของลาซาลทั้ง 3 แห่ง สามารถปรับพัฒนา

ชีวิต สามารถปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้

การไตร่ตรองให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อก่อประโยชน์สำาหรับ

นักเรียนอย่างสูงสุด 

 หวังว่าตลอดการอบรม คุณครูของเราจะได้รับ 

ประโยชน์มากมายทีเดียว และผมขอถือโอกาสนี้ขอ

ขอบคุณสภาการศึกษาคาทอลิกฯ โดยเฉพาะคุณพ่อ

เดชา อาภรณ์รัตน์ และอาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ได้

เริ่มโครงการดีๆ และได้มอบวิทยากรดีๆ ให้กับพวก

เรา  และทางเราก็จะได้ไปสานต่อเจตนารมณ์นี้ ดังที่ท่าน 

นักบุญยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล ได้พยายามปลูกฝัง

ให้คุณครูของเรานั้น รัก เมตตา เอาใจใส่ เพราะฉะนั้น

การที่ผ่านการอบรมมานี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู

ของเราอย่างยิ่งครับ และหวังลึกๆ ว่า เมื่อกลับไปแล้ว 

คุณครูของเราจะได้นำากระบวนการการไตร่ตรองไปใช้ 

ในชีวิตประจำาวันได้อย่างดีครับ 

 คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล จิตตาภิบาลวายซีเอส 

นอกโรงเรียน กล่าวว่า ในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ สภา

การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้นำาคำาสอนของ 

พระศาสนจักรว่าด้วยเร่ืองการศึกษาคาทอลิก มาพิจารณา 

เพื่อให้อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ได้ดำาเนินการไป

อย่างดี จึงได้นำาเสนอกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยให้เกิด

การเรียนรู้แบบไตร่ตรอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้

เด็ก ได้เริ่มมองดู เราใช้คำาง่ายๆ ว่า ตื่นตัว ภาษาอังกฤษ 

ใช้ See ในการตื่นตัว ในการมองดูนั้น ควบคุมไปถึง

เรื่องการมองดูสภานการณ์จริง ว่าคืออะไร และพยายาม

วิเคราะห์ หาสาเหตุว่า สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนั้นมี

สาเหตุมาจากไหน โดยมองยาวออกไปว่า มันเป็นผล 

อย่างไรหากปล่อยให้สถานการณ์ที่ไม่ดีดำาเนินต่อไป 

 ข้ันตอนต่อมาก็คือการไตร่ตรอง ซ่ึงภาษาอังกฤษ

ใช้คำาว่า Judge การไตร่ตรอง คือการนำาคุณค่าทาง

ศาสนา หรือหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนว เพื่อ

ใช้ในการวินิจฉัยว่า สถานการณ์ปัจจุบันนั้น เพื่อจะมี

การแก้ไขปรับปรุงนั้นต้องใช้หลักคุณค่าศาสนานั้นเป็น 

ตัวเลือกให้ว่า ถ้าจะให้ชีวิตดี หรือถ้าจะให้สถานการณ์

นั้นดีจำาเป็นต้องนำาหลักศาสนา มาใช้ประยุกต์กับชีวิต 

 หลังจากผ่านการตื่นตัว ไตร่ตรอง แล้ว 

ประการต่อมาก็คือ เราใช้คำาว่า ตอบโต้ ภาษาอังกฤษ 

ใช้คำาว่า Act  กระบวนการนี้สามารถนำาไปประยุกต์กับ 

การเตรียมการเรียนการสอน ซึ่งค้นพบว่า โดยปกติ

บรรดาคุณครูทั้งหลาย ก็มีการวางแผนการเรียนการสอน 

อยู่ และก็มีการตื่นตัว ไตร่ตรอง และตอบโต้ อยู่ในแผน

นั้น เพียงแต่อาจจะยังไม่ได้จัดให้เป็นระบบ และไม่ทำาให้

ครอบคลุม 

 คุณพงษ์นรินทร์ รัตนรังสิกุล กล่าวว่า การ

สมัมนานี ้ผมคดิวา่ถา้เราเปรยีบเดก็เปน็เหมอืนกบัตน้ไม ้

ผมเป็นเหมือนคนหว่านเมล็ด มีคุณครูเป็นเหมือนกับ

ชาวสวนที่จะคอยดูแลต้นไม้ เราไม่ได้มีความสามารถ 

ไม่ได้เรียนมา เพื่อที่จะมาทำาหน้าที่คอยทำานุบำารุง ดูแล 

หรือปรับสภาพให้ต้นไม้นี้เติบโตต่อไป เราก็เหมือนกับ

หว่านเมล็ดให้มีต้นกล้าเติบโตขึ้นมา ดังนั้นเราก็ได้แต่

หวังว่า คุณครูที่มาร่วมสัมมนานี้ได้เป็นผู้ดูแลต้นกล้า ให้ 

เกิดผลต่อไป 

 คุณครูอรรถพล ศิริพงษ์ กล่าวว่า  การสัมมนา 

ทำาให้เราสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ดีมาก

ขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนแผนการสอน  ทำาให้

เรามีความชัดเจนมากขึ้น  หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว 

ก็จะนำาเอาส่ิงท่ีได้รับไปปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมงาน ท่ีโรงเรียน 

และจะเอาไปปรับใช้กับการเรียน การสอนจริงๆ ผมคิด

ว่าคงจะได้เกิดประโยชน์กับตัวเด็กนักเรียน และก็ตัว

ผมเองด้วย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 38 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2014หนา 8

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

 ST.THERESA
วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนตเทเรซาบริหารธุรกิจ ถนนรามคำแหง

สงักัดคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ
เปดรับสมคัรนกัเรยีน นกัศึกษาเขาเรยีนในหลกัสตูร English Program  และ Thai Program

เขาศึกษาตอ หลกัสูตร  ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถงึ
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

“ขาแตพระเยซูเจา โปรดประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกทานทัง้สีด่วยเถดิ” จากลูกหลาน

ทานเคยไดยนิ
เขากลาววา
ตาตอตา
ฟนตอฟน
แตเรา

กลาวแกทาน
ทั้งหลายวา

อยาโตตอบคนชัว่
ผใูดตบแกมขวา

ของทาน
จงหันแกมซาย
ใหเขาดวย

ผใูดอยากฟอง
ทานที่ศาล

เพ่ือจะไดเส้ือยาว
ของทาน

กจ็งแถมเสือ้คลมุ
ใหเขาดวย

 (มทัธวิ 5:38-40)อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน
(มทัธิว 7:1)
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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
29 เม.ย. - 6 พ.ค.           - แสวงบุญรสัเซีย-เซนตปเตอรสเบิรก

                (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

“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

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อากาทา สจุนิต โชตวิยีรตัน
เกดิใหมในพระเจา 5 เมษายน 2544

ครบ 13 ป
ดวยความอาลัยรกัและคิดถึง ทกุวนัทุกเวลา จาก
มารีอา วณีา มารีอา ธญัญพัทธ เปโตร ธนวัฒน

โชติวยีรตัน และหลานๆ ทกุคน
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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

สอบถามรายละเอยีดไดที ่: คลินกิตา   อาคารรอยปบารมบีญุ ชัน้ 3
โทรศพัท  0-2675-5000 ตอ 10325, 10326  www.saintlouis.or.th

น้ำตาอุดตัน
ไมใช ปญหา อีกตอไป

เทคโนโลยีการผาตัดทอน้ำตาอดุตันผานกลอง
ชวยใหแผลเล็ก เจ็บนอย ฟนตัวเร็ว


  ⌫
⌫ 
 
⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫
⌫  


การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน

แผนกพระคัมภีร
ในรายงานการประชุมกรรมาธิการฝายของ

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกฯ  วนัท่ี 20-21 กมุภาพนัธ  ค.ศ.
2014  ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาลบานผูหวาน
สามพราน  แผนกพระคัมภีรไดรายงานเก่ียวกับ  การจดั
พมิพหนงัสอืพระคมัภรี  ดงัตอไปนี้
1. ปญจบรรพ  (จำหนายหมดแลว) 2. ประวัติศาสตร
(เหลือ 133 เลม)  3. สารบบท่ี 2  (เหลือ 2,265 เลม)
4. ปรชีาญาณ (เหลอื 153 เลม) 5. ประกาศก  (เหลอื 553
เลม)  6.พนัธสัญญาใหม  (จำหนายหมดแลว)

คณะกรรมการฯ กำลังจัดเตรียมตนฉบบัพระคัมภรี
คาทอลิกฉบับสมบูรณ  รวมภาคพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม  คาดวาจะจัดสงไปพิมพที่ประเทศ

เกาหลีไดภายในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014  โดยจะใช
เวลาพิมพประมาณ  3 เดอืน  เราหวังวาการจดัพมิพและ
การจัดสงจะเสร็จส้ินภายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014
เพือ่แตละสังฆมณฑล  บรรดานักบวช  องคกร  หนวย
งานตางๆ และผสูนใจจะสามารถไดรบัพระคัมภีรฉบับน้ี
เปนของขวัญภายในตนป ค.ศ. 2015

การปฏิบัติงานดานพระคัมภีร
1. อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง   ศนูยคริสต-

ศาสนธรรมไดจดัสอนท่ีโรงเรยีนทาแร  จดัรายการวทิยุ
จดักิจกรรมใหนกัเรยีน  และพระคมัภรีสญัจร

2. สุราษฎรธานี   จัดสงเสริมการอานเปนกลุม

แบงปนพระวาจา  พระคัมภีรไปรษณยี  และวันพระคมัภีร
ที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

3. นครราชสีมา   สงเสริมการอานแกวดั 3 แหง
และโรงเรยีน  6 โรง  จดักลมุแบงปนพระวาจา  รายการ
วทิย ุ เสียงตามสาย  และใบพระวาจา

4. อดุรธานี   จดัการอานพระคัมภีรเปนกลมุแกวดั
8 แหง  โรงเรยีน 4 โรง  แกสามเณรและครคูำสอน  34
คน  ทำแบบทดสอบหนังสือกิจการอัครสาวก  จัด
รายการตอบปญหาพระคมัภรี  และกลมุแบงปนพระวาจา

5. เชียงใหม   จัดอบรมพระคัมภีรที่ศูนยมิสซัง
เก่ียวกับ “วิวรณ”   จัดไบเบ้ิลเกมสสัญจร  ทั้ง 5 เขต
ระหวางเดือนสงิหาคม - กนัยายน  และชงิชนะเลศิ ใน
วนัท่ี 7 ธนัวาคม  ทีโ่รงเรียนศีลรวี  เชยีงดาว

6. อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ   จดัโครงการพระคมัภรี
ไปรษณีย  ทมีคำสอนสญัจรไปในงานสปัดาหพระคมัภรี
งานวชิาการโรงเรยีน  วถิชีมุชนวดั  สือ่การสอน  วดิทีศัน
พระคัมภรี  อบรมพระคมัภรีแกผใูหญทีก่รงุเทพฯ และ
บานผูหวาน

7. ราชบุรี   จัดโครงการพระคัมภีรไปรษณีย
ไบเบ้ิลคอนเทสต  รายการวิทยุ  สารคำสอน

8. จันทบุรี   จัดตอบคำถามพระวรสารนักบุญ
ยอหนในวนัวชิาการ  สารคำสอน  โครงการมารานาธา

9. วิทยาลัยแสงธรรม   จัดแสงธรรมไบเบ้ิล
คอนเทสต  คร้ังที ่3

ครคูำสอนตองรักพระคมัภรี  นำพระวาจาไปดำเนิน
ชีวิตและแบงปนดวยความยินดี



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 14 ประจำาวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2014 หน้า 11

ท่านหนึ่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของตน

 มีนักวิจารณ์หลายคนกล่าวว่า สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส ซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินา น่าจะเป็นผู้

มาหยุดเลือดมิให้ไหลได้  ความสุภาพ เรียบง่าย การ

ถือความยากจนของพระองค์ และการไม่ถือยศถือศักดิ์ 

ของพระองค์จะเป็นแรงจูงใจเยาวชนได้เป็นอย่างดี

พระองค์ทรงเป็นสมถะจริงๆ  ทันทีหลังการเลือกต้ัง พระองค์

ทรงเก็บข้าวของส่วนตัวกลับที่พักซึ่งเป็นบ้านแบบรถ

เคลือ่นทีท่นัท ี ความสภุาพ มกันอ้ย ถอ่มตน คอืสิง่ทีดึ่งดูด

ความสนใจของเยาวชน  บางคนเคยคุ้นและเบ่ือหน่ายกับ 

ระบอบอำานาจศักดินาแบบเก่าเมื่อมาเผชิญกับพระ

สันตะปาปาในบุคลิกภาพดังกล่าวกลับชื่นชมและรู้สึก

ว่าการจะเข้าถึงพระศาสนจักรน้ันเป็นส่ิงง่ายข้ึน  นักวิจารณ์

คนหนึ่งกล่าวว่า “มันทำาให้น่าเข้าไปหาพระศาสนจักร

และทำาให้การเข้าไปหาพระศาสนจักรง่ายข้ึน		เพราะคำาสอน

ที่พระคริสตเจ้าประทานให้ไว้นั้นปรากฏชัดเจนในองค์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส”

 การท่ีพระศาสนจักรยึดติดอยู่กับธรรมประเพณี

โบราณมีทั้งจุดดีและจุดเสีย  ในมุมมองหนึ่ง ใช่เลย.. 

พระศาสนจักรดูเหมือนเป็นของโบราณ  แต่เพราะการ 

ยึดติดกับธรรมประเพณีปฏิบัติเก่าแก่น้ีน่ีเองท่ีพระศาสนจักร

สร้างหลักประกันว่า ความเชื่อที่ถือสืบทอดติดต่อกันมา

จากพระเยซูเจ้าอัครสาวกและผู้สืบทอดตำาแหน่งต่างๆ 

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการออมชอม  ผู้ที่กล่าว 

ว่าพระศาสนจักรไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ 

แท้ที่จริงเป็นการกล่าวว่า พระศาสนจักรไม่ยอมโอนอ่อน 

ไปตามแรงกดดันแห่งโลกียวิสัย  แห่งการชอบสะดวก

สบาย  และการเอาแต่ใจตัวเองของเยาวชน  ที่จริงนี่คือ 

จุดแข็งแห่งนโยบายของพระศาสนจักร  เพราะมันหมาย 

ความว่าคำาสอนของพระเยซูคริสตเจ้าไม่เคยมีการ

เปล่ียนแปลง  แต่อาจเป็นเพราะการยึดม่ันอย่างเหนียวแน่น

กับอดีตนี้นี่เองที่ทำาให้เยาวชนเกิดความเข้าใจผิด  ต้อง

ถือว่าเป็นเรื่องของโชคร้ายก็แล้วกันที่ความเชื่องช้าของ

พระศาสนจักรอาจเป็นอุปสรรคที่ทำาให้เยาวชนเกิดไม่

สนใจ

 ส่วนโกติงก้าเองย้ำาว่า นิกายเอวังเจลิกัลและ

กระบวนการขับเคลื่อนด้วยพระจิตกำาลังมาแรงและเป็น

ที่นิยมของวัยรุ่น  พวกเขาทำาอะไรทำาจริง พวกเขาถือว่า

ศาสนาคริสต์มีเพื่อเยาวชนสามัญทั่วไปทุกคน  ไม่มีการ

แบ่งชนชั้น ไม่ต้องมีเครื่องแบบในพิธี  สถานที่นมัสการ

ไม่ต้องอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้  พิธีนมัสการดังคับ 

แก้วหูหน่อย จะนำาอาหารเข้ามารับประทานในที่นมัสการ 

ก็ได้ จะนุ่งขาสั้นมาก็ได้

 นักวิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า อาจเป็นเพราะ

เยาวชนมองว่าพระศาสนจักรยึดติดกับอดีตมากเกินไป  

จึงอาจเป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ทำาให้บรรดาเยาวชน

เกิดความเบื่อหน่ายแล้วหันไปหาสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างความ

เร้าใจซ่ึงดูเหมือนจะตอบสนองต่อความต้องการของ

เยาวชนยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

 โกติงก้ายกตัวอย่างเช่น บทเทศน์ในพิธีนมัสการ

ของโปรเตสแตนท์นั้นมีชีวิตชีวา เร้าใจ และสร้างแรง

บันดาลใจให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี  เขาบอกว่ามัน

ไม่เหมือนกับพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ของ

คาทอลิกซึ่งเป็นพิธีที่ค่อนข้างน่าเบื่อ  ส่วนพิธีของโปร- 

เตสแตนท์นั้นมีความเร้าใจมากกว่า เหมือนกับการแสดง 

วาไรตี้โชว์

 พระอัครสังฆราชกิตติคุณออสการ์ ครุซ ของ 

ฟิลิปปินส์กล่าวว่า การที่คาทอลิกมีสมาชิกจำานวนมาก

เสียเปรียบพวกโปรเตสแตนท์  เพราะไม่สามารถเข้าถึง

เยาวชนคาทอลิกได้ทุกคนเฉกเช่นโปรเตสแตนท์กลุ่ม

เล็กๆ จะได้เปรียบมากกว่าสำาหรับประเด็นนี้  เพราะ

จะสร้างปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างสมาชิกด้วยกันง่ายขึ้น  

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีคาทอลิกจำานวนมาก  จึงยาก

แก่การที่จะเข้าถึงเยาวชนได้หมดทุกคน  สมาชิกของ

ฝ่ายคาทอลิกอยู่กันอย่างหลวมๆ  ส่วนของอีกฝ่ายหนึ่ง

เกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ซึ่งทำาให้สมาชิกต่างมี

ความรู้สึกว่าตนขึ้นอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

 หากท่านไปวัดร่วมมิสซาในวันอาทิตย์  ท่าน

จะเห็นผู้คนเป็นอันมาก  แต่พวกเขาไม่รู้จักกัน  มันไม่มี

ความเป็นภราดรภาพระหว่างกันเลย  การสร้างโอกาสให้

บรรดาสมาชิกมีภราดรภาพระหว่างกันเป็นสิ่งที่ไม่ควร

มองข้ามเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือนิกายใด 

เพราะอย่างที่เห็นในกรณีของโกติงก้า  เขาเปลี่ยนศาสนา 

ก็เพราะเหตุนี้มิใช่หรือ

 นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว 

ความเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ที่พระศาสนจักรจะต้อง 

ไปให้ถึงเยาวชนก็คือ การสื่อสารระบบไอโฟน แท็บเล็ต  

เฟซบุ๊ค และเครื่องมือสื่อสารออนไลน์อื่นๆ ที่กำาลัง 

แข่งกันดึงดูดใจเยาวชน  อาศัยอุปกรณ์สื่อสารทันสมัย

ต่างๆ ดังกล่าวบรรดาเยาวชนสามารถที่จะหาคำาตอบ

และสิ่งที่ตนต้องการได้อย่างง่ายดาย    ปัจจุบันสื่อต่างๆ

ดังกล่าวคือตัวที่เพาะบ่มนิสัยเยาวชน  การท้าทายที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดสำาหรับพระศาสนจักรคือ  จะทำาอย่างไร เพื่อ

เรื่องที่เกี่ยวกับข้อความเชื่อและศีลธรรม ซึ่งเยาวชนไม่

ค่อยให้ความสนใจเมื่อเทียบกับรายการอื่น  เป็นที่สนใจ

ของเยาวชนได้

 จึงเป็นการท้าทายต่อพระศาสนจักรที่จะต้อง

สื่อความเชื่อไปยังเยาวชนในรูปแบบที่เขาชอบและทำาให้

พวกเขาสามารถเป็นประจักษ์พยานต่อความเชื่อของ

ตนเองได้ด้วย  พระศาสนจักรจำาต้องเข้าถึงเยาวชนใน

รูปของสังคมออนไลน์ในทุกรูปแบบ และต้องทำาให้มัน

สามารถดึงดูดเยาวชนให้เข้ามาสนใจด้วย  วิธีนี้สำาคัญ

มากซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำาให้เยาวชนไม่กลายเป็น

แกะหลงฝูง

 พระศาสนจักรต้องพยายามสร้างบรรยากาศท่ี

ทำาให้เยาวชนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ถูกทอดทิ้ง และมีความ

ภูมิใจในการเป็นคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์หรือที่

บ้าน  พระศาสนจักรต้องพยายามทำาให้เยาวชนรู้สึกว่า

พระศาสนจักรใส่ใจพวกเขาในทุกๆ มิติของชีวิตรวม

ถึงปัญหาที่พวกเขากำาลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำาวันของ

พวกเขาด้วย  จะต้องไม่ว่างเว้นในการเสวนากับพวกเขา

 อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้เยาวชนไม่เห็นด้วยกับ

ปัญหาสังคม เช่น สุขอนามัยการสืบพันธ์ุ  การทำาแท้ง 

การหย่าร้าง ฯลฯ  ซึ่งสังคมโลกียวิสัยเอาชนะใจเยาวชน

ได้ด้วยการณรงค์ออนไลน์

 เราจะพบว่ามันไม่ใช่เร่ืองง่ายสำาหรับเรา โดยเฉพาะ

ในยุคนี้ที่ความคิดแบบโลกียวิสัยตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อ

พระศาสนจักร  ดูเหมือนว่าพระศาสนจักรจะก้าวช้าไป 

นิดหนึ่งสำาหรับประเด็นนี้  แต่พระศาสนจักรก็กำาลัง

เปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อจะได้ก้าวทันกับยุคสมัย

 ในการสร้างภาพพจน์ใหม่ให้กับพระศาสนจักร  

ดูจะไม่มีผู้ใดสำาเร็จในเวลารวดเร็วเท่ากับสมเด็จพระ- 

สันตะปาปาฟรังซิส  ความสุภาพถ่อมตนและการดำาเนิน

ชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างของพระองค์ในการตัดสิ่งฟุ่มเฟือย

ทุกอย่างทำาให้ทุกคนมองเห็นรวมถึงผู้คนที่นับถือ

ศาสนาอื่นด้วย  และนี่ดูเหมือนกำาลังเป็นการเตือนพระ

ศาสนจักรเองด้วย  ซีเอ็นเอ็นขานพระนามของพระองค์

ว่าเป็น “เจ้าหญิงไดอานาคาทอลิก”  นิตยสาร Esquire ที่

เป็นอเทวนิยมเรียกพระองค์ว่าเป็น “คนน่ากลัว”  ความ 

เรียบง่ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสท้ังการ 

กระทำาและคำาพูดทำาให้คำาสอนของพระศาสนจักรมี

ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

 ใน ค.ศ. 1995 วันสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก 

18 ปีผ่านไปแล้ว พระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 ยังคงก้องกังวานอยู่

 “พระศาสนจักรสำาหรับเยาวชนเป็นสิ่งจำาเป็น  

พระศาสนจักรต้องทราบว่าจะพูดอย่างไรให้เข้าถึงใจ

พวกเขา ซึ่งจะจุดประกายไฟ ให้ความบรรเทา และ

สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาด้วยความชื่นชมยินดีแห่ง

พระวรสารและพลังแห่งศีลมหาสนิท  พระศาสนจักรต้อง 

รู้จักวิธีเช้ือเชิญและให้การต้อนรับผู้ท่ีแสวงหาความหมาย

แห่งชีวิต  พระศาสนจักรต้องไม่เกรงที่จะขอร้องเยาวชน

ใช้ความพยายามเผชิญหน้ากับสิ่งที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี

อย่างแท้จริง เช่น การดำาเนินชีวิตตามพระวรสาร”
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 14 ประจำาวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2014 หน้า 13

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

 เมื่อเก้านาทีที่แล้ว .. ขอให้เป็นเวลาที่เราร่วม

จิตใจ เป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักรประเทศไทย 

เพื่อเปิดสามเณราลัยใหญ่แสงธรรม อย่างเป็นทางการ 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1975 .. วันเดียวกันนั้น

มีการวางศิลาฤกษ์วัด หอประชุม และหอสมุด ... งาน

ในวันนั้นมีการออกอุดมสารฉบับพิเศษที่เปรียบประดุจ

หนังสืออนุสรณ์ของงานในวันนั้น .. ทำาให้เราได้พบ

คำาขวัญของบรรดาพระสังฆราช บทความจากอธิการ

บ้านเณร บรรดาผู้ให้การอบรม และบรรดาสามเณร ... 

หนึ่งในนั้น เราพบคำาขวัญที่ถูกเขียนอย่างน่าประทับใจ

โดยพระอัครสังฆราชแห่งกรุงเทพฯ ... “บ้านเณรได้รับ

ยกย่องว่าเป็นแก้วตา เป็นหัวใจของพระศาสนจักร 

... บ้านเณรแห่งนี้ยังจะเป็นขุมพลังที่มีประสิทธิภาพ 

ความหวังอันแจ่มใส และแสงสว่างที่โชติช่วงสมชื่อ

ของพระศาสนจักรในประเทศไทย ... และสักวันหนึ่ง 

ในไม่ช้า สามเณราลัยแสงธรรม จะสามารถผลิดอก 

ออกผล นั่นคือ พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต-

เจ้า” “ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาอันแรงกล้าของเราทุกคน” 

... พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของ 

แสงธรรม

 ปีเดียวกันนั้นเองที่เราร่วมยินดีกับการได้รับ

แตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูอ้า่นพระคมัภรีข์องศษิยแ์สงธรรม รุน่แรก 

โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

ในพิธี

 เรื่องราวในนาทีที่เก้า .. ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดี

ในปี 1976 อธิการแสงธรรมองค์แรก ได้รับแต่งตั้งให้

เป็นพระสังฆราช .. พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารี-

พรรค พระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ .. เรื่องราว

แห่งความรัก ถูกสานต่ออย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดจริงๆ 

“ที่ไหนมีรัก ที่นั่นมีพระเจ้า” คำาสอนเรื่องความรักยัง

ติดตราตรึงใจผู้รับการอบรมรุ่นแรก ๆ เสมอ ... พระ-

คุณเจ้าได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 1976 

ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ เราพบเรื่องราว

การเดินทางไปร่วมยินดีกับพ่อผู้เป็นที่รักของบรรดา

สามเณร .. ก่อนหน้านั้นเราพบเรื่องราวที่เป็นบทความ

ที่ถูกเขียนจากใจของพระคุณเจ้าก่อนที่จะไปเป็นพระ

สังฆราชนครสวรรค์ เราพบเรื่องราวอันเป็นต้นกำาเนิด

ของแนวความคิดในการก่อตั้งกลุ่มพระสงฆ์ที่ไม่สังกัด

มิสซังไหน ซึ่งพร้อมไปช่วยงานในทุกที่ ต่อมากลาย

เป็น “คณะธรรมทูตไทย” .. เรายังพบเรื่องราวคำาเตือน

บรรดาศิษย์ที่ทิ้งท้ายไว้ว่า “เราต้องก้าวพ้นขอบเขต

ของความเป็นสังฆมณฑลของตนที่ก้ันไม่ให้เราเป็น

เพื่อน .. เราต้องเป็นเพื่อนกันเสมอไม่ว่าจะสถานะ 

ตำาแหน่งใด”

 เมื่อแปดนาทีที่แล้ว .. ขอให้เป็นช่วงเวลา ใน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980 .. ที่เราร่วมใจกันใน

พระศาสนจักรประเทศไทย เพื่อร่วมเปิดและเสกวัด

ประจำาบ้านเณร โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู ร่วมกับพระสมณทูต บรรดาพระสังฆราช และ

มีพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมมากมาย .. ช่วงเวลาที่ร่วมยินดี

กับอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ สำาหรับพระอัครสังฆราชใหม่ 

.. พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์  แสนพลอ่อน ..

 ในช่วงนาทีที่แปดนี้ ขอให้เป็นช่วงเวลาในปี 

ค.ศ. 1982 .. การเปลี่ยนแปลงระบบการอบรมจาก 6 

ปี เป็น 7 ปี และเริ่มมีการบวชสังฆานุกรให้กับสามเณร

ใหญ่ที่จบชั้นปีที่ 7 ซึ่งเลื่อนจากเดิมในเดือนตุลาคม  

มาเป็นช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับวันสมโภชแม่พระ

รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและในปี

นัน้กต็รงกบัวนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ. 1982 .. .. กอ่นจบนาที

ที่แปด ขอให้เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จะจบทศวรรษแรก

ของบ้านแสงธรรม .. ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราร่วมยินดี

กับพระคาร์ดินัลไทยองค์แรก .. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 

มีชัย กิจบุญชู บรรดาสามเณรเดินทางไปร่วมแสดง 

ความยินดีที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในวันที่ 27 กุมภา- 

พันธ์ ค.ศ. 1973 …

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ขอเวลา 10 นาทีเพื่่อเล่าภาพเก่า

และเรื่องราวแสงธรรม 40 กว่าปีมาแล้ว ตอนที่ 2

อวสานของนักวิจารณ์ 
 มีชายคนหนึ่ ง เป็นคนที่ชอบวิพากษ์

วิจารณ์และจับผิดผู้อื่น เขามีนิสัยแบบนี้ตั้งแต่ยัง

เป็นหนุ่ม จนบัดนี้อายุของเขาเริ่มมากขึ้น สายตา

ของเขาก็เริ่มมีปัญหามองอะไรไม่ค่อยจะเห็น หรือ

เห็นก็เห็นไม่ชัด แต่เขาก็ยังคงชอบวิพากษ์วิจารณ์

ผู้อื่นอยู่เสมอ

 วันหนึ่งเขาพาภรรยาไปเที่ยวชมพิพิธ- 

ภัณฑ์ด้วยกัน ชายคนนี้วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่

ในพิพิธภัณฑ์ ไม่มีสิ่งไหนที่เขาเห็นว่าดีหรือถูกใจ ทุก

อย่างล้วนบกพร่องและมีข้อตำาหนิ เมื่อวิพากษ์วิจารณ์

สิ่งของเสร็จแล้ว เขาก็เริ่มหันมาวิพากษ์วิจารณ์คน และ

ชายชราที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เป็นเหยื่ออันโอชะที่ถูกเขา

วิพากษ์วิจารณ์อย่างเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่ไม่

ได้เรื่อง การแต่งกายที่ไร้รสนิยม บุคลิกภาพที่แย่สุดๆ 

ยิ่งวิจารณ์ชายชราคนนั้น เขายิ่งรู้สึกสนุกปาก ภรรยา

ของเขาคงรู้สึกอายแทนเขา จึงยื่นมือมาสะกิดเขา แต่

แทนที่เขาจะหยุดวิพากษ์วิจารณ์ชายชราคนนั้น เขากลับ 

ประชดภรรยา โดยพูดเสียงดังกว่าเดิม  ที่สุด ความอดทน 

ของภรรยาของเขาก็ถึงที่สุด เธอตะคอกใส่เขาว่า 

“นี่คุณรู้ไหมว่าคุณกำาลังพูดอยู่กับกระจก”

 คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 

 



ปีที่ 38 ฉบับที่ 14 ประจำ�วันที่ 30 มีน�คม - 5 เมษ�ยน 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 14

“เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต

ใครเชื่อในเรา แม้ตายก็จะมีชีวิตอีก” (ยอห์น 11:25)

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญ ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

คุณพ่อวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  อุปสังฆราช  บรรดาพระสงฆ์  นักบวชชายหญิง ญาติพี่น้อง แขกผู้มีเกียรติ 

และเพื่อนๆ ทุกคน ของ มารีอา นพภัสสร  เวชไพศาลศิลป์ (น้องแนน) ที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสครบรอบ 6 ปีสู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2014   

ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนในน้ำาใจดีของทุกท่าน

 



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 14 ประจำาวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2014

] ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาระลึกถึงการจากไปครบ 2 ปี

ของคุณพ่อเรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ วัน

จันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 17.00 น. ที่วัด 

พระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

คุณพ่อยอแซฟ จำาเนียร กิจเจริญ เป็นประธาน

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   ขอเชิญร่วมมิสซา

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  วัน

เสาร์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2014 เวลา 19.00 น. พิธี

บูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน เป็น 

ประธาน หลังมิสซามีถวายดอกไม้

] 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 เข้าเงียบประจำาปี ที่ศูนย์ 

คามิลเลียน ลาดกระบัง / วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม /  

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /  

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /  

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เปิด 

อบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันพุธที่  

19 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2014 

หากท่ านมีความประสงค์ จะ เข้ า รั บการอบรม 

หน้า 15

 วัดนักบุญมาร์โก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 

เวลา 10.00 น. คุณพ่อ 

วรยุทธ กิจบำารุง เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม เวลา 

10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระรับสาร ตราด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

29 มีนาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด 

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 

เวลา 10.30 น.

 วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

   

 วัดอัครเทวดาคาเบรียล จ.ปัตตานี ฉลองวัด 

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 10.30 น. พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน 

(สอบถามคุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำา	 โทร.08-1840-

7884)

 วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก  

จ.ร้อยเอ็ด  ฉลองวัดวันอังคารที่ 25  มีนาคม  เวลา 

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา เป็น

ประธาน 

 วัดนักบุญเปาโล บ้านนองรุง อ.กันทรลักษ์ 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 เมษายน เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา  เป็น

ประธาน

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด ติดต่อท่ีผู้อำานวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 

ระดับชาติ 82 หมู่ 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 พันธ์วิไล 

โทร. 08-1360-8297 คุณนริศรา ปรีเปรม โทร. 08-

9911-1482

]คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 

2014 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอาคารหนึ่ง 

ศตวรรษฯ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยพระ- 

อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน 

โอกาส

 หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช

ของ

 ภคินีอาคาทา ภาวนา เฮงเจริญ วัดนักบุญ

เปาโล	 บ้านนา ภคินีเซซีลีอา สุณีย์ บุญช่วย วัด 

นักบุญลูกา	 บางขาม	 ภคินีโรซา สุจิตรา สุขถาวร  

วัดพระวิสุทธิวงส	์ ลำาไทร ภคินีมารีอา บังอร มธุรส-

สุวรรณ วัดพระวิสุทธิวงส	์ลำาไทร ภคินีเทเรซา สุชาตรี  

กิจประเสริฐ วัดนักบุญเปโตร	สามพราน	

 สุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิต 

นักบวช ของ

 ภคินีเทเรซา สนอง ค้าแหวน วัดแม่พระ

ประจักษ์ฯ สองพี่น้อง ภคินีมารีอา มักดาเลนา วิภา 

วิวัฒนมนตรี วัดดวงหทัยนิรมลฯ	 ปากลัด ภคินี 

มารีอา สุรัชนี เล้าวงศ์ วัดเซนต์นิโกลาส	 พิษณุโลก	

ภคินีอันนา ประเทือง ตรีมรรคา วัดมารีย์สมภพ	 

บ้านแพน	 ภคินีอักแนส อนงค์ สุขสุถ้อย  

วัดพระคริสตประจักษ	์ เกาะใหญ่	 ภคินีเทเรซา  

ระเบียบ ยั่งยืน วัดเซนต์ร็อค	ท่าไข	่

]คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ขอเชิญหญิงสาว 

โสดอายุระหว่าง 18-30 ปี ต้องการมีเวลาภาวนา 

ใช้ เวลารื้อฟื้นชีวิตคริสตชนและความเชื่อและ

ต้องการสัมผัสชีวิตนักบวช เข้าร่วมกิจกรรม “บวช

แรมวาร” ที่บ้านพักคณะซิสเตอร์ โรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง 

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2014 สนใจติดต่อซิสเตอร์

พวงเพชร ฮวดศิริ โทร.08-9950-4302, 0-53276-

062

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณ 

ที่จอดรถชั้น 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, 08-

9117-9100

] ติดต่อส่งข่าว บทความ ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ 

(วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน) ได้ที่ 

กองบรรณาธิการอุดมสาร โทร. 0-2681-3900 

ต่อ 1805 

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค

อุดมสารแฟนคลับ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง



ปีที่ 38 ฉบับที่ 14 ประจำ�วันที่ 30 มีน�คม - 5 เมษ�ยน 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

กำาลังทรงอ่านคำาปราศรัยและเช่นเคยพระองค์ไม่ทรง

ถือสาเขาเลย

l ประการที่ 8  อารมณ์ขัน

 เมื่อ เสด็จไปที่ ใดสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ก็จะไม่เคยขาดเคร่ืองด่ืมชาหมักสมุนไพรพ้ืนบ้าน

อาร์เจนตินา เพราะผู้แสวงบุญชาวอาร์เจนตินามักจะ

ถวายเครื่องดื่มนี้แด่พระองค์เสมอ เป็นภาพที่เราพบเห็น

บ่อยมาก และระหว่างทางที่เสด็จ พระสันตะปาปาจะตรัส

ประโยคที่เรียกเสียงหัวเราะให้เราได้ยินเสมอๆ  ครั้งหนึ่ง 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอุ้มหนูน้อยที่แต่งตัวเป็น

พระสันตะปาปามาส่งให้พระองค์แต่หนูน้อยตกใจกลัว

เจ้าหน้าที่ตัวใหญ่เหล่านั้นจึงร้องไห้ พอมาถึงพระองค์

หนูน้อยก็ร้องไห้ใหญ่โตไม่หยุด พระองค์ตรัสให้ทุกคน

ได้ยินก่อนกอดหนูน้อยว่า

 “หนูน้อยแกเป็นพวกต่อต้านสมณะ”

 หรืออีกครั้งหนึ่งในงานประชุมครอบครัวโลก

พระองค์ตรัสถึงปัญหาครอบครัวว่า

 “เรารู้ว่าไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือสามี

หรือภรรยาที่สมบูรณ์แบบแล้วอย่าพูดไป...แม่ยายที่

สมบูรณ์แบบด้วย”

l ประการที่ 9  กระเป๋าเอกสาร

 กำาหนดการพระสันตะปาปาได้วางไว้แล้ว 

พระองค์ทรงมีประชุมตอนเช้าและบ่าย ดังนั้นพระองค์

เสด็จไปโดยไม่เคยตรัสว่าพระองค์ทรงพร้อมที่จะ 

ทรงงานทุกเวลา แต่ภาพที่เราเห็นก็จะเป็นว่าสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงหิ้วกระเป๋าเอกสารเมื่อทรง

บินไปประเทศบราซิล ข้างในมีเพียงหัวข้อที่ทรงเน้นไว้

ในเรื่องที่จะทรงปราศรัย พระองค์ไม่ได้เสด็จไปงาน “วัน

เยาวชนโลก” ในฐานะนักท่องเที่ยว แต่พระองค์ก็ทรง

ปฏิบัติภารกิจอย่างเรียบร้อยหมดจด

l ประการที่ 10  

สมเด็จพระสันตะ 

ปาปากิตติคุณเบเน

ดิกต์ ที่ 16

 ภ า พ ข อ ง 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

สันตะปาปาทั้งสอง 

พระองค์ทรงสวด

ภ า ว น า ร่ ว ม กั น 

ก ร ะ จ า ย แ พ ร่

ห ล า ย ไ ป ทั่ ว โ ล ก 

สมเด็จพระสันตะ 

ปาปาฟรังซิสทรงเสด็จไปเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปา

กิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 อย่างน้อย 4 ครั้งแล้ว  สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายว่าสมเด็จพระ

สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ประดุจคุณปู่ที่

พระองค์มาทรงขอคำาปรึกษาได้ ครั้งสุดท้าย ท่านทั้ง

สองพบปะกันระหว่างการประชุมคณะพระคาร์ดินัลใน

มหาวิหารนักบุญเปโตร เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

l ในขณะที่พระสันตะปาปาทรงเริ่มรอบปีที่ 2 แห่ง

สมณสมัยของพระองค์ท่าน ก็เป็นที่คาดหวังว่ายิ่งที

จะยิ่งมีชีวิตชีวาและยิ่งมีเร่ืองประหลาดใจอะไรกว่านี้

อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่พระองค์กำาลังจะเสด็จ

ไปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคม แล้วจากนั้น

ช่วงเดือนตุลาคมที่ทรงเป็นประธานการประชุมสมัชชา 

พระสังฆราชทั่วโลกในหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว

ประกาศกในโลกปัจจุบัน (ต่อจากหน้า	5)
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โดย เงาเทียน
สวัสดคีรบั นอง ๆ  เยาวชนท่ีรกั  หลายครัง้เรามคีวาม

คาดหวังกับสิ่งตาง ๆ ที่ยังมาไมถึง รวมถึงความต้ังใจ
ที่ดีที่เกิดข้ึน ควบคูไปกับความคาดหวังท่ีเราคิดไว
การไปรวมงานเยาวชนเอเชีย ครัง้ที ่ 6 นีก้เ็ชนกนั   เรา
ก็คาดหวัง และพยายามจะทำทุกส่ิงเทาท่ีเราสามารถ
เพ่ือทำใหสิ่งท่ีเราคาดหวังไว เปนจริงข้ึนมา เรามาเปน
กำลงัใจใหเพือ่นๆ ของเรากนัตอนะครับ...อยากใหสิง่ที่
หวังน้ัน ...บงัเกิดผลอยางแทจริง

นางสาวเพียงประไพ ธนสมบูรณ (ซาว) องคกร
นิสิตนักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย กำลังศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ชั้นป 4
ความคาดหวังวา จะไดรับประสบการณความเช่ือ
กิจกรรมที่หลากหลาย ในตลอดระยะเวลาการรวมงาน
ซึ่งสงผลใหจิตใจมีกำลังเขมแข็ง มีไฟที่จะทำงานเพื่อ
พระองค ไมยอทอตออุปสรรคที่เกิดขึ้น และหวังเปน
อยางยิง่วาจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำกิจการดีตาง ๆ
เพื่อทำตนใหมีคุณคามากท่ีสุด เมื่อกลับมาแลว ตั้งใจ
จะชวยงานของพระอยางเต็มที่ เชน ถามีคนเชิญไปจัด
กิจกรรม เพื่อแบงปนสิ่งที่ไดเรียนรู และไดรับมาจาก
กจิกรรมทีเ่ขารวม กย็นิดีและเต็มใจทีจ่ะไป เพราะอยาก
ใหผอูืน่เขาใจ รบัรถูงึส่ิงท่ีพระตองการจะบอก โดยผาน
ทางเรา แมจะเพียงจุดเล็กของพระศาสนจักรกต็าม

นางสาวจริยา สุวรรณทอง (แจน) องคกรนิสิต
นกัศกึษาคาทอลกิแหงประเทศไทย ศกึษาทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร คณะนติศิาสตร ชัน้ป 4 สิง่ทีค่าดหวงัจาก
การเขารวมงานเยาวชนเอเชีย คร้ังท่ี 6 นี้คือเรียนรูถึง
การเปนประจักษพยานของมรณสักขีทั้งในประเทศ
เกาหลีและประเทศอื่นๆ รวมท้ังร้ือฟนการยืนยันความ
เช่ือตนเองอกีดวย และเม่ือกลับมาจะชวยงานท่ีเก่ียวของ
กับงานนักศึกษาคาทอลิกเทาท่ีจะทำได

นางสาวสิริมาศ สกุลกันย (ทราย) ผูประสานงาน
เยาวชน องคกรนสิตินกัศกึษาคาทอลกิแหงประเทศไทย
สิง่ทีค่าดหวังจากการเขารวมงานเยาวชนเอเชีย ครัง้ที ่6
นี ้คอืจะไดรบัรแูละซึมซับวิถชีวีติทางดานความเชือ่ของ
ชาวเกาหลี โดยเฉพาะอยางย่ิงชีวิตและการตอสูเพื่อ
ความเชื่อและความรักในพระเยซู และพระเจา ที่มรณ-
สักขีแตละทานไดเผชิญ นอกจากนี้ยังคาดหวังวา
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรทางความเชื่อที่แตกตาง
กนัของชาวเอเชียแตละชนชาติจะสามารถชวยใหตนเอง
เติบโตทางควมเช่ือและจิตวิญญาณ ไดรูจักพระเจามาก
ยิง่ข้ึนผานสายตาทีห่ลายหลากของเยาวชนแตละชนชาติ
ขณะเดียวกัน การเดินทางและการรวมงานเยาวชนใน
เกาหลีคร้ังน้ี จะชวยใหรูจักและเขาใจความเช่ือของ
เยาวชนรวมถึงการรูจักตนเอง โดยเฉพาะขอบกพรอง

และความออนแอของตนเองดวย  สุดทาย คาดหวังวา
จะไดเกบ็เก่ียวลักษณะการจัดกจิกรรมและกระบวนการ
ตางๆ เพือ่มาใชในงานท่ีตวัเองทำอย ูเพือ่ความหลากหลาย
และหลังจากท่ีกลบัมาแลว จะแบงปนชวีติความเช่ือและ
ประสบการณการทำงานของจิตใจ ขณะท่ีไปสัมผสัชวีติ
ที่งานวันเยาวชนเอเชีย จัดอบรมใหกับนิสิตนักศึกษา
และเยาวชนตามพื้นท่ีที่สามารถทำได

คุณพอซีกิต เซ็ตโย วีโบโว จิตตาภิบาลเยาวชน
องคกรนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย สิ่งท่ี
คาดหวังคือ จะไดเรียนรูชีวิตและกิจกรรมตางๆ ของ
เยาวชนเอเชีย อยากรูจักเยาวชนและองคกรตางๆ ใน
เอเชีย เพื่อไดมีเครือขายเยาวชนและนักศึกษาคาทอลิก
ในเอเชีย ผมจะกลับมาชวยเหลืองานพระศาสนจักรใน
ดานการอบรมเยาวชนโดยเฉพาะนักศึกษาในประเทศ
ไทย

คุณพอพรชัย  แกวแหวน  จิตตาภิบาลองคกร
กองหนาราเรงิ คาดหวงัวา จะไดรบัประสบการณ และ
แนวทางในชีวิต การภาวนา และประสบการณการ
ทำงานกบัเดก็และเยาวชน จากหลายๆ ประเทศในเอเชยี
ดวยกัน เปนตนจากประเทศเกาหลีเอง และเมื่อกลับมา
มีความต้ังใจท่ีจะนำประสบการณชีวิต และกิจกรรม
ภาวนา อีกท้ังการทำงานกับเด็กและเยาวชนมาปรับใช
งานอภิบาลเด็กและเยาวชนในวัด และหนวยงาน ตาม
หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหชวยงานอภิบาลในชีวิต
พระสงฆ

นายเมธัส สายัญยา (ติ้งตาง) เยาวชนองคกร
วายซีเอส  ผมคาดหวังวาจะไดรับประสบการณใหมๆ
ไดสัมผัสถึงความเช่ือของคนเกาหลี และประเทศอ่ืนๆ
ในเอเชยี ไดมติรภาพใหมๆ  และมีโอกาสเจอเพือ่นๆ ใน
หลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังไดนำเสนอความเปนไทย
ใหชาวตางชาติรูจัก และเมื่อกลับมาอยากที่จะชวนงาน
ดานเยาวชน นำสิง่ใหมๆ  มาปรับเปลีย่นเทาทีพ่อจะทำได

นางสาวอภิชญา เขียวแกว (แนน) เยาวชนอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ   สิ่งท่ีคาดหวังไวก็คือจะไดพบ
กับเพ่ือนตางสังฆมณฑล และเพื่อนตางชาติ ที่มีความ
เช่ือเดยีวกัน ไดรบัประสบการณเพิม่เติม วถิกีารดำเนนิ
ชีวิต การใชชีวิต กิจศรัทธาของเพ่ือนๆ เยาวชน และ
เม่ือกลับมาจะชวยงานเยาวชน แบงปนประสบการณ
ความเช่ือ ชวยงานตามท่ีไดรบัมอบหมายอยางเต็มท่ี

นายมธุรพจน สุทัยธรรม (กาเหวา) เยาวชนอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อจะไดเขารวมงานเยาวชน
เอเชยี ครัง้ที ่6 มคีวามหวงัวาจะไดรื้อฟนเร่ืองราว และ
ความประทับใจ จากการเขารวมงานเยาวชนเอเชีย
คร้ังท่ี 5 ไดเห็นมุมมองความเช่ือของเพือ่นตางภาษา และ
วฒันธรรม และเกดิแรงผลกัดันใหกลาออกมาทำกิจการ
ดีเพื่อคนอื่น

สิง่เหลานี ้กำลงัจะเกิดขึน้นะครับ..
พวกเราจะรวมใจภาวนาใหการเตรียมจิตใจของ

เพ่ือนเยาวชนของเราทุกคน...

“เยาวชนเอเชีย! จงต่ืนเถิด! ความรุงโรจนของ
มรณสักขีกำลงัทอแสงมายงัเธอ !”

“เราเชื่อวา ถาเราตายพรอมกับพระคริสตเจาแลว
เราก็จะมีชวีติพรอมกับพระองคดวย” (รม 6:8)

พบกนัใหม ฉบบัหนานะครบั

พบกบัหนงัสือดี
สือ่คาทอลกิ

 ไดที ่บธู O 37
โซน C

ในงานสัปดาหหนังสือ
แหงชาติ

ระหวางวันท่ี 28
มนีาคม - 7 เมษายน

2014
เวลา 10.00-21.00 น.

ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์
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	 กว่าผมจะได้ที่	 เข็มนาฬิกาก็เดินหนีทำาเวลาไม่รั้งรอ	เที่ยงกว่า	ๆ	แล้ว

ครับ

	 หลังจากกลับมาจากกรุงโรมในวันพฤหัสบด	ี อาจจะเป็นเพราะผลพวง

แห่งการเดินทาง	 และการใช้ชีวิตอย่างสมบุกสมบันในวันจันทร	์ ผมจึงขอคิว

หมอที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ช่วงเย็น	 เกิดอาการปวดซี่โครงด้านซ้าย	 แบบว่า

หันซ้ายก็เจ็บ	 หันขวาก็ปวด	 อาการแบบนี้พาไปถึงขนาดนอนไม่หลับกันเลย	

บวกกับเท้าที่มีอาการเจ็บแบบจะโรคเกาท์ก็ไม่ใช	่อักเสบก็ไม่เชิง	น้ำาหนักตัวเพิ่ม

ก็เป็นไปได	้ รองเท้าบีบก็น่าคิด	 ขืนปล่อยอาการไว้แบบนี้นานคงไม่ดีแน่	 เย็น 

วันน้ันเม่ือก้าวเข้าไปยังห้องคุณหมอ	 อ้าวคุณหมอท่ีมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์รอบเย็น 

ที่วัดที่ผมช่วยงานอภิบาลอยู่นี	่ ถึงเวลาที่คุณหมอต้องช่วยพ่อบ้างแล้ว	 (ผมคิด 

ในใจ)

	 คุณหมอให้คำาแนะนำาอันเป็นสาระที่ผมควรนบนอบเชื่อฟัง	 คุณหมอ

แนะนำาเรื่องการใช้เท้า	รองเท้า	นิดหน่อย	แต่ที่น่าสนใจคือหมอแนะนำาเรื่องวิธีการ 

นั่งทำางาน	ในวันหยุดผมชอบนั่งทำางานบนเตียง	นั่งบ้าง	นอนบ้าง	กึ่งนอนกึ่งนั่ง	

เอาคอมพิวเตอร์มาวางไว้บนตักบ้าง	 เป็นเช่นนี้แบบคุ้นชิน	 แต่วันนี้เปลี่ยนไป

ตามคำาแนะนำา	แต่สาระของงานยังเหมือนเดิม

	 ผมค่อย	 ๆ	 รื้อของที่นำามาจากการประชุม	 ทั้งเอกสารการประชุมที่

ต้องจัดแปล	หรือเผยแพร่ในโอกาสต่อ	ๆ	 ไป	ทั้งหนังสือหนังหา	สื่อต่าง	ๆ	ที่

บอกได้เลยว่า	ลำาพังน้ำาหนักที่สายการบินให้คงไม่พอแน	่แต่มันมีวิธีครับ	 เราคง 

ไม่ได้เดินทางแบบนี้กันบ่อย	 ๆ	 ผมเช็คดูหนังสือ	 สื่อ	 หรือเอกสารที่นำามา 

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องของพระสันตะปาปา

	 ไหน	ๆ	กลับมาท้ังทีเช็คข้อมูลประเทศไทย	หรือสถานการณ์โลกกันหน่อย	

มีทั้งข่าวหนัก	 ๆ	 หรือข่าวเบา	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นข่าวเครื่องบินของสายการบิน

ประเทศมาเลเซียตก	 ปัจจุบันยังหาไม่เจอ	 จนถึงข่าวรักษาการนายกไทยสะดุด

เกือบล้มขณะกำาลังจะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม	่ หรือความเคลื่อนไหว

สายสื่อเรื่องทีวีดิจิตอลจะฟุบ	หรือจะฟู	21	เมษายนได้เวลาเริ่มต้นจริงไหม	หรือ

วงการภาพยนตร์แบบว่าภาพยนตร์เรื่องโนอาห์มาจริง	 กระแสหนังศาสนาย้อน

คืนมาอีกครั้ง	หรือภาพยนตร์ไทยชื่อบ้าน	ๆ	แต่แอบน่ารักน่าหยิกอย่าง	“คิดถึง

วิทยา”

	 พล็อตของภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยา	 เป็นเรื่องครูคนหนึ่งที่ต้องมา

สอนเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ	 โรงเรียนตั้งอยู่ในแพ	 มีเด็กนักเรียนอยู่	 4	

คน	 คละชั้นกันอีก	 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์	 เหงากันให้สุดๆ	 ยังดีที่ตัวเอกของ

เรื่องพบไดอารี่ของครูคนเก่าที่เคยมาสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้	 ความรัก	 ความ 

ผูกพันค่อย	ๆ 	เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ	มันทำาให้ผมอดนึกถึงช่วงที่ไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ 

ไม่ได	้ผมพบไดอารี่เก่าของคุณพ่อที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เช่นกัน	

	 แน่นอนว่าชีวิตห่างไกลบ้าน	ภาษาที่ต่างไปทำาให้การสื่อสารอย่างลึกซึ้ง 

หรือความเข้าใจกันน้อยลง	ชีวิตประจำาวัน	การปรับตัว	ไม่นับรวมเมื่อพบปัญหา

แล้วจะหันหน้าไปพึ่งใคร	การมีอะไรสักอย่างเพื่อสร้างสุขในแบบใกล้ตัวที่สุด	 ใน

ช่วงนั้นไดอารี่เล่มนั้นช่วยผมได้เยอะ	 มันบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตประจำาวัน 

การแบ่งปันพระวาจา	 หน้าที่การงาน	 ความคิดระลึกหวนถึงบ้านที่จากมา	

ประวัติศาสตร์ชีวิต	 ผมเป็นตุเป็นตะถึงขนาดสร้างพล็อตเรื่องนวนิยาย	 หรือ 

เรื่องสั้นจากการค้นพบนั้นเลยทีเดียว	 แต่เมื่อความเป็นจริงสะกิดก้าวชีวิต	 ผม

ก็ได้แค่เก็บความทรงจำาดี	ๆ	นั้นไว้ต่อไป	และเก็บไดอารี่เล่มนั้นไว้ที่ชั้นหนังสือ

ห้องชั้นใต้ดินที่เดิม	 รอคนใหม่มาค้นพบมัน	 เก็บความทรงจำาที่เป็นสมุดบันทึก

ไว้ในที่ที่ของมัน	และเก็บความทรงจำาจากการอ่านไว้ในชีวิตของเรา

	 คิดถึงพระสันตะปาปา	 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยกำาลังร่วมกับ 

คิดถึงพระสันตะปาปา

(บางทีก็คิดถึงวิทยาด้วยเหมือนกัน)

หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง

เพื่ อทำ า ให้ คว ามระลึ ก

ถึ ง พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า 

ไม่เป็นเพียงแต่เป็นความ

คิดเท่านั้น	 ในโอกาสสถา- 

ปนาการเป็นนักบุญของ 

ยอห์น	 ที	่ 23	 พระสัน- 

ตะปาปา	และยอห์น	ปอล 

ที่	 2	 พระสันตะปาปา	

ในวันที	่ 27	 เมษายนนี้	 เรากำาลังพยายามจัดการถ่ายทอดสดร่วมกับสถาน ี

โทรทัศน์ช่องหนึ่ง	ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมการ	และประชุมสรุปให้พบทางออก 

ที่ดีที่สุด	 ขอคำาภาวนาและแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้วย	 เพราะตามท่ี

ท่านผู้อ่านทราบดีว่า	 พระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ไม่เพียงแต่มีความสำาคัญ

ต่อศาสนาคริสต์เท่านั้น	 ยังแพร่อิทธิพลความดีงาม	 และแบบอย่างชีวิตกับคน

ท้ังโลก	 และประเทศไทย	 เป็นพิเศษที่พระมหากษัตริย์และพระราชินีไทยได้มี

โอกาสพบปะกันเป็นการส่วนพระองค์กับนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง	คาดว่าถ้าพระ

โปรดให้มีการถ่ายทอดสดจริง	จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าอกเข้าใจในคริสต-

ศาสนามากขึ้น	 และยังเป็นการแพร่ธรรมแนวใหม่ที่เรากล้าจะออกไปประกาศ

ในท่ีสาธารณะมากข้ึน	 ท้ังน้ีคงต้องขอคำาภาวนาเป็นพิเศษเพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไป

ตามน้ำาพระทัยของพระองค์

นอกจากน้ันในโอกาสน้ีคาดว่าจะมีหนังสือเพ่ืออธิบาย	แนะนำา	 สัมภาษณ์	

รวบรวมเรื่องราวในมุมที่ท่านผู้อ่านอาจจะยังไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน	 ซึ่งไม่ใช่

เป็นแค่ประวัติศาสตร์เท่าน้ัน	 แต่ยังเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่ีท่านผู้อ่านหรือผู้สนใจ

สามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่ระลึกเล่มนี้	รวมทั้งการพาไปเยี่ยมชมบ้านเกิด

ของนักบุญทั้งสองด้วย	 ส่วนชื่อหนังสือนั้นขออุบไว้ก่อน	 แต่ทุกเล่มย่อมมีคำาว่า

สันตะปาปาและคำาว่าโลกเป็นคำาสำาคัญ	(Keywords)

มองเลยไปยังเดือนพฤษภาคม	 ในวันที่	 10	 ซึ่งจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มี 

ความสำาคัญคือ	ครบ	30	ปี	ของการเสด็จเยือนประเทศไทยของนักบุญยอห์น	ปอล	

ที่	2	พระสันตะปาปา	ในส่วนของสื่อมวลชน	แผนกการพิมพ์เอง	ได้รับเทียบเชิญ 

ให้จัดทำาหนังสือที่ระลึก	 งานนี้คงเป็นอีกงานหนึ่งที่เราจะระดมวิทยายุทธอย่าง

สุด	ๆ	กันอีกคร้ังเพ่ือให้พระสันตะปาปาท่ีเรารักอยู่ในความทรงจำาของเราตลอดกาล

ข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะมาเยือนประเทศเกาหลี	ช่วงเดือน

สิงหาคม	โอกาสชุมนุมเยาวชนเอเชีย	แถมพ่วงประเทศใกล้เคียง	คนไทยคงถาม

ตรงกันว่า	 จะมาประเทศเราไหม	 ผมถามตัวเองว่า	 เรามีเหตุผลอะไรที่อยากให้

พระสันตะปาปามาประเทศของเรา	 และถ้ามาจริงเราจะมีส่วนทำาอะไรบ้าง	 ฯลฯ	

การจะมาหรือไม่มาอาจไม่สำาคัญเท่า	เมื่อเราคิดถึงพระองค์เราก็นำาคำาสั่ง	คำาสอน 

คำาแนะนำาของพระองคไ์ปปฏบิตั	ิผมเชือ่วา่จรงิ	ๆ 	แลว้พระสนัตะปาปาทกุพระองค ์

ไม่ได้มีเพียงกระแสชื่นชม	พระองค์ยังมีคนไม่เห็นด้วย	การตีความคำาพูดคำาสอน 

ของพระองค์ผิดเพี้ยน		เวลาที่เราคิดถึงใครสักคนไม่ใช่เราอยากไปหา	หรือให้เขา 

มาหาเราเท่านั้น	แต่ต้องคิดถึงสิ่งที่เขาอยากเห็นจากเรา	แม้เขาไม่ได้อยู่กับเรา	แม้

เขาไม่เห็นสิ่งที่เราทำา	แต่คนที่คิดถึงกันกับมีความมั่นใจลึก	ๆ 	ว่าเขาสามารถจดจำา 

ทุกคำาที่เราสั่งเสียไว้ได	้และประพฤติปฏิบัติตนตามสิ่งนั้นแน่นอน

ชีวิตของบางคนจึงเป็นตำานาน	 ในขณะท่ีบางคนเป็นเพียงแค่คนผ่านทาง	

เราจึงจำาบางคนได้นานและคิดถึงเขาได้ตลอดกาล	เราคิดถึงความดีงาม	เราจดจำา

ความงดงามแห่งความดีไม่แน่นะ	บางทีคุณอาจเป็นใครที่บางคนกำาลังคิดถึงอยู่

บรรณาธิการบริหาร
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เมื่อปลายปีที่แล้ว (7 ธันวาคม 2013) เฟอร์นันโด คานินี ผู้อำานวยการ 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งกรุงโรม กำาลังสวมหมวกให้กับหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิส อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายในห้องทำางานของเขาก่อน 

ที่จะนำาไปติดตั้งในพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม

“ฉลองวัด” พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง และพิธีรับศีล 

มหาสนิทครั้งแรก ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2014

“เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ” สัตบุรุษในเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเตรียมฉลองพระเมตตา ที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

คลองจั่น วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2014 

ส่งภาพข่าวได้ที่กองบรรณาธิการอุดมสาร 

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

ขึ้นไป ยืนยันการส่งได้ที่โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 33 รักพระ ถึงครารักของสูง (2) บทตอบแทน 

มงซินญอร์วิษณุ 
ธัญญอนันต์ 

เป็นประธาน ในพิธีบูชา
ขอบพระคุ ณ
วันพุธรับเถ้า 

พร้อมด้วยคุณพ่ออนุชา 
ชาวแพรกน้อย คุณพ่อ

เดชา อาภรณ์รัตน์ 
คุณพ่อไพรัช 
ศรีประเสริฐ 

คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรือง-
กนกกุล

แกบ่คุลากรในสำานกังาน
สภาพระสังฆราชฯ 

วันที่ 5 มีนาคม 2014
ที่วัดเซนต์โธมัส

คุณพ่อสำารวย กิจสำาเร็จ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธเถ้า และฉลอง 

14 ปี การสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง วันที่ 5 มีนาคม 2014 

ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ความรักที่พระมีต่อมนุษย์ เริ่มที่การสร้างเราและโลก แต่บางคนกลับ

เห็นว่า สร้างเรามาให้ลำาบากทำาไม ถ้าไม่มองปลายทาง อะไรก็ไม่ชัดเจน เพราะ

เชื่อว่าชีวิตทั้งเส้นทางรายล้อมไปด้วยรักจากพระองค์

 “ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้น และเรียกขานพระนามพระ

ยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำาปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระยาห์เวห์ ต่อหน้า

มวลประชากรของพระองค์” (สดุดี 116:13-14)

 “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ 

สุดสติปัญญาของท่าน น่ีคือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก” (มัทธิว 

22:37-38)

 มากันแบบสุดๆ รักและได้รักแบบสุดๆ หมดใจจึงไม่ใช่คำาที่บอกเลิก

เท่านั้น แบบว่า บางทีก็หมายถึงรักหมดใจ

ครูลาซาล กรุงเทพฯ ร่วมสัมมนา
กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง

ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2014 สภา

การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

จั ด สั ม ม น า เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง 

“กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการ

ไตร่ตรอง” (อ่านต่อหน้า 7)
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