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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสถาปนานักบุญผู้ยิ่งใหญ่ 2 พระองค์ วันที่ 27 เมษายน 2014
นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับช่อง one HD ดิจิทัลทีวี (หมายเลข 31) ถ่่ายทอดสดทั่วประเทศ
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พิธีปลงศพเซอร์มาร์การิต แห่งพระหฤทัย

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2014 คณะคาร์เมไลท์ กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีมิสซาปลงศพ
เซอร์มาร์การิต แห่งพระหฤทัย เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งมาเซอร์สู่อ้อมพระหัตถ์
พระเป็นเจ้า
(อ่านต่อหน้า 4)

ค่ายคำ�สอนเขตอันดามัน หนึ่งเดียวในพระคริสต์
คณะสติกมาติน (คณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า)

(อ่านต่อหน้า 4)

พระศาสนจักรคาทอลิก

กับงานต่อต้านการค้ามนุษย์
คาริตัสเอเชีย (Caritas Asia) และ
คาริตัสอินโดนีเซีย (KARINA-KWI)
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด เวทีการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการสัมมนาในหัวข้อ
“การต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเด็น 3Ps
+ 1 Paradigm กระบวนการให้ความ
(อ่านต่อหน้า 4)
ช่วยเหลือ
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หน้า 3

2 พระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่
สู่เส้นทางการเป็นนักบุญ

ยอห์น ที่ 23 และ
ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

โอกาสการสถาปนาเป็นนักบุญของยอห์น ที่
23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ขอ
นำ�เสนอบทสัมภาษณ์มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์
รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย เพื่อความเข้าใจในข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการ
และประเด็นสำ�คัญๆ ของ 2 พระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่
นักบุญร่วมสมัยในยุคของเรา สู่เส้นทางการเป็นนักบุญ
ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะทรงเป็นประธาน
พิธสี ถาปนาในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 ตรงกับ
วันฉลองพระเมตตา
การสถาปนานักบุญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์ กำ�ลัง
ใกล้เข้ามาแล้ว คุณพ่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
ในเหตุการณ์นี้
บางคนในพระศาสนจักรคิดว่าการเป็นนักบุญ
นี้ คงต้องเป็นคนที่เสียชีวิตมาแล้วหลายศตวรรษ แต่
ไม่ใช่ เพราะว่าเป็นเครื่องหมายเฉยๆ นักบุญในพระ
ศาสนจักรนี้อาจจะมีจ�ำ นวนที่เรานับไม่ถ้วน   อาจจะเป็น
ญาติพี่น้องของเราเองที่เป็นนักบุญด้วยก็ได้ แต่อย่างที่
เราทราบแล้ว พระศาสนจักรต้องการที่จะแต่งตั้ง อย่าง
ที่เราเรียกว่านักบุญร่วมสมัย ที่เราสามารถที่จะเคยรู้จัก
เคยเห็น หรือบางคนอาจจะเคยสัมผัส เพื่อว่าจะได้เป็น
แบบอย่างและท้าทายให้เห็นว่า ท่านทำ�อะไร และได้
เป็นพยานถึงพระวรสารอย่างไร และทำ�ไมถึงได้รับการ
ยกย่อง ซึ่งจะเป็นการท้าทายชีวิตเราด้วย เพราะเราที่
เป็นคนธรรมดานี้ เราก็มีสิทธิ์ที่สักวันหนึ่งเราก็สามารถ
เป็นนักบุญได้
ในกระบวนการเป็นนักบุญนี้ จะต้องมีอะไรบ้าง ขอ
ให้คุณพ่อช่วยอธิบาย
เราต้องสัมผัสได้ว่า บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้
ที่ศักดิ์สิทธิ์   แต่จริงๆ บางคนอาจจะทำ�อะไรแล้ว เรา
มองไม่เห็นก็ได้ เขาอาจจะทำ�แบบเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง
กว่าจะรับทราบเรื่องราวของเขา กว่าจะเปิดเผยขึ้นมา
ก็ต้องใช้เวลา แต่อย่างกรณีของสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2   หรือสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น
ที่ 23   เป็นผู้นำ�ของพระศาสนจักร และมีคุณงาม
ความดีที่เด่น จึงทำ�ให้คนรู้จัก และเป็นที่รู้จักของคน
จำ�นวนมาก เป็นผู้มีชื่อเสียง
ส่วนการที่จะตั้งเป็นนักบุญได้    ต้องมาจาก
สังฆมณฑลนำ�เสนอ ต้องมีเจ้าภาพ
ต้องมีการนำ�เสนอเข้ามาก่อน
ใช่ครับ อย่างกรณีของท่านยอห์น ที่ 23 นี้ ด้วย
ความจริงแล้วเป็นทีร่ กั ของทุกคน แต่วา่ สมณกระทรวง
แต่งตั้งนักบุญ ต้องรอคนส่งเรื่องเข้ามา ต้องนำ�เสนอ
ต้องมีกระบวนการ ต้องมีการสืบสวนตามขัน้ ตอนต่างๆ
ต้องมีพยาน

ยอห์น ปอล ที่ 2” สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงตอบว่า “ตอนแรกๆ ที่ถูกเรียก
ให้มาร่วมงานนั้น คือรู้จักกัน แต่ไม่ได้ใกล้ชิดมากนัก
แต่พอมาทำ�งานด้วย สามารถบอกได้วา่ ท่านนีค้ อื นักบุญ
ที่มีชีวิตอยู่ และมีเหตุผลเดียว เพราะว่าการทำ�งาน
ทุกครั้งของพระสันตะปาปา พระองค์ไม่ได้พึ่งตนเอง
เลย พระองค์ทรงไว้ใจในพระเมตตาและพระญาณสอดส่อง
ของพระเจ้า แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไร มีพระภารกิจ
มากมายเพียงใด พระองค์ทรงตื่นตี 4 สิ่งเดียวที่ท�ำ ก็คือ
ภาวนา และภาวนาลึกมาก” ถึงขนาดสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ นี้ ตอนนั้นก็คือพระคาร์ดินัลโยเซฟ
รัตซิงเกอร์ ซึง่ ท่านถูกเรียกมาเป็นประธานสมณกระทรวง
พระสัจธรรม บอกว่าท่านนี้เป็นนักบุญแน่นอน ท่าน
บอกว่า ความศักดิ์สิทธิ์เห็นชัด มีคุณธรรมที่ลึกซึ้ง แต่
ที่สำ�คัญที่สุด คือ ภาวนา
ถ้าเราสรุปถึงขั้นตอนการเป็นนักบุญสั้นๆ ก็คือ ต้อง
มีเจ้าภาพเสนอชื่อ หลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการ
ขั้นตอน แล้วก็รออัศจรรย์
ใช่ครับ

แต่อย่างท่านยอห์น ปอล ที่ 2 ถือว่าชัดเจน
เพราะว่ า แนวโน้ ม ที่ ค นเรี ย กร้ อ งนั้ น มี จำ � นวนมากใน
ระดับโลก เห็นได้จากเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ และ
ในพิธีปลงพระศพ   ที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร
เราจะเห็นว่ามีข้อความที่เขียนว่า “Santo Subito”  
(เป็นนักบุญทันที) อย่างนั้นตลอดเวลา นั่นแสดงว่า คน
ขอให้ตั้งท่านเป็นนักบุญทันที มีเสียงตอบรับจำ�นวน
มากและเขาอยากจะให้เป็นนักบุญ
ฉะนั้น ด้วยเหตุนี้ ก็มีแนวโน้มต่อๆ มาตลอด
โดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้ สมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16    ทรงให้สัมภาษณ์ในโอกาส
ที่สละตำ�แหน่งได้ 1 ปี นักหนังสือพิมพ์ถามพระองค์ว่า
“รู้สึกอย่างไร เมื่อสมัยที่อยู่กับสมเด็จพระสันตะปาปา

นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา เป็นบุญราศี
เมื่อ ค.ศ. 2000 อัศจรรย์ที่ต้องมีคืออะไรครับ
เริ่มแรกเวลามีเจ้าภาพเสนอ  เช่น  ที่สังฆมณฑล
แบร์กาโมของท่าน พระคาร์ดินัลอัลเยโล รอนคาลลี
ได้เป็นพระสันตะปาปาในระยะสั้นๆ แต่พระองค์ทรงมี
ผลงานที่ทุกคนตะลึงกันไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปิดสังคายนาวาติกันที่ 2   ซึ่งตอนนี้ครบ 50 ปี
แล้ว
เวลาที่ มี เ อกสารที่ นำ � เสนอในเรื่ อ งคุ ณ งาม
ความดี หรืออะไรต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และสิ่งแรกนี้
เรียกว่า บุคคลที่น่าได้รับการเคารพนับถือ
ในเบือ้ งต้น ถ้าทางวาติกนั เห็นว่าไม่มคี นขัดแย้ง
หรือไม่มีข้อขัดขวาง หรือว่าเอกสารดีถูกต้อง ก็จะมีบท
(อ่านต่อหน้า 7)
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พิธีึปลงศพ (ต่อจากหน้า 2)
โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต และพระสงฆ์จำ�นวนมาก
พระคุณเจ้าพิบูลย์ เทศน์ให้ข้อคิดว่า “สำ�หรับ
นักบวชนั้น ความตายคือสักขีพยานยืนยันความเชื่อว่า
ท่านเดินทางมาถึงที่สุดแล้ว ท่านได้เชื่อฟัง มีสายสัมพันธ์
กับพระเป็นเจ้าจนถึงที่สุดแล้ว และชีวิตทั้งหมด ผลงาน
ทั้งหมดก็ประกาศความเชื่อที่ตกผลึกที่จับต้องได้ เรา
ทุกคนที่เป็นนักบวชเราก็สวดบทวิญญาณข้าพเจ้าพร้อม
ทีจ่ ะกลับคืนสูพ่ ระบิดาเจ้า ก็เพราะว่าเราได้เห็นความรอดที่
พระเจ้าโปรดประทานโดยผ่านตัวเรา ผ่านทางประชากร
ของพระเป็นเจ้า นัยน์ตาได้เห็นและประจักษ์แจ้งแก่ทกุ ๆ
คน”
เซอร์มาร์การิต แห่งพระหฤทัย สัตบุรุษ วัด
แม่พระลูกประคำ�  กาลหว่าร์ เกิดวันที่ 11 กันยายน
1926 รับศีลล้างบาป วันที่ 26 กันยายน 1926 รับศีล

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

กำ�ลัง วันที่ 17 กันยายน 1939 เป็นบุตรของยวง อี้
แซ่ลี้ และเอลิซาเบธ สี แซ่ลี้ มีพี่น้อง 3 คน เป็น
คนที่ 2   1. นางจี้ (เสียชีวิตแล้ว) 2. เซอร์มาร์การิต
(มารีอา เนียมุ่ย แซ่ลี้) 3. ยวง บัปติสต์ เป๋งเซ้ง
แซ่ลี้ (เสียชีวิต)
เข้าอาราม วันที่ 12 มิถุนายน 1953 รับเสื้อ
ศักดิ์สิทธิ์ของคณะ วันที่ 1 กรกฎาคม 1954 ปฏิญาณ
ตนครั้งแรก วันที่ 8 ธันวาคม 1955 ปฏิญาณตน
ตลอดชีวิต วันที่ 8 ธันวาคม 1958 อยู่ในชีวิตนักบวช
61 ปี และปฏิญาณตนเป็นนักบวช 59 ปี
เซอร์ เริ่ ม มี อ าการอ่ อ นเพลี ย จากโรคลู คิ เ มี ย
เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2013 และเข้า
ออกโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องมาตลอด ที่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จนกระทั่งมาเซอร์คืนวิญญาณ
แด่พระเป็นเจ้าเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา
01.15 น. ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
รายงานโดยคุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ

ค่ายคำ�สอนเขตอันดามัน (ต่อจากหน้า 2)
พระศาสนจักรคาทอลิก (ต่อจากหน้า 2)

จัดค่ายคำ�สอนเขตอันดามัน หนึง่ เดียวในพระคริสต์ ร่วม
กับคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
และอาสาสมัครผู้ร่วมงานคำ�สอน ระหว่างวันที่ 17-27
มีนาคม 2014 โดยใช้โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต เป็น
สถานที่ในการจัดค่าย มีสมาชิกเข้าค่ายจำ�นวน 70 คน
โดยมีคุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์ เป็นผู้อำ�นวยการ
ค่าย   มีคณะสงฆ์สติกมาตินร่วมกับซิสเตอร์พระหฤทัยฯ
นำ�โดยซิสเตอร์กรรณิการ์ เอีย่ มไธสง และอาสาสมัคร
ผูร้ ว่ มงานคำ�สอน เป็นทีมงานคำ�สอน
การจัดค่ายคำ�สอนเขตอันดามันครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ พระบัญญัติ พิธีมิสซา
กระแสเรียกและการภาวนาในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
การส่ งเสริ มกิ จ กรรมให้ผู้เข้าร่ว มค่ายได้ดูแลเอาใจใส่
สุขภาพของตนเองด้วย
การจั ด ค่ า ยครั้ ง นี้ ไ ด้ สำ � เร็ จ ตามจุ ด มุ่ ง หมาย
ด้วยความร่วมมือของบรรดาผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคำ�สอนเขตอันดามัน  และกลุม่ คริสตชนในพื้นที่ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านอาหาร ขนม ผลไม้
และเป็นผู้นำ�กิจกรรมด้านการออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
ค่ายฯ ครั้งนี้ ขอพระสิริมงคลจงมีแด่พระคริสตเจ้าผู้ทรง
กลับคืนพระชนมชีพและประทับอยู่ท่ามกลางเรา และ
ขอให้ทุกท่านได้รับการอวยพรจากพระเจ้าตลอดไป                     
รายงานโดยคุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์
เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ภูเก็ต

และการจำ�แนกแยกแยะเหยื่อ (Regional Training
and Workshop on Anti-Trafficking in Persons :
The 3Ps +1 Paradigm, Case Management and
Victim Identification)”    ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์   2014  
โดยมี ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานคาริ ตั ส และหน่ ว ยงาน
เครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย กว่า 50 ท่าน จาก 17 ประเทศ   
ทั้งจากทวีปเอเชียใต้ (มีผู้แทนจากคาริตัสศรีลังกาเป็น
ผู้ประสานงาน) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มีผู้แทน
จากคาริตัสไทยแลนด์เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งคุณพ่อโดโร
เทโอ บีเรเยส คณะ OMI รับหน้าที่ดังกล่าว)   ทั้งนี้ทีม
ผู้แทนของกรรมาธิการฝ่ายสังคม (Caritas Thailand)
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากสำ�นักเลขาธิการฯ เจ้าหน้าที่จากแผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) ผู้แทนจาก
คณะนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ (Talitha Kum
Thailand) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี   
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   ได้รับเกียรติ
จากพระอัครสังฆราชเปตรุส ตุรัง ที่ปรึกษาของคาริตัส
อินโดนีเซีย เป็นผู้กล่าวเปิด ระหว่างพิธีมิสซาเปิดการ
ประชุม พระคุณเจ้าได้กล่าวว่า “เราจำ�เป็นต้องปลุกพีน่ อ้ ง
ผู้มีน้ำ�ใจดีให้ตื่นขึ้นและรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของ
พี่น้องมวลมนุษย์ในโลกที่ต้องตกอยู่ในวังวนของการ
ถูกเหยียบย่ำ�เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”   
ระหว่างการสัมมนา ผูแ้ ทนจากสหพันธ์คาริตัส
สากล ได้น�ำ เสนอแผนงานในด้านการต่อต้านการค้า
มนุษย์ของสหพันธ์ฯ ที่เน้นการทำ�งานในประเด็นนี้
อันประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) งาน
ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ อาศัยการสร้างความ
ตระหนักรู้ (2) การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ (3) การผลักดันเชิงนโยบาย ทั้งในระดับ

ชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจน (4) การสร้าง
เครือข่ายการทำ�งานร่วมกัน   และจากการรับฟังการ
แบ่งปันความก้าวหน้าและบทเรียนในการทำ�งานด้าน
การต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ จ ากหน่ ว ยงานคาริ ตั ส จาก
ประเทศต่างๆ นั้น หน่วยงานภายใต้พระศาสนจักร
คาทอลิกในทุกประเทศที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ให้
ความสำ�คัญในด้านงานป้องกัน (Prevention)   งาน
ปกป้องสิทธิ การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ
การฟ้องร้อง ดำ�เนินคดี (Prosecution)  ซึ่งในหลายๆ
กรณีจะเป็นการส่งต่อให้กับหน่วยงานในเครือข่ายตาม
ธรรมชาติขององค์กรเพื่อการดำ�เนินการต่อบนพื้นฐาน
ของการเคารพซึ่งสิทธิของเหยื่อเป็นหลัก   สำ�หรับกรณี
การค้ามนุษย์ที่ถูกพบในภูมิภาคเอเชียนี้โดยส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องของการค้าประเวณีในหญิงและเด็ก   การค้า
แรงงานการค้าเด็กและเด็กทารก ฯลฯ
สำ � หรั บ งานต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ข องพระ
ศาสนจักรในประเทศไทย   เริ่มมีการพูดถึงเรื่องการค้า
มนุษย์อย่างชัดเจนในปี ค.ศ. 2005 เมื่อสหพันธ์เจ้าคณะ
นักบวชหญิงระดับโลก (UISG=International Union
of Superiors General) ได้ประชุมตกลงกัน จัดการ
ณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบทั่วโลก โดยได้
รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากสถานทู ต อเมริ ก า
ประจำ�นครรัฐวาติกัน   และสำ�นักงานองค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่อการย้ายถิ่น ณ กรุงโรม   (IOM= International Organization on Migration)  ได้สนับสนุน
ด้านวิทยากรประจำ�  และช่วยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
5 วันเต็มสำ�หรับนักบวชหญิงที่เต็มใจทำ�งานด้านการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ทีมงานจากกรุงโรมได้ออกไปจัด
สั ม มนาให้ ค วามรู้ ใ นประเทศที่ อ ยู่ ใ นความเสี่ ย งแถบ
ยุโรปหลายประเทศและได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในเอเชีียในปี 2005 มีจัดอบรมสัมมนาสองครั้งที่
บ้านผู้หว่าน ต่อมาในปี 2007 ทีมงานจากกรุงโรมได้
(อ่านต่อหน้า 11)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 14

คนดีเป็นเช่นไร?

เรื่องที่จะได้อ่านต่อไปนี้ เราพบว่าคนบางคน
ในโลกเมื่อเขาตัดสินใจจะลงมือทำ�สิ่งใดดูเหมือนเขาคิด
เพียงว่าเขาแค่ทำ�ตามมโนธรรมเท่านั้น และเมื่อได้ทำ�
แล้วผู้คนจะนับเป็นกิจการยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาก็เพียงแต่
คิดว่าเขาแค่ท�ำ ตามหน้าที่ประจำ�วันเท่านั้น
“ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้
ทำ�ตามคำ�สั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้
รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำ�ตามหน้าที่ที่ต้องทำ�
เท่านั้น’” (ลก17:10)
น้ำ�ใจที่ยิ่งใหญ่จากชายชราวัย 90 อาชีพ
ขี่สามล้อ
เรื่องนี้ซึ้งจนอยากร้องไห้ น้ำ�ใจที่ยิ่งใหญ่ของ
ไป่ ฟางลี่ น้ำ�ใจที่ยิ่งใหญ่จากชายชราวัย 90 ปีอาชีพ
ขี่สามล้อ เพื่อหารายได้ส่งให้เด็กที่ยากจนได้มีโอกาส
เรียนหนังสือถึง 300 คน ใน ค.ศ. 1987 คนแก่ขี่สามล้อ
ชาวจีน ชื่อไป่ ฟางลี่ จะเลิกอาชีพขี่สามล้อเพราะ
ปวดหลังมาก จึงเดินทางกลับบ้านเกิด ระหว่างที่เดินทาง
กลับได้เห็นเด็กตัวเล็กๆ
มากมายทำ�งานในทุ่งนา
เพราะเด็กพวกนั้น
ยากจน
ไม่มีเงินเข้าโรงเรียน
จึงตัดสินใจกลับ
ไปขี่ ส ามล้ อ รั บ จ้ า งข้ า งสถานี ร ถไฟเมื อ งเที ย นจิ ง

เหมือนเดิม ซึ่งต้องอดทนรอผู้โดยสาร 24 ชั่วโมง
กินอาหารราคาถูก ใส่เสื้อเก่าที่พอจะหาได้ ตั้งใจจะนำ�
เงินรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่ไร้การศึกษา
ใน ค.ศ. 2001... ไป่ ฟางลี่ ขี่สามล้อไปที่โรงเรียนมัธยม
เทียนจิน เย่าหัว เพื่อนำ�เงินก้อนสุดท้ายที่หาได้ไปมอบ
ให้เด็กนักเรียน ในปีนั้นไป่ ฟางลี่ อายุได้ 90 ปี เขาบอก
คุณครูและนักเรียนว่า เขาไม่สามารถทำ�งานต่อไปได้อีก
แล้ว นี่เป็นเงินครั้งสุดท้ายที่จะให้ได้ จน ค.ศ. 2005

ไป่ ฟางลี่บริจาคทั้งหมดเป็นเงิน 350,000 หยวน
เท่ากับเงินไทยประมาณ 1,750,000 บาท ที่ช่วยให้เด็ก
ยากจน 300 คนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ไป่ ฟางลี่ ได้
เสียชีวิตใน ค.ศ. 2005 พร้อมกับมรดกที่ภาคภูมิใจ คือ
การให้เป็นอีกหนึ่งมนุษย์ธรรมดา ที่ปันใจจากความสุข
ส่วนตน หันมาปั่นจักรยานเพื่อผลักดันและมอบโอกาส
อันยิ่งใหญ่ให้กับเด็กๆ นักศึกษามากมาย น้�ำ ใจนี้ช่าง

“ผมแค่อยากเป็นพระคาร์ดินัล แต่ไอ้หมอนั่นมันร้องจะเป็น
โป๊ป...ฮา”
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บทภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระองค์คือพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ความรัก และสันติ
พวกลูกขอน้อมถวายประเทศไทย
และสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้แด่พระองค์
พวกลูกวอนขอพระเมตตา
สำ�หรับทุกส่วนของปัญหาภายในประเทศ
พวกลูกวอนขอโดยอาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า
โปรดทอดพระเนตรด้วยพระทัยอารีต่อประเทศไทย
และโปรดโน้มนำ�จิตใจของบรรดาผู้เกี่ยวข้อง
ให้เกิดความรัก ความปรองดอง และสันติภาพ
เพื่อความดีและเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในประเทศ
อันเป็นที่รักของพวกลูก
ลูกวอนขอทั้งนี้อาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ไถ่ของลูกทั้งหลาย
อาแมน

มารวมพลังกันสวดภาวนาเพื่อ
ความสงบสุขในประเทศไทยของเรากันเถอะ
Let’s Pray For Our Country

การตัดสินผู้อื่น
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย
ไปเถิดและตั้งแต่นี้ไป อย่าทำ�บาปอีกเลย’” (ยอห์น 8:11)
เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 ได้มีการรณรงค์ระดับโลกให้หยุดการ
ลงโทษด้วยการใช้ก้อนหินปาจนเสียชีวิต การลงโทษเช่นนี้ ซึ่งช้าและทรมาน
มากยังใช้อยู่ใน 14 ประเทศในโลก และการรณรงค์ก็เข้มข้นมากขึ้นเมื่อมี
ข้อมูลว่า การถูกลงโทษทำ�นองนี้เกิดขึ้นกับสตรีมากกว่าผู้ชาย เช่นในประเทศ
อิหร่าน สตรีเสี่ยงต่อการถูกลงโทษเช่นนี้มากกว่าผู้ชาย เพราะพวกเขาถูกจับ
เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มิใช่สามี
ในพระวรสารที่เรานำ�มาพิจารณา พวกฟาริสีให้พระเยซูเจ้าทรงเลือก
ข้างใดในเรื่องนี้ หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับชายซึ่งมิใช่สามีควรถูกปาด้วยก้อนหิน
จนสิ้นชีวิตตามกฎของโมเสสหรือ? พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “ท่านผู้ใดไม่มี
บาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” วิธีการตอบโต้ของพระเยซูเจ้า มิใช่
เป็นการเผชิญหน้า พระองค์ทรงก้มพระพักตร์แล้วทรงขีดเขียนบนดิน ทรงให้
ผู้ที่ตัดสินนางมีเวลาสำ�รวจดูชีวิตของตัวเองก่อน ดูว่าตัวพวกเขาเองได้เคย
ทำ�บาปบ้างหรือเปล่า ในที่สุดก็ไม่มีการทุ่มก้อนหิน สตรีผู้นั้นทิ้งความผิดของ
นางไว้เบื้องหลัง ต่อมาผู้ที่กล่าวหานางก็กลับไปบ้านเป็นคนดีกว่าเดิม เหตุ
ด้วยการท้าทายอันอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าทำ�ให้เขาพิจารณาตัวเองให้ดีก่อน
นี่ก็เป็นการแสดงว่าพระองค์ทรงต่อต้านการประหารชีวิต
ในขณะที่เราเป็นคนบาป เราควรดูตัวเราเองว่า เราคือสตรีผู้นั้น และ
เราคือผู้ที่กล่าวหานางในชีวิตจริงของเราหรือเปล่า แต่เราก็ต้องยอมรับว่า เรา
ได้รับพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า ลองถามตัวเราเองดูซิว่า เราชอบความผิด
ของผู้อื่น หรือเราให้อภัยเขาโดยไร้อคติใดๆ ทั้งสิ้น?
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่องค์พระเจ้า ความลับในใจของมนุษย์นั้น พระองค์เท่านั้นที่ทรง
ทราบดี พระองค์ทรงทราบดีว่า ใครคือผู้บริสุทธิ์ และทรงประทานอภัยโทษแก่
ผู้ที่ทำ�ผิด ลูกวอนขอพระองค์ได้ทรงประทานความสว่างของพระองค์ในเรื่อง
นี้ให้แก่ลูก เพื่อลูกจะได้เก็บรักษาไว้ในดวงใจของลูก และแสดงออกในชีวิต
ของลูก โปรดทรงนำ�ทางลูก อาศัยพระหรรษทานของพระองค์ด้วยเทอญ
อาแมน
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2 พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)

ภาวนา    เพื่อจะสวดขอให้ท่านได้รับเป็นขั้น เป็นตอน
และเอกสารทั้งหมดนี้นั้น ไม่ใช่ว่า อยู่ๆ ก็จะแต่งตั้งขึ้น    
เขาจะต้องส่งเอกสารนี้ไปให้บรรดาพระคาร์ดินัล ช่วย
ตรวจสอบอีก แม้ว่าจะอยู่ประเทศไหน จะต้องได้รับ
เอกสารการแต่งตั้งในแต่ละครั้ง
การแต่งตั้ง ขั้นแรกคือ การเป็น “ผู้รับใช้
พระเจ้า” (Servant of God)   ใครก็ตามที่ต้องการจะ
เสนอใครคนหนึ่งขึ้นเป็นบุญราศีหรือนักบุญ ต้องเตรียม
เอกสารทุกอย่างให้พร้อม และส่งเรื่องไปขออนุญาตที่
กรุงโรม ขอให้สมณกระทรวงดำ�เนินเรื่องนีี้ให้ กระทรวง
นี้จะให้ Protocol Numbers รหััสนี้จะต้องใช้ตลอด
การดำ�เนินเรื่องไปจนกว่าจะเป็นนักบุญ แล้วจะมีผู้ใหญ่
ทางพระศาสนจักรเห็นว่าไม่ขัดข้อง เมื่อกระทรวงให้
Protocol Numbers สถานภาพของบุคคลคนนั้นๆ จะ
เป็น Servant of God ทันที จากนั้นเป็นต้นมา เราจะ
ติดต่อกันด้วยคำ�นี้
“ผู้ที่น่าเคารพ” (Venerable) ใช้เรียกผู้รับใช้
พระเจ้า เมื่อท่านได้รับการประกาศโดยกฤษฎีกาจาก
สมณกระทรวงเพื่อแต่งตั้งนักบุญ เกี่ยวกับฤทธิ์กุศลอัน
โดดเด่นของผู้นั้น
“บุญราศี” (Blessed) เมื่อมีอัศจรรย์เด่นเกิด
ขึ้นและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอัศจรรย์แท้จริง ที่เกิด
ขึ้นแก่ “ผู้ที่น่าเคารพ” นั้น และสมเด็จพระสันตะปาปา
เห็นด้วยในการแต่งตั้งให้เป็นบุญราศีและประกอบพิธี
แต่งตั้ง
“นักบุญ” (Saint) หลังจากผู้นั้นอยู่ในฐานะ
“บุญราศี” และถ้าหากเกิดอัศจรรย์ที่เด่นชัดเกิดขึ้นอีก
1 เรื่อง และกรณีดังกล่าวถูกนำ�เสนอไปยังสมเด็จพระ
สันตะปาปา ท้ายสุดขึ้นอยู่กับพระองค์ท่านจะสถาปนา
ขึ้นสู่ฐานะนักบุญหรือไม่! ถ้าพระองค์เห็นสมควรก็จะมี
พิธีการสถาปนาบุคคลนั้นเป็นนักบุญ

กว่าจะหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมา คนรุ่นเราก็อาจจะไม่ทัน
แล้ว อาจจะไม่รู้จัก หรือเราอาจจะเพิ่งเกิด หรือเราอาจ
จะรู้จักพระองค์น้อย แต่พอเราได้อ่านเรื่องของพระองค์
แล้ว เราจะพบความน่ารัก น่าทึ่ง พระองค์ทรงเปิดประตู
พระศาสนจักรจริงๆ
หลั ง พิ ธี ส มณภิ เ ษกเป็ น พระสั น ตะปาปา
พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงพระประสงค์จะ
เรียกประชุมสภาสังคายนาสากล ความคิดนี้เกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลัน เพื่อนำ�พระศาสนจักรให้ทันสมัย พระองค์ทรง
เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกหลังจากการปฏิรูปที่มี
ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่พระศาสนจักรคาทอลิก ควร
ได้รับการฟื้นฟูให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีก ด้วยเหตุนี้ พระองค์
ทรงได้รับการขนามพระนามว่า The Good Pope  
พระองค์ทรงมีพระบุคลิกที่เรียบง่าย จึงทำ�ให้คนเห็น
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

สันตะปาปามีอำ�นาจเด็ดขาด อย่างกรณีของท่านยอห์น
ที่ 23 นั้น เกิดอัศจรรย์ขึ้นหลายกรณี แต่ว่าไม่ได้เอามา
พิสูจน์จริงๆ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2013 ผมยังจำ�เหตุการณ์
ได้ วันนั้นเป็นวันที่ประกาศพระสมณสาส์น ฉบับแรก
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ชื่อ Lumen
Fidei (แสงสว่างแห่งความเชื่อ) ซึ่งจริงๆ สมเด็จพระ
สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16  ได้ทรงเขียนขึ้นมา
แล้ว และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเขียนต่อ และ
วันนั้นได้เรียกบรรดาพระคาร์ดินัลมา และประกาศว่าจะ
ออกพระสมณสาส์นใหม่ “ข้าพเจ้า แม้ว่าเรารออัศจรรย์
กำ�ลังพิสจู น์อยู่ แต่ขา้ พเจ้าเชือ่ ในความศักดิส์ ทิ ธิ์ของท่าน
ยอห์น ที่ 23 นี้ สมแล้วที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ”

เมื่อตอนที่ผมไปเยี่ยมบ้านเกิดของท่าน ผมได้เห็น
คนที่เมื่อได้รับอัศจรรย์จากท่าน เขาจะทำ�สัญลักษณ์
เราไม่ได้เน้นไปที่อัศจรรย์
เอาไว้ มีเหรียญต่างๆ เก็บไว้หลายห้อง เป็นเหตุผล
อัศจรรย์เกิดขึน้ ตลอด  แต่วา่ เราไม่ได้หยิบยกมา ที่เราก็จะเห็นว่าท่านมีอัศจรรย์อยู่แล้ว
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 นี้ หรือ เป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขจริงจัง เราอย่าลืมว่า พระสันตะ(อ่านต่อหน้า 8)
พระคาร์ดินัลรอนคาลลี สิ้นพระชนม์ไปนานแล้ว และ ปาปาองค์ใดก็ตามนั้น ถ้าจะแต่งตั้งเป็นนักบุญ พระ
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2 พระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 7)

ถูกต้อง บางคนที่ได้รับอัศจรรย์ เขาก็ไม่ได้น�ำ
มาเสนอ หรือไม่ต้องมาพิสูจน์
แต่พระสันตะปาปาเชื่อการที่เราไปภาวนา หรือ
ไปอธิษฐาน
ท่านยอห์น ที่   23 นั้น เป็นนักบุญมีความ
สัมพันธ์ลึกซึ้งกับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวของเรา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จวาติกัน เข้าเฝ้าท่านยอห์น ที่ 23    แล้ว
ตอนนี้ท่านได้เป็นนักบุญ
คราวนี้เรามาถึงเรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 หรือนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
พระสันตะปาปา กันบ้างครับ
พระองค์ทรงมีชื่อเสียงมาก   เราทราบดีพระองค์
เป็นที่รู้จัก และที่ส�ำ คัญที่สุด พระองค์เสด็จเยือนเมือง
ไทย และปีนี้เป็นปีที่ครบ 30 ปี ด้วย วันที่ 10-11
พฤษภาคม 1984    ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เราลืมไม่ได้
และเรากำ�ลังจะเฉลิมฉลองโอกาสครบ 30 ปี
ที่ นี้ ม าเจาะประเด็ น กรณี อั ศ จรรย์ ท่ า นมี

มากมายมหาศาล แต่ว่าอัศจรรย์ที่ท�ำ ให้พระองค์ได้รับ
แต่งตั้งเป็นบุญราศี คือ ซิสเตอร์มารีย์ ซิมง-ปิแอร์
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ได้รับอัศจรรย์จากการสวดภาวนา
ขอต่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ให้หาย
จากโรคพาร์กินสัน   โรคเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 ในพิธีสถาปนาบุญราศียอห์น ปอล
ที่ 2 พระสันตะปาปา วันที่ 1 พฤษภาคม 2011
ซิสเตอร์ได้รับเกียรติถือโลหิต (หยดเลือด) ถวายแด่
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  
อัศจรรย์ที่เกิดสำ�หรับการเป็นนักบุญ อันนี้
น่าสนใจ เพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดนั้นเป็นวันที่ 8
เมษายน 2011 โดยมีฟลอริเบ็ธ โมรา ดิอาซ สตรี
ชาวคอสตาริก้า วัย  50 ปี ที่หายป่วยจากอาการโคม่า
เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก
อัศจรรย์นี้ เป็นเครื่องหมาย ให้เราเห็นว่า
อัศจรรย์เกิดขึ้นได้ และอัศจรรย์เป็นพระพรของพระเจ้า
พระเจ้าต้องเป็นหลักเสมอ เป็นความเชื่อในพระเจ้า และ
พระเจ้าให้เครื่องหมาย เป็นสัญลักษณ์ ในตัวบุคคลนี้
แล้วท่านเหมาะสม ท่านสมควรที่จะได้รับ

ทำ�ไมวาติกัน ถึงจัดพิธีสถาปนานักบุญสองพระองค์
พร้อมกันครับ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมหลาย
ประการ เพราะ
1. เป็นพระสันตะปาปาด้วยกัน เป็นยุคใกล้ๆ
กัน และมีความสืบเนื่องหลายอย่าง ท่านยอห์น ที่ 23
เป็นคนเปิดประตูวาติกันหลายมิติ คนทั่วโลกเริ่มรู้จัก
วาติกัน และก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆ จนถึงสมเด็จพระ
สันตะปาปาเปาโล ที่ 6
2. เพื่อความสะดวกในการจัดให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ ถึงพระสันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์ และก็เป็น
โอกาสที่เหมาะในการเฉลิมฉลอง 50 ปีของสังคายนา
วาติกันที่ 2   
วันที่ 27 เมษายน ซึ่งเป็นวันฉลองพระเมตตา
เป็นวันที่ท่านยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงโปรดวันนี้ และอีก
หลายเหตุผล
สำ�หรับการสถาปนาการเป็นนักบุญของพระ
สันตะปาปาทั้ง 2 พระองค์นั้น คนไทยของเราก็คงใจจด
ใจจ่อที่จะติดตามเรื่องนี้ด้วย หลายคนก็คงได้ร่วมงาน
ด้วย แต่ในความเข้าใจที่แท้จริงของการสถาปนาก็คือว่า
แบบอย่างชีวิตของท่านทั้งสอง ที่มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ ได้ทำ�ให้เราชัดเจนในจุดต่างๆ มากยิ่งขึ้น และ
คิดว่าผู้อ่านคงได้พบเรื่องราวอันมหัศจรรย์ ที่มาจาก
ความรักของพระที่มอบให้กับมนุษย์ ขอให้ความรักของ
พระนั้นอยู่กับเราทุกๆ คน และอยู่กับผู้อ่านด้วยครับ
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ทัวรแสวงบุญ
1. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (10-13 พ.ค.)
4. จอรแดน-เพทรา-วาดิรมั -อิสราเอล (25 เม.ย. - 2 พ.ค.)
แพ็คเก็จทัวร
- เซนตแอนน-ปนงั 2 วัน และ 3 วัน
(สำหรับกลุมเล็ก เดินทางไดทุกวัน)

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สุจติ รา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

บ.แอรคลับฯ

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

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

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

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

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

บริษทั เอเอ แทรเวิลเซอรวสิ จำกัด

โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505
EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316

* เที่ยวธรรมชาติที่ไมซ้ำใคร คิวชู เกาะใตญี่ปุน 7 วัน 5 คืน
สายการบินไทย 8-14 พฤษภาคม 2557 มี 2 รายการ
A) Brand New Kyushu ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-มิยาซาบิ-คาโกชิมา
B) Premier Kyushu ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-นางาซากิ
* AWESOME KYUSHU 6 วัน 4 คืน 17-22 มิถุนายน 2557,
9-14 สิงหาคม 2557

“New Digital Church Organ
from Italy”

ด ว ยเทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ต อล จากอิ ต าลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอันแสนเรียบงาย ไมยงุ ยากใด ๆ ไดนำ
พวกเราย อ นกลั บ สู ค วามเป น คาทอลิ ก อย า ง
แทจริง
ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ทีใ่ หทงั้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเี ครือ่ งดนตรีอนื่ ใดจะทดแทนได ผลิตทัง้ หลังจาก
อิตาลี ภายใตบริษทั ระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด
สนใจติดตอ บริษทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแู ทนจำหนายแตผเู ดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครือ่ ง 2 ป
มีการอบรมการเลนใหฟรีถงึ สถานที่

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

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

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

เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธตี า งๆ

หองพัก...

พรอมเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทำน้ำอนุ โทรทัศนผา นดาวเทียม

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

ลึ ก
ขมวอารงะแทละี่ รโอะกาสตางๆ

“ผมู ใี จเมตตา
ย
อ
มเป
นสุข เพราะเขา
ตา
จะไดรับพระเมตตา”
ผลิตและจำหนาย
(มธ 5:7)
ู พระ พวงกุญแจ เข็มกลัด โลตา งๆ
จีร้ ป
เหรียญกีฬา หัวเข็มขัด กระดุม เครือ่ งหมายตางๆ
่ สติก๊ เกอร
เข็มติดไท รูปภาพเรซิน
ั สัง่ ทำ พิมพชอื่ โลโกตา งๆ พัด PVC,
ยินดีรบ
รม UV 22 นิว้ , หมวก, เสือ้ , ผาขนหนู, กระเปาผา,
เกียรติบตั รตางๆ ทีแ่ ขวนรถ, เชือกคลองคอ (วูดแบดจ)
รูปทีร่ ะลึกตางๆ หลากสีสวยงาม

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

Email: pppygift@yahoo.com

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อากาทา สุจน
ิ ต โชติวยี รัตน
เกิดใหมในพระเจา 5 เมษายน 2544

ครบ 13 ป

ดวยความอาลัยรักและคิดถึง ทุกวันทุกเวลา จาก
มารีอา วีณา มารีอา ธัญญพัทธ เปโตร ธนวัฒน
โชติวยี รัตน และหลานๆ ทุกคน

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)

อยาตัดสินเขา
และทานจะไมถูกพระเจาตัดสิน (มัทธิว 7:1)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห
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เปสูแสงธรรม
ดประตู

การภาวนาคืออหน
หนาาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคัำคัญญ
การภาวนาคื

กิ จ กรรมคนดีศ รีแ สงธรรมป แ รกที่ท างวิ ท ยาลั ย
แสงธรรมจัดกิจกรรมนี้ ซึง่ จัดขึน้ ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ 2014 ที่ผานมา วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
ดังกลาวนี้ เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดมสี ว นรวมในการคัดเลือก
ผแู ทนทีม่ คี วามดีเดนในดานตางๆ อาทิ รางวัลแสงแหง
ผนู ำความจริง รางวัลแสงแหงการเปนผนู ำขาวดี รางวัล
แสงแหงผนู ำความเชือ่ เพือ่ ขึน้ รับรางวัล เปรียบเหมือน
เป น ไอดอลและตั ว อย า ง และเป น กำลั ง ใจให กั บ
นักศึกษาคนอื่นๆ ในการพัฒนาตัวเองตามอัตลักษณ
ความเปน “แสงธรรม” เปนผนู ำแสงอยางแทจริง
เมื่อมองเฉพาะแคสังคมเมืองไทยก็มีวิกฤตการณ
ตางๆ อยูไมนอย ทั้งในการเมือง ในสังคม และระบบ

   

กิจกรรมคนดีศรีแสงธรรม
ศีลธรรม ที่นับวันจะ “เสื่อมสมรรถภาพ” ลงอยางมาก
เปรียบเสมือนเนื้อรายที่คอยๆ ลุกลามออกไปทีละนิด
ทีละหนอย หากปลอยใหสถานการณนี้ยังคงดำเนิน
ตอไป โลกใบนีจ้ ะยิง่ เผชิญกับวิกฤตสักแคไหน
จำเป น หรื อ ที่ จ ะต อ งมี ไ อดอล เป น แบบอย า ง
คนดีในสังคม โลกเราอาจมีคนที่ “ไมตอ งการเลียนแบบ
ใคร” อยูไมนอย และอันที่จริงความคิดตางก็กอเกิด
นวั ต กรรม ซึ่ ง เป น ประโยชน ใ ห กั บ โลกอยู ไ ม น อ ย
เช น กั น แต ใ นด า นหนึ่ ง เราก็ ยั ง จำเป น ต อ งมี ตั ว แบบ
ที่ดีดวยเพื่อที่อยางนอยเราจะไดมั่นใจไดวาสิ่งแตกตาง
ที่เราทำนั้น เรามาถูกทางแลวหรือไม และสำหรับผูนำ
ความเชื่อแลว ไอดอลคนนั้นคือพระเยซูเจาผูทรงเปน
พระเจ า แท แ ละมนุ ษ ย แ ท ทรงยอมสิ้ น พระชนม บ น
ไมกางเขนเพราะความรักตอเรามนุษยอยางที่สุด
ดังนัน้ กิจกรรม Saengtham Award ทีช่ าวแสงธรรม
จัดขึน้ นัน้ ซึง่ เปนการจัดภายในวิทยาลัย ไมไดประกาศ
ให ค นอื่ น ๆ ภายนอกได รั บ รู แ ต อ ย า งใด แต สิ่ ง หนึ่ ง
ทีค่ นภายนอกสามารถรับรไู ดเสมอนัน่ ก็คอื เมือ่ นักศึกษา
ทีม่ ารับการศึกษาและอบรมจนจบจากสถาบันนีไ้ ปแลว
พวกเขาจะยืนในสังคมอยางผนู ำแสงทามกลางความมืด
และกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ฉะนั้น จากสถาบันนี้เลียนแบบใครไมไดเลยนอกจากพระการเปนมโนธรรมที่ชัดเจนที่สุดของสังคม นักศึกษา เยซูเจาเทานั้น

       

    
เทคโนโลยีแนวใหม
ในการรักษาไซนัสเรื้อรัง
ดวยการใชบอลลูนขยาย
ชวยใหปลอดภัย ไดผลดี
ฟนตัวเร็ว
ไมตองนอนโรงพยาบาลนาน

 
   
        ⌫          
  


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

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



สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินกิ หู คอ จมูก อาคารรอยปบารมีบญ
ุ ชัน้ 3
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10325, 10326 www.saintlouis.or.th

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

พระศาสนจักรคาทอลิก (ต่อจากหน้า 4)
จัดหลักสูตรติดตามผลให้นักบวชที่ประเทศฟิลิปปินส์
และได้ ถื อ โอกาสเชิ ญ ประเทศไทยและบางประเทศ
เข้าร่วมเพื่อจัดสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันในระดับ
นานาชาติ    ในปีนี้ เกิดเครือข่ายระดับเอเชียโอเชียเนีย
หรือ APWRATH (Asia - Pacific Women Religious
Against Trafficking in Humans) สมาชิกประกอบ
ด้วย  ออสเตรเลีย  ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย
ติมอร์ เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น   โดยประเทศฟิลิปปินส์
รับเป็นผู้ประสานงาน  เครือข่าย APWRATH มีความ
ก้าวหน้าพอสมควร
ในปี 2008 และ 2009 ชมรมนักบวชหญิงได้
ส่งตัวแทนจากประเทศไทยรวม 5 คน ไปร่วมประชุม
เพิ่ ม พู น ความรู้ กั บ นั ก บวชหญิ ง ทั่ ว โลกที่ ไ ด้ รั บ การ
อบรมการทำ�งานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ กรุง
โรม ส่วนในปี 2010 ตัวแทนนักบวชหญิง 1 คน จาก
ประเทศไทยได้เข้าร่วมทำ�แผนรณรงค์ต่อต้านการค้า
มนุษย์ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกกับทีมงานของ
สหพันธ์เจ้าคณะฯ ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก  ประเทศแอฟริกาใต้ และในปี 2011 ตัวแทนนักบวชหญิงอีก 1 ท่าน
ได้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยระดั บ โลกที่ ก รุ ง
โรม ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกในที่ประชุมตกลงเรียก
เครื อ ข่ า ยนั ก บวชหญิ ง ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ร ะดั บ
นานาชาติว่า Talitha Kum (International Network
of Consecrated Life Against Human Trafficking
in Person)
ปี 2012 โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จาก APWRATH   ชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศไทย
ได้จัดอบรมสัมมนาสำ�หรับนักบวชหญิงชายและได้เชิญ
หน่วยงานและองค์กรของพระศาสนจักรเข้าร่วมด้วย
เพื่ อ เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในเรื่ อ งการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
ผลของการสั ม มนาในครั้ ง นี้ ทำ � ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ของ

พระสัญญา 12 ประการ
ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่
ผู้ที่มีความศรัทธาต่อดวงพระทัย
ของพระองค์คือ
โดย พระคุณเจ้าจำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
1. เขาจะได้ รั บ พระหรรษทานที่ จำ � เป็ น แก่

สถานะชีวิต
2. เขาจะมีสันติสุขในครอบครัว
3. เขาจะได้รับความบรรเทาในยามทุกข์ร้อน
4. เขาจะมีที่หลบภัยในชีวิตและเวลาสิ้นใจ

เครือข่ายการทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์ในพระศาสนจักร โดยเฉพาะระหว่างชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศ
ไทย และคาริตสั ไทยแลนด์ นอกจากนัน้ ยังเกิดโครงสร้าง
การทำ�งานและมีคณะกรรมการสานงานต่อ อันเป็นจุด
ก่อกำ�เนิดของ TALITHA KUM THAILAND  หรือ
เครือข่ายนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์จนถึงขณะนี้
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2013 กรรมาธิการ
ฝ่ายสังคม (Caritas Thailand) ในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย ตามบทบาทหน้าที่ได้จัดเวที
การแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำ�งานในด้านนี้ โดยเชิญ
หน่วยงานคาทอลิกจากสภาพระสังฆราชฯ จากสังฆมณฑลต่างๆ และคณะนักบวชที่มีการดำ�เนินงานในด้านนี้
ให้มาร่วมแบ่งปันข้อมูลการทำ�งานประเด็นการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ซึ่งทั้งสามกลุ่มได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำ�งาน และวางแนวทางร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อ
ให้เกิดเป็นแผนงานของพระศาสนจักรไทยกับงานการ
ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ขึ้ น เป็ น ภาพรวมของหน่ ว ยงาน
คาทอลิกในระดับชาติ
ดังที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

ได้เคยตรัสไว้ว่า “การค้ามนุษย์ เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทีร่ า้ ยแรงอย่างน่าตกใจ” จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีเ่ รา
ในฐานะคริสตชนที่จะต้องให้ความใส่ใจกับเสียงร้องของ
พี่น้องรอบข้างเรา ที่ถูกกดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบใน
รูปแบบต่างๆ และที่สำ�คัญคือถูกลดคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือใน
กระบวนการผลิตของทุนนิยมสมัยใหม่เท่านั้น
หากท่านพบกรณีที่สงสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์
สามารถติดต่อสายตรงศูนย์ประชาบดี โทร. 1300  ซึ่ง
เป็นเครือข่ายการทำ�งานกับพระศาสนจักรคาทอลิกไทย
ต่อต้านการค้ามนุษย์
หมายเหตุ - คาริตัสเอเชีย เป็นหนึ่งใน
โครงสร้างตามภูมิภาคทั้ง 7 ของสหพันธ์คาริตัสสากลซึ่ง
มีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐวาติกัน   คาริตัสไทยแลนด์เป็น
หนึ่งใน 164 องค์กรที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์คาริตัส
สากล และด้วยความที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างในคาริตัสเอเชีย

5. เขาจะมี พ ระหรรษทานอุ ด มสำ � หรั บ ภารกิ จ
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การงาน
เขาจะมีพระเมตตาล้นเหลือสำ�หรับบาปที่ได้
กระทำ�
วิญญาณที่เย็นชาจะร้อนรนขึ้น
วิ ญ ญาณที่ ร้ อ นรนแล้ ว จะก้ า วหน้ า ในความ
สมบูรณ์
จะมีพระพรในที่ทุกแห่งที่มีความศรัทธาต่อรูป
พระหฤทัย
จะมีพรให้พระสงฆ์ในการช่วยเหลือคนที่ใจแข็ง
กระด้าง
ผู้ ที่ เ ผยแผ่ ค วามศรั ท ธาต่ อ ดวงพระทั ย

พระองค์ จ ะจารึ ก ชื่ อ ของเขาไว้ ที่ ด วง
พระทัยของพระองค์
12. ผู้ที่รับศีลมหาสนิทครบวันศุกร์ต้นเดือน
9 ครั้งจะมีพระหรรษทานแห่งการกลับใจ
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หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (kamsornway.blogspot.com)

ขอเวลา 10 นาทีเพื่อเล่าภาพเก่าและเรื่องราวแสงธรรม 40 กว่าปีมาแล้ว ตอนที่ 3
เมื่อเจ็ดนาทีที่แล้ว .. ขอให้เป็นช่วงเวลาเริ่ม
ต้นในทศวรรษที่สองบ้านแสงธรรม ยุคที่บ้านแสงธรรม
มีการจัดระบบการศึกษา อบรม ที่สานต่อจากทศวรรษ
แรก เรื่องเด่นในช่วงทศวรรษนี้ก็คงหนีไม่พ้น เรื่องการ
เสด็จมาเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เรื่องราวที่ผ่านการบันทึกของ
สามเณรใหญ่แสงธรรม เราพบว่าบ้านของเราก็เกือบเป็น
สถานที่ในการต้อนรับพระองค์ แต่เกรงเรื่องของความ
ปลอดภัยจึงย้ายไปที่บ้านเณรเล็ก ... วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 .. วันประวัติศาสตร์ที่พระสงฆ์ชาว
ไทย 23 องค์ได้รับการบวชจากพระหัตถ์พระสันตะปาปา (ที่อีกไม่นานก็จะได้รับการประกาศเป็นนักบุญ)
.. แม้ว่าบ้านแสงธรรมไม่ได้เป็นสถานที่ในการรับเสด็จ
พระองค์ แต่พระองค์ก็กล่าวถึงบ้านของเรา “เมื่อมอง
ดูรอบๆ เห็นสามเณราลัยเล็กของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และไกลออกไปอีกเล็กน้อยก็เห็นสามเณราลัยใหญ่ ซึ่งสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระคริสต
เจ้าองค์ความสว่างของโลก..... ที่นี่คือหัวใจของพระ
ศาสนจักรในประเทศไทย” ... พระสันตะปาปาทรงย้ำ� 
“ความเป็น” แก่นแท้ของบ้านของเรา... (คุณพ่อสมชัย
พิทยาพงศ์พร บอกกับเราบ่อยๆ ด้วยประโยคนี้)
เจ็ดนาทีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง ขอให้เป็นการ
ร่วมอาลัยกับการจากไปของพระสังฆราชยอแซฟ
เอก ทับปิง ประมุขมิสซังราชบุรี อดีตอาจารย์ และ

ผู้ให้การอบรมบ้านแสงธรรม.. มีพิธีฝังศพของท่านใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 และร่วมใจกับการจาก
ไปของคุณพ่อประเวศ พันธุมจินดา และซิสเตอร์.. ที่
เดินทางไปร่วมเปิดเสกวัดใหม่ที่บางขาม ซึ่งคุณพ่อธวัช
พี่ชายของคุณพ่อประเวศ เป็นเจ้าอาวาส น่าเสียดายที่
เกิดอุบัติเหตุ ... ขอช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราร่วมใจกับผู้
จากไปจริง ๆ
เมื่อหกนาทีที่แล้ว .. ขอให้เป็นช่วงเวลาที่แห่ง
การประกาศ.. และเรื่องราวแห่งความชื่นชมยินดี มี
เรื่องราวของการประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่ของ
สังฆมณฑลราชบุรี .. พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส
จวบสมัย .. อดีตอธิการบ้านเณรใหญ่ของเรา ซึ่ง
ประกาศในโอกาสฉลอง 75 ปี อาสนวิหารแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1985 ..
และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1985 สภาพระสังฆราชฯ
ประกาศแต่งตั้ง คุณพ่อวงศ์สวัสดิ  
์ แก้วเสนีย์ เป็น
อธิการบ้านเณร ..  
เมื่ อ หกนาที ที่ แ ล้ ว ยั ง เป็ น เรื่ อ งราวของการ
เริ่มงานก่อสร้างอาคารมารดาพระผู้ไถ่ ในวันที่ 28
กันยายน 1987 ... เรื่องน่ายินดีแห่งการประกาศยัง
ไม่สิ้นสุด เราร่วมยินดีกับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ..
คุณพ่อประพนธ์ ชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
พระสังฆราช ... เรื่องราวแห่งการประกาศฯ ยังไม่สิ้นสุด
คุณพ่ออธิการประกาศว่า “สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทยได้ประกาศตั้งคณะธรรมทูตไทย โดย
มีพระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค เป็นผู้รับผิดชอบ” ก้าวใหม่แห่งงานแพร่ธรรมเริ่มต้นแล้ว ..
เครื่องหมายว่าพระศาสนจักรท้องถิ่นกำ�ลังเติบโต จน
เราสามารถส่งออกเพื่อไปเป็นธรรมทูต
เมื่อห้านาทีที่แล้ว ขอให้เป็นช่วงเวลาที่เรา
กลับมาเยือนบ้านหลังเก่าแห่งนี้ บ้านนี้มีรักรอเราเสมอ
งานชุมนุมศิษย์เก่าแสงธรรม .. มีบันทึกว่า “ตั้งแต่เช้า
บรรดาศิษย์เก่าแสงธรรม ได้เริ่มเดินทางมาถึงบ้านเณร
ได้เริ่มลงทะเบียน และในตอนบ่ายก็ได้แข่งกีฬากับ
สามเณรใหญ่ ... พิธีมิสซาฉลองบ้านเณรมีพระสงฆ์
กว่า 70 องค์ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค
เป็นประธาน .. หลังมิสซาศิษย์เก่าทุกท่านรับประทาน
อาหารที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ .... การจัดครั้งนี้เป็นการ
จัดครั้งแรก”
ก่อนจบนาทีที่ห้าที่เป็นเรื่องราวของงานฉลอง
ครบ 25 ปี พระฐานานุกรมพระศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย การเปิดทศวรรษแห่งการประกาศข่าวดี
และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 13 องค์ ของศิษย์แสงธรรม
รุ่นที่ 13 จัดที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

Time 07.00 p.m.

At Mary Immaculate Conception Cathedral
Chanthaburi

18 Friday April, 2014

Episode of Jesus Christ

The Passion

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
เวลา 19.00 น.

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2014

พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

จำ�ลองเหตุการณ์

หน้า 14 ปีที่ 38 ฉบับที่ 15 ประจำ�วันที่ 6-12 เมษายน 2014
หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วั ด นั ก บุ ญ มาร์ โ ก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี ฉลอง
วัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน
เวลา 10.00 น. คุณพ่อ
วรยุทธ กิจบำ�รุง เป็น
ประธาน
วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม เวลา
10.00 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็น
ประธาน

ปีที่ 38 ฉบับที่ 15 ประจำ�วันที่ 6-12 เมษายน 2014 หน้า 15

			
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลบุรี
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ อ.เมือง
จ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา
10.30 น.
		

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 เมษายน เวลา
สังฆมณฑลจันทบุรี
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา   เป็น
วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ประธาน
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.30 น.
สังฆมณฑลเชียงใหม่
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี
วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จ.แพร่ ฉลองวัด
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. พระอ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น
ประธาน
เวลา 10.30 น.
วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น.

ที่นี่มีนัด

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   ขอเชิญร่วมมิสซา

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง   วัน
เสาร์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2014 เวลา 19.00 น. พิธี
บูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อประทีป สุทธินาวิน เป็น
ประธาน หลังมิสซามีถวายดอกไม้
] ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ที่ 14
มิถุนายน เวลา 10.30 น.
] ตารางของ Lectio Divina ค.ศ. 2014 โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด
แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
วันเสาร์ท่ี 5 เมษายน / วันจันทร์ท่ี 2 มิถนุ ายน จัดที่
โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด ถนนศรีนครินทร์ใกล้แยก
อ่อนนุช / วันพุธที่ 4 ถึงวันเสาร์ท่ี 7 มิถนุ ายน เข้าเงียบ
ประจำ�ปี ที่ศูนย์คามิลเลียนลาดกระบัง / วันเสาร์ที่ 5
กรกฎาคม /  วนั เสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
] ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เปิด
อบรมคริ ส ตศาสนธรรมภาคฤดู ร้ อ นตั้ ง แต่ วั น พุ ธ ที่
19 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2014
หากท่ า นมี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ การอบรม
ติ ด ต่ อ ที่ ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ อ บรมคริ ส ตศาสนธรรม
ระดับชาติ 82 หมู่ 6 ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. 0-24290443, 08-2335-2112 โทรสาร 0-2429-0239

E-mail : nccthailand@gmail.com, www.
thaicatechesis.com/cc/ ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล
โทร. 08-1360-8297 คุณนริศรา ปรีเปรม โทร. 089911-1482
]คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันเสาร์ที่ 26 เมษายน
2014 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอาคารหนึ่ง
ศตวรรษฯ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน
โอกาส
หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช
ของ
ภคินีอาคาทา ภาวนา เฮงเจริญ วัดนักบุญ
เปาโล บ้านนา ภคินีเซซีลีอา สุณีย์ บุญช่วย วัด
นักบุญลูกา บางขาม ภคินีโรซา สุจิตรา สุขถาวร
วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร ภคินีมารีอา บังอร มธุรสสุวรรณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร ภคินีเทเรซา สุชาตรี
กิจประเสริฐ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
สุ ว รรณสมโภชการปฏิ ญ าณตนในชี วิ ต
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
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ภคินีเทเรซา
ระเบียบ ยั่งยืน วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

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”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
]คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

ขอเชิญหญิงสาว
โสดอายุระหว่าง 18-30 ปี ต้องการมีเวลาภาวนา
ใช้ เ วลารื้ อ ฟื้ น ชี วิ ต คริ ส ตชนและความเชื่ อ และ
ต้องการสัมผัสชีวิตนักบวช เข้าร่วมกิจกรรม “บวช
แรมวาร” ที่บ้านพักคณะซิสเตอร์ โรงเรียนมาแตร์
เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  ระหว่าง
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2014 สนใจติดต่อซิสเตอร์
พวงเพชร ฮวดศิริ โทร.08-9950-4302, 0-53276062
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
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, 089117-9100
] ติดต่อส่งข่าว บทความ ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
(วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน) ได้ที่
กองบรรณาธิการอุดมสารและอุดมศานต์ โทร.
0-2681-3900 ต่อ 1805 โทรสาร 0-26815401 E-mail : udomsarn@gmail.com,
udomsarn@cbct.net
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พระเมตตายิ่งใหญ่ไม่มีวันสูญสิ้นเลย
ยังคงเทลงมา สำ�หรับผู้ที่เชื่อและวิงวอนขอ เพื่อเยียวยาสังคมที่ก�ำ ลังเจ็บป่วย

คุณพ่อคอร์ซี่ เลอแกซปี้ สงฆ์ชาวฟิลิปปินส์

ผู้วิงวอนพระพรสวรรค์ เพื่อการรักษาโรค ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 13.00 น.
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557			
						
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557		
						
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557			
						
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557		
						

ณ วัดพระคริสตประจักษ์ (เกาะใหญ่) 3 ม.1 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3574-1051
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โทร. 0-3470-3219
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2675-5075
ณ วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา ถนนสุขุมวิท ก.ม.145 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 0-3871-6401

พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 16.00 น.
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557			
						

ณ วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี 6 ถนนรามคำ�แหง 184 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2518-0320 ต่อ 316

“พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์”

คณะพระมหาไถ่ แห่งประเทศไทย
มีความยินดีขอเชิญท่าน
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองการบวชเป็นพระสงฆ์ของ
และฉลองชีวิตการถวายตัวเป็นนักบวชของ
คุณพ่อ ลีโอ แทรวิส, C.Ss.R. (60 ปี)

คุณพ่อ ยอห์น ไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R. (50 ปี)

คุณพ่อ ริชาร์ด ทิลี่, C.Ss.R. (60 ปี)

คุณพ่อ เรมอนด์ ประสิทธิ์ กุ๊นุ, C.Ss.R. ( 25 ปี)

คุณพ่อ ไมเคิ้ล เช, C.Ss.R. (50 ปี)

คุณพ่อ เปโตร ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. (25 ปี)
คุณพ่อ เปาโล สุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R. (25 ปี)

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2014 เวลา 10.00 น.
ณ วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ
(หลังพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต
บอกเลาเรื่องราว
“คำสอนและชีวติ
ที่เปนขาวดี”
ทีค่ ริสตชนตองรแู ละตองเปน

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

ปกปอง หมัน
้ ทรัพย
รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท
การประกันอัคคีภยั การขนสง อุบตั เิ หตุสว นบุคคล
และกลมุ การเดินทาง รวมทัง้ ประกันเบ็ดเตล็ด
และสินคาทุกประเภท

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com
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ทานเคยไดยนิ
เขากลาววา
ตาตอตา
ฟนตอฟน
แตเรา
กลาวแกทา น
ทั้งหลายวา
อยาโตตอบคนชัว่
ผใู ดตบแกมขวา
ของทาน
จงหันแกมซาย
ใหเขาดวย
ผใู ดอยากฟอง
ทานที่ศาล
เพือ่ จะไดเสือ้ ยาว
ของทาน
ก็จงแถมเสือ้ คลุม
ใหเขาดวย
(มัทธิว 5:38-40)

เปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจาและกับผูอื่น
ใหขอมูลความเปนมาของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย
ราคา 170 บาท
ติดตอสือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
โทรสาร 0-2681-5401

ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

อักแนส เนย นพคุณ
อายุ 63 ป

ยอแซฟ คำ นพคุณ

เกิดใหมในพระเจา
3 พฤศจิกายน 2503 ครบ 54 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวัสดิ์

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

“ขาแตพระเยซูเจา โปรดประทานการพักผอนตลอดนิรนั ดรแกทา นทัง้ สีด่ ว ยเถิด” จากลูกหลาน

อุดมสาร หนังสือพิมพขา วคาทอลิก รายสัปดาห 5 เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 5 ผอู ำนวยการ : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 บรรณาธิการบริหาร : คุณพออนุชา ไชยเดช 5 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์

5 กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ 5 ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม5 รายชือ่ ผปู ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรูโน โรสซี สังฆมณฑลจันทบุรี
: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง : คุ ณ พ อ ธี ร พงษ นาแว น สั ง ฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุ ณ พ อ เกรี ย งไกร ยิ่ ง ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุ ณ พ อศิ ริ ช าญ
เอียงผาสุก สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : คุณพอนที ธีรานุวรรตน สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร 5 คาบำรุงปละ 400 บาท โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่ บัญชี การพิมพคาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดครอม สัง่ จาย การพิมพคาทอลิก / ธนาณัตใิ นนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ สัง่ จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 5 สำนักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
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กล้าหาญในความเชื่อ และยืนหยัดในความดีงาม
“พระองค์เคยอารมณ์เสีย หรือหงุดหงิดบ้างหรือไม่?”
“ผมไม่เคยเห็นสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ตรัสคำ�พูดที่รุนแรงหรือหยาบคาย แม้ว่าบางครั้งทุกสิ่งมิได้เป็นไป
อย่างที่ควรจะเป็น ตรงกันข้ามพระองค์ทรงรู้วิธีที่จะแสดงพระองค์
อย่างนิ่งสงบ และมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะ ผมคิดถึง
คำ�ปราศรัยของพระองค์ในแคว้นซีลิเซีย เมื่อพระองค์ตรัสเตือน
บรรดามาเฟีย และพระองค์ทรงเด็ดขาดมาก ในเรื่องการปกป้อง
ชีวิตของทารกที่จะเกิดมา....”
ผมนั่ ง อ่ า นบทสั ม ภาษณ์ ข องพระคาร์ ดิ นั ล สตานิ ล าส
ดซีวิสจ์ เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น
ปอล ที่ 2 ที่เล่าถึงพระองค์ในหนังสือชื่อ “ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตกับ
นักบุญ” แต่เอกสารที่อ่านเป็นบทสัมภาษณ์จากนิตยสาร Le Point
ภาษาฝรั่งเศส ผมยังจำ�ความรู้สึกตอนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ดี เพียง
รู้ว่าเป็นเรื่องของพระสันตะปาปาที่จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
เดาศัพท์ได้บางตัวที่หน้าปก แต่พระญาณเอื้ออาทรของพระก็ค่อย ๆ นำ�ทาง
และในที่สุดเซอร์มารี หลุยส์ จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มือแปลเอกสาร
สำ�คัญ ๆ และเข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้ดีก็ได้ช่วยแปลบทสัมภาษณ์นี้ซึ่งจะตีพิมพ์
ลงในสื่อต่าง ๆ ของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ และคงอยู่ในหนังสือที่ระลึกในโอกาส
สถาปนานักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในเดือนเมษายนนี้ด้วย
ความเชื่ อ มโยงของผู้ นำ � พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ทำ � ให้ เราพบข่ า ว
คล้ายๆ กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสทรงพบผู้ที่
ได้รับความรุนแรงจากพวกมาเฟีย พระองค์เสด็จไปเยี่ยมบรรดาผู้ตกเป็นเหยื่อ
เหล่านั้น และตรัสกับบรรดามาเฟียว่าด้วยถ้อยคำ�เพียงไม่กี่ประโยคแต่หนักแน่น
ชัดเจน “พลังอำ�นาจของพวกคุณคือหยดเลือด ข้าพเจ้าคุกเข่าและร้องขอต่อคุณ
ให้เปลี่ยนแปลงและหยุดการกระทำ�เยี่ยงปีศาจแบบนั้น” ตามประสามนุษย์ผมมี
ความกังวลว่าคนเหล่านี้จะฟังเหตุผลไหม แต่ในข้อความถัดไปในข่าวของสำ�นัก
ข่าววาติกัน อินไซเดอร์ (Vatican Insider) ยังสำ�ทับอีกว่า “เปลี่ยนแปลงและ
หยุดการกระทำ�เยี่ยงปีศาจ เราภาวนาเพื่อคุณ การเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อความ
ดีงามของตัวคุณเอง” ผมนึกถึงคำ�นี้ขึ้นมาและเข้าใจมันอย่างจับจิต “กล้าหาญ
ในความเชื่อ”
คุณพ่อเคลาดิโอ และคุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ พาผมนั่งรถไฟไป
ที่มิลาน และต่อรถไฟจากมิลานอีกสัก 40 นาที ไปยังแบร์กาโม ที่นั่นมีคุณพ่อ
ปอล คณะปีเม มารับเราเพื่อจะไปบ้านนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา ที่
ซอตโต อิล มอนเต ควันกรุ่นของการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ทั้ง 19 ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังไม่จาง ที่นั่นถ้าพระโปรด นอกจากได้เยี่ยม
บ้านพระสันตะปาปาแล้วเรายังอาจจะได้สัมภาษณ์พระคาร์ดินัลใหม่แต่อาวุโส
สุด อายุร่วม 98 ปี พระคาร์ดินัลโลรีส คาโปวิลล่า อดีตเลขานุการสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 และในที่สุดพระก็โปรด
เราไปถึงวันจันทร์ซึ่งปกติแล้วบ้านที่พระคาร์ดินัลพัก ซึ่งจัดแสดงเป็น
พิพิธภัณฑ์ของพระสันตะปาปาด้วยจะปิด รวมทั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่าน
เข้าพิธีรับตำ�แหน่งพระคาร์ดินัลในวัดใกล้บ้านพักของท่าน (ท่านไม่ต้องเดินทาง
ไปที่วาติกันเพราะอาจจะเหนื่อยเกินไป ทางวาติกันจึงอนุญาตให้จัดพิธีที่สังฆมณฑลใกล้ที่พักของท่านได้) โชคดีที่คุณพ่อที่นำ�เรามาปรึกษากับซิสเตอร์ที่ดูแล
พระคาร์ดินัลและกระซิบว่าเราเป็นสื่อคาทอลิกจากประเทศไทย ต้องการมา
สัมภาษณ์และทำ�ข่าวโอกาสฉลองนักบุญ เบื้องต้นดูเหมือนว่าการพบปะครั้งนี้
เป็นไปได้ยาก แต่ในวันนั้นมีกลุ่มผู้แสวงบุญชาวสเปนมาเยี่ยมพอดี เราเลยได้
พบพร้อมกับผู้แสวงบุญกลุ่มนี้

ผมยังจำ�ได้ในฉากที่ท่านถามหาคุณพ่อจากเมืองไทย ท่ามกลางผู้แสวงบุญชาวสเปน เราเหมือนไปแย่งซีนพวกเขานิดหน่อย ประเด็นแรกที่ท่านพูดถึง
ถามไถ่คือพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากประเทศไทย เพราะครั้งหนึ่งในช่วง
เป็นเลขานุการพระสันตะปาปาท่านเคยรับเสด็จ
พวกเราที่มาด้วยกันช่วยกันสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลโลรีส มีประเด็นที่
น่าสนใจมากมาย ในช่วงท้ายพวกเราขอให้พระคุณเจ้าพูดถึงประเทศไทย
ขอให้พระคุณเจ้าพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระราชินีที่ได้ไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาที่กรุงโรม
“ผมก็ดีใจที่ได้รับเกียรติ ได้รับพระพรจากพระเจ้า เพราะในปีแรกที่
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23  ดำ�รงตำ�แหน่ง ได้พบพระราชินีสิริกิติ์ และ
พระสวามีกษัตริย์ภูมิพล ทั้งสองท่านได้มอบความทรงจำ�ที่ยิ่งใหญ่ คือ ทั้งสอง
ท่านใจดี มีความอ่อนหวาน มีความรู้ แสดงมารยาทที่สวยงาม และปรารถนา
ความดีส่วนรวมของประเทศ
พระสันตะปาปาก็ตรัสว่าสองพระองค์นี้เป็นคนที่น่ารัก เป็นคนดี และ
ผมบอกว่าครับเห็นด้วย เพราะทั้งสองนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาที่สอนให้มีระเบียบวินัยภายในตัวเอง และสอนให้รักคนอื่น…” ผมนึกถึง
คำ�นี้ขึ้นมาและเข้าใจมันอย่างจับจิต ยืนหยัดในความดีงาม
“กล้าหาญในความเชื่อ และยืนหยัดในความดีงาม” พระสันตะปาปา
ที่กำ�ลังจะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในวันที่ 27 เมษายน และสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทยจะร่วมกันเผยแผ่คุณงามความดีและแบบอย่างของนักบุญ
ทั้งสองนี้ โดยร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลาย ๆ หน่วยงาน และหลาย ๆ
กิจกรรม การยิงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมกับบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด
(มหาชน) การจัดทำ�หนังสือที่ระลึกจำ�นวน 3 เล่ม ร่วมกับอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ การจัดเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสื่อต่าง ๆ ที่มี และร่วมกับ
หน่วยงานสื่อคาทอลิกทั่วประเทศ ฯลฯ ขอพี่น้องคริสตชนและท่านผู้อ่านช่วยกัน
เผยแผ่กิจกรรมแห่งความดีเหล่านี้ เพราะมันเป็นบทพิสูจน์ว่า ความดียังคงอยู่
ในโลกของเรา ในสังคมของเรา
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ผู้กล้าหาญในความเชื่อ กับ
คำ�ที่อยู่ในใจเราเสมอเวลาระลึกถึงท่าน “อย่ากลัว” และนักบุญยอห์น ที่ 23
พระสันตะปาปา ผู้ยืนหยัดในความดีงาม กับคำ�ที่ผู้คนเรียกขานท่าน “The
Good Pope” ขอให้คำ�พูดของท่านทั้งสองดังก้องในใจของเรา สะท้อนและ
แสดงออกมาเป็นชีวิต
บรรณาธิการบริหาร
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“เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา”

คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร, OMI
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ประจำ�เดือนมีนาคม ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2014

“เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ”

สัตบุรุษในเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเตรียมฉลองพระเมตตา ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2014

“สัมมนา”

“ชุมนุมเยาวชน เขต 1 เชียงใหม่”

คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ
อธิการบ้านเณรดอนบอสโก เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณชุมนุม
เยาวชน เขต 1 สังฆมณฑลเชียงใหม่ และกิจกรรมปัสกาคัพ ที่บ้านดอนบอสโก
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการแข่งกีฬาทั้งเยาวชน
ชายหญิง โดยมีคุณพ่อศศิน โหม่โพ เป็นผู้ประสานงาน

แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาฟื้นฟู
ชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 145 เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2014
ที่บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม มีคู่สามี-ภรรยาเข้าสัมมนาทั้งสิ้น 7 คู่
(คาทอลิก 1 คู่ ต่างถือ 1 คู่ และพุทธ 5 คู่) โดยคู่ที่เป็นคาทอลิกมาจากเขต 5
บ้านเณรเล็กยอแซฟ ต่างถือจากเขต 5 บ้านเณรเล็กยอแซฟ และพุทธจากเขต 1
มี 4 คู่ (บ.ยูนิคฯ 2 คู่ กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 คู่) และอีก 1 คู่ จาก
เขต 5 บ้านเณรเล็กยอแซฟ แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

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

หน้า 20 ปีที่ 38 ฉบับที่ 15 ประจำ�วันที่ 6-12 เมษายน 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 34 รักระหว่างเรา (1) รักมากขึ้นทุกวัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2014 สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ�ประเทศไทย
โดยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประเทศไทย
ได้จัดงานเลี้ยงรับรองสำ�หรับพระสังฆราช เอกอัครราชทูต ทูตานุทูต
ผู้แทนจากภาครัฐบาล และผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
โอกาสครบ 1 ปีแห่งสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

รักสร้างสะพาน และถมเติมด้วยความเชื่อมั่นต่อกัน ถ้ารักกันจริง จะ
มีวันที่รักน้อยลง หรือยังคงรักษาความรักให้แข็งแรงได้อย่างไร?
“ท่านจงทำ�ให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำ�
หนึ่งใจเดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน
อย่ากระทำ�การใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดี
กว่าตน อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์
ของผู้อื่นด้วย” (ฟิลิปปี 2:2-4)
“เรารู้จักความรัก จากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์
เพือ่ เรา เราจึงควรสละชีวติ ของเราเพือ่ พีน่ อ้ งเช่นเดียวกัน” (1 ยอห์น 3:16)
บางทีจะสร้างสะพานต้องออกแรง สะพานแห่งรักที่แข็งแกร่ง สร้าง
อย่างไรคงไม่มีวันจบ

