
ปีที่ 38 ฉบับที่ 16-17 ประจำาวันที่ 13-26 เมษายน 2014

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสถาปนานักบุญผู้ยิ่งใหญ่ 2 พระองค์ 
นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 

วันที่ 27 เมษายน 2014 
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับช่อง one HD ดิจิทัลทีวี (หมายเลข 31) 

ถ่่ายทอดสดทั่วประเทศ เวลา 14.30-17.00 น.

“กางเขนขององค์พระคริสต์...
คือถ้อยค�าของความรัก ความเมตตา และการให้อภัย”



ปีที่ 38 ฉบับที่ 16-17 ประจำ�วันที่ 13-26 เมษ�ยน 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 2

“เข้าเงียบประจำาปี
พระสงฆ์นครสวรรค์” 

ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2014

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

นำาพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

เข้าเงียบประจำาปี 2014 

โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  

เป็นผู้นำาเทศน์เข้าเงียบ 

 ในหัวข้อ “พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง 

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” 

(Evangelii Gaudium) 

ที่อุทัยรีเวอร์เลค รีสอร์ท อุทัยธานี

พิธีมอบวุฒิบัตรสำ�เร็จก�รศึกษ�
นักศึกษ�ศูนย์คำ�สอนรุ่นที่ 18

ศูนย์คำาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่

นักศึกษาครูคำาสอนที่จบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี (อ่านต่อหน้า 7)

“ประชุมเขต” วันที่ 15-16 มีนาคม 2014 คณะเซอร์ร่าเขต 172  

จัดประชุมเขตและการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ร่า ที่เดอะธารา รีสอร์ท   

พัทยา จ.ชลบุรี มีสมาชิกเซอร์ร่าจากกลุ่มเซนต์จอห์น  กลุ่มจันทบุรี กลุ่ม 

บางแสน และกลุ่มศรีราชา เข้าร่วม 35 คน โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ 

จรัสศรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนา และคุณพ่อสมจิตร 

พึ่งหรรษพร อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑล

จันทบุรี เป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฟื้นฟูการเป็นสมาชิกกลุ่มและ

การทำางานร่วมกันเป็นทีม” สร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกอย่างมาก 

พลม�รีย์ เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

รื้อฟื้นคว�มภักดีต่อแม่พระ “พิธีอ�ชีแอส”
 วันที่ 23 มีนาคม 2014 คุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ เป็นประธานพิธีอาชีแอส  

พลมารีย์ เขต 1 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ที่วัด

เซนต์หลุยส์  ซึ่ง

มี คุณพ่ อชวลิ ต 

กิจเจริญ เป็นจิต-

ตาธิการ

 งานอาชี

แอส เป็นงาน

(อ่านต่อหน้า 7)
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วาติกันเตรียมสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 

และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  

เป็นนักบุญ
นครรัฐวาติกัน วันที่ 31 มีนาคม 2014 สำานักข่าว 

ของสันตะสำานักแถลงข่าวเตรียมการสถาปนาบุญราศี 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 และบุญราศี 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ 

ซึ่งจะมีพิธีอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เมษายน 2014 

เวลา 10.00 น. ผู้แถลงข่าวคือพระคาร์ดินัลอาโกสตีโน 

วัลลีนี ผู้ช่วยสมเด็จพระสันตะปาปาของสังฆมณฑล 

โรม มงซินญอร์จิวลีโอ เดลลาวีเต เลขาธิการของ

สำานักแบร์กาโม  มงซินญอร์วอลแตร์ อินเซโร หัวหน้า 

สำานักข่าวของสังฆมณฑลโรม และคุณพ่อเฟรเดริโก 

ลอมบาร์ดี ผู้อำานวยการสำานักข่าววาติกัน

 การเตรียมการดังกล่าวจะมีทั้งมิติของสื่อ

ดิจิตอล เป้าหมายเพ่ือให้สัตบุรุษและนักแสวงบุญสามารถ

เข้าถึงข่าวและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธี รวมถึง 

มุมมองท่ีดีต่างๆ เก่ียวกับชีวิตและคำาสอนของพระสันตะ- 

ปาปาทั้งสองพระองค์  แหล่งข่าวจาก www.2papi 

santi.org เป็นแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูล  สถานที่ติดต่อ  ที่

ทำางานของผู้สื่อข่าว วิดีโอ รวมถึงอัตชีวประวัติของ 

พระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูล

แทบจะทุกอย่าง  ข้อมูลดังกล่าวจะมี 5 ภาษาด้วยกัน 

คือ อิตาเลียน อังกฤษ  ฝรั่งเศส  สเปน  และโปแลนด์

 Application ที่ชื่อ “Santo Subito” อาจ

ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งกับ Android และ IOS (ภาษา 

อิตาเลียน อังกฤษ สเปน และโปแลนด์)  ซึ่งส่วนใหญ่

จะมีข้อความเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระสันตะปาปา 

ทั้งสองในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่  และจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการ 

สถาปนาท่านทั้งสองเป็นนักบุญรวมถึงเหตุการณ์ของ

พิธีกรรมต่างๆ ด้วย ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย

 ข่าวที่ เป็นทางการของการเดินเรื่องเพื่อ

สถาปนาท่านทั้งสองเป็นนักบุญ มี 5 ภาษา

 https: / /www.facebook.com/Papa 

GiovanniPaoloIIpaginaufficiale

 ทวิตเตอร์ที่มีอยู่ 5 ภาษา

 https://twitter.com/santowojtyla

 ช่องยูทูปเกี่ยวกับการเดินเรื่องสถาปนาเป็น

นักบุญ

 ht tps : / /www.youtube .com/user /

adminkarol  

 Portal: www.karol-wojtyla.org

 แหล่งข่าวล่าสุดนี้ทำาขึ้นใน ค.ศ. 2011 ตอน 

ที่มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 

2 เป็นบุญราศี  จะมีข้อมูลขั้นตอนต่างๆ ที่ทำาให้เรา

ทราบและยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งมีข้อมูลเป็นภาษา

อิตาเลียน อังกฤษ  ฝรั่งเศส  สเปน  โปรตุเกส  โปแลนด์  

และโรมาเนีย  

 โครงการคู่ขนาน #2popesaints เกิดขึ้น

จากความร่วมมือกับนิสิตภาควิชาสื่อสารมวลชนของ

มหาวิทยาลัย LUMSA ของโรม ที่ทำาเป็นเครือข่าย 

เพ่ือเยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงชีวิต คำาสอน และประจักษ์- 

พยานแห่งความเชื่อของพระสันตะปาปานักบุญ 

ท้ังสองพระองค์ เฟซบุ๊คจะมีช่ือท่ีเรียกว่า 2popesaints,  

ทวิตเตอร์ชื่อว่า @2popesaints อินสตาแกรมชื่อว่า 

#2popesaints และยูทูปชื่อว่า 2popesaints  ช่อง 

เหล่านี้จะสับเปลี่ยนกันรายงานข่าวสดเกี่ยวกับพระสัน- 

ตะปาปาทั้งสองพระองค์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษา- 

ยน จนกระทั่งถึงวันสถาปนาเป็นนักบุญ  

 สำาหรับทาง Google+  จะติดตามข่าวย่อไป 

ทุกวันในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันสถาปนาแต่งตั้งเป็น 

นักบุญ  จะมีรหัส QR เพื่อความรวดเร็วในการต่อ 

อินเทอร์เน็ต 2popesaints.org.  ส่วนรายการ ‘Rome 

connecting to the World’ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง 

ผู้ที่เดิทางมายังโรมกับเยาวชนในกรุงโรมจะแจ้งให้

ทรางถึงสถานที่สำาคัญๆ พร้อมกับประวัติของสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23  กับสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โดยสื่อผ่านเฟซบุ๊ค 

 วันที่ 22 เมษายน ในมหาวิหารนักบุญ

ยอห์น ลาเตรัน พระคาร์ดินัลอาโกสตีโน วัลลีนี จะเป็น

ประธานการประชุมกับเยาวชนพร้อมกับผู้ท่ีทำาหน้าท่ี

รวบรวมหลักฐานเพื่อสถาปนาพระสันตะปาปาทั้งสอง

เป็นนักบุญ  

 เช่นเดียวกันสังฆมณฑลแบร์กาโมจะถวาย

ความจงรักภักดีต่อพระสันตะปาปาด้วยกิจกรรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับความรักเมตตา  การพัฒนามนุษย์  และ

ความเอื้ออาทรระหว่างกันที่มีผลกระทบต่อการดำาเนิน

ชีวิตประจำาวัน  มีโครงการช่วยเหลือเฮติ เพื่อช่วยเหลือ

เด็กสำาหรับการศึกษา 3 ปีที่โรงเรียนยอห์น ที่ 23  มี

การเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้บริจาคเงินส่วนตัว 1 เดือนของ 

การทำางานเพื่อตั้งเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือ  เงินถุงทาน 

ที่เก็บได้ในวันที่ 27 เมษายน จะถูกนำาไปช่วยเหลือ

ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ  ส่วน

วันที่ 12 เมษายน อันเป็นวันรำาลึกถึงวันออกพระ 

สมณสาส์น Pacem in Terris จะมีการเชื้อเชิญบรรดา

ทุตานุทูตจากประเทศต่างๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ที่ 23 เคยทำาหน้าที่พระสมณทูต (บัลกาเรีย  

ตุรกี  กรีก  และฝรั่งเศส)  รวมถึง Jacques Delors 

ซึ่งเป็นอดีตประธานของสหภาพยุโรปให้มาร่วมพิธี

ด้วย

 คุณพ่อเฟรเดริโก ลอมบาร์ดี กล่าวว่า “หาก

จัตุรัสนักบุญเปโตรไม่มีท่ีนั่งและผู้คนเลยล้นไปถึง

แม่น้ำาไทเบอร์ ผู้คนน่าจะอยู่ที่จำานวน 2 แสน ถึง 2 

แสนห้าหมื่นคน น่าจะประมาณนั้น”

 พิธีมิสซาวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานในพิธี แต่

คาดหวังว่าสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเน

ดิกต์ ที่ 16 จะทรงเข้าร่วมในพิธีด้วยอย่างแน่นอน 

ในการให้สัมภาษณ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เล่าถึงพระองค์ท่านว่าเป็นดั่งสถาบัน ทรงมีพละกำาลัง

เข้าร่วมส่วนในชีวิตของพระศาสนจักร ไม่ต้องสงสัยเลย 

เราเชิญพระองค์ท่านด้วย แต่ยังมีเวลาอีก 1 เดือน เรา

คงได้เห็นพระองค์หากทรงตัดสินพระทัยเสด็จมาร่วม

ในพิธี

 แถวหน้าที่นั่งตรงกลาง จะมีสุภาพสตรี 2 ท่าน 

ผู้ได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย์ 

โดยเสนอวิงวอนผ่านทางสมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2 จากประเทศคอสตาริก้า คือ 

นางฟลอริเบ็ธ โมรา ดิอาซ และจากประเทศฝรั่งเศส 

คือซิสเตอร์มารีย์ ซิมง-ปิแอร์

 คำานำาหน้าที่ เราเคยเรียกว่าบุญราศียอห์น 

ปอล ที่ 2 ก็จะเปลี่ยนเป็นคำาว่า “นักบุญ” แทน ดังนั้น  

ณ หลุมฝังพระศพท่าน ก็จะมีการทำาใหม่เพื่อเฉลิมฉลอง 

การครั้งนี้ด้วย

 ส่วนต่างๆ ของพิธีจะเริ่ม 1 วันก่อนวันจริง 

ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน เวลา 09.00 น. วัดในกรุงโรม 

11 วัด จะเปิดเพื่อต้อนรับผู้มาขอรับศีลอภัยบาป ยิ่ง

กว่านั้นหนังสือพระประวัติและผลงานของท่านนักบุญ

ขนาดพกพาแจกจ่ายแก่ผู้ที่ต้องการโดยพิมพ์เป็นภาษา

ต่างๆ หลายภาษา

 มงซินญอร์วาลเตอร์ อินเซโร ผู้อำานวยการ

สื่อมวลชน ผู้ช่วยพระสังฆราชแห่งกรุงโรม กล่าวว่า 

“พระศาสนจักรมิได้แต่งตั้งนักบุญ สิ่งที่พระศาสนจักร

ทำาคือตระหนักว่าพระสันตะปาปาองค์สำาคัญทั้งสอง 

คือยอห์น ปอล ที่ 2 และยอห์น ที่ 23 ทรงมีชีวิต

นักบุญแล้ว”

 นับจากนี้ไม่ถึง 1 เดือน ทางสำานักวาติกันได้

เปิดเว็บไซต์ใหม่เกี่ยวกับงานสถาปนานักบุญใหม่คือ 

www.2papisanti.org

 ยังมีทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค ยูทูป และอินสตา- 

แกรม พร้อมสำาหรับวันสำาคัญนี้  ยังเตรียมแอพพลิเกชั่น 

โทรศัพท์ ชื่อ “ซันโต ซูบิโต” (Santo Subito) ผู้ที่ใช้

สามารถเข้าชมข่าวล่าสุดของการสถาปนานักบุญใหม่

ครั้งนี้

 ในวันจันทร์ที่ 28 พิธีมิสซาจะจัดขึ้น ณ จัตุรัส

นักบุญเปโตร เวลา 10.00 น. ผู้เป็นประธานในพิธี

คือพระคาร์ดินัลอันเยโล โดมาตรี พระอัครสงฆ์แห่ง 

มหาวิหารนักบุญเปโตร

คุณพ่อเฟรเดริโก ลอมบาร์ดี 
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แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครสมณทูต

วาติกันประจำาประเทศไทย ได้จัดพิธีบูชาขอบพระ- 

คุณถวายแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 

2014 ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้ โดยพระอัคร- 

สังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธาน

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็น

ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม 

เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย พระ-

อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ร่วมกับบรรดา

พระสังฆราช พระสังฆราชจากสหพันธ์สภาพระสังฆ- 

ราชแห่งเอเชีย (FABC) โดยมีพระสงฆ์ และสัตบุรุษ 

มาร่วมพิธีจำานวนมาก 

พระคุณเจ้าจำาเนียร เทศน์ให้ข้อคิดว่า “การที่

พวกเรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า

สำาหรับพระสันตะปาปาของเรา เราก็จะเป็นน้ำาหนึ่งใจ 

เดียวกัน วอนขอให้พระองค์ได้ทำาหน้าที่ดีที่สุดในการนำา 

ประชากรของพระองค์และประชากรโลกให้ไปถึง 

ที่หมายโดยปลอดภัย สิ่งที่เราได้เห็นในสื่อต่างๆ และ

บทรำาพึงของพระองค์ทุกๆ วัน ทำาให้เราอบอุ่นใจว่า 

พระสันตะปาปาอยู่ใกล้เราและจะทรงช่วยเหลือเราด้วย

คำาภาวนาของพระองค์ และพระองค์ตรัสว่า ช่วยภาวนา

ให้พ่อด้วย ประโยคนี้ทำาให้ทุกคนได้เข้าใจว่า พระองค์

นั้นเป็นผู้ที่สุภาพถ่อมตน”

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม ได้กล่าว

ปราศรัยแก่พี่น้องสัตบุรุษ โดยมงซินญอร์วิษณุ ธัญญ- 

อนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้แปล 

“ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีครบ 1 ปี

แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระ-

สันตะบิดรของเรา

ขอขอบคุณจากใจจริงแก่สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่าง

สมเกียรติ

ขอขอบคุณ เจ้าอาวาสและสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์

ในการเตรียมงานวันนี้ โดยเฉพาะคณะนักขับร้อง ที่

ทำาให้พิธีกรรมดำาเนินไปอย่างสง่า สวยงาม พร้อมกับ

บทเพลงที่มีความหมาย

นับตั้งแต่การเลือกผู้สืบตำาแหน่งอัครสาวก 

เปโตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2013 สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสได้ประกาศความชื่นชมยินดีแห่งความเชื่อ

แบบไม่หยุดหย่อน ความชื่นชมยินดีของผู้ที่ถูกช่วยให้

รอดในความรักของพระเจ้า ของผู้ที่ได้รับการอภัยจาก

บาปทั้งมวลด้วยความรักนิรันดรของพระเจ้า ซึ่งสัมผัส

ได้ในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ โดย 

ทั้งวาจาและแบบอย่างการปฏิบัติของสมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส ซึ่งพวกเราประทับใจ  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศ

ข่าวดีของพระเจ้าในโลกปัจจุบัน นั่นคือ ข่าวดีแห่งความ

รักความเมตตาของพระเจ้า อันหาขอบเขตมิได้ พระเจ้า

พระบิดาของทุกคนทั้งคนรวยและคนจนเท่าเทียม 

กัน ทั้งผู้ที่มีความเชื่อและไม่มีความเชื่อ พระเจ้าทรงเรียก

มนุษยชาติทุกคน ทั้งหญิงและชาย เพื่อไปสู่ความสุข

ที่แท้จริง พระเจ้าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยที่ต้องการให้กำาลัง

ใจพวกเรา เราต้องมีความพยายามหยิบยื่นความหวัง 

ของเราไปให้ผู้อื่น 

เพียงระยะเวลาส้ันๆ แห่งการเป็นพระสันตะปาปา

พระองค์ในฐานะผู้นำา ฐานะผู้อภิบาลสูงสุด ประสบความ

สำาเร็จที่ได้เป็นแรงบันดาลใจ แรงผลักดันในเชิงบวกและ 

สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนพลังใหม่ให้แก่พระศาสนจักร พระ- 

องค์ทรงขอร้องครั้งแล้วครั้งเล่าให้พวกเราต้องออกจาก

ตัวเองไปสู่คนยากจนที่สุด คนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่อยู่ 

ชายขอบสังคม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมุ่งมั่น 

อุทิศพระองค์เพื่อสร้างพระศาสนจักรนี้ให้เรียบง่ายและ

เพื่อคนยากจน

พระสันตะปาปาทรงมีพระดำารัสเพื่อเราแต่ละ

คนดังนี้ 

แด่พระสังฆราชและพระสงฆ์ พระสันตะปาปา

เตือนใจว่าอำานาจในพระศาสนจักรนั้นไม่ใช่เพื่อเกียรติ

ของตนเอง หรือเพื่อสิทธิพิเศษแต่เพื่อการรับใช้ รับใช้ 

ฝูงแกะของพระเจ้าที่ถูกมอบให้พวกเขาดูแล พระสันตะ- 

ปาปาต้องการนายชุมพาบาลผู้ท่ีได้กลิ่นแกะของตนเอง 

พระองค์ทรงย้ำาความสำาคัญของการเสียสละตนเอง เพื่อ

สังฆบริการ กล้าหาญจนกระทั่งตาย ใจกว้างที่จะมอบ

ชีวิตตนเอง ทุ่มชีวิตสุดตัวแก่ลูกแกะ

ในการเทศน์สอน นายชุมพาบาลควรยึดมั่น 

คำาสอนของพระศาสนจักร ไม่ใช่เพื่อจะวัดความกว้าง

ยาวของโลกว่ายังบรรจุความจริงได้เท่าไร แต่ว่าความ

น่าพิศวงของโลกนี้ ที่ชื่นชมยินดีไปด้วยความงดงาม

แห่งความรักและเสรีภาพของการประกาศพระวรสาร

แด่บรรดาสัตบุรุษ พระสันตะปาปาทรงให้กำาลัง

ใจ เอาใจช่วยสัตบุรุษให้เป็นผู้ประกาศที่ดี ด้วยความ

กล้าหาญ อยากให้พบปะประชาชนในทุกสถานการณ์

ในการประกาศพระวรสาร โดยเฉพาะในเขตที่ห่างไกล

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารต้องถูกหยิบยกขึ้นมา

เสมอในความสำานึกรู้คุณที่เป็นพระหรรษทาน ซึ่งเรา 

ต้องวิงวอนอย่างไม่หยุดหย่อน (EG 13) พระสันตะ- 

ปาปาทรงให้กำาลังใจเรา ฟื้นฟูชีวิตการอุทิศตนในการ

ประกาศพระวรสารของพระคริสต์ ด้วยความเที่ยงตรง

และความยินดี 

ในบริบทนี้พระองค์ทรงเชิญชวนเรา ยืนยัน

ความเชื่อด้วยกิจการดีงาม “ความเชื่อที่ไม่เกิดผล ถ้า

ทำางานแบบไม่มีความเชื่อ” ในบทเทศน์เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ จดหมายของนักบุญยากอบ  บทที่ 2 ข้อ 

14-24 การยอมรับความเชื่อปราศจากการเป็นพยาน 

จะทำาให้คุณค่าพระวรสารลดลงไปเป็นแค่คำาพูดธรรมดา

เท่านั้น

การมีความเชื่อนั้นไม่ใช่การมีความรู้เท่านั้น 

ต้องเป็นการรับสารจากพระเจ้าท่ีนำามาโดยพระคริสตเจ้า 

ต้องเป็นการสวมกอดพระคริสต์ผู้ทรงชีวิต นี่คือสิ่งที่

พระสันตะปาปาทรงปรารถนา

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ เพื่อเตือนใจพวกท่าน 

กล่าวคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงขอร้องให้

พวกเราสวดภาวนา เพื่อความสำาเร็จของการประชุม

สมัชชาพิเศษของบรรดาพระสังฆราชที่กำาลังจะมาถึงใน

เดือนตุลาคมนี้ ในหัวข้อ “ความท้าทาย การอภิบาลแก่

ชีวิตครอบครัวในบริบทแห่งการประกาศข่าวดี”

การประชุมสมัชชานี้ จะนำาไปสู่ภาคปฏิบัติจริง

ในคำาสอนของพระศาสนจักร เรื่องชีวิตคู่ ชีวิตสมรส 

และรวมไปถึงปัญหาอื่นๆ เช่น การหย่าร้าง การแต่งงาน

แบบจดทะเบียนฝ่ายบ้านเมือง และการรับศีลมหาสนิท 

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องนำามาอธิบายในภาคปฏิบัติให้

ชัดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาของพระ

ศาสนจักรในปัจจุบัน 

ข้าพเจ้าขอคำาภาวนาจากพวกท่าน เพื่อพระ

สันตะปาปา ขอพระเจ้าโปรดอวยพรพระสันตะปาปา

ด้วยอำานาจของพระจิตเจ้า เปี่ยมไปด้วยปรีชาญาณและ

สุขภาพที่ดี เพื่อว่าพระองค์จะได้ประสบผลในภารกิจที่ 

หนักเช่นน้ีในฐานะนายชุมพาบาลสูงสุดแห่งพระศาสนจักร

สากล และขอพระองค์เป็นผู้นำามนุษยชาติไปสู่หนทาง

แห่งสันติสุข ความยุติธรรม และความสุข” 
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ตอนที่ 15

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปา

ของโลกปัจจุบันที่แท้จริง!
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงคุกเข่าแก้บาป 

ก่อนจะไปทรงโปรดศีลอภัยบาปแก่สัตบุรุษ วันที่ 28 

มีนาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) 

l วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส ทรงมีกำาหนดโปรดศีลอภัยบาปแก่สัตบุรุษ

ในมหาวิหารนักบุญเปโตร แต่ขณะที่ทรงเดินไปยังตู้ฟัง

แก้บาปพระองค์กลับทรงเดินย้อนไปยังคุณพ่อที่น่ังฟัง

แก้บาปในตู้ฟังแก้บาปอีกด้านหนึ่ง และทรงคุกเข่าลง

สารภาพบาป

l การโปรดศีลอภัยบาปครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นรณรงค์

โครงการ “24 ชั่วโมงเพื่อองค์พระเจ้า”  ซึ่งมีกำาหนด 

ให้คุณพ่อตามวัดต่างๆ เปิดประตูวัดและบ้านของคุณพ่อ

เพื่อต้อนรับผู้มาขอรับศีลอภัยบาปได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเร่ิมต้นการรณรงค์โครงการน้ี แต่สมณสภา

เพื่อการประกาศพระวรสารครั้งใหม่หวังว่าจะกลายเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไป

l สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมอบแบบอย่างแก่

คาทอลิกทั่วโลก เมื่อพระองค์ทรงเดินไปยังที่แก้บาป 

และทรงสารภาพบาปกับพระสงฆ์ต่อหน้าผู้คนใน 

มหาวิหาร ด้วยพระอิริยาบถเล็กๆ แต่ทรงพลังมหาศาล 

นี้ พระองค์ทรงเริ่มต้นรณรงค์ช่วง “แด่พระเจ้าตลอด 

24 ชั่วโมง” เป็นการเริ่มต้นสำาหรับจะดำาเนินต่อเนื่องไป

ทั่วโลก

l ช่วงหนึ่งของบทเทศน์ พระสันตะ- 

ปาปาทรงเน้นว่า การกลับใจมิใช่ทำาเฉพาะ

เทศกาลมหาพรต แต่เป็นการกระทำา 

ต่อเน่ืองตลอดท้ังชีวิตท่ีจะหันเหชีวิต

ออกจากบาป พระองค์จึงตรัสถึงสาระ

สำาคัญ 2 ประการ ที่เป็น “แก่นแท้แห่ง 

ชีวิตคริสตชน” ในช่วงเวลาท่ีต้องกลับใจ

นี้ สาระประการแรก คือ การทบทวน

ปรับปรุงตนเอง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

  “ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าในสิ่งท่ี

เขาเป็นเกินกว่าคุณค่าในสิ่งที่เขามี จง

ปักตาไปยังแก่นแท้ นี่คือความแตกต่าง

ระหว่างชีวิตที่ถูกทำาให้ผิดรูปผิดแบบ

จากบาป กับชีวิตที่เปล่งประจักษ์ออก

มาด้วยพระหรรษทาน  จากดวงใจของ

ผู้ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ตาม 

รูปแบบขององค์พระเจ้า ก็จะกลับเป็น 

ผู้มีความประพฤติดีทุกด้าน”

l สาระประการที่ 2 สมเด็จพระ

สันตะปาปาทรงเสริมว่า คือที่จะเก็บ

รักษามั่นคงความรักไว้เพื่อพระคริสต

เจ้า  พระองค์ตรัสว่าความรักของพระ

เยซูเจ้าไม่มีวันสูญสิ้น เพราะเป็นความรักที่มาจากองค์

พระผู้เป็นเจ้าเองและสามารถยกบาปทั้งปวงออกไป 

มอบการเริ่มต้นใหม่ให้แก่มนุษย์ได้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 “พระบิดาของเราไม่ทรงเคยเบื่อหน่ายที่จะ

รัก และพระเนตรของพระองค์ก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยที่ 

จะทอดพระเนตรไปท่ีถนนหน้าบ้านเพื่อรอลูกของ

พระองค์ซึ่งจากไปและหลงทาง และได้กลับมา เรา

สามารถพูดถึงเรื่องความหวังในพระเจ้าได้ พระบิดาของ 

เราทรงรอเราอยู่เสมอ  พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเปิดประตู 

รอไว้ พระองค์ทรงอยู่คอยท่าเราด้วย”

l หลังจากบทเทศน์ของพระองค์จบลง พระสันตะปาปา

ทรงปลดเสื้อคลุมสีม่วงออก ทรงเดินจากพระแท่นไปที่ 

ฟังแก้บาปทางด้านซ้ายของมหาวิหารแต่ก่อนท่ีพระองค์

จะทรงเดินไปนั่งยังที่ฟังแก้บาป พระองค์กลับเดินย้อน 

ไปยังพระสงฆ์ที่ฟังแก้บาปอีกตู้หนึ่ง ทรงคุกเข่าลงสาร- 

ภาพบาป ขบวนกำาหนดการที่เหลือจึงชะงักไปราว 10 

นาที

l เมื่อทรงรับศีลอภัยบาปเสร็จแล้ว พระองค์จึงเสด็จมา 

นั่งในตู้ฟังแก้บาปที่จัดไว้และโปรดศีลอภัยบาปแก่

สัตบุรุษที่มาแก้บาปกับพระองค์ ที่จริงแถวที่คนยืนรอจะ

แก้บาปกับพระองค์ยาวมาก เพราะทุกคนหาโอกาสที่จะ

ได้แก้บาปกับพระสันตะปาปา
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บทอธิษฐานภาวนา

เลยไปกว่าที่เห็น
ทุกวันนี้การจะเชื่อแค่สิ่งที่เห็นไม่ได้แล้ว
ถึงจะเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ก็เถอะ
เพราะสิ่งที่ปรากฏแก่ตาเป็นแค่เสี้ยวนิดของทั้งหมด
แต่ละเสี้ยวยังมีการปรุงแต่งมีการชงให้ดูดี
พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนร้อยแปดพันเก้า
กระทั่งเห็นก็แทบจะเทใจให้แล้ว
แต่พอเจาะลึกเข้าบึ้งลึกเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ก็ต้องผิดหวังต้องเสียความรู้สึกครั้งแล้วครั้งเล่า
แค่รูปร่างหน้าตาก็มีสิทธิถูกหลอก
ที่เห็นกันจะจะใช่ว่าจะเป็นของจริงของแท้ก็หาไม่
ถึงร่องรอยมีดหมอจะถูกกลบเกลื่อนด้วยเครื่องสำาอาง
พอดูให้ใกล้ใช้เวลาด้วยกันนานสักหน่อย
ของแท้ของเทียมก็ปรากฏให้เห็นได้ไม่ยาก
ส่วนที่ส่งภาพกันมาทางเครื่องมือสื่อสาร
ก็อย่าเพิ่งหลงดีใจรีบเทใจให้เร็วนัก
เทคโนโลยีแต่งหน้าแต่งตาทำาได้ทุกอย่าง
แก่เป็นวัยรุ่นขี้เหล่เป็นหล่อเป็นสวยอ้วนเป็นผอมหัวล้านเป็นผมดก
หน้าตานางแบบที่ติดหราตามป้ายโฆษณาใหญ่ให้ระเกะระกะถนน
ใช่ว่าจะหน้าจริงหุ่นแท้เสมอไปก็หาไม่
แต่ละใบหน้าผ่านเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วทั้งสิ้น
เน้นสีแสงเน้นเงาเน้นความนวลเน้นได้ทุกจุดบนใบหน้า
เห็นแล้วพาฉงนคนอะไรหน้าสวยหน้าหล่อได้อย่างไร้ที่ติ
น่าจะเป็นนางฟ้านายเทพมากกว่าเป็นมนุษย์ปุถุชน
ใครคบใครควงคงต้องเหนื่อยเอาการ
ขนาดคบคนด้วยกันยังเหนื่อยแทบใจขาด
นอกจากหน้าตาคนแล้วยังมีเรื่องการข้อมูลข่าวสาร
เดี๋ยวนี้อ่านข้อมูลหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวโทรทัศน์ยังต้องเผื่อใจ
แต่ละข้อมูลมีการชงมีการกลั่นกรองไม่ใช่เพื่อให้ถูกต้องตามความจริง
แต่เพื่อให้เข้าทางผู้ให้บริการผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย
เป้าหมายข้อมูลข่าวสารจึงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ผู้บริโภค
แต่โน้มน้าวชักนำาหลอกล่อให้ผู้บริโภคคล้อยตาม
เหมือนการละเล่นของเด็กๆ ที่แต่ละข้างตั้งใจชนะ
หาคนเก่งดึงคนชำานาญการเข้าข้างไว้ให้มาก
เอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามด้วยจำานวนคนไว้ก่อน
หากมีกรรมการก็ต้องรีบซื้อใจไว้ประกันชัยชนะ
เอาไปเอามาทุกอย่างกลายเป็นการเมืองไปโดยปริยาย
แต่ละฝ่ายตั้งหน้าตั้งตา “เล่น” การเมืองแบบเทหมดตัก
ที่เฝ้าย้ำาพูดยืนยันว่าเพื่อประชาธิปไตย
แท้จริงแล้วก็เพื่อชัยชนะฝ่ายตนเป็นหลัก
ใครหลงเชื่อใครผลีผลามฟันธงต้องพากันผิดหวัง
เพราะแต่ละประเด็นที่ชูกันขึ้นมาเป็นแค่เสี้ยวแห่งความจริงทั้งหมด
แม้จะอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่มีวางแผงก็ยังไม่แน่
แม้จะดูข้อมูลโทรทัศน์ทุกช่องก็ยังต้องคิดให้หนัก
แม้ฟังการปราศรัยการสัมภาษณ์แบบ “อมพระพูด” ก็ยังต้องฟังหูไว้หู
ล้วนตอกย้ำาสัจธรรมที่ว่าสิ่งตาเห็นหูได้ยิน
ใช่จะเป็นความจริงทั้งครบทั้งเสมอไปก็หาไม่
จึงต้องมีความเชื่อเข้าเสริมจึงจะดำาเนินชีวิตหนักแน่นได้
ความเชื่อที่ทำาให้เห็นมากกว่าที่สายตามอง
ความเชื่อที่ทำาให้ได้ยินมากกว่าที่หูได้ยิน
ความเชื่อที่ทำาให้เห็นได้ด้วยใจทำาให้ได้ยินได้ด้วยจิตสำานึก
ทว่าต้องเป็นความเชื่อที่มากที่แข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่
เปลวไฟแค่เล็กน้อยเมื่อต้องลมพายุพัดก็ดับมอดโดยเร็ว
แต่หากเป็นกองไฟใหญ่ลมพายุมีแต่จะพัดให้กระพือ
ฉันใดก็ฉันนั้น
ความเชื่อเล็กน้อยก็หมดสิ้นไปกับปัญหาที่ถาถม

ในขณะที่ความเชื่อยิ่งใหญ่ยิ่งถูกปัญหาถาถมยิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

 

 

 

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ความผิดพลาดระหว่างทาง
“เราบอกความจริงกับท่านว่า ก่อนไก่ขัน 

ท่านจะบอกว่า ไม่รู้จักเราถึงสามครั้ง” (ยอห์น 13:38)

เมื่อปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับกลุ่มนักบวช

จากลาตินอเมริกา พระสันตะปาปาตรัสถึงสิ่งที่ให้กำาลังใจแก่นักบวชเหล่านี้ว่า 

“พระศาสนจักรต้องพยายามกระทำาอะไรสักอย่างหนึ่งในที่ซึ่งมีเสียงเรียกร้อง 

ให้ช่วยเหลือ” เราทุกคนเคยผิดพลาด แต่เราก็สามารถใช้เป็นบทเรียนแล้ว

ทำางานต่อไป พระสันตะปาปาทรงปรารถนาให้พระศาสนจักรผิดพลาดในขณะ

ที่กำาลังกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แทนที่จะปิดตัวเองจากโลกภายนอก

มีเกมหนึ่งที่นักเทศน์นิยมนำาเอามาเล่นกับผู้ที่มาฟังเทศน์ เกมที่ว่านี้ 

ก็คือ หากพวกเขาอยู่ในคณะกรรมการที่สัมผัสผู้ที่จะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า 

และคณะกรรมการไม่เลือกผู้ใดนอกจาก “ยูดาส” เขาเป็นผู้ที่มีท่าทางน่าไว้

วางใจ แต่ผู้แสดงเป็นพระเยซูเจ้าก็เลือกสาวก เขาเลือกทุกคนรวมทั้งยูดาส 

ความแตกต่างระหว่างคนอื่นกับยูดาสก็คือ หัวใจของพวกเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้อง 

เปโตรผู้นำาของบรรดาสาวกดูเหมือนจะเป็นผู้ที่พูดก่อนแล้วคิดภายหลัง เปโตร 

กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสละชีวิตเพื่อพระองค์” พระเยซูเจ้าทรงรู้จักเปโตรดี เรา

อาจวาดภาพพระองค์ทรงถอนหายใจ ในขณะที่พระองค์ตรัสตามคำาพูดของ 

เปโตรแล้วก็ทรงถอนหายใจ นักบุญมัทธิว มาระโก และลูกา ต่างกล่าวในพระ

วรสารของพวกท่านว่า หลังจากที่เปโตรปฏิเสธพระองค์แล้ว หัวใจของท่าน

เกือบสลาย แล้วท่านก็กลับใจ เช็ดน้ำาตาด้วยความเสียใจ ต่อมาเปโตรได้กระทำา

ตามที่ท่านสัญญาไว้กับพระอาจารย์ของท่าน ท่านสิ้นชีวิตเพื่อความเชื่อในพระ

เยซูเจ้า 

การกลัวกระทำาผิดพลาด อาจเป็นเหตุให้เราไม่ทำาอะไรเลย จิตตารมณ์

ของพระเจ้าคือความกล้าหาญ หากเรากล้าประกาศความเชื่อของเรา แม้เรา

จะผิดพลาดไปบ้าง แต่เราก็ได้รับบทเรียนจากความผิดพลาดนี้ ซึ่งก็เป็นการ

แสดงว่า เรายังมีชีวิตอยู่

 

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า อาศัยนิทานเปรียบเทียบที่พระองค์ทรงนำามาสอน

ลูก ทรงสอนให้ลูกไม่ต้องหวาดกลัว แต่ให้กล้าผจญภัยในการปฏิบัติตาม

ความเชื่อของลูก หากลูกขาดความเฉลียวฉลาดและความสุขุมรอบคอบ โปรด

ทรงสอนลูก อาศัยความผิดพลาดของลูก และขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือ

ลูกให้เป็นประจักษ์พยานของพระองค์ ด้วยความเชื่อมั่นในพระองค์มากยิ่งขึ้น

ด้วยเทอญ อาแมน
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ประจำาปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 18 จำานวน   12 

คน (สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 คน และสังกัด

สังฆมณฑลราชบุรี 2 คน) โดยมีพระสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการ 

คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 

สภาพระสังฆราชฯ และประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็น

ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบวุฒิบัตร  

คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำานวยการศูนย์ เป็น 

ผู้กล่าวรายงาน และอ่านรายนามนักศึกษาที่รับวุฒิบัตร

ในวันนี้ ท่ามกลางพระสงฆ์  นักบวช  พ่อแม่  พี่น้อง   

ศิษย์เก่ามาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 300 คน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014 ที่ศูนย์คำาสอน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 ในระหว่างพิธีมีพิธีแต่งตั้งเป็นครูคำาสอนอย่าง

เป็นทางการและมอบกางเขนเป็นที่ระลึก พระคุณเจ้าวีระ 

อาภรณ์รัตน์ ได้ให้ข้อคิดว่า “ขอให้นักศึกษาทุกคน

ติดตามพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อดังเช่นอับราฮัม ที่

พระเจ้าทรงเรียกให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน 

ขอนักศึกษาอย่ากลัวเลย เพราะพระเจ้าจะทรงอยู่เคียง

ข้างเราแต่ละคน สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสได้ตรัส

ให้โอวาทเตือนใจครูคำาสอนในงานชุมนุมครูคำาสอน

นานาชาติที่ผ่านมาว่า ให้เราออกไปประกาศข่าวดี อย่า

ปิดตัวอยู่ แต่ขอให้พวกเราทุกคนนำาข่าวดีไปยังผู้ที่อยู่

ชายขอบของสังคม” พิธีการต่างๆ จบลงด้วยพิธีการ 

ส่งนักศึกษาออกไปประกาศข่าวดี 

 อนึ่ง ศูนย์คำาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม 

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 / ค.ศ. 1980 เพื่อส่งเสริม

ฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษา

ด้านคริสตศาสนธรรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี  หรือ 4 ภาค

การศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับ

การอบรมในสถาบันแห่งน้ีทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี และจากสถาบันนักบวช ซึ่งนอกจากผู้รับ

การอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว 

พวกเขาจะได้ฝึกดำาเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นเป็นหมู่

คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการ

สัมผัสชีวิตผู้แพร่ธรรม การจัดกิจกรรมกับเด็กๆ และ

เยาวชน การจัดค่ายคำาสอน การทัศนศึกษา การแบ่งปัน

พระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ ตามโอกาส

ที่เหมาะสมด้วย ปัจจุบัน (ค.ศ. 2014)  มีนักศึกษาจบ

การศึกษาแล้วจำานวน 18 รุ่น จำานวน 265 คน   

 ในโอกาสน้ีขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่โปรด

ให้มีกระแสเรียกการเป็นครูคำาสอนและมีนักศึกษา 

ที่กำาลังเตรียมตัวเป็นครูคำาสอนเพิ่มขึ้น เพื่อทำางานแพร่-

ธรรมในพระศาสนจักร และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ 

ที่สนับสนุนงานคำาสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุก

ท่านด้วย

พิธีมอบวุฒิบัตร (ต่อจากหน้า 2) พลมารีย ์(ต่อจากหน้า 2)

ประจำาปีที่สำาคัญของคณะพลมารีย์ ซึ่งจะจัดให้ตรงกับ

วันที่ 25 มีนาคม ที่ตรงกับวันฉลองแม่พระรับสาร ถ้า

จัดในวันดังกล่าวไม่ได้ สามารถจะเลื่อนในวันที่ใกล้เคียง

ได้ คำาว่าอาชีแอส มาจากภาษาละติน ซึ่งแปลว่ากองทัพ

ที่เรียงรายเป็นขบวนรบ ที่แต่ละสภาจะนำาสมาชิกมา

ชุมนุมกัน เพื่อรื้อฟื้นความภักดีต่อพระนางมารีอา พระ

ราชินีของคณะพลมารีย์ เพื่อรับกำาลังและพระพรจาก

พระนาง เพื่อต่อสู้กับปีศาจในปีต่อไป พิธีอาชีแอสจะ

เน้นในสมาชิกทั้งประจำาการ และสนับสนุน มาร่วมใน

พิธี เจตจำานงสำาคัญของคณะพลมารีย์ คือ ทำางานเป็น

หนึ่งเดียวและขึ้นอยู่กับพระนางมารีอา ในวัดที่มีพิธีอา-

ชีแอส สมาชิกพลมารีย์จะประชุมพร้อมกัน โดยเริ่มพิธี

ด้วยการร้องเพลง แล้วสวดบทเปิดประชุมของพลมารีย์

รวมทั้งสวดสายประคำาอีกหนึ่งสาย พระสงฆ์องค์หนึ่งจะ

อธิบายความหมายการถวายตัวแด่พระมารดา แล้วเริ่ม

ขบวนแห่ไปยังพระรูปของพระนางมารีอาแจกจ่ายพระ

หรรษทาน แล้วสมาชิกทีละคู่จะหยุดที่หน้าพระรูป แล้ว

เอามือจับด้ามแว็กซีลุม(เครื่องหมายประจำาคณะพล- 

มารีย์) แล้วเปล่งวาจาเป็นคำาถวายตัวของแต่ละคนว่า 

“ข้าแต่พระราชินี และพระมารดาของลูก ลูกเป็นของพระ

แม่ทั้งสิ้น และสรรพสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกก็เป็นของ

พระแม่ด้วย” แล้วสมาชิกปล่อยมือจากแว๊กซีลุม คำานับ 

แล้วกลับไป ถ้ามีสมาชิกมาก เมื่อการถวายตัวสิ้นสุด

แล้ว พระสงฆ์จะนำาสวดบทถวายตัวแด่พระมารดา ใน

นามของสมาชิกพลมารีย์ทุกคน ครั้นแล้วทุกคนสวดบท 

กาเตนา (บทสายสัมพันธ์) แล้วมีการอวยพรศีลมหาสนิท 

หลงัจากนัน้เปน็การสวดบทปดิประชมุ รอ้งเพลงบทหนึง่ 

เป็นอันเสร็จพิธีอาชีแอส

สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำาปี ค.ศ. 2014

“ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต”

 ผู้สูงวัยเป็นบุคคลท่ีผ่านประสบการณ์และเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย   

โดยเฉพาะครอบครัวไทยที่มีผู้สูงวัยในครอบครัวเป็นหลักในการอบรมบ่มนิสัย และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของ

ทุกคนในครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยตลอดมา

 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นความสำาคัญในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้บรรจุเรื่อง

ของการอภิบาลผู้สูงอายุไว้ในแผนทิศทางงานอภิบาลฯ ฉบับปี ค.ศ. 2010-2015 บทที่ 4  ข้อ 29. ในโลก

ปัจจุบัน อัตราของผู้สูงวัยมีจำานวนเพิ่มขึ้น พระศาสนจักรจึงต้องมีความตระหนักถึงความจำาเป็นในพันธกิจ 

ของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแลพวกเขาเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งให้พวกเขาได้เจริญชีวิตอย่างมีคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีที่แท้จริง เพราะผู้สูงวัยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ฉลาดรอบรู้และยำาเกรงพระเจ้า  เป็นประจักษ์พยานถึง

ข้อความเชื่อซึ่งถ่ายทอดสืบต่อกันมาทั้งในพระศาสนจักรและสังคม เป็นครูผู้ให้บทเรียนชีวิต  นอกจากนั้น

พระศาสนจักรควรเสริมคุณค่า และเปิดโอกาสให้บรรดาผู้สูงวัยหรือเกษียณจากอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญา

ล้ำาค่าของสังคม ให้ได้เข้ามามีบทบาทและร่วมในการประกาศข่าวดีตามศักยภาพ “แต่ละคนได้รับพระคุณ

จากพระเจ้า จงใช้พระคุณนั้นให้เกิดประโยชน์ แก่กันและกันประดุจคนใช้ที่ดีในการจัดการแจกจ่ายพระคุณ

ต่างๆ ของพระเจ้า”  (1ปต 4:10)

 และในแผนทิศทางงานอภิบาลฯ ยังได้เน้นให้สร้างทีมอภิบาลระดับชาติ สังฆมณฑล และระดับวัด 

เพื่อให้ทีมอภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานและบทบาทงานอภิบาลกลุ่มผู้สูงวัยอย่างจริงจังและ

เป็นรูปธรรม สร้างระบบเครือข่ายในการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนทีมงานอภิบาลให้มีความมั่นคง และ

เติบโตทั้งทางด้านจิตวิญญาณและการดำารงชีพ  พร้อมกันนี้ก็เน้นให้แผนงานอภิบาลระดับสังฆมณฑล และ

วัด ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ โดยตอบสนองต่อสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

 พ่อในฐานะผู้ที่รับผิดชอบงานผู้สูงวัย โดยผ่านทาง “คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ” 

ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม จึงขอถือโอกาสใน “วันผู้สูงอายุประจำาปี 2014” นี้ เชิญ

ชวนพี่น้องคริสตชนได้ให้เวลาเป็นพิเศษให้แก่ผู้สูงวัย และโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบิดามารดาหรือบุพการี

ของเรา  ขอให้เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อท่านเป็นพิเศษ ด้วยการให้ความรัก ความเคารพ ให้เวลา

ในการที่จะอยู่เคียงข้างและรับฟังท่าน ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เพียงแต่ในโอกาส  วันผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ขอให้

เป็นทุกๆ วันที่มีโอกาสจะทำาสิ่งที่ดีๆ เหล่านี้  และแม้แต่ผู้สูงวัยทั่วไปในสังคม ก็ขอให้เราทุกคนได้มอบและ

เคารพท่านบนพื้นฐานความเชื่อของเราที่ว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา “ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ปฐก 

1:26)  และทุกจังหวะของชีวิตก็มีความสง่างามและหน้าที่เฉพาะ   พระเจ้าทรงยกย่องผู้สูงอายุอย่างยิ่ง การ

มีชีวิตยืนยาวถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของพระเจ้า (ปฐก 11:10-32) 

 ในเวลาเดียวกัน พ่อต้องถือโอกาสขอบคุณผู้ที่ทำางานเครือข่ายผู้สูงอายุในทุกระดับ ในการช่วยกัน

ทำาให้แผนทิศทางงานอภิบาลที่ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ได้ถูกบรรจุและดำาเนินการ ในระดับต่างๆ   ไม่ว่าจะใน

ระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และในระดับชาติ จนมีความก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นลำาดับ        ขอพระเป็นเจ้าได้ประทาน 

พระพรทั้งแก่ผู้สูงวัยเอง และผู้ที่ทำางานอภิบาลผู้สูงวัยในทุกรูปแบบและทุกเครือข่าย/องค์กร 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย

ผู้ที่ดื่มน้ำาซึ่งเราจะให้นั้น จะไม่กระหายอีก 

น้ำาที่เราจะให้เขา จะกลายเป็นธารน้ำาในตัวเขา 

ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร (ยอห์น 4:14)
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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)

“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)

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเคร่ืองยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

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

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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขัด  กระดมุ  เคร่ืองหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชือกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ศนูยพฒันาบุคลากรอสัสมัชญั
2 อาคารมูลนิธเิซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สขุมุวิท 55 กรุงเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมือง

หองประชมุ-สมัมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทศันูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธตีางๆ

หองพัก... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสขุภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบริการ และเย่ียมชมสถานท่ี กรุณาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

อยาตัดสินเขา
และทานจะไมถูกพระเจาตัดสิน (มัทธิว 7:1)

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

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนญุาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

* เท่ียวธรรมชาติที่ไมซ้ำใคร 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

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

บริการ

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
29 เม.ย. - 6 พ.ค.           - แสวงบุญรัสเซีย-เซนตปเตอรสเบิรก

                (แบบเจาะลึก 8 วัน 7 คืน) เยือนถิ่น
หมีขาว มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
เย่ียมพระศาสนจักรคาทอลิก &
ออรโธดอกซ  นกิายเกาแกของรัสเซีย
และเท่ียวชมสถานท่ีสำคญัๆ
ในประวัตศิาสตรมากมาย
(โดยสายการบินกาตาร แอรเวย
สายการบินระดับ 5 ดาว)

26-28 ก.ค. แสวงบุญเซนตแอนน-ปนงั มาเลเซีย
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 09-4287-9824, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 38 ฉบับท่ี 16-17 ประจำวันท่ี 13-26 เมษายน 2014หนา 10

        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

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

น้ำตาอุดตัน
ไมใช ปญหา อีกตอไป

เทคโนโลยีการผาตัดทอน้ำตาอดุตันผานกลอง
ชวยใหแผลเล็ก เจ็บนอย ฟนตัวเร็ว
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน

อีกไมนาน ภาพที่มีแตรอยยิ้มของสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 จะประดับจัตุรัสนักบุญ
เปโตรอีกครั้ง พระองคทานไดรับการรับรองใหเปน
นักบุญของพระศาสนจักร ทรงเปนแบบอยางของเรา
คาทอลิกท่ัวโลก  ภายใต 26 ปแหงสมณสมัยของ
พระองค เราสามารถมองเหน็ประเดน็หลกัแหงชีวติและ
การดำรงตำแหนงพระสันตะปาปาของพระองค จาก
ตัวอยางเหลานี้

1. ความเปนมนุษย (Humanity)  พระองค
ชืน่ชอบชวีติ ชืน่ชอบศิลปะ ทานรกับทกว ีและบทละคร
ทานเคยเปนนักแสดง และยังเคยเขียนบท  กอนท่ีทาน
จะไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆ จดุเปล่ียนในชีวติของทาน
คอื เม่ือทานทำงานในโรงงานเคมีแหงหนึง่ พระองคตรสั
วา

“ประสบการณของการเปนคนงาน และในเวลา

 “พระสนัตะปาปาผยูิง่ใหญ”
เดียวกันก็เปนสามเณร “ใตดิน” ยังตราตรึงอยูในเรา
เสมอ ในโรงงานแหงน้ัน ขณะท่ีเราทำงานกะละ 8
ชัว่โมง ไมวาจะเปนกลางวนัหรอืกลางคนื เรามักจะเอา
หนังสือบางเลมติดตัวไปดวย เพ่ือนคนงานคนอื่นๆ
ก็รูสึกแปลกใจบาง แตถึงกระน้ันก็ไมถือวานาอัปยศ
แตอยางใด” พระองคทรงเปนพระสนัตะปาปาท่ีทกุคน
รสูกึถงึความใกลชดิ พระองคชอบหัวเราะและพระองค
ไมทรงกลัวโอบกอดเด็กๆ

2. พระองคไมทรงกลัว  พระองคทรงเปนผูที่มี
ความเช่ืออันล้ำลึก ทรงวางพระทัยในพระเปนเจา
พระองคทรงเตรียมตัวในการเปนสงฆในสามเณราลัย
“ใตดิน” ที่พระคารดินัลแหงเมืองคราคูฟไดทรงจัดต้ัง
ขึน้ในสมัยนัน้ เนือ่งจากบรรยากาศท่ีบบีคัน้ พระองคจงึ
ไดรับศีลบวชอยางลับๆ พระองคมักทาทายทุกคนอยู
เสมอมใิหกลวัตอความยากลำบากใดๆ

“อยากลัวเลย” พระองคทรงเนนความสำคัญ
ของมโนธรรมมากกวาความเกลียดชงั พระองคทรงเคย
ตรัสวา สิง่น้ีเปนหนทางท่ีดทีีส่ดุในการตอบโตวตัถุนยิม
พระองคทรงเลอืก “ความเขาใจ” วาเปนหนทางนำไปสู
ประชาธิปไตย

3. พระสันตะปาปา ผูเดินทาง  ทรงเปนทั้งพระ
สันตะปาปาและผูนำของโลกผูไดเดินทางมากที่สุด
พระองคหนึ่งในประวัติศาสตร พระองคไดเสด็จเยี่ยม

129 ประเทศ ไดทรงเดินทางทั้งสิ้น 146 ครั้ง นอก
ประเทศอิตาลี  ในการเดินทางของพระองคทรง
พบปะกับประชาชนมากมายหลากหลายรูปแบบ

การเดินทางคร้ังแรกคือประเทศเม็กซิโก การ
เดนิทางคร้ังสดุทายของพระองคในเดอืนสงิหาคม ค.ศ.
2004  เสดจ็เยือนสักการสถานเมืองลูรด ประเทศฝรัง่เศส
หลังจากน้ัน 8 เดือนพระองคไดสิน้พระชนม

4. พระองคทรงขอโทษ  ในชวงป “ปติมหา-
การุญ” ค.ศ. 2000 ไดทรงขอโทษ สำหรับบาปท้ังมวล
ของพระศาสนจกัร เร่ิมจากชวงสงครามครูเสด การกวาด
ลางลงทัณฑพวกนอกรีต การแบงแยกของพระ
ศาสนจักร การเบียดเบียนชาวยิว การเหยียดสีผิว และ
ความอยุตธิรรมทางสังคม พระองคทรงใหอภัย นายอาลี
อักกา ผพูยายามสังหารพระองค ณ จตัรุสันกับญุเปโตร
ในวันท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ.  1981 อกีดวย

5. นักบุญใครๆ ก็เปนได พระองคไดทรงแตงต้ัง
บรรดานักบุญมากมาย จากหลากหลายวัฒนธรรม
พระองคไดทรงแตงต้ังบุญราศี 1,340 องค และนักบุญ
483 องค  ในบรรดานักบุญท่ีไดรับการแตงต้ังน้ันยังมี
ผูเปนบิดามารดา เชน นักบุญจันนา เบเร็ตตา มีนักบุญ
ที่เปนชนพื้นเมืองดังเชน นักบุญฮวน ดีเอโก  นักบุญ
คาเตรี เทกาวิทา  ยังมีผูมีพระพรพิเศษเปยมลน เชน

(อานตอหนา 11)
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คำาสอน 5 นาท ี(ต่อจากหน้า 10)

คุณพ่อปีโอ   บุญราศีคุณแม่เทเรซา  และบุญราศีสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ด้วย 

 6. เยาวชน พระองค์ได้ทรงเสนอให้มีการ

พบปะของบรรดาเยาวชนทุกๆ 2 หรือ 3 ปี นั่นคือ จุด

เริ่มต้นของงานชุมนุมเยาวชนโลก  งานชุมนุมครั้งแรก 

ได้จัดขึ้นนอกกรุงโรม ที่กรุงบัวโนส ไอเรส ประเทศ

อาร์เจนตินา ใน ค.ศ. 1987 จาก

งานชุมนุมที่มีขึ้นเหล่านี้ เราได้เห็น

ภาพอันน่าประทับใจเป็นที่สุดแห่ง

สมณสมัยของพระองค์ ที่ได้ทรง

มอบให้แก่โลก 

 7. เสวนากับศาสนา

ต่างๆ ได้ทรงสร้างสะพานให้กับ

ทุกคน รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มีความ

เห็นพ้องกับพระองค์ด้วย พระองค์

ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่

ได้เสด็จเยี่ยมโบสถ์ยิว และได้ทรง 

เรียกชุมชนชาวยิวว่าเป็น “พี่ชาย

ของเรา... พวกท่านเป็นพี่น้อง

สุดที่รักของเรา ... พวกท่านเป็น 

พี่ชาย เป็นพี่สาวของเรา”  พระองค์ยังได้เสด็จเยี่ยม 

สุเหร่าในประเทศซีเรียซึ่งเป็นหลุมฝังศพของนักบุญ

ยอห์น ผู้ทำาพิธีล้าง พระองค์ได้ทรงปรับปรุงความ

สัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรกับชาวออร์โธดอกซ์ กับ

ชาวแองกลิกัน และกับชาวโปรเตสแตนท์  พระองค์ได้

รวบรวมบรรดาผู้นำาทางศาสนาต่างๆ ทั่วโลกให้มาร่วม

กันภาวนาเพื่อสันติภาพ 

   พระองค์ได้ทรงตอกย้ำาประวัติศาสตร์ด้วยเหตุผล

นานัปการ จึงไม่เป็นเรื่องแปลกใจเลยว่า ทำาไมผู้คน

มากมายจึงทรงเรียกสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล

ที่ 2 ว่าเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” 

(จาก ROMEREPORTS.COM)
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สองนักบุญพระสันตะปาปา

ยอห์น ที่ 23 ได้รับ

ขนานนามว่าพระ-

สันตะปาปาของประชาชน

ยอห์น ปอล ที่ 2 

พระสันตะปาปาของโลก  

พระสันตะปาปาของประชาชน

 รู้สึกว่าจะเหมาะสมที่สุดที่มีการสถาปนา

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 เป็นนักบุญใน

โอกาสครบ 50 ปีของสังคายนาวาติกันที่ 2 เพราะ 

การเรียกให้มีสังคายนาวาติกันที่ 2 ที่ใช้เวลานานถึง 

4 ปีนี้  พระองค์ทำาให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักร

กับโลกสมัยใหม่  เปิดช่องทางกว้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้า

ถึงความเชื่อ  รวมถึงมีการเสวนาและความสัมพันธ์มาก

ยิ่งขึ้นกับศาสนาต่างๆ ด้วย

 เมื่อได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา พระองค์

ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในช่วงเวลา

ประมาณ 100 ปี ที่เสด็จออกนอกสังฆมณฑลโรมของ

ตนเพื่อไปเยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษ  พระองค์ทรงไปเยี่ยมคน 

ป่วยคนพิการ  และเม่ือตอนท่ีเสด็จไปเย่ียมเรือนจำาพระองค์ 

ตรัสกับบรรดานักโทษว่า “พวกท่านไม่สามารถมาพบเรา 

เราจึงมาพบท่าน”

 ต่อมาอีกไม่ก่ีปีพระองค์เสด็จไปเยี่ยมสถานที่

ควบคุมความประพฤติเด็กที่โรม ซึ่งมีเยาวชนถูกกักขัง

อยูป่ระมาณ 200 คน  พวกเยาวชนเหลา่นัน้เตรยีมตอ้นรบั

พระองค์อย่างเต็มที่ ทุกคนช่วยกันขัดพื้น ทาสีกำาแพง  

พวกเขาต้อนรับพระองค์ด้วยการโห่ร้องว่า “สมเด็จ 

พระสันตะปาปา... สมเด็จพระสันตะปาปา... ไชโยแด่

สมเด็จพระสันตะปาปา”  แล้วพระองค์ก็ทรงอบรมพวก

เขาด้วยน้ำาตานองหน้าให้พวกเขามองข้ามความลำาบาก

และสิ่งแวดล้อมในขณะนี้โดยให้มีความหวังในอนาคต

 พระองค์ทรงเป็นนักต่อสู้เพื่อสันติภาพอย่าง

ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  ทรงทราบดีว่าสันติภาพจะไม่มีวัน

เกิดขึ้นได้หากปราศจากผู้นำาท่ีมีความกล้าหาญในการ

ยืนหยัดต่อสู้กับความชั่ว  ก่อนที่จะเป็นพระสันตะปาปา 

ซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระสังฆราชอันเยโล รอนคาลลี  

ท่านช่วยผู้อพยพชาวยิวรวมถึงผู้คนที่กำาลังตกอยู่ใน

อันตรายเป็นอันมากให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของพวก

นาซี  เมื่อเป็นพระสันตะปาปาแล้วพระองค์ทรงเรียกร้อง

มนุษยชาติให้ช่วยกันด้ินรนต่อสู้เพ่ือสันติภาพด้วยการ

เสวนาและให้ทุกคนมีความเคารพต่อสิทธิของมนุษยชน

 ในการเริ่มต้นของพระสมณสาส์น Pacem in 

Terris (สันติสุขบนแผ่นดิน) พระองค์ทรงลิขิตว่า “สันติ 

ในโลกที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเรียกหาและพยายาม

ทำาให้เกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้และไม่มีใครสามารถ

รับประกันได้  นอกเสียจะพยายามรักษากฎระเบียบที่

พระเจ้าทรงประทานให้ไว้เท่านั้น”  ต่อมาพระองค์ทรง

ลิขิตว่า “ขอพระคริสตเจ้าทรงจุดประกายไฟแห่งความ

ปรารถนาให้กับมนุษย์ทุกคนท่ีจะทำาลายเคร่ืองกีดขวาง

ที่มาแบ่งแยกพวกเขา  ขอให้พระองค์ทรงประทานพลัง

และสายสัมพันธ์แห่งความรักซึ่งกันและกัน  ให้เรียนรู้ที่

จะเข้าใจกัน  และให้อภัยกับคนที่ผิดต่อตน”

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ยังทรง

เข้าใจด้วยว่า ความปรารถนาที่จะมีสันติเรียกร้องให้ต้อง

มีการสำารวจตนเองอย่างจริงจัง เพื่อที่จะได้แก้ไขความ

ผิดพลาดของตนเองและของสถาบันของตน  พระองค์

ทรงเสียใจแทนคาทอลิกเพราะการท่ีต้ังตัวเป็นปฏิปักษ์

กับพี่น้องชาวยิวนานนับศตวรรษทั้งที่ยุโรปและที่อื่นๆ

 หนังสือพิมพ์ The Catholic Herald และ

นักวิชาการชาวยิวที่ชื่อ Pinchas Lapide ได้แต่งบท

ภาวนาเพ่ือการคืนดีกันแล้วมอบให้สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปายอห์น ที่ 23 ว่าดังนี้  “บัดนี้เราตระหนักดีว่า 

ความหน้ามืดตามัวหลายศตวรรษได้ทำาให้เราเป็นคน

ตาบอดจนเราไม่สามารถมองเห็นความสวยงามแห่ง

ประชากรผู้ท่ีได้รับเลือกสรรของพระองค์  จนเราจำาใบหน้า

แห่งบรรดาพี่น้องผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์ของเราไม่ได้...  โปรด

ประทานอภัยโทษสำาหรับการสาปแช่งที่เราหลงกระทำา

ไปต่อบุคคลที่ชื่อว่ายิว  โปรดอภัยเราที่ได้ตรึงพระองค์

บนไม้กางเขนเป็นครั้งที่สองบนเลือดเนื้อของพวกเขา  

เพราะเราไม่รู้ว่าเราได้ทำาอะไรลงไป”

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรง

สถาปนานักบุญจำานวนมากรวมถึงมาร์ติน เด ปอร์เรส   

จวน เด รีเบรา  และมารีอา แบร์ติลลา บอสการ์ดิน  

ใน ค.ศ. 1959 พระองค์ทรงสถาปนามารีย์ มาร์กาเร็ต  

ยูวิล เป็นบุญราศี  เธอผู้นี้ได้ตั้งซิสเตอร์คณะ Charity 

of Montreal และเป็นชาวแคนาดาคนแรกที่ได้รับการ

สถาปนาเป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 ใน ค.ศ. 1990

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1962 ตอนปิด

ประชุมสังคายนาวาติกัน 2 ชาวโรมต่างพากันมาที่จัตุรัส

เซนต์ปีเตอร์ส่งเสียงเรียกร้องพร้อมกัน ขอให้พระสัน- 

ตะปาปาทรงปรากฏพระองค์  พระองค์ปรากฏออกมา  

ณ   มขุมหาวหิารและทรงกลา่ว “สนุทรพจนถ์งึพระจนัทร”์ 

อันโด่งดังที่ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน  พระองค์ตรัสแบบ 

พ่อที่ติดดินว่า “คืนนี้มีผู้แทนจากทั้งโลกมาปรากฏตัว

อยู่ ณ ที่นี้  จะพูดอีกอย่างก็ได้ว่า แม้ดวงจันทร์ก็ขยับ

เข้ามาใกล้  เพื่อที่จะมองดูภาพนี้จากเบื้องสูง เป็นภาพ

ที่ตลอดเวลาสี่ศตวรรษที่แล้วแม้จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เอง 

ก็ไม่เคยได้พบได้เห็น”  จากนั้นพระองค์ตรัสว่า “เมื่อ

พวกท่านเดินทางกลับบ้าน  เมื่อพบลูกๆ ขอให้กอดและ 

จูบพวกเขาแล้วบอกพวกเขาว่า ‘นี่เป็นการกอดและการ

จูบจากพระสันตะปาปา’”

 เป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงเป็น “สมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ที่น่ารัก”  และเมื่อพระองค์ 

สิ้นพระชนม์ พระคาร์ดินัลหลายองค์ที่เคยเข้าร่วมในการ 

ประชุมสังคายนาวาติกันต่างต้องการที่จะแต่งตั้ง

พระองค์ให้เป็นบุญราศีโดยทันที  แต่ก็ต้องรอกันจนกระท่ัง

ถึงวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2000 ที่พระองค์ได้รับการ

สถาปนาเป็นบุญราศีจากสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2  และหลังจากนั้นเป็นต้นมามีรายงาน

มากมายเกี่ยวกับอัศจรรย์  พระหรรษทาน  และพระพร 

ที่ผู้คนได้รับโดยอาศัยการวอนขอจากท่าน  แม้จะมีเพียง 

อัศจรรย์ชิ้นเดียวที่ได้รับการยืนยัน  สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิสทรงยกเว้นกฎที่ต้องมีอัศจรรย์อย่างน้อย 

2 ชิ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการสถาปนาคนใดคนหนึ่ง 

(อ่านต่อหน้า 16)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 38 ฉบับท่ี 16-17 ประจำวันท่ี 13-26 เมษายน 2014หนา 14

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

“ขาแตพระเยซเูจา โปรดประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกทานทัง้สีด่วยเถดิ” จากลูกหลาน

ทานเคยไดยนิ
เขากลาววา
ตาตอตา
ฟนตอฟน
แตเรา

กลาวแกทาน
ทั้งหลายวา

อยาโตตอบคนชัว่
ผใูดตบแกมขวา

ของทาน
จงหันแกมซาย
ใหเขาดวย

ผใูดอยากฟอง
ทานที่ศาล

เพ่ือจะไดเส้ือยาว
ของทาน

กจ็งแถมเส้ือคลุม
ใหเขาดวย

 (มทัธวิ 5:38-40)

อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน (มทัธิว 7:1)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เทเรซา สมรวม กงักง
เกิดใหมในพระเจา
23 เมษายน 2556

“จากเต่ียชอบ กังกง และลูกๆ หลานๆ”

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต

บอกเลาเร่ืองราว “คำสอน
และชวีติทีเ่ปนขาวด”ี
ทีค่รสิตชนตองรู

โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 16-17 ประจำาวันที่ 13-26 เมษายน 2014

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส   ขอเชิญร่วมมิสซา

เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง  วัน

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

บูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน เป็น 

ประธาน หลังมิสซามีถวายดอกไม้

] ขอเชิญร่วมฉลองพระเมตตา สังฆมณฑล

ราชบุรี ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 พิธี

บูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน 

] คณะนักบวชคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญ 

ร่วมขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสพิธีเข้านวกภาพ พิธีร้ือฟ้ืนคำาปฏิญาณตนชั่วคราว 

และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของบราเดอร์ภูรินทร์ 

ศรา วาปีโส โดยคุณพ่อเปาโล เชิดชัย เลิศจิตร-

เลขา อธิการเจ้าคณะคามิเลียน แขวงประเทศไทย 

เป็นประธาน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2014 

เวลา 10.00 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

] คณะภคินีคาร์เมไลท์ จันทบุรี ร่วมกับครอบครัว 

“พรรณศิริ” และ “สุนทรเอกจิต” ขอเชิญร่วมในพิธี

บูชาขอบพระคุณ พัชรสมโภชแห่งการถวายปฏิญาณ

ตนของเซอร์มารีย์ โยเซฟิน แห่งพระเยซู (เอลี-

ซาเบธ ม่วง พรรณศิริ) หิรัญสมโภชแห่งการถวาย

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 

 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. 

 วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- 

บุรี 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. 

  

 วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว 

จ.ยโสธร ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 11 เมษายน เวลา  

10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็น

ประธาน

 วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ 

จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 เมษายน เวลา  

10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  ไชยรา  เป็น

ประธาน

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านเหล่า-

หนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 12 เมษยน เวลา 10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ 

อุปสังฆราช เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำา-

ย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ฉลองวัดวันเสาร์ท่ี 12 

เมษายน เวลา 10.00 น. 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ ต.คำา-

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ที่นี่มีนัด ปฏิญาณตนของ เซอร์ฟรังซัวส์ แห่งพระมารดา

พระเจ้า (มารีอา สุนันท์ สุนทรเอกจิต) วันพฤหัสบดี

ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆ-

ราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน 

] ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา วันเสาร์ที่ 14 

มิถุนายน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

] ตารางของ Lectio Divina  ค.ศ. 2014 โดย

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ที่วัด 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก  

วันเสาร์ท่ี 5 เมษายน / วันจันทร์ท่ี 2 มิถุนายน จัดท่ี 

โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด ถนนศรีนครินทร์ใกล้แยก 

อ่อนนุช / วันพุธท่ี 4 ถึงวันเสาร์ท่ี 7 มิถุนายน เข้าเงียบ

ประจำาปี ที่ศูนย์คามิลเลียนลาดกระบัง / วันเสาร์ที่ 5 

กรกฎาคม /  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /  

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /  

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์-

ชัย โทร. 08-4105-8585 

]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  

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร ภคินีมารีอา บังอร มธุรส-

สุวรรณ วัดพระวิสุทธิวงส์ 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  

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ภคินีเทเรซา  

ระเบียบ ยั่งยืน วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 

]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

อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก

และนิตยสารคาทอลิก

“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 3 

พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง  

ไชยรา  เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จ.แพร่ ฉลองวัด

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. พระ- 

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น

ประธาน

(อ่านต่อหน้า 16)
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พระสมณสาส์น เตือนใจ เรื่อง

ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

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 
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ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นนักบุญ  นี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็ 

สอดคล้องกันกับกฎหมายพระศาสนจักร  สมเด็จพระ-

สันตะปาปาเพียงแต่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงการ

ยอมรับถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่

แห่งสังคายนาวาติกันที่ 2

พระสันตะปาปาของโลก

 ในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 

อนุญาตให้ประชาชนในกรุงโรมเข้าเฝ้าง่ายขึ้น  สมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงทำาให้ง่ายยิ่งขึ้น 

ไปอกีสำาหรบัประชากรในโลก  ตลอดระยะเวลาทีพ่ระองค ์

เป็นพระสันตะปาปา  พระองค์เสด็จไปเยือน 129 ประเทศ 

จนกลายเป็นผู้นำาที่เดินทางมากที่สุดองค์หน่ึงในระดับ

โลก  หากพูดในเชิงประวัติศาสตร์กันแล้ว มีฝูงชนมาก

ที่สุดที่คอยฟังการปราศรัยของพระองค์  และพระองค์ก็

ทรงใช้เวทีโลกนี้ส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรมเพื่อ

มนุษยชาติ

 ก่อนที่จะเป็นพระสันตะปาปาในตอนที่ยังเป็น

หนุ่ม ท่านต้องศึกษาในบ้านเณรเพื่อเป็นพระสงฆ์ใน

ประเทศโปแลนด์ที่ถูกยึดครองโดยพวกนาซี  พระองค์

ทรงปกป้องพี่น้องชาวยิวจำานวนมากจากพวกนาซีใน

ช่วงสงคราม และต่อมาพี่น้องชาวยิวที่อยู่ในยุโรปมาก   

กว่าหนึ่งครั้งที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้ทุกคนช่วยเด็ก

กำาพร้าชาวยิว โดยท่ีพระองค์แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วย

การช่วยชีวิตเด็กชาวยิวคนหนึ่งไว้  และพระองค์ก็ทรง

สนับสนุนให้อบรมเด็กเหล่านั้นนับถือความเช่ือตาม

ความเชื่อของบรรพบุรุษด้วย

 เมื่อเป็นพระสันตะปาปาแล้วพระองค์ทรงยื่น

พระหัตถ์ไปยังผู้คนของทุกศาสนา อีกทั้งพยายามหา

จุดร่วมกับพี่น้องคริสเตียนนิกายต่างๆ  ตอนที่พระองค์

เสด็จไปเยือนอนุสาวรีย์คุกนรกที่อิสราเอล  พระองค์

ทรงเอาจดหมายใส่ไว้ในกำาแพงเพ่ือขอขมาโทษต่อบาป

ที่ได้ทำาผิดต่อพี่น้องชาวยิว

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  กลับ

ไปเยี่ยมโปแลนด์ในช่วงที่รัฐบาลกลางและยุโรปตะวัน

ออกพยายามที่จะกำาจัดธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้

หมดไป  พระองค์ทรงรวบรวมประชาชนเพื่อที่จะทรง

ประกาศถึงสิทธิของประชาชนในการนับถือศาสนา  

ตรัสว่า “ความสัตย์ซื่อต่อรากเหง้าไม่ได้เป็นการเรียน

ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีอย่างเครื่องจักร  ความ

ซ่ือสัตย์ต่อรากเหง้าหรือธรรมเนียมประเพณีน้ันเป็นการ

สร้างสรรค์  พร้อมเสมอที่จะเข้าถึงสิ่งที่ล้ำาลึก  และเปิด 

ใจกว้างเสมอต่อสิ่งท้าทาย”

 

สองนักบุญ (ต่อจากหน้า 13)
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โดย เงาเทียน
สวสัดคีรบั นอง ๆ เยาวชนท่ีรกั “ฝนใหไกล ไปให

ถึง” คงเปนคำท่ีเราหลายคนคุนหู หลายคร้ังเรามี
ความฝน และเสนทางทีจ่ะนำไปสฝูนน้ัน มหีลากหลาย
เสยีงเยาวชนฉบบันี ้ยงัคงเปนเสยีงของเพ่ือน ๆ ของเรา
ที่จะเดินทางไปเขารวมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6
เรามาเอาใจชวยพวกเขาเหลานี้กันนะครับ พวกเขา
มคีวามฝนครบั ทีป่ะปนไปกบัความคาดหวังเหลาน้ี

นางสาวปาลิตา แสนสุด (ฟา) เยาวชนอัครสังฆ-
มณฑลทาแร-หนองแสง คาดหวังวาจะไดรับประสบ-
การณใหม ๆ  ทีแ่ตกตางจากสังฆมณฑลในประเทศไทย
เพื่อนำมาปรับใชในการเปนเยาวชนที่ดีของคริสตชน
คาดหวังวาจะไดพบเพือ่นใหม ๆ  มากมายในการรวมงาน
ครัง้นี ้จะนำประสบการณใหม ๆ ทีจ่ะไดรบัมาปรับใช
ในการชวยเหลือทางวัดในดานตาง ๆ เชนการแบงปน
ประสบการณที่เราไดรับมาพัฒนาปรับปรุงงานเยาวชน
ในวัดของเราใหดีขึ้น

นางสาวมนทิรา ฮกเจริญ (ยุย) ผูประสานงาน
เยาวชน สงัฆมณฑลอุดรธาน ีเม่ือไปรวมงานวนัเยาวชน
เอเชีย ครัง้ที ่6 นีแ้ลว จะมีความร ูความเขาใจ ความเช่ือ
ของมรณสักขี ผูที่เปนพยานความเช่ือดวยชีวิต ซึ่ง
อยากใหสิ่งเหลาน้ัน มาเติมเสริมสรางกำลังในการ
ดำเนินชีวิต และไดรูจักประเทศเกาหลีในดานตาง ๆ
เชน ประวตัศิาสตร ศาสนา ความเช่ือ ความสำคัญและ
ความเปนมาของแหลงทองเท่ียวตาง ๆ มีความรู ความ
เขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี คาดหวังวา
จะไดแลกเปลีย่นวฒันธรรมและประสบการณตาง ๆ ที่
เปนประโยชน  เรียนรูจากความเชื่อที่ เติบโตของ
คนเกาหลี และกับเยาวชนจากประเทศตาง ๆ เพื่อที่
จะสามารถนำประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใช
ในชีวิตประจำวันและแบงปนใหกับคนรอบขางได
อีกดวย และเม่ือกลับมา อันดับแรกที่สามารถทำไดคือ
ทำหนาท่ีเยาวชนคาทอลิกใหดีที่สุด ชวยงานระดับวัด
สงัฆมณฑล เปนอกีหนึง่กำลงัของพระศาสนจักรตอไป
กลาทีจ่ะชวนเยาวชนทีอ่าจจะหางจากพระมานานใหเขา
มาหาพระ มาทำหนาทีเ่ยาวชนคาทอลกิของตนเอง และ
สิง่ท่ีสำคญัท่ีสดุคือปลูกฝงความเช่ือ ความสามัคคี เพราะ
หากเยาวชนไดรับการปลูกฝงท่ีดี เขาจะไมหว่ันไหว
กับกระแสโลกไดงาย และเพื่อเยาวชนคาทอลิกจะ
ไมหยุดอยูแครุนเดียว แตจะมีรุนตอ ๆ ไปในอนาคตท่ี
คอยเปนกำลงัสำคญัของพระศาสนจักร

นายเตชินทร เตชะตรีระวัฒนฐ (มารค) เยาวชน

สงัฆมณฑลจันทบรุ ีคาดวาจะไดรบัประสบการณใหม ๆ
จากการไปรวมงานวนัเยาวชนเอเชยีในครัง้น้ี ไดเรียนรู
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางสังคม วิถีชีวิต
ความเปนอย ูสามารถนำเอาส่ิงตาง ๆ  ทีไ่ดรบัมาสานตอ
ใหเกิดประโยชนเมื่อกลับมา ในดานความเช่ือ จะชวย
กระตุนใหเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงการสวดภาวนา
และแบบอยางหนาที่ของคริสตชนที่ดี ในดานกิจกรรม
เยาวชน จะแบงปนประสบการณที่ไดรับจากการไป
รวมงานในคร้ังนี ้สงเสริมและสนับสนุนใหกลมุเด็กและ
เยาวชนรจูกัใชพลงัในทางทีส่รางสรรค

นายธนพล มะหอม (เบส) เยาวชนสังฆมณฑล
จันทบุรี คาดหวังวาจะไดสัมผัสชีวิตของเยาวชน
ทวีปเอเชีย และไดชุมนุมรวมกับเยาวชนนับแสนคน
ทีม่จีดุประสงคเดยีวกัน และเมือ่กลบัมาจะแบงปนขอคดิ
ดี ๆ ที่ไดจากงานวันเยาวชนเอเชีย ทั้งจากวัฒนธรรม
ของชาวคริสตที่แทจริง การดำเนินชีวิต และรูปแบบ
การใชชีวิต

นางสาววนิษฐา ลัดลอย (อมุ) เยาวชนสงัฆมณฑล
จันทบุรี คาดหวังวา จะเก็บเกี่ยวประสบการณที่ไดรับ
จากการรวมงาน AYD ใหไดมากท่ีสดุ จะไดเหน็ประเทศ
ของเขา วัฒนธรรม ประเพณี ที่เราไมเคยเห็นมีมากอน
และนำส่ิงท่ีมีประโยชนจากการเขารวมงาน AYD
กลับมาใชในสังฆมณฑลของตนเอง มีความกระตือ-
รือรนในการทำงานใหกับพระศาสนจักร เชน ใน
สงัฆมณฑลท่ีทำงานอยใูหดยีิง่ขึน้

คุณพอสมภพ ประทุมราช จิตตาภิบาลเยาวชน
สงัฆมณฑลจันทบุร ีไมไดมคีวามคาดหวงัอะไรจากการ
ไปเขารวมงานในคร้ังนี้ และเมื่อกลับมา จะชวยเหลือ
งานพระศาสนจักรในการทำงานดานอภิบาลเยาวชน

นายณภัทร จักษเมธา (กัปตัน) เยาวชนองคกร
เอส.วาย.เอม็. คาดหวังวาจะไดพบกับเยาวชนและเพ่ือน

ตางชาติที่เปนคาทอลิก ซึ่งจะทำใหผมไดเรียนรูชีวิต
คาทอลิก และไดเห็นพลงัความเชือ่ของเพือ่นตางชาติ วา
พวกเขาดำเนินชีวิตดานความเช่ือในแบบใดบาง ผมจะ
ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางศาสนา นอกเหนือจาก
กิจกรรมในชุมชนวัดของผม เปนพระพรท่ีจะนำผมให
ไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ จากเครือขายอื่น ๆ
ในโอกาสตอๆ ไป หลังจากที่กลับมา ผมจะนำ
ประสบการณและโอกาสที่ไดเรียนรูจากการเขารวม
งานเยาวชนน้ีมาตอยอดหรือสรางกิจกรรมใหม ๆ เพ่ือ
ชุมชนวัดของผม ในฐานะที่ผมเปนประธานเยาวชน
วัดแมพระองคอุปถัมภ ของคณะซาเลเซียน ผมจะ
รวบรวมเยาวชนและเพ่ือนคาทอลิกทีม่คีวามเช่ือ รวมท้ัง
เพ่ือน ๆ  ตางศาสนาใหรกัและอุทศิตนเพ่ือสังคม โดยผาน
กิจกรรมจากเครือขายตาง ๆ ที่ไดเรียนรูจากการเขา
รวมงานในคร้ังนี้

นายอารยะ โมนัยกุล (เตย) คาดหวังวาจะไดรับ
ประสบการณใหม ๆ  ไดมองเหน็โลกกวางขึน้ ไดเรียนรู
การดำเนินชีวิตของคาทอลิกที่เกาหลี และเม่ือกลับมา
จะเปนแบบอยางในการดำเนนิชวีติ ในดานผนูำเยาวชน

พวกเราจะรวมใจภาวนาใหการเตรียมจิตใจของ
เพ่ือนเยาวชนของเราทกุคนท่ีจะไปเขารวมงานในคร้ังน้ี
ดวย...จากฝนเล็ก ๆ ที่ปะปนมากับความคาดหวังของ
พวกเขาเหลานี ้จะไดเกดิขึน้จรงิในอนาคตท่ีจะมาถึง

“เยาวชนเอเชีย! จงตื่นเถิด! ความรุงโรจนของ
มรณสักขีกำลังทอแสงมายังเธอ!”

“เราเชื่อวา ถาเราตายพรอมกับพระคริสตเจาแลว
เรากจ็ะมชีวีติพรอมกบัพระองคดวย” (รม 6:8)

พบกนัใหม ฉบบัหนานะครบั
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ความเชื่อที่(ไม่)ไร้สาระ
 สายลมเยน็ แตก่ระไอรอ้นของชว่งเวลากลางวนัยงัคงอยู ่ ผมมองนาฬกิา 

สามทุ่มกว่าแล้ว บนท้องถนนยามนี้รถยังติดไม่เลือกเวลา ไม่เลือกถนน ไม่เลือก

เส้นทาง และที่สำาคัญไม่เลือกว่าเราจะขับรถยี่ห้ออะไร บนถนนทุกคนเท่าเทียม 

ในความรักของพระคงเช่นกัน

 สัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้ ผมสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

ท่ีเกิดข้ึน การคืบคลานเข้ามาของโลกออนไลน์ทีละเล็กทีละน้อย เร่ิมมีมุมสำาหรับ

หนังสือออนไลน์ อีบุ๊ค ความสนใจของผู้คนต้องเรียกว่ามากขึ้น แต่ก็ไม่ถึงกับ

ต่อคิวกันยาวเหยียดเหมือนหนังสือของบางสำานักที่มี เหล่าสาวกประจำา หนังสือ

ในแบบสำานักพิมพ์ใหญ่ ๆ ยังผลิตออกมาให้เลือกกันมากมาย คล้าย ๆ กับว่า 

รักแนวไหนก็เลือกหากันไป มาหลายแนวขนาดนี้ย่อมเรียกลูกค้าได้หลายวัย 

หลายรสนิยมเช่นกนั หนงัสอืจากนานาชาตดิเูปน็สสีนัมากกวา่ขายไดจ้รงิ     หนงัสอื 

ภาพเหมือนเป็นเทรนด์ที่กำาลังสร้างฐานนักอ่านได้มากขึ้นทีละเล็กทีละน้อย 

นักเขียนดังเริ่มเปิดสำานักพิมพ์เอง บางทีเราไม่ค่อยเห็นหนังสือแบบนี้ตามแผง 

แต่นักเขียนยอมลงทุนแบบนี้อาจไม่ต้องไปจ่ายยิบจ่ายย่อยจนเหลือเก็บไม่ถึงทุน 

งานทำาหนังสือแบบสายอาชีพคงหนักหนาสาหัส แต่การทำาหนังสือเพื่อเผยแผ่

ความเชื่อ ความดีงาม หรือเรามักใช้คำาว่าแพร่ธรรม ก็ไม่สมเหตุสมผลพอที่จะ

บอกว่า ขายได้ขายไม่ได้ช่างมัน มันมีต้นทุนและเราไม่ควรเสียสติพอที่จะบอก

ว่า เจ๊งไม่เป็นไร

 ทุกครั้งที่มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติผมนึกถึงจุดตั้งต้นของมัน

เสมอ ท่ามกลางความคิดต่าง จำาเป็นต้องมีบางคนยืนยันความเชื่อบางอย่าง ถ้า

โลกนี้คือนิยายดังชื่องานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้ มันคงเป็นนิยายเล่มหนา 

ท่ีจะค่อย ๆ บอกเล่าเร่ืองการนำาหนังสือคาทอลิกมาอยู่ท่ามกลางมวลมหาประชากร

หนังสือหลายแสนหลายล้านเล่มท่ีกองให้เลือกชม แม้ว่าส่ือจะเดินทางไปไกลแค่ไหน 

หนังสือก็คงไม่หายไปจากบรรณพิภพ และท่านผู้อ่านทราบไหมครับว่า หนังสือ

เล่มไหนขายดีที่สุดจากบูธคาทอลิกปีนี้ Evangelii Gaudium (ความชื่นชม 

ยินดีแห่งพระวรสาร) พระสมณสาส์น เตือนใจ ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส 

 ข่าวซิสเตอร์ชาวอิตาเลียนแห่งมิลาน ผู้เข้าประกวด The Voice ซีซ่ัน  

2 สร้างความฉงนและคำาถามให้กับบรรดาโค้ชทั้ง 4 ท่าน และเรียกเสียงฮือฮา 

ได้ด้วยยอดวิวจากช่องยูทูปหลายล้าน พร้อมกับความมั่นใจในการใช้พรสวรรค์

ที่พระประทานให้ กับคำาว่าการแพร่ธรรมในแบบใหม่ (New Evangelization) 

คงเป็นแรงบันดาลใจให้หลาย ๆ คนได้พบว่าแบบอย่างสำาคัญกว่าคำาพูด ถ้าใช่

ก็ไปต่อกันเลย แถมด้วยข่าวพระสันตะปาปาทรงคุกเข่าลงแก้บาป สร้างกระแส

การฟังแก้บาปแบบ 24 ชั่วโมงของพระศาสนจักรท้องถิ่นหลาย ๆ ที่ หรือแม้

กระทั่งการให้กำาเนิดเว็บไซต์ ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการไปแก้บาปอย่างดีจากฝั่ง

อเมริกาที่ชื่อว่าเว็บ Good confession ซึ่งเมื่อเข้าไปดูจะพบรายละเอียดของ

ข้อมูลการแก้บาปอย่างดี สำารวจบาปของตน บทความสำาหรับพิจารณาบาป และ

ในที่สุดก็ได้เวลาไปแก้บาปกัน ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำาให้พระศาสนจักรใน

ประเทศไทยคงต้องมาทบทวนเหมือนกันว่า เรามีกิจกรรมในลักษณะนี้บ้างไหม 

ที่ไหน และทำากันอย่างไร?

 อุดมสารต้ังแต่ฉบับน้ีเป็นต้นไปและส่ือใด ๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก

คงพุ่งเป้าไปที่การร่วมจิตร่วมใจเตรียมสถาปนานักบุญผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 2 พระองค์ 

คือนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ซึ่งทาง

วาติกันได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ถึงช่องทางการให้

ความรู้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกรูปแบบ กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ช่วง 

อัพเดทข่าวก่อนงาน 1 สัปดาห์ หรือการถ่ายทอดสดให้ติดตามกัน โดยมีเว็บไซต์ 

อย่างเป็นทางการ 5 ภาษา ผมสะดุดกับคำาที่พระคาร์ดินัลอาโกสตีโน วัลลีนี  

ผู้ช่วยสมเด็จพระสันตะปาปาสังฆมณฑลโรม ท่ีพูดในวันแถลงข่าวว่า “การสถาปนา

นักบุญเป็นของขวัญจากพระเจ้า ซึ่งพระองค์มอบให้กับเรา โดยการนำาเสนอ

ความเชื่อของคนสองคน ซึ่งเป็นแบบอย่างทางความเชื่อสำาหรับชีวิตคริสตชน”

 จะมีอะไรมากไปกว่าความเชื่อของคริสตชนที่แสดงออกในชีวิต ความ

เชื่อที่แปรเปลี่ยนเป็นงานแพร่ธรรมโดยตัวมันเอง ไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่จนถึง

ขนาดเฟ้อฟุ้ง แต่ดูบริเวณรอบตัว ซ้ายขวา เรารับผิดชอบอะไร เรามีหน้าที่ 

ต้องทำาอะไร ให้ความสำาคัญกับมัน ชูสิ่งที่เราทำาให้เข้มแข็ง มองไปรอบ ๆ 

สำาหรับบริบทที่จะขยายวงของกิจกรรมที่เราทำา ผมชอบยกตัวอย่างเสมอ ๆ ว่า 

เมื่อเราเด็กเราอาจจะเล่นฟุตบอลที่ในบ้าน ขยับมายังสนามหน้าบ้านเมื่อเติบโต

ขึ้นมา เล่นในสนามโรงเรียนเมื่อวัยพร้อมและมีเพื่อนเยอะขึ้น เล่นในสนามอำาเภอ 

จังหวัด และเมื่อแข็งแรงเติบโตสมบูรณ์ก็ถึงเวลาที่ต้องเล่นที่สนามแห่งชาติสักที 

ไม่ใช่เรื่องของความมีชื่อเสียง ตำาแหน่งใหญ่โต แต่เป็นเรื่องของชีวิตประจำาวัน ที่

เติบโตตามวันวัย และอายุขัย 

 “กางเขนขององค์พระคริสต์ คือถ้อยคำาของความรัก ความเมตตา 

และการให้อภัย” ถ้อยคำาที่โรยปกอุดมสารฉบับล่าสุดนี้ เป็นถ้อยคำาที่ย้ำากับเรา 

อีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราเห็นกางเขนเรานึกถึงอะไร เช่นกันเมื่อเราเห็นบูธหนังสือ

เล็กๆ ในตำาแหน่ง 037 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติท่ามกลางกองหนังสือ

มหึมา และร้านหนังสือมากมาย แต่จุดเล็ก ๆ นี้กลับทำาให้เห็นมากกว่าหนังสือ 

เราสามารถเห็นความเชื่อ เห็นความคิด เห็นความรัก ชีวิตของคริสตชนที่ดำาเนิน

ไปในแต่ละวันคงไม่ต่างกัน เราสามารถเห็นความรัก ความเมตตา การคืนดีและ 

การให้อภัย มีคนเรียกนักบุญยอห์น ที่ 23 ว่าพระสันตะปาปาของประชาชน 

(The People Pope) และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ว่าพระสันตะปาปาเพื่อโลก 

(The Pope for The World) ถ้าการสถาปนาการเป็นนักบุญของทั้งสองคือ

ประเด็นรูปแบบความเชื่อของคริสตชน เราทุกคนควรตระหนักเช่นกันว่า เรา 

เกิดมาเพื่อเป็นประชากรโลก ซึ่งมีหน้าที่จะนำาความรัก ความเมตตา สู่เพื่อน 

พี่น้องรอบข้าง ด้วยสันติและการคืนดี จบมหาพรตปีนี้เอาสักทีไหมครับ

บรรณาธิการบริหาร
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“ฉลองวัด” คุณพ่อวิชา หิรัญญการ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2014

“เข้าเงียบ” เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อคณะสติก- 

มาติน ทำาการเข้าเงียบที่บ้านนักบุญยอห์น นอยมันน์ มีนบุรี  โดยมีคุณพ่อวิเชียร  

ลิขิตธรรม เป็นผู้เทศน์ โดยใช้วิธีการ Personality and Human Relation 

(PRH) ในหัวข้อ “ฉันแสวงหาพระ”

“ฟื้นฟู” แผนกครอบครัว สังฆมณฑลจันทบุรี จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิต

ครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่น 160 เมื่อวันที่ 21-23  มีนาคม 2014 ที่อาคารสุวรรณศรี  

อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี   มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  18  คู่  และเดี่ยว 2  คน

“สัมมนา” วันที่ 15-16 

มีนาคม 2014   ผู้ช่วยพระสังฆราช

ฝ่ายการปกครองวัด 6 เขต ของ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ

แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายอภิบาล ร่วม 

จัดสัมมนาทีมงานอภิบาล อัครสังฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ ที่บ้านผู้หว่าน มี 

ผู้แทนจากวัดต่างๆ เข้าร่วมจำานวน 

246 คน

“ฟื้นฟูจิตใจ” วันที่ 25 มีนาคม 2014 คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร 

ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจ

คณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน 

(ลาดกระบัง) มีคณะกรรมการเข้าร่วม จำานวน 30 ท่าน โดยมีคุณพ่อจิมมี่  

กิตสดา คำาศรี เป็นผู้ให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจและถวายมิสซา
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โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

ตอนที่ 35 รักระหว่างเรา (2) รักระหว่างความต่าง

	 ในสังคมไทย	เมื่อศีลแต่งงานของคาทอลิก	มีคำาว่าต่างคนต่างถือ	และ

ถูกท้าทายด้วยต่างคนต่างไม่ถือ

 “ข้าพเจ้าหมายความว่าดังนี้ ท่านต่างก็พูดว่า “ฉันเป็นพวกของ

เปาโล” “ฉันเป็นพวกของอปอลโล” “ฉันเป็นพวกของเคฟาส” “ฉันเป็น

พวกของพระคริสตเจ้า” มีการแบ่งแยกในองค์พระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ 

เปาโลถูกตรึงกางเขนเพ่ือท่านกระน้ันหรือ ท่านได้รับพิธีล้างบาปในนามของ 

เปาโลกระน้ันหรือ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำาพิธีล้าง-

บาปให้ใคร เว้นแต่คริสปัสและกายอัส” (1 โครินธ์ 1:12-14)

ครบ 1 ปี แห่งสมณสมัย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ด้วยวันที่ 13 มีนาคม 2014 ตรงกับวันสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ครบ 1 ปี สภาพระสังฆราชคาทอลิก (อ่านต่อหน้า 4)


	udomCover16-17.pdf
	UdomsarnNo1617weekly.pdf
	udomCaption16-17.pdf
	Udom16-17.pdf

