วันประวัติศาสตร์ ทั่วโลกร่วมสถาปนานักบุญผู้ยิ่งใหญ่
ยอห์น ที่ 23 และยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
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ร่วมการจาริกสู่ความจริง
เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2014 คณะโฟโคลาเร จัดสัมมนาศาสนสัมพันธ์ขึ้น ที่หอประชุม
มารีอาโปลี กัสแตล กันดอลโฟ กรุงโรม มีผู้แทน
8 ศาสนาจากทั่วโลกเข้า
ร่วม อาทิ ชาวยิว คริสต์
มุสลิม ฮินดู พุทธ ซิกข์
ชินโต และสมาชิกเทนริเกียว (อ่านต่อหน้า 4)

“สมโภชปัสกา”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา และโปรดศีลกำ�ลัง
เขต 2 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

“สืบสานประเพณี”

แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์ ร่วมรดน้ำ�ขอพรจากคณะผู้บริหารเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน และสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยที่โรงพยาบาล

บวชพระสงฆ์คณะเยสุอิต
คณะสงฆ์แห่งพระเยซูเจ้า (คณะเยสุอิต)
ขอเชิ ญ ร่ ว มพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ บวช
พระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์
มนาสันต์ วงษ์วาร วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2014 เวลา 10.00 น. ที่วัดแม่พระ
เมืองลูร์ด บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็น
ประธาน
(อ่านต่อหน้า 11)

“พบปะศิษย์เก่าแสงธรรม”

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2014
ศิษย์เก่าบ้านเณรแสงธรรม รุ่น 1-5 ประมาณ 30 คน พบปะกันที่รีสอร์ท
ทองมัณตราของคุณชัชวาลย์ (รุ่น 2) ต.วังน้�ำ เขียว จ.นครราชสีมา โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มาร่วมด้วย นอกจากพบปะกันยังได้
ร่วมมิสซาแบ่งปันความเชื่อที่วัดนักบุญยออากิมและอันนา ไร่วนานุรักษ์ คุณพ่อ
ประสาท ใหม่เพียรวงศ์ ให้การต้อนรับอย่างดี

ปีที่ 38 ฉบับที่ 20 ประจำ�วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2014 หน้า 3

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ประกาศ
เรื่อง การลาออกจากสถานภาพของนักพรตกลาริส กาปูชิน
ของสมาชิกอารามพระมารดาแห่งพระญาณเอื้ออาทร อุบลราชธานี
พี่น้องคริสตชนคาทอลิกที่รัก
1. ในปี ค.ศ. 2002 คณะนักพรตกลาริส กาปูชิน ได้ย้ายจากตำ�บลโพนสูง อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปเปิด “อารามพระมารดาแห่งพระญาณเอื้ออาทร
อุบลราชธานี” ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ 7 ตำ�บลบุ่งไหม อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี กิจปฏิบัติของนักพรตอารามนี้ด�ำ เนินไปตามจิตตารมณ์
และธรรมนูญของคณะฯ โดยเฉพาะการสวดภาวนา การพลีกรรม การทำ�กิจศรัทธา และการถือเขตพรตแห่งสันตะสำ�นักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นักพรตแต่ละ
คนถวายตัวต่อคณะฯ และต่อพระศาสนจักรคาทอลิกด้วยการให้คำ�มั่นสัญญา ปฏิญาณด้วยความสมัครใจของตนเองในการถือข้อปฏิญาณแห่งการนอบน้อม
เชื่อฟัง ความยากจน และการถือโสด
2. ปี ค.ศ. 2013 ปลายเดือนกรกฎาคม กลุ่มซิสเตอร์ทั้งหมดจำ�นวน 12 คน โดยการนำ�ของ ซิสเตอร์อิมมาโกลาตา นิรมล ลิมาลัย ได้ออกจากเขตพรต
หลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากผู้มีอำ�นาจ กล่าวคือ พระสังฆราชแห่งอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการผิดต่อกฎระเบียบของพระศาสนจักร
และธรรมนูญของคณะฯ ในหลายประเด็น (เทียบ ธรรมนูญฯ ข้อ 98, 99; พระวินัยบทที่ 11, 52-53; ระเบียบสหพันธ์ฯ ข้อ 32; ประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร มาตรา 667 วรรค 2 และ มาตรา 628 วรรค 1) พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ในฐานะนายชุมพาบาลโดยตรงของซิสเตอร์กลุ่มนี้ ได้ไปเยี่ยม
ซิสเตอร์ที่พักอาศัยในบ้านของฆราวาสที่กรุงเทพฯ สองครั้งและตักเตือน พร้อมกับให้โอกาสด้วยความรักและเมตตา โดยขอร้องให้กลับมาอยู่ที่อารามอุบลฯ
แต่ซิสเตอร์กลุ่มนี้ปฏิเสธคำ�ขอร้อง ไม่ยอมนบนอบเชื่อฟังพระสังฆราชของตน ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2013 พระสังฆราชแห่งอุบลราชธานี
จึงจำ�เป็นต้องประกาศปิดอารามไว้ชั่วคราว และไม่ให้บรรดาซิสเตอร์กลุ่มนี้เข้าในเขตสังฆมณฑลในฐานะนักพรต จนกว่าจะมีคำ�สั่งจากสันตะสำ�นัก
3. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 โดยสมณกฤษฎีกา เลขที่ FM 169-1/1995 สมณกระทรวงเพื่อสถาบันผู้ถวายตัวและชีวิตแพร่ธรรมแห่งโรมัน คูเรีย
ในอาณัติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้แต่งตั้ง มงซินญอร์อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เป็น ผู้วินิจฉัยและตัดสินคดีในนามสันตะสำ�นัก (Pontifical Commissary) โดยมีอ�ำ นาจเต็มเกี่ยวกับอารามกาปูชินแห่งนักบุญกลารา อุบลราชธานี
(อารามพระมารดาแห่งพระญาณเอือ้ อาทร) ซึง่ มีผลปฏิบตั หิ น้าทีน่ ท้ี นั ทีหลังจากได้รบั สมณกฤษฎีกาการแต่งตัง้ นี้ และให้กระทำ�ตามข้อบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
พระศาสนจักรคาทอลิกทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น
4. สมณกระทรวงดังกล่าว ผ่านทางพระสมณทูตสันตะสำ�นักประจำ�ประเทศไทย ได้ให้แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจนโดยขอให้ตงั้ สำ�นักงานผูว้ นิ จิ ฉัยและตัดสินคดี
ในนามสันตะสำ�นัก ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 4 ท่าน คือ 1. มงซินญอร์อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้วินิจฉัยและตัดสินคดีในนามสันตะสำ�นัก 2. พระสังฆราช
ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ คณะผู้วินิจฉัยและพยาน 3. คุณแม่วิไลวรรณ ยนปลัดยศ มหาธิการิณีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
คณะผู้วินิจฉัยและพยาน 4. คุณอำ�นวยพร สิริวรนาค นักจิตวิทยา-อาจารย์จิตภาวนา คณะผู้วินิจฉัยและพยาน
5. คณะผู้วินิจฉัยออกจดหมายเชิญซิสเตอร์แต่ละคนมาพบเพื่อชี้แจง อธิบายเหตุผลการออกจากเขตพรต เพราะกรณีนี้เป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินัยอย่าง
ร้ายแรงและเป็นที่สะดุดต่อพี่น้องคริสตชนคาทอลิก ดังนั้น เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2014 ซิสเตอร์แต่ละคนได้มาพบคณะผู้วินิจฉัยฯ ซึ่งแต่ละคนยืนยัน
ว่า ขอฟังเสียงพระเจ้าในท้องของตน จะไม่ยอมรับฟังเสียงของพระศาสนจักรฯ ถึงกระนั้นก็ตาม พระศาสนจักรฯ ยังคงให้โอกาสด้วยความรักและเมตตา
คณะผู้วินิจฉัยขอร้องให้ซิสเตอร์แยกออกเป็นคู่ๆ และให้ไปรำ�พึงภาวนาไตร่ตรองอย่างดีถึงชีวิต ด้วยความรอบคอบสักระยะหนึ่ง (ประมาณ 1 เดือนเป็น
อย่างน้อย) ตามสถานทีท่ ก่ี �ำ หนดไว้ซง่ึ เป็นอารามนักบวชหญิงแห่งใดแห่งหนึง่ เพือ่ เป็นเครือ่ งหมายและแสดงออกถึงความนบนอบต่อพระศาสนจักรฯ ผูว้ นิ จิ ฉัยฯ
สอบถามความสมัครใจของซิสเตอร์เป็นรายบุคคลที่จะไปเข้าเงียบ รำ�พึงภาวนา แต่ซิสเตอร์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นในวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.
2014 ซิสเตอร์แต่ละคนได้เขียนจดหมายด้วยตนเองถึงผู้วินิจฉัยฯ เพื่อขอลาออกจากชีวิตการเป็นนักพรตและการเป็นสมาชิกของคณะกลาริส กาปูชินฯ
บัดนี้ จึงขอประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันถึงการลาออกจากการเป็นนักพรตของสมาชิกคณะกลาริส กาปูชิน ของอารามพระมารดาแห่งพระ
ญาณเอื้ออาทร อุบลราชธานี และเมื่อทางสันตะสำ�นักมีมติหรือคำ�สั่งมาเมื่อใด จะประกาศให้พี่น้องได้รับทราบในโอกาสต่อไป
จึงขอพี่น้องได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันภาวนาเป็นพิเศษ และมอบทุกอย่างไว้ในการทรงนำ�ของพระจิตเจ้า และความช่วยเหลือของพระแม่มารีย์
พระมารดาของพระศาสนจักร
						

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2014
ขอพระเจ้าอำ�นวยพร
(พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์)
พระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ร่วมจาริกสู่ความจริง (ต่อจากหน้า 2)
จำ�นวน 250 คน เพื่อเป็นประจักษ์พยานร่วมกันตาม
แนวทางของพระพรพิเศษแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของ
เคียร่า ลูบิค ในโอกาสครบปีที่ 6 ที่เธอล่วงลับไป หัวข้อ
ของการเสวนาครั้ ง นี้ คื อ “ด้ ว ยกั น สู่ ค วามเป็ น หนึ่ ง
เดียวของครอบครัวมนุษยชาติ” เป็นครั้งแรกของการ
สัมมนาศาสนสัมพันธ์ทที่ างคณะได้เชิญผูแ้ ทนจากศาสนา
ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รู้จักและมีความสัมพันธ์กับเคียร่า
ลูบิคมาก่อนแล้ว
ก่อนการสัมมนา กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ไทยพร้อม
กับสมาชิกโฟโคลาเรจากประเทศไทย ได้เดินทางไปเยีย่ ม
ชมเมืองเตรนท์ ทางเหนือของอิตาลี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
เคียร่า และที่ซึ่งคณะโฟโคลาเรก่อกำ�เนิดขึ้นเป็นเวลา
กว่า 70 ปี นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพบปะกับนายก
เทศมนตรี และสมาชิกโฟโคลาเรของเมืองเตรนท์ ระหว่าง
การพบปะนี้ พระมหาทองรัตน์ ถาวร กล่าวตอนหนึ่ง
ว่า “เคียร่า สอนพวกเราให้รักทุกคน รักพระเยซูเจ้า รัก
เพื่อนพี่น้องคริสตชน และขณะนี้ก็ต้องรักเพื่อนพี่น้อง
ชาวเมืองเตรนท์ด้วย” ต่อจากนั้นยังได้แวะเยี่ยม พระอัครสังฆราชลุยจี แบรสซาน ผู้ซึ่งเคยเป็นพระสมณทูต
วาติกันประจำ�ประเทศไทยอีกด้วย
ระหว่างการเดินทางจากเมืองเตรนท์เพื่อเข้า
ร่วมสัมมนาที่กรุงโรม กลุ่มจากประเทศไทยได้แวะเยี่ยม
ลอพเปียโน เมืองมารีอาโปลีถาวรแห่งการเป็นประจักษ์
พยานของคณะเราใกล้เมืองฟลอเรนส์ ที่ซึ่งมหาวิทยาลัย
แห่งปัญญา ชื่อมหาวิทยาลัยโซเฟียที่รับจิตตารมณ์แห่ง
ความเป็นหนึ่งเดียวของคณะโฟโคลาเร สืบเนื่องจากการ
ที่ พระครูวิทิตปัญญาภรณ์ (ดร.พระอาจารย์ สุชาติ
ชิโนรโส) จากวัดท่าข้าม บางปะกง มีความประสงค์
มอบพระไตรปิฏกให้กับมหาวิทยาลัยโซเฟีย การเยี่ยม
ในครั้งนั้นนับเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดี และ
เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นครอบครัว ในปีที่
ผ่านมา พระภิกษุสงฆ์ไทยบางรูปได้ไปสัมผัส “โรงเรียน
แห่งชีวิต” ที่ลอพเปียโนด้วย
ในที่สุด เราก็มาถึงศูนย์มารีอาโปลี กัสแตล
กันดอลโฟ ฝ่ายต้อนรับได้จดั เตรียมอาหารสำ�หรับทุกคน
รวมทั้งอาหารมังสวิรัติ โคเซอร์ และฮาลาลสำ�หรับเพื่อน
พี่น้องที่มาจากศาสนาอื่นด้วย
ในแวดวงของคณะโฟโคลาเร ประวัติความเป็น
มาของการเสวนาศาสนสัมพันธ์ยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์อย่าง
เป็นทางการ อันที่จริง ในปีที่ผ่านมามีการจัดการพบปะ
กับศาสนาต่าง ๆ เพื่อรู้จักกันให้มากขึ้น และพิจารณา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวคริสต์และศาสนิก
ในศาสนาอื่น เช่น จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ
ระหว่าง มุสลิม-คริสต์ พุทธ-คริสต์ ฮีบรู-คริสต์ ฯลฯ
แต่การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ในครั้งนี้ ผู้แทนจากศาสนา
ดั้งเดิมต่าง ๆ มาพบปะกัน เพื่อเน้นถึงความมั่งคั่งของ
การเสวนานี้ที่เป็นแง่มุมหนึ่งในการนำ�พระพรพิเศษแห่ง
ความเป็นหนึ่งเดียวของ เคียร่า ลูบิค ลงภาคปฏิบัติร่วม
กัน ดังที่เธอกล่าวไว้ว่า “ให้เราเพ่งมองไปยังพระบิดา
องค์เดียวที่มีบุตรมากมาย” เพื่อว่า “เราจะได้มองว่า
มนุษย์ทุกคนนั้นเป็นลูก ๆ ของพระบิดาเดียวกัน” เป็น
เรื่ อ งของการก้ า วเดิ น ไปด้ ว ยกั น ในหนทางแห่ ง การ
เสวนากับเพื่อนพี่น้องศาสนิกที่มีความเชื่อในศาสนา

ต่าง ๆ ที่เป็นเสมือนโมเสคหลากหลายชิ้นที่ได้ต่อเติม
ขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาในหมู่คณะโฟโคลาเรที่แผ่ขยายไป
ทั่วโลก
ในการประชุมกลุ่มของแต่ละศาสนา อีกทั้ง
ระหว่างการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นการ
ให้โอกาสแก่ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เปิดใจ นอกเหนือจากสิ่ง
ที่อยากแบ่งปันด้านศาสนาของตนแล้ว ก็ยังเป็นการ
พิจารณาด้วยกันถึงสิ่งที่ได้มาพบปะกันในปีที่ผ่านมา
โดยไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ ปั ญ หาหรื อ ความยากลำ � บากที่ ไ ด้
ประสบมาด้วย
หนทางสู่การเสวนาศาสนสัมพันธ์นั้น ไม่เพียง
แต่เป็นเหมือนการท้าทาย หากแต่เป็น “การจาริก สู่
ความจริง” ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่
16 ทรงย้�ำ หลายครั้ง
วันที่ 19 มีนาคม ผู้เข้าร่วมสัมมนาศาสนสัมพันธ์จาก 8 ศาสนา 20 ท่านได้เป็นผู้แทนเข้าเฝ้า
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส เป็ น พิ เ ศษก่ อ นที่
พระองค์ ท่ า นจะเสด็ จ ไปที่ ล านหน้ า มหาวิ ห ารนั ก บุ ญ
เปโตร เพื่อการเข้าเฝ้าทั่วไปของประชาชน หนึ่งใน
จำ�นวนนี้คือ พระครูวิทิตปัญญาภรณ์ (ดร.พระอาจารย์
สุชาติ ชิโนรโส) ท่านกล่าวหลังการเข้าเฝ้าพิเศษว่า
“ช่างเป็นการต้อนรับทีอ่ บอุน่ เสียจริง ๆ จากพระองค์ทา่ น
ผู้ทรงเป็นบิดาที่แท้จริงสำ�หรับทุกคน” ดร.Shahrzad
Houshmand กล่าวว่า “พระองค์ท่านทรงเป็นรูปแบบ
ของบิดา ที่ทรงช่วยเพิ่มพูนความเป็นพี่น้องในระหว่าง
พวกเรา” เธอได้มอบจดหมายถึงพระสันตะปาปาในนาม
ของพี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม ที่ เข้ า ร่ ว มการสั ม มนาศาสนสั ม พั น ธ์
ที่จัดขึ้นโดยคณะโฟโคลาเร ซึ่งพวกเขาแสดงออกถึง
“ความรัก ความเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งต่อพระองค์
ท่าน และการที่ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายเป็นการต้อนรับ
พี่น้องมุสลิมทั่วโลก” ดร.คาล่า อัจฉรยา ชาวฮินดู
คณบดี แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในเมื อ งมุ ม ไบน้ อ มรั บ
คำ�เชื้อเชิญของพระสันตะปาปาให้ก้าวเดินต่อไปอย่าง
ไม่หยุดยั้ง เธอกล่าวว่า “เป็นความชื่นชมยินดีสำ�หรับ
พวกเราด้วยในการก้าวเดินต่อไป ซึง่ สำ�คัญกว่าการไปถึง
จุดหมายปลายทางเสียอีก” พระสันตะปาปาทรงขอร้อง
กับทุกคนว่า “ขอให้พวกท่านภาวนาให้เราด้วย”
ในวันที่ 20 มีนาคม เป็นช่วงเวลาแห่งการ
เพิ่มพูนคุณค่าทางจิตใจ เพื่อเป็นการสรุป การสัมมนา
ศาสนสัมพันธ์ได้เปิดประตูสู่สาธารณชนในช่วงบ่าย ที่
หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยอูร์บาเนียน่า กรุงโรม

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษด้านวัฒนธรรม
หลากหลายของชนชาติต่าง ๆ และศาสนาใหญ่ ๆ ระดับ
โลก ศาสนิกจากศาสนาต่าง ๆ ร่วมกันเป็นประจักษ์พยาน
ในการก้าวเดินในหนทางแห่งการเสวนาที่เคียร่าได้เปิด
หนทางนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
“ในช่วงเวลาที่เราอยู่ในความมืด และมีผู้หนึ่ง
นำ�แสงสว่างมาให้ เราไม่ถามว่าคนนั้นเป็นหญิงหรือชาย
เป็นเยาวชนหรือผู้ใหญ่” เช่นเดียวกัน เคียร่า ท่านมา
พบกับเรา “ท่านนำ�แสงสว่างที่ท่านได้ค้นพบมาให้พวก
เรา” คำ�กล่าวของพระธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง
สิริมงคโล) ในโอกาสที่ท่านได้เชิญเคียร่าไปเยี่ยมชมวัด
ของท่านที่ประเทศไทยเมื่อปีค.ศ. 1997 เป็นคำ�พูดที่
ยอดเยี่ยมมาก
การพบปะกันในวันนั้น มิได้เป็นเพียงการรำ�ลึก
ถึงเคียร่า ลูบิคที่จากพวกเราไปเข้าปีที่ 6 แล้วเท่านั้น แต่
เป็นอีกก้าวหนึ่งเพื่อโถมตัวเราไปสู่อนาคต โดยที่คนเป็น
จำ�นวนมากเจริญชีวิตวางรากฐานอยู่ในประสบการณ์
ของเคียร่า ลูบิค แต่ละคนก้าวโพ้นความแตกต่าง โรแบร์โต คาตาลาโน่ ผู้รับผิดชอบร่วมฝ่ายศาสนสัมพันธ์ในคณะโฟโคลาเรกล่าวก่อนเริ่มประชุมต่อหน้า
แขกรับเชิญ 500 คนซึ่งรวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาศาสนสัมพันธ์ก่อนหน้านั้น 3 วันที่กัสแตล กันดอลโฟ ว่า
“เราได้พบปะกันในส่วนต่าง ๆ ของโลก และได้ค้นพบ
ว่า เราสามารถเป็นพี่น้องกัน ดังนั้น ด้วยกันพวกเราได้
รับเรียกให้สานต่อหนทางแห่งการเสวนานี้ โดยนำ�ลง
ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน เป็นประจักษ์พยานร่วมกัน
แบ่งปันซึ่งกันและกัน อันเป็นการยืนยันถึงการทำ�งาน
ร่วมกันแบบหมู่คณะ”
หัวข้อการประชุมในวันนั้นคือ “เคียร่าและ
ศาสนาต่าง ๆ” แต่กน็ า่ จะพูดถึงเคียร่าและศาสนิกทีน่ บั ถือ
ศาสนาอื่นด้วย มาเรีย โวเช่ ประธานของคณะโฟโคลาเร
กล่าวถึงเคียร่าว่า “นอกเหนือจากความสามารถของเธอ
แล้ว ดูเหมือนว่าเคียร่าได้พูดมากกว่าท่านอื่นถึงเรื่อง
ศาสนสัมพันธ์ของเราว่า ต้องรู้วิธีการเสวนา” “เคียร่า
คาดการณ์ล่วงหน้า และได้เข้าใจว่า หนทางของมวล
มนุษย์นั้นอาจแตกต่าง เธอกล่าวถึงสันติภาพ ซึ่งจำ�เป็น
ต้ อ งเปลี่ ย นแนวความคิ ด อย่ า งถอนรากถอนโคน”
เพราะอีกคนหนึ่งนั้น “มิใช่เป็นภัยต่อเรา แต่เป็นของ
ขวัญสำ�หรับเรา” อะไรคือเคล็ดลับของเคียร่า มาเรียโวเช่
อธิบายว่า “เคียร่า ในฐานะที่เป็นคริสตชน ได้ค้นพบ
(อ่านต่อหน้า 11)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 18

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรัสในพิธีมิสซาสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
และยอห์น ที่ 23 เป็นนักบุญ
ว่าทรงกล้าหาญ เปี่ยมด้วยความหวัง
ในท่ามกลางความท้าทายต่างๆ
27 เมษายน 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l
นับเป็นวันพิเศษไม่มีวันไหนเหมือน ที่สุดแล้ว
พิธีสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และ
ยอห์น ที่ 23 จะกลายเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์พระ
ศาสนจักรคาทอลิกตราบนิรันดร์ การประดับตกแต่ง
สถานที่น่าประทับใจยิ่งนัก จากผืนพรมขนาดยักษ์อัน
เป็ น ภาพของนั ก บุ ญ ใหม่ ทั้ ง สองที่ ทิ้ ง ห้ อ ยลงมาหน้ า
มหาวิหารนักบุญเปโตร ไปจนกระทัง่ ผูค้ นจำ�นวนนับล้าน
บรรดาผู้น่าเคารพ ประธานาธิบดีและผู้นำ�ประเทศ ผู้ให้
ความสนใจเข้ามาร่วมในพิธีครั้งนี้
l
วันแห่ง “4 พระสันตะปาปา” เริ่มต้นด้วยการ
เสด็จมาถึงก่อนของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต์ ที่ 16 บรรดาพระคาร์ดินัลเข้ามาทักทาย
พระองค์และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ทรงเข้า
มาทักทายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเช้าวันอาทิตย์ ต่อหน้า
พระศาสนจักรสากลจักรวาลพระสันตะปาปาทรงอ่าน
คำ�ประกาศอย่างเป็นทางการ ประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ที่ 23 เป็นนักบุญ เสียงปรบมือรับคำ�ประกาศ
ทันทีดังกึกก้องทั่วจัตุรัส ผู้คนนับล้านทั้งในกรุงโรมและ
ทั่วโลกได้แสดงคารวะต่อท่านทั้งสอง
l
ญาติของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23
และสตรีที่หายป่วยผ่านคำ�เสนอวิงวอนของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 นำ�พระธาตุของนักบุญ
ทั้งสองเข้ามา ในบทเทศน์ พระสันตะปาปาทรงอธิบาย
ว่าทำ�ไมแบบฉบับของท่านทั้งสองจึงเป็นแบบอย่างแห่ง
การแสดงความรักและความเมตตาขององค์พระผู้เป็น
เจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“นี่คือบุรุษผู้กล้าหาญ เต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิต
เจ้าในการพูดเรื่องต่างๆ อย่างหาญกล้า และท่านทั้งสอง
ยังเป็นประจักษ์พยานต่อหน้าพระศาสนจักรและต่อโลก
ถึงความดีงามและความเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า”
l
แม้เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์โศกและทุกข์
ทรมาน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่านักบุญใหม่
ทั้งสองพระองค์ยังทรงกล้าหาญ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“ทัง้ สองพระองค์ทรงเป็นสงฆ์ เป็นพระสังฆราช
และพระสันตะปาปาแห่งศตวรรษที่ 20 พระองค์ทรงมี
ชีวิตผ่านเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแห่งศตวรรษ แต่ทั้ง
สองพระองค์ไม่ทรงพ่ายแพ้ต่อเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะ

ภาพศิลปะน่ารักบ่งว่าเป็นวันของ “4 พระสันตะปาปา”
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงถวาย
กำ � ยานแด่ พ ระแท่ น
โดยมี พ ระธาตุ ข อง
สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 คือ
กรุงโรมเกือบแตก ผูค้ นทุกตรอกซอกซอยราว 5 ล้านคน พระโลหิตและสมเด็จ
พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า
ยอห์น ที่ 23 คือชิ้น
เนื้อของพระองค์ท่าน ตั้งแสดงอยู่ข้างๆ
สะดุด โดยอาศัยบาดแผลของพระคริสตเจ้าและให้เรา
เข้ า สู่ ร หั ส ธรรมแห่ ง พระเมตตาลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ทรง
ประทานความหวังแก่เราเสมอ อภัยโทษแก่เราเสมอ
เพราะว่านั่นคือความรักเสมอ”
l
หลังจากพิธีมิสซา สมเด็จพระสันตะปาปาทรง
พอจัตุรัสนักบุญเปโตรเปิดตอน 06.00 น. ซิสเตอร์และ พระดำ�เนินไปตามทางในจัตุรัสโดยรถขับเคลื่อนเพื่อ
สัตบุรษุ ทีม่ ารอตัง้ แต่เทีย่ งคืนต่างวิง่ ไปจองทีน่ ง่ั ด้วยความ ทักทายผู้มาแสวงบุญ พระองค์ยังทรงดำ�เนินไปยังถนน
ข้างเคียงเลยเขตวาติกันออกไปเพื่อขอบใจประชาชน
ดีใจ
ผู้ ม าร่ วมเป็ นพยานในวั นแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ข องพระ
ศาสนจักร

คำ�ประกาศสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
และยอห์น ที่ 23 เป็นนักบุญ

บรรดาพระสังฆราชนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ที่มาร่วมพิธี
สำ�หรับทั้งสองพระองค์พระเจ้าทรงพลังยิ่งกว่า”
l
พระสันตะปาปาทรงเน้นว่าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และยอห์น ที่ 23 ทรงนำ�ความ
หวังและความเชื่อมาสู่ชาวเราได้อย่างไรท่ามกลางช่วง
เวลาอันมืดมน พระองค์ตรัสว่าสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ที่ 23 เป็นพระสันตะปาปาที่ทรงเปิดจิตใจออก
เพื่อพระจิตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่
2 ทรงเป็นผู้น�ำ และผู้ปกป้องครอบครัว แท้จริงสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอท่านทั้งสองช่วยเสนอ
วิงวอนเพื่อการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้ง
ต่อไปในหัวเรื่องครอบครัว
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“ขอท่านทั้งสองทรงสอนเราไม่ให้ทำ�ตัวเป็นที่

“เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระตรีเอกภาพ
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคำ�สดุดีสรรเสริญแห่งความเชื่อ
คาทอลิก และเพื่อชีวิตที่เพิ่มพูนขึ้นของบรรดา
คริสตชน โดยอำ�นาจแห่งองค์พระเยซูคริสต์พระ
ผู้เป็นเจ้า และอำ�นาจแห่งอัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์
เปโตรและเปาโล และของเรา หลังจากได้พิจารณา
และใคร่ครวญอย่างรอบคอบ และสวดภาวนา
อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อวอนขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้ า และสอบถามบรรดาพระสั ง ฆราช
พี่น้องของเราแล้ว เราขอประกาศและสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 และสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ
และขอบันทึกพระนามของท่านทั้งสองไว้ในหมู่
นักบุญ เพื่อท่านทั้งสองจะได้รับการเคารพทั่วทั้ง
พระศาสนจักรในฐานะนักบุญ เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต”
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คุยกันเจ็ดวันหน

ก่อนนี้นักบุญเป็นบุคคลสูงส่งและดูห่างไกล
แต่ละท่านได้รับการยกย่องชื่นชมในวีรกรรมชีวิต
ประกาศเป็นนักบุญก็คือรับรองว่าท่านอยู่ในสวรรค์
พูดได้เต็มปากเต็มคำ�ว่าท่านไปดีแล้ว
คงได้แต่สวดภาวนาขอท่านเสนอวิงวอนพระเจ้าให้
จะได้เป็นคนดีจะได้รบั สิง่ จำ�เป็นสำ�หรับชีวติ ความเป็นอยู่
บ.สันติสุข
ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับท่านตอนรับศีลล้างบาป
www.salit.org
นำ�ชื่อของท่านมาไว้หน้าชื่อจริง
หารูปท่านมาแขวนคอติดไว้ในห้องเก็บไว้ในกระเป๋า
บ่งบอกความจริงใจจริงจังที่จะอยู่ในความอุปถัมภ์ของท่าน
แม้จะลืมนึกถึงท่านไปบ้างก็ขอให้ท่านรับรู้รับเห็น
พอถึงวันฉลองท่านทีก็ดีใจชื่นชมยินดีที
แม้จะไม่สนิทใจเหมือนฉลองวันเกิดคนใกล้ตัว
เพราะท่านอยู่คนละยุคคนละสมัยคนละบริบท
บางท่านก็ย้อนกลับไปในยุคพระธรรมเก่า
บางท่านก็ย้อนกลับไปยุคแรกยุคกลางประวัติศาสตร์
ส่วนใหญ่อยู่ต่างแดนต่างทวีป
จึงได้แต่ยกย่องชื่นชมเคารพนับถือวอนไหว้
ที่จะคิดเลียนแบบชีวิตที่จะวัดรอยเท้าตัวอย่างท่านนั้น
ยังไม่คิดก้าวไกลไปขนาดนั้น
พร้อมกับเจียมเนื้อเจียมตัวไม่คิดอาจเอื้อม
ทั้งที่เป้าหมายของการสถาปนานักบุญแต่ละองค์
ก็เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคนดำ�เนินชีวิตเต็มร้อยเช่นกัน
อีกทั้งมีนักบุญจากทุกฐานะทุกอาชีพทุกกระแสเรียก
คอยตอกย้�ำ ว่าพวกท่านทำ�ได้เราก็ท�ำ ได้เหมือนกัน
นอกจากจะออกแรงเพียรพยายามสุดความสามารถแล้ว
เรายังมีท่านนักบุญคอยให้กำ�ลังใจคอยให้พรคอยเสนอวิงวอนให้
ดังที่พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองตรัสไว้
“นักบุญมีไว้ให้เราเลียนแบบไม่ใช่แค่ปรบมือยกย่องชื่นชม”
เป็นพระองค์นี่แหละที่แต่งตั้งนักบุญมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใด
ทุกเพศทุกวัยทุกชั้นวรรณะทุกถิ่นฐาน
เหมือนกับจะตอกย้�ำ ในสิ่งที่พระองค์ตรัส
กระทั่งในวันอาทิตย์ที่สองเทศกาลปัสกา
วันฉลองพระเมตตา
พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ
ร่วมกับพระสันตะปาปายอห์นที่ยี่สิบสาม
นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจำ�
เป็นวันพระสันตะปาปาสี่พระองค์ตลอดพิธีกรรม
ที่ลานพระวิหารนักบุญเปโตรจักต้องจารึกไว้
และทุกหัวใจทั้งที่อยู่ที่นั่นทั้งที่อยู่ทั่วโลกโลดเต้นยินดี
เพราะนักบุญทั้งสององค์เป็นคนร่วมสมัยคุ้นเคยกันดี
หลายคนได้เห็นได้ยินพระองค์ท่านทางโทรทัศน์
ส่วนใหญ่ได้อ่านข่าวสารเรื่องราวพระองค์ท่านทางสิ่งตีพิมพ์
ไม่น้อยคนได้มีโอกาสได้พบเห็นพระองค์ท่านทั้งใกล้ทั้งไกล
อีกไม่น้อยมีบุญทั้งได้จับมือทั้งได้ถ่ายภาพกับพระองค์ท่าน
จนอวดอ้างได้เต็มปากเต็มคำ�ว่าสัมผัสนักบุญมากับมือ
จนคุยได้ว่าได้ถ่ายภาพคู่กับนักบุญตัวเป็นๆ
ไม่มีใครแก้ตัวได้อีกแล้วว่าเรากับท่านอยู่กันคนละสมัย
ไม่มีใครแก้ต่างได้อีกว่าเรากับท่านต่างบริบทต่างสถานการณ์
ไม่มีใครตัดพ้อได้อีกว่าเราท่านอยู่ไกลกันลิบลับ
ก็ท่านมาเยือนมายืนมาเดินอยู่บนผืนดินไทยมาแล้ว
หากจะต้องแก้ตัวต้องแก้ต่าง
ก็อยู่ที่เรากับท่านเอาจริงเอาจังกับชีวิตคริสตชนต่างกัน
ผลลัพธ์จึงแตกต่างกันอย่างที่เห็นนี่แหละ

อย่าล้มเลิกความพยายาม
“ผู้รับใช้ไม่เป็นใหญ่กว่าผู้ที่ส่งเขาไป” (ยอห์น 13:16)
สถานีวทิ ยุวาติกนั ได้เสนอข่าวพิเศษ หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ได้ล้างเท้านักโทษวัยรุ่นที่โรมในช่วงพิธีบูชาขอบพระคุณวันพฤหัสบดี
ศักดิ์สิทธิ์เมื่อปีที่แล้ว การรายงานนี้ได้กล่าวถึงงานของพระสงฆ์คณะเยสุอิต
ท่านหนึ่งที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้ริเริ่ม
สถานทีจ่ องจำ�เพือ่ รับนักโทษเยาวชนทีท่ �ำ ผิด ท่านเล่าให้เยาวชนทีอ่ ยูใ่ นเรือนจำ�นี้
ถึงการที่พระสันตะปาปาเสด็จไปเยี่ยมสถานที่จองจำ� เยาวชนชื่อ “คาซาล เดล
มาร์โม” พวกเยาวชนเหล่านี้ตัดสินใจจะเขียนจดหมายถึงพระองค์ เยาวชน
คนหนึ่งเขียนว่า “พระสันตะปาปา ฟรังซิสที่รัก ขอบคุณที่พระองค์ล้างเท้า
เยาวชนเช่นเดียวกับพวกเราที่อิตาลี พวกเราก็อายุยังน้อย และทำ�ผิดพลาดไป
สังคมไม่สนใจพวกลูก ขอบพระคุณที่พระองค์มิได้ตัดการติดต่อกับพวกเรา”
อีกคนหนึ่งเขียนว่า “ลูกเขียนจดหมายฉบับนี้ เพราะพระองค์ให้ความหวังแก่
ลูก ลูกแน่ใจว่าสำ�หรับบุคคลเยี่ยงพระองค์ พวกเราเยาวชนคงจะไม่ถูกตัดสิน
ให้อยู่คุกตลอดชีวิตของพวกลูก ลูกภาวนาเพื่อพระองค์ โปรดอย่าลืมพวกลูก”
พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าในการล้างเท้าสาวกของพระองค์
นั้น พระองค์ทรงพร้อมที่จะกระทำ�สิ่งที่ผู้รับใช้ที่ต่ำ�ต้อยที่สุดกระทำ� การที่ทรง
กระทำ�ดังนี้ เป็นการท้าทายแนวความคิดของพวกสาวกเกี่ยวกับอำ�นาจและ
ตำ�แหน่ง พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการรับใช้ผู้อื่น
การรับใช้ผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำ�หน้าที่ของพระศาสนจักร
เราได้รับเรียกให้กระทำ�สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ� กล่าวคือการล้างเท้าผู้อื่น
ให้มีความถ่อมตน และไม่คำ�นึงถึงตำ�แหน่งหน้าที่ของเรา คิดแต่เพียงว่ามีอะไร
บ้างที่เราจะทำ�ให้กับผู้อื่น ไม่ละทิ้งผู้อื่นแต่ตั้งใจที่จะรับใช้พวกเขา
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พวกลูกพยายามเรียนรู้จากการกระทำ�ของพระองค์
โปรดแสดงให้ลูกไม่สนใจกับตำ�แหน่งหน้าที่ของลูก โปรดช่วยให้ลูกเห็นหนทาง
ที่ดีที่สุดในการเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และให้เขาได้พบกับความหวังในพระนามของ
พระองค์ อาแมน
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วันประวัติศาสตร์
ทั่วโลกร่วมสถาปนา
นักบุญผู้ยิ่งใหญ่
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ณ ลานหน้ามหาวิหาร
นักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมยินดี
นับล้านคน ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014 โอกาสนี้
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
เสด็จเข้าร่วมพิธีด้วย ทำ�ให้พิธีในวันนี้ดูยิ่งใหญ่เพราะมี
พระสันตะปาปาถึง 4 องค์
สำ�หรับพิธีมิสซาในวันนี้ เริ่มด้วยพระคาร์ดินัล
อันเจโล อมาโต้ ประธานสมณกระทรวงแต่งตั้งนักบุญ
อ่านคำ�ร้องขอให้พระสันตะปาปาทรงประกาศสถาปนา
นักบุญใหม่ทั้งสอง จากนั้น เป็นการเชิญพระธาตุของ
นักบุญใหม่ทั้ง 2 องค์ โดยพระธาตุของนักบุญยอห์น
ที่ 23 เป็นเนื้อของพระองค์ ส่วนนักบุญยอห์น ปอล ที่
2 เป็นโลหิตของพระองค์ ทั้งนี้ ผู้ที่ทำ�หน้าที่อัญเชิญ
พระธาตุของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ได้แก่ ฟลอริเบ็ธ
โมรา ดิอาซ สตรีชาวคอสตาริก้าที่ได้รับอัศจรรย์จาก
การวอนขอพระเจ้ า ผ่ า นคำ � เสนอวิ ง วอนของนั ก บุ ญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 จนเธอหายจากอาการเส้นเลือดใน
สมองแตกได้อย่างอัศจรรย์ นอกจากนี้ในบทภาวนา
เพื่อมวลชน หนึ่งในผู้อ่านได้แก่ ซิสเตอร์มารีซิมง
ปิแอร์ ผู้ได้รับอัศจรรย์ให้หายจากโรคพาร์กินสัน จนนำ�
ไปสู่การสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่
2 เป็นบุญราศี
พระสั น ตะปาปาทรงเทศน์ ส อนในพิ ธี มิ ส ซา
วันนี้ว่า วันอาทิตย์วันนี้ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดอัฐมวารปัสกา
หรือวันที่แปดหลังวันอาทิตย์ปัสกา และเป็นวันที่สมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกาศให้เป็นวัน
อาทิตย์ฉลองพระเมตตา หัวใจของวันนี้อยู่ที่บาดแผล
อันรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ
พระองค์ ไ ด้ เ ผยแสดงรอยแผลให้ แ ก่ บ รรดา
อัครสาวก ผู้ที่พระองค์ประจักษ์ในครั้งแรกในเย็นหลัง
วันสับบาโต คือวันเสด็จฟื้นคืนพระชนม์ แต่โทมัสไม่ได้
อยู่ด้วยในเย็นวันนั้น และเมื่อพวกอัครสาวกเล่าให้โทมัส
ฟังว่าพวกเขาได้เห็นพระอาจารย์เจ้า โทมัสตอบว่า เขา
จะไม่มีวันเชื่อหากเขาไม่เห็นด้วยตนเองและจะต้องได้
สัมผัสรอยแผลของพระองค์ อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา พระ
เยซูเจ้าได้ประจักษ์องค์อีกครั้งหนึ่ง แก่บรรดาสานุศิษย์
ที่รวมตัวกันอยู่ในห้องชั้นบน และโทมัสก็อยู่ด้วย พระ
เยซูเจ้าได้หันไปหาโทมัส และบอกให้เขามาสัมผัสรอย
แผลของพระองค์ โทมัสซึ่งเป็นคนเถรตรงและชอบที่จะ
พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ได้คุกเข่าลงต่อหน้า

พระเยซูเจ้าพลางกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
และพระเจ้าของข้าพเจ้า (ยน 20:28)
รอยแผลของพระเยซู เจ้ า นั้ น ดู เ ป็ น สิ่ ง อั ป ยศ
อดสูและเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อ แต่ก็เป็นการทดลอง
ความเชื่อด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้รอยแผลที่พระวรกาย
ของพระคริสตเจ้าผู้คืนพระชนมชีพจึงไม่ลบหายไป รอย
แผลยังคงอยู่ เป็นเครื่องหมายของความรักของพระเจ้า
ที่มีต่อเรา รอยแผลนี้เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเชื่อใน
พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อจะเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง แต่เพื่อจะ
เชื่อว่า พระเจ้าคือความรัก ความเมตตา และความถือ
ซื่อสัตย์ ในจดหมายถึงคริสตชน นักบุญเปโตรได้อ้าง
คำ�กล่าวของอิสยาห์ว่า รอยแผลของพระองค์ช่วยรักษา
ท่านให้หาย (1ปต2:24, เทียบ อสย 53:5)
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 และสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ไม่กลัวที่จะมองดู
รอยแผลของพระเยซูเจ้า ไม่กลัวที่จะสัมผัสรอยฉีกขาด
ที่พระหัตถ์และที่สีข้างพระวรกาย ทั้งสองพระองค์ไม่
ละอายต่อเนื้อหนังของพระคริสตเจ้า ทั้งสองพระองค์
ไม่รู้สึกละอายต่อพระวรกาย ต่อกางเขนของพระเยซูเจ้า
และไม่รู้สึกดูถูกเหยียดหยาม เพราะว่าทั้งสองพระองค์
ต่ า งมองเห็ น องค์ พ ระเยซู เจ้ า ในทุ ก คนที่ มี ค วามทุ ก ข์
ทรมานและยากลำ�บาก ทั้งสองพระองค์เป็นผู้ที่มีความ
กล้าหาญ เปี่ยมด้วยพละกำ�ลังของพระจิตเจ้า และเป็น
พยานถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าต่อหน้า
พระศาสนจักรและต่อโลก
ทั้งสองพระองค์เป็นพระสงฆ์ เป็นพระสังฆราช
และเป็นพระสันตะปาปาแห่งศตวรรษที่ 20 ทั้งสอง
เจริญพระชนมชีพในช่วงเหตุการณ์ที่น่าสลดใจหลาย
อย่างของศตวรรษนั้น แต่ทั้งสองไม่ท้อถอย สำ�หรับ
ทั้งสองพระองค์ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ความเชื่อยิ่ง
มีพลังมากกว่า เป็นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
พระผูไ้ ถ่มนุษยชาติ และพระเจ้าแห่งประวัตศิ าสตร์ ความ
เมตตาของพระเจ้าซึ่งแสดงออกโดยรอยแผลทั้งห้ามี
พลังมากกว่า และความใกล้ชิดของพระนางมารีย์มารดา
ของชาวเรายิ่งมีพลังยิ่งขึ้นไปอีก
ในทั้งสองพระองค์ ผู้ซึ่งได้มองรอยแผลของ
พระคริสตเจ้า และได้เป็นพยานถึงความเมตตาของ
พระองค์ แสดงถึงความหวังที่จะมีชีวิตและความยินดี
สุดที่จะพรรณาได้ (1ปต1:3,8) เป็นความหวังและความ
ชื่นชมยินดีที่พระคริสต์ผู้คืนพระชนมชีพได้มอบให้แก่
บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ เป็นความหวังและความ
ชื่นชมยินดีที่ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครจะเอาไปจากพวก

เขาได้ เป็นความหวังและความชื่นชมยินดีของปัสกา
ที่หลอมรวมกับการปฏิเสธตนเอง การปล่อยวาง และ
การเห็นอกเห็นใจคนบาปทั้งหลาย จนถึงจุดที่รู้สึกถึง
ความขื่นขมของถ้วยกาลิกส์ นั่นเป็นความหวังและ
ความชื่นชมยินดีที่พระสันตะปาปาทั้งสองพระองค์ได้
รับเป็นของขวัญจากพระเจ้าผู้กลับเป็นขึ้นมา โดยที่
ทั้งสองพระองค์ได้มอบต่อให้แก่ประชากรของพระเจ้า
อย่างอุดม ซึ่งเราต่างรู้สึกถึงบุญคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ความหวั ง เช่ น นี้ แ ละความชื่ น ชมยิ น ดี อ ย่ า ง
นี้ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในหมู่ผู้มีความเชื่อใน
ยุคแรกๆ ในกรุงเยรูซาเล็ม ตามที่เราได้อ่านในหนังสือ
กิจการอัครสาวก (เทียบ 2:42-47) พวกเขาเป็นชุมชน
ที่ได้เจริญชีวิตที่เป็นหัวใจพระวรสาร นั่นคือ ด้วยความ
รัก ความเมตตา ในความเรียบง่าย และด้วยความรักใคร่
กลมเกลียวกัน
นี่คือภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรที่สังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 ได้กำ�หนดไว้ สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ที่ 23 และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล
ที่ 2 ได้ร่วมมือกับพระจิตเจ้าในการฟื้นฟูและทำ�ให้พระ
ศาสนจักรทันสมัยขึ้นโดยยึดหลักสำ�คัญเดิมไว้ตามที่
บรรดานักบุญทั้งหลายได้ให้แก่พระศาสนจักรมาทุกยุค
ทุกสมัย ขอเราอย่าได้ลืมว่า เป็นพวกนักบุญทั้งหลาย
ที่ได้ให้ทิศทางและการเติบโตแก่พระศาสนจักร ในการ
เรียกประชุมสังคายนาวาติกัน 2 สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ที่ 23 ได้ให้มีการเปิดจิตใจให้แก่องค์พระจิตเจ้า
พระองค์มอบพระองค์ให้ได้รับการทรงนำ�สำ�หรับพระ
ศาสนจักร พระองค์คือผู้อภิบาล และเป็นผู้น�ำ ที่เป็น
ผู้รับใช้ นี่เป็นการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ให้แก่
พระศาสนจักร พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่เปิดกว้าง
ให้แก่พระจิตเจ้า
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้ประชากรของ
พระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็น
พระสันตะปาปาสำ�หรับครอบครัว พระองค์เคยตรัสใน
ครั้งหนึ่งว่า พระองค์ต้องการให้ผู้คนจดจำ�พระองค์ใน
ฐานะพระสันตะปาปาสำ�หรับครอบครัว ข้าพเจ้ามีความ
สุ ข ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น จุ ด นี้ ใ นขณะที่ เรากำ � ลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
เดิ น ทางกั บ ครอบครั ว ทั้ ง หลายเพื่ อ ไปสู่ ก ารประชุ ม
สมัชชาพระสังฆราชเรื่องครอบครัว เชื่อแน่นอนว่า จะ
เป็นการเดินทางที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 จะนำ�และ
สนับสนุนจากที่พระองค์ประทับอยู่ในสวรรค์
ขอให้นักบุญใหม่และผู้เลี้ยงแกะของประชากร
พระเจ้าทั้งสององค์โปรดช่วยวิงวอนเพื่อพระศาสนจักร
เพื่อว่าระหว่างการเดินทางระยะเวลาสองปีของสมัชชา
พระศาสนจั ก รจั ก ได้ เ ปิ ด รั บ พระจิ ต เจ้ า ในงานอภิ บ าล
ของเราแก่ครอบครัว ขอให้ทั้งสองพระองค์ช่วยสอนเรา
อย่าได้รู้สึกละอายอดสูต่อรอยแผลของพระคริสตเจ้า
และโปรดช่วยให้เราได้เข้าสู่ธรรมส้ำ�ลึกมากยิ่งขึ้นถึงพระ
เมตตา ซึ่งให้ความหวังอยู่เสมอ และประทานอภัยให้
เสมอ เพราะว่าพระองค์รักเราเสมอ
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ถอดความ

หนา 8

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2014

มารีอา สุภา

(บวยจือ แซฮอ )

วงษวิไลวารินทร

เกิดใหมในพระเจา
3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

คณะสงฆ คณะเซอร คณะผบู ริหารและพนักงานโรงพยาบาลเซนตเมรี่
มีความยินดีขอเชิญทานรวมโมทนาคุณพระเจาในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

อายุ 86 ป
(ครบ 5 ป)

โอกาสฉลอง 40 ป โรงพยาบาลเซนตเมรี่
และฉลองวัดนอยมารียสมภพ
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์
เปนประธานในพิธี
ที่วัดนอยมารียสมภพ
วันเสารที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2014
เวลา 09.30 น.

“เรารูวา เมื่อกระโจมที่เราอาศัยอยูในโลกนี้ถูกเก็บไปแลว
เรายังมีบานซึ่งพระเจาทรงสรางไวสำหรับเรา
เปนบานทีไ่ มไดสรางดวยมือมนุษย แตเปนบานถาวรนิรนั ดร
อยสู วรรค” (2 โครินธ 5:1)

หลังพิธี ขอเชิญสัตบุรษุ รับประทานอาหารทีอ่ าคารเปโตร เปาโล
ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ

เกิดใหมในพระเจา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“จงอยาตอบโตคนชัว่ ” (มธ 5:39)

ความเชือ่
อันเปน
ชีวติ

เปนหนึง่ เดียว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย
ราคา 170 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ใจของทานทั้งหลายจงอยาหวั่นไหวเลย
จงเชื่อในพระเจา และเชื่อในเราดวย
...เราเปนหนทางความจริงและชีวิต
ไมมีใครไปเฝาพระบิดาได
นอกจากผานทางเรา
(ยอหน 14:1,6)

หนังสือ

หนังสือ

บอกเลาเรื่องราว
“คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”
ทีค่ ริสตชนตองรแู ละตองเปน

โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน
ขอเขียนแตละอาทิตยจากใจเจาอาวาสถึงพี่นองสัตบุรุษ
โดย คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพนั ธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต
ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

Ï

Ï

Ï
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กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
26-29 ก.ค. 14

แสวงบุญเซนตแอนน-ปนงั
มาเลเซีย
9-16 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแมพระลาวาง
เมืองกวางตรี (3 ป / ครัง้ )
เสียมเรียบ กัมพูชา
(เสียมเรียบ กัมพูชา-เวียดนามใต-ดาลัตทะเลทรายมุยเน-ดานัง-ลาวาง-เว)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

“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

 
ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

มารีอา สมสวย ชัยสิรโิ รจน
แอนโทนี บรรจง ชัยสิรโิ รจน
สูออมพระหัตถพระเจา
สูออมพระหัตถพระเจา
3 พฤศจิกายน 2555
3 มกราคม 2535
ครบรอบ 2 ป
ครบรอบ 22 ปี
ขอใหปาและแมพักผอนในสันติสุขของพระเจาตลอดนิรันดร

Trinity Tour

ขอเชิ ญ ร ว มแสวงบุ ญ เป ด เสกวั ด ใหม วั ด นั ก บุ ญ มาร โ ก
เชียงราย และฉลองวัดแมพระฟาติมา เชียงราย แวะเที่ยว
เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เสารที่ 24 - จันทร
ที่ 26 พฤษภาคม 2014 ทานละ 12,500 บาท ติดตอขอรายการ
ทั ว ร ท างอี เ มล ไ ด ที่ คุณหฤทัย ทนงศักดิ์ 083-079-8598
แฟกซ 02-464-1835 E-mail : brice_aoi@yahoo.com

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยูก็ตาม
เพราะพระเจาทรงยิ่งใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรูทุกสิ่ง
(1ยอหน 3:20)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป ตออายุสมาชิก
ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 E-mail : udomsarn@gmail.com

ไมใชเลือดเนือ้ ถาเอือ้ เฟอ ก็เหมือนเปนเลือดเนือ้

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอา นิภา
เปโตร เฟอ ง
วัชรกิตตานนท
วัชรกิตตานนท
เกิดใหมในพระเจา เกิดใหมในพระเจา
30 เมษายน 2553 6 มิถนุ ายน 2523
ครบ 34 ป
ครบ 4 ป

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป
(ลูกา 22:32)
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การภาวนาคือออหน
หนาาาทีทีทีท่ ท่ ท่ สี่ สี่ สี่ ำคั
ำคัญญญ
การภาวนาคื
การภาวนาคื
หน
ำคั
การภาวนาคื
ออหน
าาทีทีท่ ท่ สี่ สี่ ำคั
ญญ
การภาวนาคื
หน
ำคั

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตั น

ตำแหนงของเจาอาวาส

เนื่ อ งจากในช ว งเดื อ นพฤษภาคมมี ป ระกาศ
ตำแหนงหนาทีข่ องทัง้ พระสงฆ และนักพรตชายหญิง
ในสังฆมณฑลตางๆ จึงเปนโอกาสทีค่ ริสตชนฆราวาส
นาจะเขาใจในเรือ่ งนี้ เพือ่ รวมมือกันสรางสันติสขุ และ
พัฒนาชุมชนของเราใหเขมแข็งและอบอนุ ยิง่ ขึน้
ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 522
กลาววา “เจาอาวาสควรมีความมัน่ คงในตำแหนงหนาที่
ดั ง นั้ น ต อ งแต ง ตั้ ง เขาให อ ยู ใ นหน า ที่ โ ดยไม มี เ วลา
กำหนด พระสังฆราชสังฆมณฑลสามารถแตงตัง้ โดย
มีกำหนดเวลาไดก็ตอเมื่อสภาพระสังฆราชมีกฤษฎีกา
อนุญาต”
ข อ กำหนดของสภาพระสั ง ฆราชคาทอลิ ก แห ง
ประเทศไทย (15 สิงหาคม ค.ศ. 1992) กฤษฎีกา 4 ระยะ

เวลาอยใู นตำแหนงของเจาอาวาส กลาววา
“เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ กฎหมายพระศาสนจั ก ร
มาตรา 522 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ประกาศวา เจาอาวาสอาจจะไดรับการแตงตั้งวาระละ
5 ป เป น อย า งน อ ย และอาจได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดำรง
ตำแหนงอีกได”
เจาอาวาสมีพันธะตองเอาใจใสใหมีการประกาศ
พระวาจาของพระเจาทัง้ ครบ แกผทู อี่ าศัยอยวู ดั ปกครอง
นั้ น เพราะเหตุ นี้ ท า นจึ ง ต อ งเอาใจใส ใ ห ค ริ ส ตชน
ฆราวาสได รั บการอบรมในความจริ ง แห ง ความเชื่ อ
เฉพาะอยางยิ่งโดยการแสดงธรรมในวันอาทิตย และ
วันฉลองบังคับ รวมทั้งการใหการอบรมดานคำสอน
ดวยตัวทานเอง ทานตองสนับสนุนกิจการที่สงเสริม
จิตตารมณพระวรสาร รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรมทางสังคม ทานตองเอาใจใสเปนพิเศษเกีย่ วกับ
การใหการศึกษาคาทอลิกแกเด็กๆ และเยาวชน ทาน
ตองพยายามทุกวิถีทาง พรอมกับความรวมมือของ
คริ ส ตชนในการนำข า วดี พ ระวรสารไปสู ผู ที่ เ ลิ ก
ปฏิบัติศาสนา หรือ ผูที่ไมแสดงออกซึ่งความเชื่อที่
แทจริง (ม. 528)
“เจ า อาวาสต อ งเอาใจใส ใ ห ศี ล มหาสนิ ท เป น
ศู น ย ก ลางของชุ ม นุ ม สั ต บุ รุ ษ วั ด ปกครอง ท า นต อ ง
พยายามให ค ริ ส ตชนได รั บ การหล อ เลี้ ย ง ด ว ยการ
เฉลิมฉลองศีลศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยางศรัทธา... ใหพวกเขาไดรบั
ศีลมหาสนิท และศีลอภัยบาปบอยๆ... พยายามชักนำให
มีการภาวนาในครอบครัว และมีสวนรวมในพิธีกรรม

⌫
  

วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ชนิด 2 สายพันธุ
สามารถปองกันมะเร็งปากมดลูก HPV จำนวน 2 สายพันธุ ทีเ่ ปนสาเหตุของ
มะเร็งปากมดลูก ราคา 7,850.- บาท


(ราคารวมวัคซีน 3 เข็ม + คาแพทย + คาบริการผปู ว ยนอก)

วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก และหูดหงอนไก (HPV Vaccine)
ชนิด 4 สายพันธุ สามารถปองกันมะเร็งปากมดลูก HPV จำนวน 4 สายพันธุ ทีท่ ำใหเกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งชองคลอด มะเร็งปากชองคลอด
และหูดหงอนไก ราคา 8,250.- บาท


(ราคารวมวัคซีน 3 เข็ม + คาแพทย + คาบริการผปู ว ยนอก)

⌫ ⌦   

สอบถามไดที่ : แผนกสูต-ิ นรีเวชกรรม
อาคารรอยปบารมีบญ
ุ ชัน้ 2
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10251-2
เวลาทำการ : จันทร-เสาร เวลา 08.00-19.00 น.
อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.

อยางมีจติ สำนึกและอยางมีบทบาท” (ม.528 วรรค 2)
“เพื่อจะปฏิบัติหนาที่นายชุมพาบาลดวยใจรอนรน
เจาอาวาสตองพยายามรจู กั สัตบุรษุ ในความดูแลของตน
ฉะนั้นตองเยี่ยมครอบครัว... ในความทุกขโศกของ
สัตบุรุษ และโดยใหกำลังใจในพระเจา และหากมี
ขอบกพรองในบางสิ่งบางอยาง ก็ใหตักเตือนแกไขเขา
อยางฉลาดรอบคอบ ใหชว ยผปู ว ย เปนตนคนใกลจะตาย
ดวยความรักเปย มลน ชุบชีวติ จิตใจพวกเขาอยางกระตือ
รือรนดวยศีลศักดิ์สิทธิ์และมอบวิญญาณพวกเขาคืน
แดพระเจา... ทานตองพยายามชวยสามีภรรยาและบิดา
มารดา ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตน และฟู ม ฟ ก ชี วิ ต
คริสตชนใหเจริญขึน้ ในครอบครัว
เจาอาวาสตองรับรแู ละสนับสนุนบทบาทฆราวาส
ในพันธกิจของพระศาสนจักร... ในระดับวัด... สังฆมณฑล และพระศาสนจักรสากล (ม.529)

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



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

ร่วมจาริกสู่ความจริง (ต่อจากหน้า 4)
ความรัก ในพระวรสารและในพระเยซูเจ้า นอกจากนั้น
ก็ ยั ง พบพระองค์ ใ นเพื่ อ นพี่ น้ อ งศาสนิ ก ในศาสนาอื่ น
และในวัฒนธรรมอื่นด้วย” เป็นข้อเสนอที่ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ “การขัดแย้งที่รุนแรงของอารยธรรม
ให้เป็นการหันหน้าเข้าหากันของมนุษย์ชายและหญิง
ของวัฒนธรรมและของศาสนาที่แตกต่างกัน”
ในที่ ป ระชุ มมีการกล่าวถึง ผลของพระพิเ ศษ
ของเคียร่าในด้านการเสวนา พระคาร์ดินัลอารินเซ่ ผู้ซึ่ง
ได้รู้จักเคียร่าเป็นอย่างดีกล่าวว่า “บรรดาสมาชิกโฟโคลารินีชายและหญิง เป็นประชากรที่กำ�ลังก้าวเดินไปด้วย
กันแบบหมู่คณะในคณะโฟโคลาเร พวกเขาออกไปสู่ชาย
ขอบ รอบนอก ออกไปพบปะ ออกไปเสวนา ฟังและ
ทำ�งานร่วมกัน”
มีการแบ่งปันการเป็นประจักษ์พยานของเพื่อน
พี่น้องผู้แทนจากศาสนาต่าง ๆ เช่น พี่น้องมุสลิม พุทธ
ฮินดู และชาวยิวที่แสดงออกในหลายแง่มุม เช่น ดร.
Waichiro Izumita จากสมาคมริโช โคไซไก จาก
ญี่ปุ่น พระภิกษุไทย พระมหาทองรัตน์ ถาวร ได้เล่าถึง
การพบปะกับเคียร่าเป็นครั้งแรก ท่านเล่าว่า “ประทับใจ
ในบุคลิกของเคียร่ามาก สายตาของเธอ ความเรียบง่าย
ความเคารพที่เธอมีต่อผู้อื่น การฟังด้วยความตั้งใจ เป็น
บรรยากาศที่ไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาเป็นคำ�พูด
ได้ เคียร่า เล่าถึงชีวิตคริสตชนของเธอ พระพรพิเศษ
แห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่เธอได้รับ นอกจากแสงสว่าง
ที่อาตมาได้รับ และความร้อนรนเพื่อที่จะนำ�แสงสว่าง
แห่งความเป็นหนึ่งเดียวนี้ไปให้กับทุกคนแล้ว อาตมา
ด้วยก็เป็นลูกของเคียร่าเช่นเดียวกัน” รับไบ ดร.David
Rosen พี่น้องชาวยิวแห่งกรุงเยรูซาเล็มกล่าวตอนหนึ่ง
ว่า “บทบัญญัติที่บอกให้เรารักพระเจ้านั้น เรียกร้องเรา
ให้เอาแบบอย่างของอับราฮัม นั่นคือ เราต้องเจริญชีวิต
เพื่อให้ผู้อื่นได้มารักพระเจ้าด้วย และพวกเราเห็นสิ่งนี้
ในคณะโฟโคลาเร” อิหม่าม Ronald Shaheed จาก
สุเหร่า Milwaukee จากสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งร่วมงาน
อย่างใกล้ชิดกับอิหม่าม W.D. Mohammed และ
Ahmer Al-Hafi คณบดีแห่งมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ศาสนาเปรียบเทียบแห่งจอร์แดนกล่าวว่า “เคียร่าได้ช่วย
ให้ข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของอัลกุระอ่าน หนังสือ
ศักดิ์สิทธิ์ของเราอย่างลึกซึ้ง เคียร่า ได้ทำ�ให้ข้าพเจ้า
เข้าใจว่า ความรักเป็นแก่นแท้ของพระเจ้า และศาสนา
แห่งความรักคือหนึ่งเดียว” และ Vinu Aram ชาวฮินดู
ซึ่ ง เป็ น ประธานกิ ตติมศักดิ์ของศาสนาเพื่อ สัน ติภ าพ
กล่าวถึงการพบปะของเธอกับกับเคียร่า ลูบิค ตั้งแต่เมื่อ
เธอยังเป็นเด็ก เพราะเคียร่าเป็นเพื่อนของ “บิดามารดา”
ของเธอ เธอบอกว่า ได้ค้นพบแรงบันดาลใจในการก้าว
เดินเพื่อ “สร้างโลกที่เป็นหนึ่ง โลกที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็น
บ้าน”
“การเสวนา และการคาดการณ์” ของเคียร่า

ฝึกงานอภิบาล
1 พฤศจิกายน 2007- 30 มิถุนายน 2008
แผนก ผู้ต้องกัก ณ สถานกักกันบุคคลต่างด้าว สวนพลู
กรุงเทพฯ
1 กรกฎาคม 2008 - 31 มีนาคม 2010
ผู้ช่วยจิตตาธิการนักศึกษาคาทอลิก สวนเจ็ด
รินเชียงใหม่ และสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม
เรียนเทววิทยา มิถุนายน 2010 - กุมภาพันธ์
2014 Loyola School of Theology, Ateneo de
Manila University ประเทศฟิลิปปินส์
บวชสังฆานุกร 14 กันยายน 2013 ที่โบสถ์
GESU โบสถ์ประจำ�มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila
โดยพระสังฆราช Honesto F. Ongtioco, D.D.
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑล Cubao ประเทศฟิลิปปินส์

ลูบิคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อนักข่าวถามมาเรีย โวเช่ว่า
เคียร่ามีความใฝ่ฝันอะไร เธอตอบว่า “ครั้งหนึ่ง เคียร่า
มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจว่า เธอปรารถนาที่จะนำ�
โลกไปให้พระเจ้ากับมือ พวกเราพยายามที่จะเป็นไม้เป็น
มือของเธอเพือ่ ช่วยเธอนำ�โลก โลกทีเ่ ป็นหนึง่ ไปให้พระเจ้า”

บวชพระสงฆ์ (ต่อจากหน้า 2)
สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ มนาสันต์ วงษ์วาร
เกิดวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1981 เป็นบุตรของสมศักดิ์
วงษ์วาร และลูซีอา สุภาวดี วงษ์วาร
การศึกษา
อนุบาล 1-2 โรงเรียนมาเรียลัย
เตรียมประถม - ป.2 โรงเรียนกุหลาบวิทยา
ป.3-ม.3 โรงเรียนมาเรียลัย
ม.4-ม.5 โรงเรียนนวมิทราชินูทิศเตรียมอุดม
ศึกษาน้อมเกล้า
ม.6 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) เชียงใหม่
เข้าบ้านผู้สมัครคณะเยสุอิต (บ้านเณรเล็ก)
เมื่ออยู่ชั้น ม.6
ชีวิตนักบวชในคณะเยสุอิต
เข้านวกภาพ 24 พฤษภาคม 2001 สวนเจ็ ด ริน เชียงใหม่
ปฏิญาณตน 24 พฤษภาคม 2003 สวนเจ็ ด ริน เชียงใหม่
เรียนปรัชญา มิถุนายน 2003 - ตุลาคม 2007
Ateneo de Manila University (AdMU) ประเทศ
ฟิลิปปินส์

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร
ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา สังฆานุกร
ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ สังฆานุกร
สเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย และสังฆานุกร
อันตน สุปิติ รวมอร่าม คณะภราดาน้อย กาปูชิน วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 10.00 น.
ที่หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

k คณะสงฆ์แห่งพระเยซูเจ้า (คณะ
เยสุอิต) ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวช

พระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ มนาสันต์
วงษ์วาร วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2014 เวลา
10.00 น. ที่วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน อ.เมือง
จ.ชลบุรี โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธาน

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
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คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือ “คาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
ในนามกลุ่ม Happy Smile หรือกลุ่มยิ้มหรรษา

นำ�โดยคุณกุลชลี เสริมทวีทรัพย์ คุณวิภาพร โกวิทวิศิษฎ์ และคุณชลธิชา มหากิจศิริ
ได้น�ำ เงินที่ได้รับบริจาค และจากการจัดพิมพ์หนังสือมอบให้สังฆมณฑลต่างๆ ดังนี้

1. มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่สามเณราลัยแสงธรรม
กองทุน  “แสงธรรม”   จำ�นวน 200,000.- บาท
2. มอบเงินสนับสนุนการทำ�งานของ 10 สังฆมณฑล
ต่างๆ ทั่วประเทศ
สังฆมณฑลละ  46,500.-  บาท  
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้นำ�เงิน
จำ�นวนนีเ้ พือ่ สนับสนุนการทำ�งานของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
2. สังฆมณฑลจันทบุรี - พระสังฆราชซิลวีโอ
สิริพงษ์ จรัสศรี ได้น�ำ เงินจำ�นวนนี้เพื่อสนับสนุนการ
ทำ�งานของสังฆมณฑลจันทบุรี
3. สังฆมณฑลเชียงใหม่ - พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์ จะนำ�เงินเพื่อส่งครูสอนคำ�สอน
มาเรียนที่บ้านเณรแสงธรรม

4. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง – พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ จะนำ�เงินไปสมทบ
สร้างอาคารที่พักพระสงฆ์หลังใหม่
5. สังฆมณฑลนครราชสีมา - พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ นำ�เงินสมทบทุนสร้างอาราม จ.นครราชสีมา
6. สังฆมณฑลนครสวรรค์ - พระสังฆราชยอแซฟ
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย นำ�เงินไปสนับสนุนโรงเรียนพระกุมารเยซู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
7. สังฆมณฑลราชบุรี - พระสังฆราชยอห์น บอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ เพื่อนำ�เงินไปร่วมในการบูรณะวัด
แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.
กาญจนบุรี
8. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี - พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรีดารุณศีล นำ�เงินไปช่วยพัฒนาชนบทใน
เขตภาคใต้ เช่น ช่วยเหลือชาวโรฮิงยา สอนอาชีพ
เยาวชนใน จ.ภูเก็ต และเขาหลัก

9. สังฆมณฑลอุดรธานี - พระสังฆราชยอแซฟ
ลือชัย ธาตุวสิ ยั จะนำ�เงินจำ�นวนนีไ้ ปเป็นทุนการศึกษา
บ้านเณรสันติราชา
10. สังฆมณฑลอุบลราชธานี - พระสังฆราช
ฟิลิป บรรจง ไชยรา นำ�เงินจำ�นวนนี้ไปสนับสนุน
บ้านเณรคริสตประจักษ์ จ.อุบลราชธานี
นอกจากนี้ยังได้ช่วยกิจการต่างๆ
1.ช่ ว ยการประชุ ม โครงการพระเมตตา
ในประเทศไทย 20,000 บาท
2.มอบให้ ค ณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ สตรี
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (คคส. กรุงเทพฯ)
โอกาสฉลองครบ 10 ปี คคส. กรุงเทพฯ
30,000 บาท
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ขอเชิญรวมฉลอง
วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันอาทิตยที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ
เปนประธาน
วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย 1 หมู 6 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. 0-3274-5138
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ(สอบถามคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร โทร. 08-1820- เจริญ เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อสุเทพ ภูผา โทร.
08-1012-3192)
วัดพระแม่สกล 8681)
วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่าสงเคราะห์ บางบัวทอง
สังฆมณฑลจันทบุรี
มะกา จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25
จ.นนทบุรี ฉลองวัดวัน
วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน ดงแหลมโขด พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
วัดพระเมตตา ไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย เวลา 10.30 น.
วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ อ.เมือง จ.สระแก้ว จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน เวลา
กิจบุญชู เป็นประธาน
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- เจริญ เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง
ฉลองวัดวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
โทร. 08-1942-0259 คุณวุฒิพงษ์ จำ�ลองฤทธิ์ โทร.
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน เวลา บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
ศรีราชา 08-9614-2122)
19.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
จ.ชลบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา
โกวิทวาณิช เป็นประธาน
สังฆมณฑลนครราชสีมา
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดประจำ�สำ�นักงาน 10.30 น.
วัดน้อยมารีย์สมภพ จ.นครราชสีมา ฉลองวัด
วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด
ซาเลเซียน) ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ
และฉลอง 40 ปีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันเสาร์ที่ 31
กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ อ.เมือง พฤษภาคม เวลา 09.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
เวลา 19.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดาจ.สระแก้ว ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม เวลา ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
รุณศีล เป็นประธาน
วัดนักบุญลูกา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด 10.30 น.
สังฆมณฑลนครสวรรค์
และเปิดเสกอาคารเรียนหลังใหม่ วันเสาร์ที่ 31 พฤษสังฆมณฑลราชบุรี
วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด
ภาคม เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส
วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา

ที่นี่มีนัด

] สักการสถานบุญราศีนิโคลาส

ขอเชิญร่วมมิสซา
เทิดเกียรติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำ�รุง วัน
เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา 19.00 น. พิธี
บูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็น
ประธาน หลังมิสซามีถวายดอกไม้
] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค การเล่ น อิ เ ล็ ก โทน
ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัดที่มีคุณสมบัติดังต่อไป
นี้ เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อย
กว่า 2 ปี อายุระหว่าง 15-55 ปี ได้รับการรับรองจาก
คุณพ่อเจ้าอาวาสหรืออธิการเจ้าคณะ ร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเล่นอิเล็กโทนโดยอาจารย์เรมีย์ นามเทพ
ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2014 เวลา 09.00-17.00 น.
ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่าอบรม 2,800 บาท
(รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการเรียน)
รับจำ�นวน 20 ท่าน หมดเขตการรับสมัครวันที่ 24
พฤษภาคม นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร. 0-2
681-3900 ต่อ 1407, 08-9108-6850 หรือ E-mail
: thaisacredmusic@gmail.com
] 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
วันจันทร์ท่ี 2 มิถนุ ายน จัดที่โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด
ถนนศรีนครินทร์ใกล้แยกอ่อนนุช / วันพุธที่ 4 ถึง
วันเสาร์ท่ี 7 มิถนุ ายน เข้าเงียบประจำ�ปี ที่ศูนย์
คามิลเลียนลาดกระบัง / วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม
/ วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585
] คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ การธรรมทู ต ของ
สภาพระสั ง ฆราชคาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทยและ
คณะธรรมทูตไทย TMS เปิดอบรม “โครงการอบรม
พระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี” (Priests
Religious Missionary Program) PRMP. รุ่นที่
6 ประจำ�ปี 2014 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 สถานที่จัดอบรม
บ้านคริสตินา (วัดพระแม่มหาการุณย์) 69/13 ม.1
ถ.ติวานนนท์-ปากเกร็ด 56 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 12000 ติดต่อที่ คณะธรรมทูตไทย TMS.
47/9 ม.3 ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2959-8198 ถึง 9
มือถือ 08-4613-1125 โทรสาร 0-2975-8208
]คณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย จะจัดฉลอง
400 ปี มรณกรรมนักบุญคามิลโล “ปีแห่งพระพร” ร่วม
ฉลองหิรัญสมโภช ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะ คุณพ่อยอห์น
สัมพันธ์ วาปีโส และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์

ของคณะ ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น.
(ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน ร่วมฉลองด้วยนะครับ)
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่
จอดรถชั้น 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 E-mail : udomsarn@
gmail.com, udomsarn@cbct.net โทรสาร
0-2681-5401

ผู้ที่ดื่มน้ำ�ซึ่งเราจะให้นั้น จะไม่กระหายอีก
น้ำ�ที่เราจะให้เขา จะกลายเป็นธารน้�ำ ในตัวเขา
ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร (ยอห์น 4:14)

หน้า 16 ปีที่ 38 ฉบับที่ 20 ประจำ�วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

k อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกรยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา สังฆานุกรยอแซฟ ยุทธนา

วิทยานุลักษณ์ สังฆานุกรสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย และสังฆานุกรอันตน สุปิติ รวมอร่าม คณะภราดาน้อย กาปูชิน วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014
เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2014

หนา 17

โดย เงาเทียน
สวัสดีครับเพือ่ น ๆ เยาวชนทีร่ กั หลังจากทีไ่ ด
นำเสนอถึงความคาดหวัง ของเพื่อน ๆ ของเราที่
กำลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปรวมงานวันเยาวชน
เอเชียครัง้ ที่ 6 แลว วันนี้ เสียงเยาวชนฉบับนี้ ขอนำ
สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทีเ่ ขียนถึง
เยาวชนโลก (รวมถึ ง พวกเราเยาวชนไทยด ว ย)
พระองคทรงเชิญเราใหไตรตรองถึงมหาบุญลาภ
ตามพระวรสารของนักบุญมัทธิว จะแบงเปนตอน ๆ
มาใหนะครับ ฉบับนี้ เริ่มที่ตอนแรกกันเลยครับ...
“ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรค
เปนของเขา” (มธ 5:3)
สาสนวันเยาวชนโลก ครัง้ ที่ 29 ค.ศ. 2014
“ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา” (มธ 5:3)
เพือ่ นเยาวชนทีร่ กั
พอยังจำไดดีถึงวันที่เราพบปะกันที่รีโอ เด จาเนโรในวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 28
ชางเปนวันฉลองความเชื่อและมิตรภาพที่ยิ่งใหญเพียงใด! ชาวบราซิลที่นารัก
ใหการตอนรับเราดวยใจกวาง เหมือนพระรูปพระเยซูพระผไู ถ ทีท่ อดสายพระเนตร
จากยอดเขาคอรโควาโดผานหาดโคปากาบานา บนชายหาดนัน้ พระเยซูทรงเรียกรอง
มายังเราอีกครั้งหนึ่งใหเปนศิษยที่เปนธรรมทูต ขอใหเราถือวาการเรียกรองนี้
เปนสิง่ สำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของเรา และขอใหเราแบงปนพระพรนีก้ บั ผอู นื่ ทีอ่ ยทู งั้ ใกล
และไกล แมกระทัง่ ผทู อี่ ยไู กลสุดในโลกของเรา
การเดินทางแสวงบุญของเยาวชนระดับนานาชาติครั้งตอไปจะเปนที่คราคูฟ
ในป 2016 สำหรั บ 3 ป ข า งหน า นี้ พ อ อยากไตร ต รองด ว ยกั น กั บ ลู ก เกี่ ย วกั บ
มหาบุญลาภในพระวรสารของนักบุญมัทธิว (5:1-12) เราจะเริม่ ตนปนดี้ ว ยมหาบุญลาภ
ประการแรก คือ “ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา”
(มธ 5:3) สำหรับป 2015 พอขอเสนอบุญลาภ “ผมู ใี จบริสทุ ธิย์ อ มเปนสุข เพราะเขา
จะไดเห็นพระเจา” (มธ 5:8) และในป 2016 หัวขอไตรตรองของเราจะเปน “ผมู ใี จ
เมตตายอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรบั พระเมตตา” (มธ 5:7)
1. พลังแหงการปฏิวัติ ของ “มหาบุญลาภ”
เปนประสบการณที่นาชื่นชมเสมอ สำหรับเราที่จะอานและไตรตรองเกี่ยวกับ
มหาบุญลาภอันยิ่งใหญที่พระเยซูทรงประกาศเปนครั้งแรก ทรงเทศนาบนฝงทะเล
กาลิลี วันนั้นมีฝูงชนจำนวนมาก พระเยซูจึงขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อสอนบรรดาศิษย
ของพระองค เราเรียกเหตุการณในครั้งนั้นวา “บทเทศนบนภูเขา” ในพระคัมภีร
ถือกันวาภูเขาเปนสถานที่ที่พระเจาทรงเผยแสดงพระองค โดยการเทศนบนภูเขา
พระเยซูทรงแสดงใหเราเห็นวา พระองคทรงเปนพระอาจารยเจา เปนโมเสสคนใหม
พระองคทรงสอนอะไรเรา? พระองคทรงชีน้ ำหนทางแหงชีวติ ใหกบั เรา หนทางที่
พระองคเองทรงเคยเดินมากอน พระเยซูเจาเองทรงเปนหนทาง และทรงบอกวา
หนทางนีเ้ ปนหนทางทีจ่ ะนำไปสคู วามสุขแทจริง ตลอดชีวติ ตัง้ แตประสูตใิ นคอกสัตว
แหงเบธเลเฮ็มจนกระทั่งสิ้นพระชนมบนไมกางเขนและเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ

พระเยซูทรงดำรงไวซงึ่ บุญลาภทุกประการ คำสัญญาทุกอยางเกีย่ วกับพระอาณาจักร
ของพระเจาทรงสำเร็จบริบูรณไปในพระองค
ในการประกาศมหาบุญลาภ พระเยซูทรงขอใหเราเอาแบบอยางของพระองค
ใหเดินไปกับพระองคในหนทางแหงความรัก ซึง่ มีแตหนทางนีเ้ ทานัน้ ทีจ่ ะนำไปสชู วี ติ
นิรันดร การเดินทางนี้ไมใชเปนสิ่งงาย ๆ เลย แตพระองคทรงสัญญาที่จะประทาน
พระหรรษทานแกเราและพระองคจะไมมวี นั ทอดทิง้ เรา เราตองเผชิญกับการทาทาย
มากมายในชีวิต ไมวาจะเปนความยากจน ความสิ้นหวัง การถูกกดขี่ การตอสู
เพือ่ ความยุตธิ รรม การถูกเบียดเบียน ความลำบากทีต่ อ งกลับใจทุกวัน ความพยายาม
ที่ตองซื่อสัตยในกระแสเรียกสูความศักดิ์สิทธิ์ และอื่นๆ อีกมากมาย แตหากเรา
เปดประตูใหกับพระเยซูและยอมใหพระองคเปนสวนหนึ่งแหงชีวิตของเรา แบงปน
ความชืน่ ชมยินดีและความเศรากับพระองค เมือ่ นัน้ แหละเราจะไดรบั ประสบการณ
แหงสันติและความชืน่ ชมยินดีทมี่ แี ตพระเจาเทานัน้ ผเู ปนองคความรักอันหาขอบเขต
มิไดจะทรงประทานให
มหาบุญลาภของพระเยซูเปนสิ่งใหม เปนการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง แสดง
ใหเห็นถึงรูปแบบใหมแหงความสุขที่อยูตรงกันขามกับสิ่งที่สื่อและสังคมสวนใหญ
นำมาเสนอกัน วิธีคิดแบบโลกถือวาผิดวิสัยที่พระเจาจะเสด็จมากลายเปนคนหนึ่ง
ทามกลางพวกเรา แลวสิน้ พระชนมบนไมกางเขน! ตามวิธคี ดิ แบบโลก คนทีพ่ ระเยซู
ประกาศวาเปนผมู บี ญ
ุ ลาภนัน้ ลวนถูกถือวาเปน “คนขีแ้ พ” ไรประโยชน สิง่ ทีพ่ วกเขา
สรรเสริญคือความสำเร็จ ไมวา จะอาศัยวิธใี ด การเปนผทู มี่ อี ทิ ธิพล อำนาจยิง่ ใหญ และ
ความมัง่ คัง่ ของตนในความยากลำบากของผอู นื่
เพือ่ นเยาวชนทีร่ กั พระเยซูทรงทาทายเราใหจริงจังกับชีวติ และใหตดั สินใจวา
หนทางไหนเปนหนทางที่ถูกตองสำหรับเราและที่จะนำเราไปสูความชื่นชมยินดี
ทีแ่ ทจริง นีเ่ ปนการทาทายทีย่ งิ่ ใหญตอ ความเชือ่ พระเยซูไมกลัวทีจ่ ะถามบรรดาศิษย
ของพระองควาพวกเขาตองการที่จะติดตามพระองคอยางจริงจังหรืออยากที่จะเลือก
ทางอืน่ (เทียบ ยน 6:67) ซีโมนเปโตรกลาตอบพระองควา “พระเจาขา พวกเราจะไป
หาใครเลา พระองคมีพระวาจาแหงชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68) หากเธอเองสามารถ
ตอบไดเหมือนกันวา “ไดครับ/คะ” กับพระเยซู ชีวิตของเธอจะมีทั้งความหมายและ
บังเกิดผล
...นองเยาวชนครับ หลาย ๆ ครัง้ การเปลีย่ นแปลง เริม่ ตนจากจุดเล็ก ๆ นะครับ
แตที่แน ๆ ตองเริ่มตนที่ตัวเรา พลังใจเล็ก ๆ ของเราเองนี่แหละครับ ...ไมเชื่อ...เริ่ม
เปลี่ ย นแปลงตั ว เราก อ นนะครั บ วั น นี้ ตื่ น เช า ขึ้ น ลุ ก ขึ้ น มาทำอะไรดี ๆ เล น เกม
กันนอยลง พูดคุยกันมากขึน้ ...พรงุ นี้ อาจจะมีอะไรเปลีย่ นแปลงไมมากก็นอ ย !!!
พบกันใหม ฉบับหนานะครับ สวัสดี...
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: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุ ณ พ อธี ร พงษ นาแว น สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุ ณ พ อเกรี ย งไกร ยิ่ ง ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : สั ง ฆานุ ก รพรชั ย
สิงหสา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี : คุณพอนที ธีรานุวรรตน สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอเลิศอัมพร พรหมผาย สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร 5 คาบำรุงปละ 400 บาท โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
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หน้า 18 ปีที่ 38 ฉบับที่ 20 ประจำ�วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

งานแบบนี้ ใช้ศรัทธาทำ�

ผมควานหาแบงค์ย่อยเพื่อจ่ายค่าทางด่วนระหว่าง
ทางกลับบ้านจากการประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ
เพือ่ ความเป็นประชาธิปไตย (Strategic Plan on Strengthening
Media Literacy for Democratic Citizen : Thai Model)
ซึ่งจัดโดยกสทช. ไม่เจอแบงค์ย่อยแต่เจอเหรียญ ๆ หนึ่ง มัน
ทำ�ให้ผมนึกถึงเรื่องราวที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันมานี้เอง
“สิบโมงครึง่ กว่าๆผมขับรถออกมาจากบ้านพักพระสงฆ์
อัสสัมชัญ ชวนคุณพ่อรุ่นน้องมาด้วยอีกท่านหนึ่ง ตอนนี้กำ�ลัง
ศึกษาเรื่องสื่อมวลชนอยู่ต่างประเทศ พอดีกลับมาทำ�ธุระนิด
หน่อย รถไม่ติดนัก ผมกำ�ลังมุ่งหน้าสู่วัดเซนต์หลุยส์ ที่นั่นเรา
จะพบคุณพ่ออีก 2 ท่าน และเพื่อนร่วมงานของผมอีกสองท่าน
ในคุณพ่อสองท่านนั้นผมขอให้คุณพ่อท่านหนึ่งเป็นวิทยากร
สำ�หรับการถ่ายทอดสด ส่วนอีกท่านหนึง่ ขอให้ชว่ ยดำ�เนินรายการ
คุณพ่อทั้งสองมีน�้ำ ใจดีต่องานของพระศาสนจักรอยู่แล้ว
เราไปถึงตึกแกรมมี่ ที่อโศก ในเวลาประมาณ 12.00 น. สตูดิโอ 2
ชัน้ 26 คือสถานทีส่ �ำ หรับการถ่ายทำ�  ฉากทีเ่ นรมิตขึน้ มาใหม่เพือ่ งานนีโ้ ดยเฉพาะ
ค่อย ๆ ถูกติดปะ ตัดต่อ ออกเป็นรูปเป็นร่าง วิทยากรอีก 2 ท่านที่เป็นฆราวาส
กำ�ลังค่อย ๆ ทยอยเดินทางมาถึง ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ผู้ด�ำ เนินรายการ แถม
ยังใช้ประสบการณ์การออกงานในลักษณะนี้ช่วยสคริปท์อีก 10 กว่าหน้า ได้
อย่างละเอียดครอบคลุม และผมคิดว่าคงช่วยท่านผู้ชมให้ได้ติดตามงานนี้ได้
อย่างดี ส่วนอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ของเรา หลังจากที่ประสานงานหลายรอบจนได้คลื่นสัญญาณแล้ว ยังรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดในห้วง
สุดท้ายที่ข้อมูลเริ่มหลั่งไหลมามากขึ้น จากต้นธารของผู้จัดงาน จนถึงกับต้อง
รีบซ้อนมอเตอร์ไซค์มาสตูดิโอ กระซิบเบา ๆ แต่เข้าใจดัง ๆ  ได้เลยว่า วันนั้น
อาจารย์ทานข้าวเย็นพร้อมกับมื้อเช้าและมื้อเที่ยงกันเลยทีเดียว
บรรยากาศภายในห้องถ่ายทอดเริ่มวิ่งวุ่นน้อยลงเมื่อใกล้เวลา 15.00 น.
สัญญาณภาพถูกส่งมาก่อนแล้วเป็นชั่วโมง การถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญ
ยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา กำ�ลังจะเริ่มขึ้น
คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ ผู้จุดประกายคนหนึ่ง เดินทางมาให้ก�ำ ลังใจพวกเราถึง
ห้องส่ง เราเช็คย้อนกลับไปถึงจุดต่าง ๆ ที่มีการถ่ายทอดเหมือนกันว่า เรียบร้อย
ดีไหม โรงภาพยนตร์พารากอน 6 ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง กลับน่าอิจฉาเพราะภาพ
คมชัด และขนาดใหญ่มาก ตามวัดสายข่าวส่งภาพและรายงานเข้ามาว่า จำ�นวน
อาจจะไม่เต็มวัด แต่ก็เป็นกิจกรรมร่วมกันที่น่าสนใจของสัตบุรุษที่อยากได้อีก
บรรยากาศหนึ่ง เคเบิลท้องถิ่นไม่มีปัญหา สัญญาณทางช่องทางอินเทอร์เน็ต
หลุดบ้าง น่าจะตามแต่พื้นที่ของผู้รับชม ที่ห้องส่งผมขอถ่ายภาพกับทีมดำ�เนิน
รายการไว้เป็นที่ระลึก วินาทีนั้น ผมแอบตื้นตันใจ ผมขอบคุณท่านนักบุญ
ทั้งสองในใจ ที่สำ�คัญผมขอบคุณหลาย ๆ ชีวิตที่ร่วมพันธกิจนี้มาด้วยกัน ผม
บอกตรง ๆ นะครับ ขอบคุณอย่างไรก็ไม่ครบ
3 ชั่วโมงเต็มในห้องส่งมีสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนหน้างานนิดหน่อย
เพราะเราตั้งใจพูดคุยก่อนสัก 30 นาทีหลังจากนั้นคงเข้าพิธีการของการสถาปนา
นักบุญ แต่เวลา 15.00 น. การสถาปนานักบุญได้เริ่มขึ้นแล้ว เราจึงต้องเนียนไป
กับเรื่องราวของการสถาปนา ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ขยับเวลา เนื้อหาสาระยัง
คงเหมือนเดิม ทุกคนมืออาชีพทั้งสิ้น ผมนั่งบ้างยืนบ้างในห้องส่ง ไม่ให้รบกวน
ทีมกล้อง และทีมดำ�เนินรายการ ผมมองไปยังแต่ละคนจดจำ�เรื่องราวของความ
ทรงจำ�ที่ทุกท่านมีต่อท่านนักบุญที่กำ�ลังสถาปนา คุณพ่อผู้ดำ�เนินรายการ ที่
เคยอยู่ในแถวต้อนรับคราเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จมา
ประเทศไทย คุณพ่ออยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อได้ไปศึกษาต่อที่กรุงโรม พระองค์

ก็สิ้นพระชนม์ คุณพ่อเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปต่อแถวรอเคารพพระศพกว่า 10
ชั่วโมง พิธีกรหญิงผู้ดำ�เนินรายการ เคยอยู่ในสนามศุภชลาศัย เมื่ออยู่ประถม
ศึกษาปีที่ 3 ได้รำ�ถวายพระพรครานักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
เสด็จเยือนประเทศไทย และอีกครั้งเมื่อไปงานเยาวชนโลกที่ฝรั่งเศส เธอเป็นคน
ถือร่มให้พระสันตะปาปา ฯลฯ แต่ละคนล้วนมีรอยจำ�ของพระองค์ท่านประดับไว้
ในใจ...”
ผมควานหาแบงค์ย่อยเพื่อจ่ายค่าทางด่วนระหว่างทางกลับบ้านจาก
การประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อฯ ผมหาแบงค์ย่อยไม่เจอ แต่เจอ
เหรียญทองแดงเหรียญนั้น มันยังถูกเก็บไว้อย่างดีในห่อพลาสติก โดยด้านหน้า
มีพระรูปของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และชื่อของพระองค์
ถูกเขียนไว้ ด้านหลังเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และมีคำ�เขียนไว้ว่า ที่ระลึก
การเสด็จเยือนประเทศไทย 10-11 พฤษภาคม 2527 เหรียญนี้ผมไม่ได้เก็บ แต่
ผู้ใหญ่ของธนาคารแห่งหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธ ได้หยิบมาให้ ขณะที่เข้าไปพูด
คุยปรึกษาหารือ ท่านจำ�ได้ว่า ท่านเคยเก็บเหรียญนี้ไว้ และท่านคิดว่าเราน่ากำ�ลัง
พูดถึงบุคคลนี้ 30 ปีที่ผ่านไป กับเหรียญเล็ก ๆ เหรียญหนึ่ง เป็นผม ผมอาจ
ทำ�หายไปนานแล้ว ท่านนักบุญทำ�ให้เราแปลกใจแบบนี้อยู่เสมอ ๆ
ผมเชื่อว่าการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่ผ่านมา คงทำ�ให้เราได้ข้อคิดมากมาย
จากตัวพิธีเอง หรือจากแบบอย่างชีวิตของพระองค์ ผมอยู่กับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น
เห็นสายลมที่พัดไปอย่างราบรื่นและมีความสุข เห็นแสงแห่งความหวัง แต่ใน
บางช่วงสายลมก็เปลี่ยนทิศ พายุตั้งเค้า สร้างความหวั่นไหวในใจ แต่ในที่สุด
เรือแห่งความตั้งใจดี ก็มุ่งหน้าจนถึงฝั่ง ถ้าจะถอดรหัสบทเรียนนี้ผมคงพูด
ได้ว่า ความเข้มแข็งและน้ำ�ใจดีของฆราวาส จับมือกับศักยภาพ และความเป็น
พระสงฆ์ นักบวช เปลี่ยนคำ�ถามจากทำ�ไมไม่ท�ำ นู่นนั่นนี่ เปลี่ยนคำ�พูดในเชิง
ตรวจสอบ แนะนำ�เหมือนจับผิด และออกคำ�สั่งจนน่าสงสัยว่าตกลงงานใคร
กันแน่ มาเป็นความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จับมือและก้าวไปด้วยกัน ผมเชื่อ
นะครับว่า งานบางงานมีเงินก็ท�ำ ไม่ได้ มีความสามารถเปี่ยมล้นก็ทำ�ไม่สำ�เร็จ
แล้วตกลงงานในลักษณะนี้ต้องการอะไร...คำ�ตอบอยู่ในชีวิตคริสตชนอยู่แล้ว
“ความสำ�เร็จของงานในศาสนาต้องการ...ศรัทธาครับ”
บรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
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“ล้างเท้าอัครสาวก”

คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย ล้างเท้าอัครสาวก และตั้งศีลมหาสนิท วันพฤหัสบดีศักดิิ์สิทธิ์ 17
เมษายน 2014 ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

“เทิดเกียรติแม่พระ”

มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ เป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ประจำ�เดือนเมษายน ที่วัด
แม่พระฟาติมา ดินแดง วันที่ 13 เมษายน 2014

“ล้างเท้าอัครสาวก”

คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล ล้างเท้าอัครสาวก
วันพฤหัสบดีศักดิิ์สิทธิ์ 17 เมษายน 2014 ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

“เดินรูป 14 ภาค”

คุณพ่อสมชาย กิจนิชี นำ�สัตบุรุษเดินรูป 14 ภาค
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 18 เมษายน 2014 ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

“วันผู้สูงอายุ”ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ ลำ�ไทร จัดงานวันสงกรานต์
มีมิสซา การแสดงต่างๆ และพิธีรดน้ำ�ขอพรผู้สูงอายุ วันที่ 12 เมษายน 2014
มีผู้มาร่วมงาน 180 คน

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

หน้า 20 ปีที่ 38 ฉบับที่ 20 ประจำ�วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2014

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พิธีเสกน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์
สังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเสกน้�ำ มันศักดิ์สิทธิ์
ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17
เมษายน 2014 โดยมีบรรดาพระสงฆ์ของ
สั ง ฆมณฑลและพระสงฆ์ ค ณะนั ก บวชที่
ทำ�งานอยู่ในเขตสังฆมณฑลราชบุรี เข้าร่วม
ในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
พิธีวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2014 พระสังฆราชยอแซฟ
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้เดินทางไปช่วยคุณพ่อไพโรจน์ หน่อชัชวาล ทำ�พิธี
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และร่วมฉลองปัสกากับพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งทำ�ให้
พวกเขาได้มีโอกาสฉลองปัสกาพร้อมกับพวกเราคริสตชน ในเขตเเพร่ธรรมแขวง
แม่ต้าน

ตอนที่ 37 ระยะยาวของชีวิตแต่งงาน

อาทิตย์มหาทรมานแห่ใบลาน
วันที่ 13 เมษายน 2014 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์มหาทรมานแห่ใบลาน ที่วัดนักบุญ
เทเรซา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสัตบุรุษร่วมพิธีจำ�นวนมาก

วันเวลาอาจทำ�ให้รักห่าง ร้างลา ชีวิตคู่ที่ล่มสลายแตกร้าว และความ
รักที่น้อยลง เราจะประคับประคองให้ความรักยังเข้มแข็ง คงอยู่ และสืบทอด
ดำ�รงเนิ่นนานอย่างไร?
“ดังนั้น แต่ละท่านจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และ
ภรรยาก็จงเคารพยำ�เกรงสามี” (เอเฟซัส 5:33)
“ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รัก
ของพระองค์ จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถ่อมตน ความ
อ่อนโยนและความพากเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน จงผ่อน
หนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยแก่เขา
อย่างนั้นเถิด แต่สิ่งที่สำ�คัญกว่าสิ่งใดก็คือ ความรัก ซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่ง
เดียวกันอย่างสมบูรณ์” (โคโลสี 3:12-14)
รัก เคารพ ให้เกียรติ คำ�สัญญาแห่งศีลแต่งงาน คำ�สัญญาเมือ่ คูร่ กั มอบ
แก่กนั เคารพ และให้เกียรติกนั จนวันสิน้ ใจ

