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บรรยากาศการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 

จากมหาวิหารนักบุญเปโตร วันที่ 27 เมษายน 2014 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับช่อง one HD ดิจิตอลทีวี 

บรรยายโดยคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ และอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 

โดยคุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม และ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ดำาเนินรายการ

บรรยากาศพิธีสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 
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“สิ่งที่พระสันตะปาปาตรัส ควรได้รับความสนใจ”
แปลโดย	:	พระสังฆร�ชกิตติคุณยอร์ช	ยอด	พิมพิส�ร,	C.Ss.R.

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การต้อนรับประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา นับเป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ เป็นการพบปะ 

ที่ค่อนข้างจะมีความตื่นเต้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องสมุดใน

นครรัฐวาติกัน

หนังสือพิมพ์ “ภายในวาติกัน” รายงานว่า ในขณะท่ีประธานาธิบดีโอบามา 

กล่าวอำาลาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอบามาสัมผัสหัตถ์กับพระองค์นานกว่า

ปกติซึ่งเป็นที่ปฏิบัติกัน

อันเตรอา ทอร์นิเอลี ผู้บรรยายข่าวของวาติกันกล่าวว่า ในการกระทำาดังกล่าว

นับว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอาจตีความหมายว่า เป็นการกระทำาของผู้นำา

ทั้งสองท่าน อาจเป็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะต่อสู้กับความยากจนและ 

การค้ามนุษย์ รวมทั้งสันติภาพในซีเรีย แม้สื่อมวลชนจะมิได้กล่าวถึงรายละเอียดของ

การสนทนาของผู้นำาทั้งสองท่าน แต่หนังสือพิมพ์วาติกันกล่าวว่า ในช่วงการประชุม 

มีการแลกเปลี่ยนหัวข้อที่เกี่ยวกับต่างประเทศระดับโลก และหวังว่ามีการสนทนากัน

ถึงเรื่องที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน คงจะมีความเคารพกฎหมายเกี่ยวกับมวลมนุษย์และ 

กฎหมายระหว่างประเทศ และกล่าวถึงหนทางที่จะแก้ไขระหว่างทั้งสองฝ่าย

ในช่วงท่ีเจรจาอย่างเป็นกันเองในห้องโถงใหญ่ วิทยุวาติกันรายงานว่า โอบามา 

กล่าวกับพระสันตะปาปาว่า “เป็นเกียรติอันสูงส่ง ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากและ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้การต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ครอบครัวข้าพเจ้า

ขอส่งความยินดีมาด้วย ครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้ามาพบกับพระสันตะปาปาพระองค์ก่อน 

(สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16) ข้าพเจ้าสามารถนำาภรรยาและธิดาของ

ข้าพเจ้ามาด้วย”

ในสิ่งที่กลายเป็นหลักปฏิบัติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการที่ทรง 

ติดต่อกับผู้อื่น พระองค์เน้นเรื่องที่สามารถร่วมมือกันทำาได้ ความเป็นเอกภาพ แทนท่ี

จะสนใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความแตกแยก เร่ืองท่ีในปัจจุบัน พระศาสนจักรคาทอลกิ

และวอชิงตันเผชิญหน้ากันอยู่ก็คือเรื่องการทำาแท้ง การคุมกำาเนิด การต่อต้าน 

อย่างรุนแรงมิได้อยู่ในการปรึกษาหารือกันคร้ังน้ี ปัญหาหลักท่ีก่อให้เกิดการเผชิญหน้า

ระหว่างพระศาสนจักรกับกรุงวอชิงตันก็คือ เรื่องการทำาแท้ง การคุมกำาเนิด และเรื่อง

ที่ต่อต้านกันอย่างจริงจัง มิได้อยู่ในรายการพบปะกันครั้งนี้

ปัญหาที่รุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างพระศาสนจักรและ 

ประธานาธิบดีโอบามา ในเรื่องการดูแลสุขภาพของโอบามา มิได้นำามาพูดจากัน

แต่มีการกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการเจรจากันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพใน

การถือตามหลักศาสนา การขจัดความยากจนและการอพยพลี้ภัย

ในขณะท่ีโอบามา ประทับใจเป็นการส่วนตัวกับการพบปะกับพระสันตะปาปา 

แต่เขาก็รักษาความมีใจเย็นของนักการเมือง และระมัดระวังในความตื่นเต้นของเขา 

และเขามิได้เน้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ช่วยให้เขามีความสัมพันธ์ฝ่ายจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์กับ

พระสันตะปาปา

หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ รายงานว่า “มิได้หมายความว่า เรามีความ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ผู้นำาด้านศีลธรรมทั้งด้วยวาจาและการกระทำา

โดย	:	บ�รัค	โอบ�ม�	ประธ�น�ธิบดีท่�นที	่44	ของสหรัฐอเมริก�

แปลโดย	:	พระสังฆร�ชกิตติคุณยอร์ช	ยอด	พิมพิส�ร,	C.Ss.R.

:	จ�กนิตยส�รไทม์	ฉบับประจำ�วันที	่5-12	พฤษภ�คม	2014

ผู้นำาที่ช่วยให้เราปรารถนาที่จะเป็นคนดีมากขึ้น 

พระสันตะปาปาพระองค์น้ีดลจิตใจเราด้วยการมอบสาส์นให้เรา รวมผู้อ่ืน

ไว้ในใจของเรา โดยเฉพาะคนยากจน ผู้อยู่ที่ริมขอบของสังคมและบรรดาผู้ที่

ถูกทอดทิ้ง แต่มันเป็นการกระทำารวมทั้งอากัปกิริยาที่เรียบง่าย แต่ลึกซึ้งของ

พระองค์ รวมไปถึงผู้เจ็บป่วย เอาใจใส่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย การล้างเท้าของผู้ถูกจองจำา 

ที่อายุยังน้อยอยู่ เหล่านี้ได้ทำาให้เราประทับใจพระองค์มาก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเตือนใจเราด้วยวิธีการที่คำาพูดเท่านั้น 

ไม่สามารถทำาได้ ไม่ว่ามีหน้าที่ใดในชีวิต เราแต่ละคนมีความผูกพันต่อกันและ

กัน ในด้านศีลธรรม ตัวอย่างของพระองค์ท่านท้าทายให้เราปฏิบัติตามภาระ

หน้าที่นี้ ด้วยการปฏิบัติตนเพื่อช่วยบรรเทาความยากจน ลดความไม่เท่าเทียม

กัน ส่งเสริมสันติภาพ เล้ียงดูผู้หิวโหย หาท่ีพักให้กับผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัย ดูแลผู้เจ็บป่วย 

เปิดประตูแห่งโอกาสและวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้สำาหรับทุกคน สาส์นของพระองค์

เกี่ยวกับความรักและการได้รับการต้อนรับ ความห่วงใยที่พระองค์มีต่อผู้ที่

ต่ำาต้อยที่สุด บันดาลให้คำาสอนหลักของพระเยซูเจ้าเอ่อล้นออกมาเป็นการเสริม

พลังให้กันและกัน เป็นการเยียวยารักษาในยุคที่ไม่ชอบสังคม ขอให้เราได้ให้

ความสนใจกับตัวอย่างอันอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงให้ก�รต้อนรับประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก�	

บ�รัค	โอบ�ม�	เมื่อวันที่	27	มีน�คม	2014	ณ	ห้องสมุดในนครรัฐว�ติกัน

(อ่�นต่อหน้�	16)
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(อ่�นต่อหน้�	14)

จงอธิษฐานภาวนา

ในพระจิตเจ้า - I 
โดย		ผศ.อ�รมณ์	พูลโภคผล

พระว�จ�ของพระเจ้� :  พระจิตเจ้�เสด็จม�ช่วยเหลือ 

เร�ผู้อ่อนแอ เพร�ะเร�ไม่รู้ว�่จะต้องอธิษฐ�นภ�วน�

ขอส่ิงใดท่ีเหม�ะสม แต่พระจิตเจ้�ทรงอธิษฐ�นภ�วน�

วอนขอแทนเร�ด้วยคำ�ที่ไม่อ�จบรรย�ย (รม 8:26)

 เมื่อทำาเล็กซีโอ ดีวีนา พระวาจาของพระเจ้า 

ข้างต้น  ทำาให้ผมได้ยินพระวาจาแห่งความรักจากดวงใจ

ของพระเยซูเจ้าอย่างชัดเจนว่า “เร�จะวอนขอพระบิด�	

แล้วพระองค์จะประท�นผู้ช่วยเหลืออีกองค์หน่ึงให้

ท�่น	 เพื่อจะอยู่กับท่�นตลอดไป	 คือพระจิตแห่งคว�ม

จริง”	(ยน	14:16-17)	ทำาให้ผมมั่นใจว่าคริสตชนตั้งแต่

สมัยอัครสาวกเลยทีเดียว ที่เข้าใจและรู้จักการอธิษฐาน

ภาวนาในพระจิตเจ้า (ยด 20) 

 คริสตชนทุกคนมีความชัดเจนว่า พระจิตเจ้า

ทรงประทานชีวิตใหม่ให้เรา และพระวาจาข้างต้นบอก

เรามากขึ้นว่า พระจิตเจ้ายังประทานการอธิษฐานภาวนา

ใหม่ให้เราด้วย การอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้าจึงเป็น 

เรื่องสำาคัญยิ่งสำาหรับชีวิตเรา เพราะเป็นพระจิตเจ้าเองที่ 

ทรงอธิษฐานภาวนาในเรา และทำาให้เราสามารถอธิษฐาน 

ภาวนาได้ในพระองค์ เป็นพระจิตเจ้าเองที่ทรงอธิษฐาน

ภาวนาในหัวใจเรา ในความเงียบที่เกินความเข้าใจของ

เรา เป็นพระจิตเจ้าเองท่ีทรงอธิษฐานภาวนาในพระคัมภีร์ 

ในวิญญาณทุกดวง และในพระศาสนจักร การอธิษฐาน

ภาวนาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นคริสตชนเลยที

เดียว นักบุญอัมโบรสสอนว่า เราพูดกับพระเจ้าเมื่อเรา

ภาวนา เราฟังพระองค์เมื่อเราอ่านพระวาจา (DV 25)  

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 สอน

ว่า การพูดกับพระเจ้าและการฟังพระองค์จึงเป็นเรื่อง 

ท่ีสำาคัญย่ิงต่อการเป็นมนุษย์ของเรา เพราะการเป็นมนุษย์

เป็นเร่ืองของการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นสำาคัญ 

(พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ น. 239) ดังนั้นถ้าไม่มองมนุษย์

ในแง่มุมของความสัมพันธ์กับพระเจ้า พระผู้สร้างมนุษย์ 

มาตามพระฉายาของพระองค์ และทรงรักมนุษย์อย่าง

มากตลอดเวลา เราจะไม่มีวันเข้าใจมนุษย์ ไม่รู้ซึ้งถึง

ศักดิ์ศรีสูงส่งของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ทว่าเราจะเข้าใจ

ความจริงข้อนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้รำาพึงภาวนาความ

สัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับพระบิดา อันเป็นศูนย์กลาง

แท้จริงแห่งบุคลิกภาพของพระเยซูเจ้าก่อน เพราะหาก

ไม่เข้าใจความสนิทสัมพันธ์นี้ เราก็ไม่สามารถเข้าใจถึง

พระองค์ได้ และจากศูนย์กลางนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรง

ทำาให้พระองค์เองประทับอยู่กับเรามาจนกระท่ังทุกวันน้ี 

(พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ น. 16) ดังนั้น ชีวิตของมนุษย์

จะถูกทำาให้เป็นชีวิตอันชอบธรรมก็ต่อเมื่อมนุษย์เจริญ

ชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น (พระเยซูแห่ง

นาซาเร็ธ น. 238) เราจึงเข้าใจได้ว่า ทำาไมการอธิษฐาน

ภาวนาจึงเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดของการเป็นคริสตชน 

ซึ่งนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้เตือน

สอนว่า ชุมชนคริสตชนจำาเป็นต้องเป็นสำานักฝึกอบรม

ให้รู้จักภาวนาอย่างแท้จริง (RVM 5)

     นักบุญออกัสตินสอนว่า พระคัมภีร์ทั้งหมดพูดถึง

เรื่องเดียว คือ  “ความรักของพระเจ้า” พระคัมภีร์จึง 

ได้ย้ำานักย้ำาหนาให้เราอธิษฐานภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน 

การอธิษฐานภาวนาของคริสตชน  เป็นการตอบรับความ 

รักของพระเจ้าด้วยความเคารพ ด้วยความนบนอบเชื่อ

ฟังและน้อมรับพระองค์เป็นเจ้าชีวิตสูงสุดอย่างครบ

บริบูรณ์ คริสตชนตระหนักรู้ถึงความขัดสนอย่างที่สุด

ของตนเอง แต่มั่นใจในความรักของพระเจ้าอย่างที่สุด

ด้วย เช่นเดียวกับทุกครั้งที่เรามองดูไม้กางเขน ทำาให้

เรารู้ซึ้งถึงผลร้ายของบาป แต่ในเวลาเดียวกัน กางเขน

ทำาให้เรามีความมั่นใจในความรักจนถึงท่ีสุดของพระเจ้า

ที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ พระเจ้าไม่เคยลืมพระสัญญาที่ทรง 

ประทานให้มวลมนุษยชาติ ด้วยความม่ันใจในพระสัญญา 

เราจึงอธิษฐานภาวนาด้วยสิ้นสุดจิตใจ เรารู้ว่า การ

อธิษฐานภาวนามีประโยชน์สำาหรับทุกสิ่ง เพราะมีพระ

สัญญาท้ังสำาหรับชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า 

(1ทธ 4:8) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเทศน์

ในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำาวันที่ 6-7 ธันวาคม ค.ศ. 

2013 ว่า การอธิษฐานภาวนาแท้ของคริสตชนตั้งอยู่บน

พระสัญญาของพระเจ้า คริสตชนจึงอธิษฐานภาวนาขอ

สิ่งต่าง ๆ ที่เขาขัดสน และในการอธิษฐานภาวนาวอน

ขอนั้น เขามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างสุดจิต 

สุดใจ

 พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน และรักเป็นรายบุคคล 

ความรักระหว่างพระเจ้ากับเรามนุษย์แต่ละคนเป็น

สัมพันธภาพเฉพาะบุคคลจริง ๆ ดังนั้นการอธิษฐาน

ภาวนาของเราแต่ละคน จึงเป็นเรื่องของบุคคลนั้นกับ

พระเจ้า แต่ขยายรวมไปเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นด้วยใน

เวลาเดียวกัน รูปแบบและวิธีการอธิษฐานภาวนาแม้จะ

เป็นเรื่องส่วนบุคคล จึงสามารถแบ่งปันกับบุคคลอื่นได้ 

ด้วยในเวลาเดียวกัน เราจึงสามารถเรียนรู้รูปแบบ วิธีการ 

และมีคำาอธิบายแบ่งปันที่หลากหลายตลอดมาทุกยุค 

ทุกสมัย  แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ศูนย์กลางของการอธิษฐาน

ภาวนาของคริสตชนมีเพียงหนึ่งเดียวคือ “พระเจ้�” ซึ่ง

พระเยซูเจ้าเองทรงเผยแสดงแก่เรา พระองค์ทรงสอนเรา 

และปฏิบัติเป็นต้นแบบให้เราด้วยตัวพระองค์เอง ดังนั้น

ด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า คริสตชนมั่นใจ

ตลอดเวลากว่า 2000 ปีว่า พระจิตของพระเยซูเจ้าทรง

อธิษฐานภาวนาตลอดเวลาในพระศาสนจักร

 เรารู้ว่าการอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้า

เป็นการอธิษฐานภาวนาท่ีพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงพอ

พระทัย และทรงรับฟังตลอดเวลา (ยน 11:42) ทำาให้

เราอยากรู้ว่า อะไรคือเคล็ดลับของการอธิษฐานภาวนา

ของพระเยซูเจ้า? เราคงอยากรู้รูปแบบ วิธีการ และ

คำาภาวนาที่พระเยซูเจ้าใช้ แต่เราคงต้องแปลกใจที่การ

อธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้านั้นแสนจะเรียบซื่อ ไม่

ยุ่งยากสลับซับซ้อน ไม่มากด้วยเทคนิควิธีการ ไม่ต้อง

สรรหาคำาสวยหรูดูดี ไม่ต้องการความรู้มาก แต่ต้องการ

ความรักให้มาก ดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์ให้

อธิษฐานภาวนา พระองค์ก็บอกพวกเขาให้อธิษฐานภาวนา

เหมือนพระองค์ ตามแบบอย่างของพระองค์ว่า “ท่าน

ทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้ ข้�แต่พระบิด�ของ

ข้�พเจ�้ทั้งหล�ย...”  (มธ 6:9-15) หมายความว่า การ 

อธิษฐานภาวนาของพระเยซู เจ้ามีศูนย์กลางอยู่ ท่ี

สัมพันธภาพรักของพระบิดาเจ้ากับพระองค์ซึ่งเป็นพระ

บุตร เป็นสัมพันธภาพรักที่สมบูรณ์ สดใสมีชีวิตชีวา เป็น

รูปธรรมชัดเจนและหนักแน่นตลอดเวลา คุณพ่อยอห์น 
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

10 ข้อเด่นในการเข้าใจถึงนักบุญ

ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

22	เมษ�ยน	2014	(โรมรีพอร์ทดอทคอม)	

l สมณสมัยของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ก่อเกิดสถิติใหม่

หลายประการ ในสถิติเหล่านั้น รวมถึงความเป็นผู้นำา

ของพระสันตะปาปาชาวโปแลนด์ ที่ทรงนำาพระศาสน- 

จักรคาทอลิกผ่านพ้นวิกฤตท้าทายต่างๆ ในโลกปัจจุบัน

1. ทรงต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

 หนึ่งในความท้าทายนั้นคือสงครามเย็น และ

อุปสรรค 2 ประการที่แบ่งโลกเป็นฝักเป็นฝ่ายขัดสู้กัน 

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงทุกข์ทนจากปัญหานี้โดย

กระทบต่อพระชนม์ชีพของพระองค์โดยตรงนั่นคือการ

กดขี่จากลัทธินาซีและยุคสมัยของโลกคอมมิวนิสต์ 

พระองค์ทรงมีบทบาทเป็นพ้ืนฐานสำาคัญแห่งการล่มสลาย

ของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก 

การเสด็จเยือนบ้านเกิดประเทศโปแลนด์ครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1979 เป็นจุดสำาคัญที่ทรงสื่อความหมายให้กำาลังใจ 

ชาวโปแลนด์ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

2. พระสันตะปาปาของชาวโลก

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเป็นนักเดินทาง

ทุกฤดูกาลและเสด็จไปเกือบทุกมุมโลก พระองค์ทรง

เดินทาง 104 เที่ยว เยือน 130 ประเทศ เทียบระยะ

ทางเท่ากับเดินทางรอบโลก 30 เที่ยว แต่มี 2 ประเทศ

ที่พระองค์ไม่สามารถไปเยือนได้ คือ ประเทศจีนและ 

ประเทศรัสเซีย

3. ทรงเสวนากับมุสลิมและชาวยิว

 นักบุญยอห์น ปอล ท่ี 2 ทรงเรียกชาวยิวว่า ‘พ่ีชาย’ 

และทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเข้าไป

ในศาลาธรรมของชาวยิว นับตั้งแต่ครั้งที่พระเยซูเจ้าทรง 

ทำาในพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นต้นมา พระองค์ยัง

เสด็จไปสวดภาวนาที่กำาแพงเยรูซาเล็มด้านตะวันตก 

เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่จุมพิตคัมภีร์กุรอ่าน 

ของศาสนาอิสลาม และเสด็จเหยียบย่างเข้าในมัสยิด

4. การพบปะที่เมืองอัสซีซี

 ตรัสกระตุ้นเตือนถึงการเสวนาในงานศาสน-

สัมพันธ์ นักบุญยอห์น ปอล ท่ี 2 ทรงเป็นผู้บุกเบิก  

เรียกร้องให้มีการมาพบปะสวดภาวนาร่วมกันเพื่อ

สันติภาพ ดังที่พระองค์ทรงกระทำาในเมืองอัสซีซี การมา

ร่วมกันครั้งแรกเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1986 มีผู้แทนศาสนา 

กว่า 150 คน จาก 12 ศาสนาตอบรับคำาเชิญของพระองค์

5. ไม่เอาสงคราม

 ระหว่างสมณสมัยของพระองค์ มีกรณีขัดแย้ง 

รุนแรงมากมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่นกรณีรวันดา 

โคโซโว ซูดาน อิรัก และสงครามในคาบสมุทรบอลข่าน 

พระสันตะปาปาผู้ทรงรอดตายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

ไม่ได้ทรงเงียบเฉย พระองค์ทรงเป็นเสียงของมนุษยชาติ

ต่อสู้กับความรุนแรงต่างๆ อย่างกระตือรือร้น ‘จะต้อง

ไม่มีสงครามอีก’

6. นักบุญ

เสด็จเยี่ยม

ศ�ล�ธรรม

ของช�วยิว

พระองค์

ทรงรักเย�วชน

เสมอ

ทรงพบปะผู้แทนศ�สน�ต่�งๆ	 ภ�วน�เพื่อสันติภ�พที่

เมืองอัสซีซี	ค.ศ.	1986

บุญร�ศี	

ลุยจี

และม�รีอ�	

เบลทรัมเม	

กว�ตตรอกชี	

คู่ส�มีภรรย�

ทรงคุกเข่�ภ�วน�ตรงกำ�แพงแห่งคว�มต�ยในค่�ย

กักกันเอ�ชวิทซ์	 ที่ทห�รน�ซีจับนักโทษช�วยิวม�ยิงทิ้ง 

ตรงนี้	พระองค์ทรงมีประสบก�รณ์อันขมขื่นนี้โดยตรง

ทรงทักท�ยน�ยมิก�เอล	กอร์บ�ช็อฟ	ผู้นำ�รัสเซีย	นำ�ไป 

สู่ก�รกำ�จัดลัทธิคอมมิวนิสต์หมดไปจ�กยุโรปตะวันออก
 เม่ือมีการประกาศสถาปนานักบุญ พระสันตะปาปา

ชาวโปแลนด์ทรงมองไปยังโลกยุคใหม่ พระองค์ทรงยก

บุคคลเหล่านั้นวางถวายบนพระแท่น ผู้ซึ่งดำาเนินชีวิต

เป็นแบบฉบับคริสตชนในโลกปัจจุบัน เช่น นับเป็น 

ครั้งแรกที่พระองค์สถาปนาคู่สามีภรรยา เป็นบุญราศี คือ 

บุญราศีลุยจี และมารีอา เบลทรัมเม

7. จดหมายถึงกลุ่มสตรี

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงมีความใส่ใจต่อ

(อ่�นต่อหน้�	14)
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

อัศจรรย์ในเรือนจำา
“จงเชื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ�้เถิด ท่�นและครอบครัว

จะได้รอดพ้น” (กิจก�ร 16:31)

พระเยซูเจ้าทรงเตือนศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาจะถูกเบียดเบียน

และจะถูกจองจำา นักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกเฮโรดส่งเข้าเรือนจำาและประหาร

ชีวิต และมีการบอกเล่ากันว่า พระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงถูกจองจำาคืนหนึ่ง

ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขน เราอ่านในหนังสือกิจการอัครสาวกว่าเปโตร 

ถูกจองจำา และเน่ืองจากการประกอบหน้าท่ีอัครสาวกเป็นเหตุให้เปาโลและสิลาส

ถูกจองจำาอันเนื่องมาจากการแพร่ธรรมของท่านทั้งสอง

แต่การถูกจองจำาสำาหรับเปาโลนั้นเป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน แม้จะ

อยู่ในเรือนจำา เปาโลและสิลาสร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า พวกนักโทษได้ยิน

แต่ก็ไม่มีผู้ใดแสดงความไม่พอใจ ก่อนหน้านี้เปาโลออกจากเรือนจำาด้วยความ

ช่วยเหลือจากเทวทูต ครั้งนี้พระเจ้าทรงบันดาลให้แผ่นดินไหว เปิดประต ู

ห้องขังและทรงปลดให้เปาโลพ้นจากเครื่องจองจำา แต่เปาโลก็มิได้แสวงหาสิ่ง

ที่ท่านต้องการ โดยการหลบหนีออกจากห้องขัง ท่านหันไปช่วยมิให้ผู้ที่คุม

นักโทษไม่ถูกลงโทษเพราะนักโทษหนีออกไป ท่านแนะนำาให้เขารู้จักกับพระ

เยซูเจ้า และพบว่าทั้งเจ้าหน้าที่และครอบครัวของเขาพร้อมที่จะรับฟังข่าวดีจาก 

ท่าน แตกต่างกว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับคำาเทศน์ของเปาโลที่พระวิหาร 

เราสามารถเรียกหนังสือกิจการอัครสาวกว่าเป็น “กิจการของพระจิต

เจ้า” เรื่องราวคล้ายๆ กับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปีแสดงให้เห็นถึงพลังของพระ

จิตเจ้า พระองค์ทรงช่วยให้เรามองเห็นพลังของพระหรรษทานของพระเจ้าใน

โลกของเรา ก่อนหน้านี้เปาโลได้กล่าวกับผู้ที่กลับใจว่า เราต้องเผชิญกับความ

ยากลำาบากมากมาย ก่อนที่เราจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า และการ 

ผจญภัยเพื่อการแพร่ธรรมของท่านเป็นข้อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี

 ข้�แต่พระเจ้�	วันน้ีพวกลูกอธิษฐ�นภ�วน�เพ่ือผู้ท่ีถูกกักขัง	โดยเฉพ�ะ 

ผู้ท่ีถูกจองจำ�อย่�งไร้คว�มยุติธรรม	 เน่ืองจ�กคว�มเช่ือด้�นศ�สน�ของพวกเข�

พวกลูกอธิษฐ�นภ�วน�ให้กับบรรด�ผู้ท่ีทำ�หน้�ท่ีดูแลจิตวิญญ�ณและผู้ท่ี 

ตกเป็นเหยื่อของก�รถูกทำ�ร�้ย	 พวกลูกทูลวอนขอในพระน�มของพระเยซูเจ้�

พระเจ้�ของพวกลูกทั้งหล�ย	อ�แมน

COUNT YOUR BLESSINGS

 ชีวิตยุติธรรมเสมอภาค
 แต่ละชีวิตที่เกิดมามีพลวัตแห่งความสุข
 ซึ่งไม่ขึ้นกับรูปร่างสังขารหน้าตา
 เพราะแก่นแห่งพลวัตอยู่ที่จิตวิญญาณ
 ชีวิตทุกชีวิตจึงมีความสุขเป็นที่ตั้ง
 องค์ประกอบทางกายเป็นรอง
 คนที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายผิดปกติ
 แม้ขาดซึ่งความสะดวกความคล่องตัว
 แตกต่างจากคนปกติโดยทั่วไป
 แต่ความสุขไม่แตกต่างแต่อย่างใด
 คนพิก�รที่มีคว�มสุขกับชีวิตมีให้เห็นทั่วไป
	 คนปกติที่ม�กด้วยคว�มทุกข์ใจมีให้เห็นไม่แพ้กัน
 บ่งบอกให้เห็นเป็นสัจธรรมชีวิตได้ชัดเจนได้เป็นรูปธรรม
 ว่าความสุขคือความสุข
 ไม่ขึ้นกับตัวแปรอื่นใด
 ยกเว้นตัวแปรเดียวเท่านั้น...“ตัวกู”
 ห�กถือว่�คว�มสุขคือคว�มครบถ้วนท�งก�ย
 รูปร่างหน้าตาสุขภาพ
 แกนแห่งความสุขก็ถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
 กลายเป็นสิ่งนอกตัวตนคือตัวกำาหนดสุขหรือทุกข์
 ทั้งที่แต่ละคนยังเป็นคนเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีพรั่งพร้อมด้วยสิทธิ
 แม้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในรูปร่างสรีระ
 ในขณะที่หลายคนพรั่งพร้อมด้วยรูปสมบัติ
 แต่พอเห็นพฤติกรรมแล้ว
 คนพากันสั่นหัวสะท้อนใจถามว่า “นี่หรือคน”
 ห�กถือว่�คว�มสุขคือคว�มเพียบพร้อมเงินทองคว�มมั่งมี
 เงินในธนาคารบ้านรโหฐานรถรายี่ห้อดังเสื้อผ้าแบรนด์เนม
 แกนแห่งความสุขก็ถูกย้ายไปจากเดิม
 กลายเป็นทุกอย่างที่มีที่อยากมีคือตัวกำาหนดสุขหรือทุกข์
 ทั้งที่เกิดมาตัวเปล่าตายไปตัวเปล่ามีแค่ความเป็นคน
 กี่คนที่เดินเตร่ตามถนนเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผมเผ้าไม่เคยสัมผัสสบู่
 แต่ก็เดินยิ้มกริ่มไม่ทุกข์ไม่ร้อน
 ในขณะที่คนหน้าตาหมดจดใส่เสื้อผ้าหรูหราหน้าอมทุกข์
 ห�กตั้งคว�มสุขอยู่ในก�รได้ทุกสิ่งที่อย�กได้
 ได้เมื่อไรฉันจะเป็นสุขเมื่อนั้น
 แกนแห่งความสุขก็ล่องลอย
 วันๆ ได้แต่คาดหวังได้แต่ฝันเฟื่องได้แต่โหยหา
 ถึงอย่างไรก็คงเป็นสุขได้ยาก
 เพราะมีใครบ้างที่จะสมหวังได้ทุกอย่างตามต้องการ
 และถึงจะได้มาก็รู้สึกยังไม่พอยังอยากได้อีก
 ประสาใจมนุษย์ถมเท่าไรไม่มีวันเต็ม
 เฉพาะคนที่ตั้งมั่นอยู่ในแกนแห่งความสุข
 จึงสามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้ทุกเวลา
 กระทั่งเห็นแต่ละอย่างเป็น “พร” แห่งชีวิต
 ที่สามารถนับได้ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนเข้านอน
 เริ่มจากคุณค่าแห่งชีวิตที่ได้รับมา
 คุณค่าสูงส่งที่ไม่มีวันลดน้อยลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
 เพราะเป็นคุณค่าที่เลย “ตัวกู” ไป
 คุณค่าเดียวกันกับองค์พระผู้สร้างชีวิต
 แค่คิดแค่มั่นใจแค่ตระหนักในคุณค่าที่มี
 รอยยิ้มก็จะกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า
 เสียงเพลงจะบรรเลงจากใจให้หรรษา
 บันดาลให้ทุกอย่างภายนอกสดใสมีสีสันงดงาม
 แม้จะเป็นเส้นทางชีวิตประจำาวันทุกอย่างเดิมๆ
 ทว่า “พร” ทั้งใหม่ทั้งหลากหลายมีให้นับไม่ซ้ำาวัน 
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เราจะร่วมเขียนข่าวสำาคัญนี้ด้วยกัน...
ณ	สวรรค์	(Kamsornway.blogspot.com)

 1.ผมตั้งกระทู้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยประโยคด้านบนสุดที่ตั้งใจให้เป็นชื่อ

บทความแบบเฉพาะกิจ แต่หวังมากกว่านั้นว่าข่าวเรื่องการสถาปนานักบุญทั้งสองใน

ยุคของเราจะเป็นข่าวสำาคัญในดวงใจของพี่น้องคริสตชนเสมอ

 2.ผมได้รับมอบหมายให้เขียนเรื่องราวของบรรยากาศในวันนั้น ก็มีโอกาสได้

พูดคุยถึงเบื้องหลังของการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23 และยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา แม้จะจำารายละเอียดได้ไม่มาก แต่ก็เชื่อว่าพระทำางานจริงๆ 

ช่วงหนึ่งในการพูดคุยกับทีมบรรณาธิการ เขาเล่าแบบเปิดเผยว่า ทีแรกดูเหมือนจะ

หมดหวงัแลว้ ทัง้เรือ่งงบประมาณท่ีสงูลบิ ท้ังเรือ่งสถานโีทรทัศนแ์รก (ฟรทีีว)ี กด็เูหมอืน

จะเคลียร์กับเจ้าของเวลาที่ออกอากาศในช่วงนั้นไม่ได้ จนต้องเปลี่ยนช่องสถานีในการ 

ถา่ยทอดสด แตก่ย็งัตดิเรือ่งงบประมาณทีส่งูมหาศาล และพระกท็ำางานจรงิๆ มีทางออก 

สำาหรับความยุ่งยาก จนที่สุดก็สามารถออกอากาศและถ่ายทอดสดได้ ... เหล่านี้เป็น

บางช่วงบางตอนของการอธิบายเบ้ืองหลังของการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนานักบุญ 

ทั้งสอง

 3.ผมจำาได้ว่าช่วงพิธีสถาปนานักบุญทั้งสอง หน้าเฟซบุ๊คของผม เต็มไปด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสันตะปาปาทั้งสอง ผมเชื่อครับว่า วันนั้นทั้งวันหลายคน 

จดจ่อกับเหตุการณ์สำาคัญระดับโลก ที่เราจะมีนักบุญองค์ใหม่ เราที่เป็นคนไทยก็ดีใจไป

ด้วยเพราะสองนักบุญใหม่นี้ ได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่คนไทยทุกคนรัก คือได้ใกล้ชิดกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน 

และเข้าเฝ้านักบุญยอห์น ที่ 23 .... และเมื่อครั้งที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือน

เมืองไทย พระองค์ก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระสันตะปาปานักบุญพระองค์ 

นี้ มาเยี่ยมพวกเราถึงที่ ก้มลงจูบแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของเรา บวชพระสงฆ์ใหม่

และหนึ่งในนั้นก็เป็นถึงผู้นำาของพระศาสนจักรท้องถิ่น (พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์  

สิริสุทธิ์) ไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยสงครามอีกด้วย  ..... ประเทศที่มีคริสตชนเพียงหยิบมือเดียว 

เมื่อเทียบกับนานาประเทศ ได้รับเกียรติสูงสุดเพียงนี้ พระเจ้าอยู่เบื้องหลัง ความรัก

ของพระองค์ช่วยเหลือพวกเราเสมอมา... 

 4.ผมอ่านความคิดเห็นในหน้าเฟซบุ๊คท่ีต่อจากกระทู้ท่ีว่า “เราจะร่วมเขียน

ข่าวสำาคัญนี้ด้วยกันครับ ...” ผมขอยกบางความคิดเห็นให้ได้เห็นบรรยากาศและ

ความประทับใจ และเชื่อว่าข่าวสำาคัญนี้จะตราตรึงใจอีกนาน

 Avipawadee Chanhtorn ดีใจค่ะน้ำ�ต�ไหลดูถ�่ยทอดสดผ�่นมือถือค่ะ

 Thapat Chawakaipan  วันนั้นมีประชุมวิช�ก�รที่รพ.ค่ะ	 จำ�ได้ว่�โดด

กลับหอม�ดูผ่�นไอแพด	 ชอบที่ผู้ดำ�เนินร�ยก�รและคุณพ่อทั้งสองท�่นช่วยบรรย�ย

และให้คว�มรู้ดีม�กๆ	 นอกจ�กได้ซ�บซึ้งเพร�ะเป็นนักบุญที่เร�รัก	 ยังได้คว�มรู้ด้วย

ค่ะ	ชอบตรงนี้

 ก๊องแก๊งค์ ครูระทวยป�กตล�ด  วัดแม่พระกุหล�บทิพย	์ นั่งชมกันใน

วัดน้อย	หน้�จอ	LCD	บรรย�ก�ศในวันง�นทำ�ให้รู้สึกถึงคว�มชื่นชมยินดีที่สุด	และได้

เห็นถึงคว�มเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนจ�กทั้งโลกทีี่ได้ม�อยู่รวมกันในดินแดน

ศักดิ์สิทธิ์

 ผมเพียงดึงบางความคิดเห็นเท่านั้นอย่างที่บอกแต่ต้น “เราจะร่วมเขียนข่าว

สำาคัญนี้ด้วยกัน” ข่าวที่จะติดตาตรึงใจคริสตชนไทยอย่างไม่รู้เลือน 

 4.ผมเล่าแต่ต้นเรื่องว่าพระทำางานในเหตุการณ์ที่ไม่อาจเป็นไปได้ กับประเทศ 

ที่มีคริสตชนไม่มากนัก ตั้งแต่เรื่องของการขอถ่ายทอดสดพิธีสถาปนา ทั้งในเรื่อง 

งบประมาณด้วยแล้ว ยิ่งยากไปใหญ่ แต่ก็สามารถเป็นไปได้ ทั้งในเรื่องของการเสด็จ

เยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปานักบุญ ... ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ... ผมเชื่อว่าพระ

ทำางานจริงๆ ครับ ผมเชื่อและยืนยันได้ว่าเบื้องหลังความสำาเร็จมาจากพระเจ้า ผู้ทรง

ประทานพระพรให้กับพวกเรา

 ป.ล. ผมอยากจบบทความด้วยคำาขอบคุณ ... ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกๆ ท่าน ที่ทำาให้เราได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรสากล ในพิธีกรรมสำาคัญ

ครั้งนี้ .... ไม่ว่าจะเป็น สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย โดยเฉพาะคุณพ่ออนุชา ไชยเดช และพี่ๆ ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก

ทุกท่าน ที่ประสานงานจนพวกเราได้รับชมพิธีในครั้งนี้ ขอบคุณผู้ดำาเนินรายการในวัน

นั้น ที่ทำาให้เราได้รับความรู้อย่างเต็มที่ คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อเอกรัตน์ 

หอมประทุม และอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ... ขอบคุณพี่น้องทั้งหลาย

ที่สนับสนุนปัจจัย และคำาภาวนา ในการช่วยให้มีการถ่ายทอดสดในครั้งนี้...
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การแต่งตั้งและโยกย้ายพระสงฆ์

ในสังฆมณฑลอุดรธานี

ฉบับที่ 1/2014
1.พระสงฆ์ประจำาสังฆมณฑล 

1.คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ  เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  

    อุดรธานี 

    อุปสังฆราช 

    ที่ปรึกษาพระสังฆราช 

    ผู้จัดการแผนกคริสตชนกลุ่มย่อย (SCCs)

2.คุณพ่อโทมัส กำาจัด เสาะก่าน  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยูดา บ้านดุง 

    วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา 

    และวัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย 

    บ้านทุ่งกว้าง 

    เลขาธิการสังฆมณฑล 

    ที่ปรึกษาพระสังฆราช 

    ผู้จัดการการก่อสร้าง 

    ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน  

    มหาไถ่ศึกษา บ้านดุง และ

    โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา บ้านโพนสูงน้อย

3.คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม 

    ที่ปรึกษาพระสังฆราช ผู้จัดการแผนกที่ดิน 

    ผู้จัดการแผนกสงฆ์อีสาน 

    พักประจำาที่บ้านพระมารดาพระสงฆ์

4.คุณพ่อเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์ เหรัญญิกสังฆมณฑล 

    ที่ปรึกษาพระสังฆราช 

    เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี 

    ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา   

    กุมภวาปี ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  

    โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี 

    พักประจำาที่บ้านพระมารดาพระสงฆ์

5.คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์  อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา 

    ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล 

    ผู้จัดการแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก 

    ผู้จัดการแผนกชีวิตสงฆ์

6.คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข  ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

7.คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง  ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์

8.คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์

9.คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีสวรรค์

    แห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำา

    วัดนักบุญเปาโลกลับใจ เซกา 

    และวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ซ่อมกอก 

    ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และ

    คริสตศาสนจักรสัมพันธ์

10.คุณพ่อเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์ตินเดอ พอเรส  

    นาสิงห์ วัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ 

    และวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่ 

    ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสื่อสารสังคม

11.คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน  เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ 

    บ้านโพนสูงน้อย 

    วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา 

    และวัดพระบิดามหาการุญ บ้านโนนสมบูรณ์ 

    ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ

12.คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส ผู้ช่วยอธิการสถานฝึกธรรม

    สันติราชา อุดรธานี ผู้จัดการแผนกเยาวชน 

    ผู้จัดการแผนกพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ 

    ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ศิลปะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

2. พระสงฆ์คณะธรรมทูตจากสเปน

1.คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (เกษียณ) พักประจำาที่อาสนวิหาร

    พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2.คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น 

    วัดแม่พระกวาดาลูเป บ้านสวยหลง 

    และวัดเซนต์ไมเกิ้ล บ้านนาพระ 

    ที่ปรึกษาพระสังฆราช 

    ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

    และแผนกธรรมทูต 

    ผู้ประสานงานสมณองค์กรงานแพร่ธรรม (PMS)

3.คุณพ่อโฮเซ เชมา โรดริเกซ  เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ 

    วัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง

    และวัดนักบุญโยเซฟกรรมกร บ้านชัยพร

3. พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (O.M.I.)

1.คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน O.M.I. ที่ปรึกษาพระสังฆราช*

2.คุณพ่อเปาโล มิเชลี O.M.I.  เจ้าอาวาสวัดพระคริสตเจ้า

    กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เลย

3.คุณพ่อแจรี่ เดลอส เรเยส O.M.I. ศูนย์กลางคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล 

    ปทุมธานี

4. พระสงฆ์คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล (C.M.)

1.คุณพ่อแดนนี อาโบกาโด C.M. เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 

    และวัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง

2.คุณพ่อฟรังซิสโก วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม C.M. ธรรมทูตที่หมู่เกาะโซโลมอน

5. พระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า (S.V.D.)

1.คุณพ่อแบร์นาร์ดุสโนฟริอันโต เบลลา S.V.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์  

    โพนสูง 

    และวัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง

2.คุณพ่อบลาสิอุส ตริโนลด์ อาสา S.V.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร

    พระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

3.คุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน S.V.D.  เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำาภู

4.คุณพ่อตรัน เท วิงห์ S.V.D.  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยูดา บ้านดุง 

    วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา 

    และวัดบุญราศีท้ังเจ็ดแห่งประเทศไทย บ้านทุ่งกว้าง

หม�ยเหตุ *	 หม�ยถึงตำ�แหน่งและหน้�ที่เพิ่มเติม	 ขณะที่พระสงฆ์ยังคงประจำ�อยู่ที่

เดิม

“จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง”

(รม 12:11-12)

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ขอให้เข้ารับตำาแหน่งและหน้าที่ใหม่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2014

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2014

(โอกาสเสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำาสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์)
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“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

สมัครสมาชกิอดุมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป ตออายสุมาชกิ
ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

กองบรรณาธิการ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 E-mail : udomsarn@gmail.com

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

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

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
26-29 ก.ค. 14 แสวงบุญเซนตแอนน-ปนงั

มาเลเซีย
9-16 ส.ค.  14 แสวงบุญฉลองแมพระลาวาง

เมอืงกวางตรี (3 ป / ครัง้)
เสียมเรียบ กมัพูชา

(เสียมเรยีบ กมัพูชา-เวียดนามใต-ดาลัต-
ทะเลทรายมุยเน-ดานัง-ลาวาง-เว)

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. เซนตแอนน-คาเมรอนไฮแลนด-กัวลา
2-4 สงิหาคม

2. เซนตแอนน-ปนงั
2-3 สงิหาคม

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

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

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

* เท่ียวธรรมชาติทีไ่มซ้ำใคร คิวช ู เกาะใตญีป่นุ สายการบนิไทย
  AWESOME KYUSHU 6 วัน 4 คืน 17-22 มิถุนายน 2557

ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-คาโกชิมา-นางาซากิ
 Brand New Kyushu 7 วัน 5 คืน 8-14 กรกฎาคม 2557

ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-มิยาซากิ-คาโกชิมา

จำหนายตัว๋เครือ่งบนิภายใน และตางประเทศ
***สำรองหองพักโรงแรม ***จัดขอวีซา
***รบัจัดทัวรหมคูณะและรับจองแพคเกจทัวร
***ประกนัการเดนิทาง ***บรกิารรถเชา

บริการ

อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกูพระเจาตัดสิน (มทัธวิ 7:1)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ
มารีอา  เทเรซา  อำไพ  รุจิเรข

เกิดใหมในพระเจา   28  พฤษภาคม    พ. ศ. 2522
ราฟาเอล  ร.ต.  ยงยุทธ  รุจิเรข

เกิดใหมในพระเจา  31  ตุลาคม   พ. ศ. 2526
อัลแบร  ยุทธนา  รุจิเรข

เกิดใหมในพระเจา  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2545
ฟรานซิส  ซาเวียร  พีระเดช  รุจิเรข
เกิดใหมในพระเจา  25  มีนาคม  พ.ศ. 2557
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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

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

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกลุ.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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สอบถามไดที ่: แผนกสูต-ินรเีวชกรรม
อาคารรอยปบารมบีญุ ชัน้ 2

โทรศัพท  0-2675-5000 ตอ 10251-2
เวลาทำการ : จนัทร-เสาร เวลา 08.00-19.00 น.

อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.




  ⌫

    
   

⌫⌦   

วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี
วนัอาทิตยที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2557

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

เปนประธาน

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุี
วนัอาทิตยที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2557

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

เปนประธาน
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สภาแขวงประเทศไทยได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2014

แต่งตั้งสมาชิกให้รับหน้าที่ผู้อำานวยการ 

และรับการโยกย้ายหน้าที่ 

ประจำาปีการศึกษา 2557

จึงขอส่งมอบความนอบน้อมเชื่อฟัง

มายังสมาชิกที่รักทุกท่าน ดังต่อไปนี้

สมาชิกรับหน้าที่ผู้อำานวยการโรงเรียน

1.เซอร์แคลร์ สมเนตร โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

2.เซอร์มารี อัสซุมตา ดาวดี โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

3.เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4.เซอร์คาโรลีน พันวิไล โรงเรียนมารดานฤมล 

สมาชิกรับความนอบน้อมเชื่อฟัง 

ไปรับหน้าที่แห่งใหม่ ในปีการศึกษา 2557

5.เซอร์อัลฟองซ์ เดอ เซนต์เปียร์ วรศิลป์ นวกสถาน

6.เซอร์โยเซฟา ดู ซาเครเคอ ล้อกิม โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ ลพบุรี

7.เซอร์เซนต์อัลแบรต์ ไวอาษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส 

ซาเวียร์คอนแวนต์

8.เซอร์มารี มาเดอแลน บุญทองมาก ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

มารีย์อุปถัมภ์

9.เซอร์เบอาทริส มารี วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

เพชรบุรี

10.เซอร์อังตวน เดอ มารี ศิวะบวร โรงเรียนเจ้าฟ้า

อุบลรัตน์

11.เซอร์เซบาสเตียน เดอ มารี โจหิงค์  โรงเรียน

เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี

12.เซอร์เมรี่ กอเรตตี ไผ่ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

บางนา

13.เซอร์ราแชล ศริกิรกุล โรงเรยีนพระแม่สกลสงเคราะห์ 

บางบัวทอง

14.เซอร์เอลีส ผิวเกลี้ยง โรงเรียนสันติวิทยา

15.เซอร์โรซา เดอ ลีมา หงษ์ดุสิต โรงเรียนซางตาครู้ส

คอนแวนท์

16.เซอร์เออลินดา เกสซิลวา โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

17.เซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช โรงเรียนเซนต์ปอล

คอนแวนต์

18.เซอร์เทเรซา วัชรินทร์ เกตุรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ ลพบุรี

19.เซอร์โรสลีน เจริญฉันทวิทย์ โรงเรียนสันติวิทยา 

(แพร่ธรรม)

20.เซอร์โรซา เดอ เยซู กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์ปอล 

หนองคาย

21.เซอร์มาร-ีชารลส์ พิมพ์เบ้าธรรม วิทยาลยัเซนต์หลยุส์

22.เซอร์เทแรส-ฟรงัซัวส์ เจียระวาณชิย์ โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ 

เกาะสมุย

23.เซอร์เรเบกกบุญกัณฑ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 

24.เซอร์มารี-คาร์แมล ศรีวรกุล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

บ้านผู้สูงอายุ ลำาไทร

25.เซอร์ฟลอรา ลือเดชกังวารไกร โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ บางรัก

26.เซอร์เซลิน มณีเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

27.เซอร์ชานแนต กาญจนทรางกูร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

28.เซอร์เอเวอลีน โพธี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  

ลำานารายณ์

29.เซอร์มารี เอมเม โพธิทอง โรงเรียนซางตาครู้สคอน-

แวนท์

30.เซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอล หนองคาย

31.เซอร์มารี แรน เล็กประเสริฐ โรงพยาบาลเซนต์- 

เมรี่ นครราชสีมา

32.เซอร์ลูซีลา คำาแดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์

33.เซอร์วินเซนต์ รุจิรัตน์ บ้านพรแดนสรวง

34.เซอร์มารีอองซ์ พะตะวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

คอนเวนต์

35.เซอร์เซราฟิน บุญกัณฑ์ บ้านเซนต์ร็อค

36.เซอร์เลโอนี ปั้นเอี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

ลำานารายณ ์

37.เซอร์ปริสซิลลา เพียเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรี-

เพชรบูรณ์

38.เซอร์โอเรเลีย วาปีเตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์

คอนแวนต์  

39.เซอร์แอสแตล โด่งสนั่น โรงเรียนศีลรวี

40.เซอร์เบอร์นาดีน สถาพรวลัยรัตน์ โรงเรียนเซนต์- 

โยเซฟคอนเวนต์

41.เซอร์อังเชลีกา ตนนาซำา โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ บางรัก

42.เซอร์ฟาเบียน ด่านศรีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

นครสวรรค์

43.เซอร์ยุสติน อินทร์ติยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรี-

เพชรบูรณ์

44.เซอร์ยูเลียน พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียน

เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์

45.เซอร์อักเนสเซ วงษ์ยรรยง โรงเรียนเซนต์ปอล

คอนแวนต์

46.เซอร์มัทธีอัส เนืองทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

47.เซอร์มารีแอตตา จงสมชัย โรงเรียนพระมารดา

นิจจานุเคราะห์

48.เซอร์กัลลิสตัส อินพาเพียร โรงเรียนเซนต์ฟรังซิส 

ซาเวียร์ เมืองทอง

49.เซอร์มารีย์ เซลีนา พิชัย โรงเรียนสันติวิทยา  

50.เซอร์เออเชน ี จำาปาพยงุ โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ ระยอง

51.เซอร์เบนจามิน กุหลาบคีรีไพร โรงเรียนภัทรวิทยา

ยุวภคินีเตรียมปฏิญาณตนตลอดชีพ

ประจำาที่บ้านศรีแห่งชาร์ตร

51.เซอร์เอเดรียน สะโน  

52.เซอร์เอเฟรม ศรีสุทธิจรรยา 

53.เซอร์นิโคลัส ว่องไว   

   

ขอให้สมาชิกทุกท่าน เข้าประจำาหน้าที่ 

ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014

พระเยซูเจ้�ทรงรอท่�นด้วยคว�มรัก	

พร้อมกับพระพรของพระองค์

ประกาศ ณ วันสมโภชปัสกา  20 เมษายน ค.ศ. 2014

เซอร์ไอรีน ชำานาญธรรม

อธิการิณีเจ้าคณะแขวง

แต่ละวันคือพระพร

หนังสือ บทรำาพึงพร้อมข้อคิด 

365 วัน

แปลโดย

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

ราคา 150 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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ขอเวลา 10 นาทีเพื่่อเล่า
ภาพเก่าและเรื่องราวแสงธรรม 

40 กว่าปีมาแล้ว ตอนที่ 5

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

 นาทีที่สองท่ีอยากเล่าเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง 
ขอให้เป็นช่วงเวลาในทศวรรษที่สี่บ้านแสงธรรม ..
 นาทีแห่งความสูญเสีย … 25 พ.ค. 03 พิธี
ปลงศพ พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ  ....
 นาทีแห่งความยินดีกับศิษย์แสงธรรมรุ่นแรก 
… 11-12 ธ.ค. 03 วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแสงธรรม 
โอกาสฉลองครบ 30 ปี บ้านเณรแสงธรรม และ
ฉลองครบ  25 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ของศิษย์
แสงธรรม รุ่นที่ 1 ซึ่งมีคุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา  
คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ และคุณพ่อสมพร อุป-
พงศ์ (อธิการบ้านเณรแสงธรรม) นอกนั้น ยังมีเพื่อน 
ร่วมรุ่นที่ 1 มาร่วมความยินดี และโมทนาคุณพระเป็นเจ้า 
ด้วย... 
 นาทีแห่งความยินดีกับพระสังฆราชใหม่ 28 
พ.ย. 04     คุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี และสามเณรชั้นปรัชญา 
ร่วมพิธีอภิเษก พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี- 
ดารุณศีล เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์- 
ธานี โดยพระคาร์ดินัลเครสเชนซีโอ เซเป 
 นาทีแห่งความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ... วันที่ 
6 ธ.ค. 04 งานชุมนุมศิษย์เก่าของสถาบันแสงธรรม 
และฉลอง 25 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ของพระสงฆ์
ศิษย์เก่ารุ่น 2
 นาทีแห่งความยินดีกับพระสังฆราชใหม่ ...  28 
พ.ค. 05      คณะผู้ให้การอบรม และสามเณรใหญ่แสงธรรม 
ร่วมพิธีอภิเษก พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  
กฤษเจริญ เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
 นาทีแห่งความยินดีกับสงฆ์แสงธรรม รุ่น 3 .... 
1  ก.พ. 06   ฉลองบ้านเณรแสงธรรม พระสังฆราช 
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน มีงาน
ชุมนุมศิษย์เก่า แสดงความยินดีโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ 
แสงธรรมรุ่น 3 มีการแสดงและรับประทานอาหาร 
ร่วมกันที่อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ... ศิษย์เก่าขอบคุณ 
อ.ไพรัช สุภาษิต
 นาทีแห่งความยินดีกับพระสังฆราชศิษย์เก่า
แสงธรรมองค์แรก .. 10 ก.พ. 07    คณะผู้ให้การอบรม 
และสามเณร ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสอภิเษก 
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุข
สังฆมณฑลนครราชสีมา ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา โดยพระสังฆราชยออากิม  
พเยาว์ มณีทรัพย์ ร่วมกับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู พระสมณทูต และบรรดาพระสังฆราช  
 นาทีแห่งความยินดีกับอดีตอธิการสถาบัน 
แสงธรรม ... 2 มิ.ย. 07      คณะผู้ให้การอบรม และสามเณร 
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสอภิเษกเป็นพระสังฆราช 
... พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-
วาณิช เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดย 
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดนครสวรรค์
 นาทีแห่งกำาลังใจที่มอบให้อธิการ...  19 มิ.ย. 07 
สามเณรใหญ่ร่วมเป็นกำาลังใจให้คุณพ่อสมพร  อุปพงศ์ 
.. คุณพ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ก่อนไป 
คุณพ่อกล่าวว่า “... พ่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล แล้ว 
เมื่อหายแล้วจะกลับมารับใช้พวกเราต่อไป”
 นาทแีหง่ความสญูเสยี ..7 ส.ค. 07 คณุพอ่สมพร 
อุปพงศ์ จากพวกเราไปอย่างสงบ นับเป็นความสูญเสีย
ครั้งสำาคัญที่นำาความโศกเศร้าต่อพวกเราแสงธรรม ... 
ทางบ้านเณรเชิญร่างของคุณพ่อมาไว้ท่ีวัดประจำาบ้านเณร
ใหญ่เพื่อภาวนาและคิดถึงท่าน เป็นเวลา 2 วัน ก่อน
ท่ีจะนำาร่างของคุณพ่อไปฝังท่ีอาสนวิหารอัครเทวดา 
มีคาแอล ท่าแร่ นับเป็นความสูญเสียของสงฆ์ผู้ดำาเนิน
ชีวิต “รักเพื่อน รักพระ สัจจะ ซื่อตรง อุทิศตน รับใช้ 
เรียบง่าย สมถะ” มีพิธีฝังศพคุณพ่อในวันจันทร์ที่ 13 
สิงหาคม 07 ณ สุสานของอาสนวิหารฯ คณะผู้ให้การ
อบรม และสามเณรทุกคน เดินทางไปร่วมพิธีฝังคุณพ่อ
ด้วย 
 นาทีแห่งความยินดีกับอธิการใหม่ ..4 ก.ย. 07  
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล มาร่วม
ทำาวัตรกับสามเณร เวลา 18.30 น. ณ วัดประจำาบ้านเณร 
ใหญ่แสงธรรม พระสังฆราชประกาศแต่งต้ังอธิการคนใหม่
นั่นคือ คุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม
 นาทีแห่งความสูญเสียอีกครั้ง สำาหรับพระสงฆ์
ศิษย์เก่าที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรัก ... 12 ก.ย. 07     พระเจ้าได้
รับของคุณพ่อยอแซฟ ไพศาล อานามวัฒน์ พระสงฆ์ 
สังฆมณฑลจันทบุรี ศิษย์เก่าแสงธรรม และอดีตผู้ให้ 
การอบรมบ้านเณรแสงธรรม ไปอยู่กับพระองค์ หลังจาก
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่วันที่ 
26 ส.ค. 07
 นาทีแห่งความยินดีกับพระสังฆราชใหม่จากรั้ว
แสงธรรม  .. 1 พ.ค. 09  พิธีอภิเษกพระสังฆราชฟรังซิส 
เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑล
เชียงใหม่ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
 นาทีแห่งการฟื้นฟู ... 24 มิ.ย. 09    โอกาสสมโภช 
นักบุญยอห์น บัปติสต์ เป็นวันเริ่มต้นแนวคิด “บ้านเณร 
คือครรภ์มารดาของพระศาสนจักร” มารดาที่ใช้เวลา 
9 เดือนตั้งครรภ์ การอบรมพระสงฆ์ใช้เวลา 9 ปีเช่นกัน 
และเป็นการเริ่มต้นแนวคิดในการฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจ 
การอบรมเป็นพระสงฆ์ ของบ้านเณรใหญ่แสงธรรม
 นาทีแห่งความช่ืนชมยินดีกับพระสังฆราชจาก
บ้านแสงธรรม .. 4 ก.ค. 09 พิธีอภิเษกพระสังฆราช 
ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชสังฆมณฑล
จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร โดยพระสังฆราชลอเรนซ์
เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน
 นาทีแห่งความช่ืนชมยินดีกับสังฆมณฑล

นครสวรรค์ .. 12 ก.ย. 09 สามเณรชั้นปี 4 5 6 และ 
7 เป็นตัวแทนไปร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ 
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑล
นครสวรรค์ โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  
เป็นประธาน ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์
 นาทีแห่งความช่ืนชมยินดีกับพระสังฆราชอีก
องค์จากบ้านแสงธรรม .. 6 ก.พ. 10  พิธีอภิเษกพระ-
สังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นพระสังฆราช
สังฆมณฑลอุดรธานี โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด 
พิมพิสาร เป็นประธาน
 นาทีแห่งความสูญเสีย อาลัยรักกับการจากไป
ของอดีตอธิการของเรา .. 25 ต.ค. 11    พิธีมิสซาปลงศพ 
พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย อดีต
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี และอดีตอธิการสถาบัน
แสงธรรม   ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
 นาทีแห่งการขอบคุณในความหวังดีอย่าง
จริงใจ .. 1 พ.ย. 11 พี่น้องคริสตชน วัดนักบุญอันนา 
ท่าจีน และคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล (เจ้าอาวาส
ในเวลานั้น) สนับสนุนทราย 6 คันรถ เพื่อเตรียมพร้อม
รับมือกับมหาอุทกภัย ซึ่งท่วมแล้วในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย
 นาทีแห่งการอภิบาลด้วยหัวใจ .. 5 พ.ย. 11   
สามเณรใหญ่ ร่วมงานอภิบาล ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
ในสถานที่ต่าง ๆ
 นาทีแห่งการต้อนรับด้วยไมตรีจิต .. 9 มิ.ย.
12 ต้อนรับสามเณรใหม่ และต้อนรับผู้ให้การอบรมใหม่ 
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล (เยสุอิต) คุณพ่อธวัช สิงห์สา 
(นครสวรรค์) และคุณพ่อสลัน ว่องไว (ท่าแร่ฯ)
 นาทีแห่งความคิดถึง “พ่อ ผู้สอนเรื่องราว 
แห่งความรัก” ... 1 ก.ย. 12 พระสังฆราชยอแซฟ 
บรรจง อารีพรรค สิ้นใจอย่างสงบ ณ บ้านพัก บริเวณ
อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ และในวันที่ 7 
ก.ย. 12  พิธีมิสซาปลงศพ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง 
อารีพรรค อดีตอธิการสถาบันแสงธรรมองค์แรก .... โดย 
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 
พร้อมด้วยบรรดาพระสังฆราช มีพระสงฆ์ นักบวช และ
คริสตชนมากมายมาร่วมส่งพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าผู้ดำาเนิน
ชีวิตเป็นแบบอย่าง ผู้สอนเรื่องความรัก 
 “รัก” คำาสั้น ๆ แต่อธิบายทั้งชีวิต 
 และน�ทีนี้ขอให้เป็นน�ทีที่หนึ่งที่เพิ่งผ่�นไป	
ขอให้เป็นช่วงเวล�ในวันนี้	..		วันที่	25-26	ม.ค.	13				ง�น
ชุมนุมศิษย์เก�่	และฉลองบ้�นเณรใหญ่แสงธรรม	โอก�ส 
ครบ	40	ปีบ้�นเณร

... เรากำาลังคิดถึงเสียงปรบมือเมื่อไม่นานมานี้
เพื่อคิดถึง และภาวนาเพื่ออธิการ ผู้ให้การอบรม 

อาจารย์ ผู้ล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วทุกท่าน
เพื่อขอบคุณพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และ
สภาพระสังฆราชฯ ที่ดูแลพวกเราอย่างดีตั้งแต่ต้น

เพื่อขอบคุณบรรดาผู้ให้การอบรม อาจารย์ เราวอนขอ
สำาหรับสุขภาพที่ดีสำาหรับทุกท่าน

เพื่อขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ที่สนับสนุนบ้านเณร
เสมอมา

เพื่อขอบคุณกันและกัน เราทุกคนมีส่วนในบ้านหลังนี้
เสมอ “บ้านของพระศาสนจักรประเทศไทย”

เสียงปรบมือดังต่อไปไม่สิ้นสุด ตราบเท่าที่จะนานได้ 
เพราะสำานึก รู้คุณด้วยจริงใจและด้วยความรัก

นาทีที่เราทุกคนเป็นแสงสว่างส่องโลก
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เมน, OSB. (ผู้ก่อตั้ง The World Community for 

Christian Meditation) สอนว่า การอธิษฐานภาวนา

ของพระเยซูเจ้า มิใช่เป็นเพียงถ้อยคำาที่พระองค์พูดกับ

พระบิดา แต่เป็นสัมพันธภาพรักที่ไหลล้นวนเวียนอยู่

อย่างท่วมท้นระหว่างพระองค์กับพระบิดา (Letters 

from the Heart. P. 26) ด้วยสัมพันธภาพรักนี้ คำาพูด

จึงถูกกลั่นออกมาจากหัวใจสู่หัวใจ นี่คือการอธิษฐาน

ภาวนาของพระเยซูเจ้า เราจึงสามารถเข้าใจความหมาย

ของสัมพันธภาพรักนี้ได้อย่างถูกต้องว่า มิใช่เป็นเพียง

ความรู้สึก หรือความเข้าใจด้วยหัวสมองเท่านั้น หากแต่

เป็นเรื่องของหัวใจเลยทีเดียว เป็นหัวใจของพระบุตร ซึ่ง

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 สอน

ว่า “ทรงเจริญชีพสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นอยู่กับพระบิดา

ของพระองค์” (พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ น. 43) พระองค์

ท่านยังเน้นอีกว่า เราจะรู้จักพระเยซูเจ้าได้อย่างถูกต้อง 

เมื่อเรามองพระเยซูเจ้าในแง่มุมของเรื่องความสัมพันธ์

ของพระองค์กับพระบิดา อันเป็นศูนย์กลางแท้จริงแห่ง 

บุคคลิกภาพของพระองค์ หากไม่มีความสนิทสัมพันธ์

นี้ เราก็ไม่สามารถเข้าใจถึงพระองค์ได้ (พระเยซูแห่ง 

นาซาเร็ธ น. 16) 

 การเจริญพระชนมชีพสนิทสัมพันธ์กับพระ

บิดาครอบคลุมทุกลมหายใจของพระเยซูเจ้า พระองค์

มิได้แยกชีวิตที่อยู่กับพระบิดาออกจากชีวิตที่ปฏิบัติ

ภารกิจของพระบิดา แต่เป็นชีวิตหนึ่งเดียวที่รู้จักพระ

บิดาและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ (ยน 8:55) 

พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติทุกอย่างด้วยความเคารพยำาเกรง 

นบนอบเชื่อฟัง (ฮบ 5:7-8) พระองค์จึงสามารถประกาศ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า อาหารของเรา คือการทำาตาม 

พระประสงค์ของพระผู้ทรงส่งเรามา และการประกอบ

ภารกิจของพระองค์ ให้สำาเจ็จลุล่วงไป (ยน 4:34) ดังนั้น 

การอธษิฐานภาวนาของพระเยซูเจ้า จึงเป็นการมอบชีวติ 

แด่พระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเคารพรัก ด้วย

ความนบนอบเชื่อฟัง นักบุญเปาโลเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจน

มาก ท่านจึงสอนว่า “ไมว่่าจะพูดเรื่องใด หรอืทำากิจการใด 

ก็จงพูดจงทำาในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า 

เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์

เถิด” (คส 3:17) หมายความว่า ให้เรามีความรู้สึก

นึกคิดเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงมี (ฟป 2:5)

 เราจึงเข้าใจได้ว่า ทำาไมบรรดาปิตาจารย์ นักบุญ 

และการเทศน์สอนของพระศาสนจักรจึงย้ำานักย้ำาหนาว่า  

การอธิษฐานภาวนากับการดำาเนินชีวิตประจำาวันของ

คริสตชน เป็นวิถีชีวิตเดียวกัน เพราะถ้าคริสตชนแยก

การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและการอธิษฐานภาวนา 

ออกเป็นคนละเรื่องกับการปฏิบัติภารกิจประจำาวัน ทุก

สิ่งก็กระจัดกระจาย (มธ 12:30) พลาดเป้าหมายหมด  

เพราะมิได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าพระบุตรสุดที่รัก

แต่เพียงพระองค์เดียวของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ผู้ทรงทำา

ทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระบิดาด้วยจิตของการ

เป็นบุตร เราคริสตชนต้องอยู่กับพระเยซูเจ้า ทำาตาม

แบบอย่างพระเยซูเจ้า คือทำาทุกสิ่งตามพระประสงค์ของ

พระบิดาเจ้าด้วยจิตของการเป็นบุตรในองค์พระบุตร

เยซูคริสตเจ้า   (อ่�นต่อฉบับหน้�)

บรรดาสตรี พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก 

ที่ทรงมีสมณลิขิตถึงบรรดาสตรีโดยตรง  ‘มุลิเอริส ดิกนิ- 

ตาแตม’ ในสมณลิขิตฉบับนี้ พระองค์ทรงกระตุ้นให้

พวกเธอสะท้อนความเป็นบุคคลของสตรี ในวัฒนธรรม 

ในสังคม ในความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อพระศาสนจักร

8. ศักดิ์ศรีต่อผู้ป่วย

 พระองค์ทรงอ่อนล้าจากความเจ็บป่วย นักบุญ 

ยอห์น ปอล ที่ 2 ยังทรงกระตือรือร้นจนช่วงเวลาสุดท้าย 

พระองค์ทรงใช้ประสบการณ์ส่วนพระองค์เป็นอุปกรณ์

การสอนแก่ชาวโลกที่กำาลังตกอยู่ ในอิทธิพลของ

วัฒนธรรมมองคนป่วยและคนชราเป็นของ ‘หมดสภาพ

แล้วโยนทิ้ง’

9. การให้อภัย

 ในปี “ปีติมหาการุญ” ค.ศ. 2000 นักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 ทรงขอโทษต่อความผิดพลาดต่างๆ ที่ผ่านมา

ของพระศาสนจักร นับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์

ที่พระสันตะปาปาทรงทำาให้กระจ่างชัดในการชำาระล้าง

ความทรงจำาเก่าๆ ซึ่งจะปลดปล่อยให้คริสตชนมุ่งเข้าสู่

พันปีที่สามด้วยท่าทีเปิดใจต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

10. พระสันตะปาปาเพื่อเยาวชน

จงอธิษฐานภาวนา  (ต่อจ�กหน้�	4)

 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเข้าพระทัยเยาวชน 

ว่าต้องการการเอาใจใส่และการปกป้องเป็นพิเศษ 

พระองค์จึงทรงอุทิศตนรวบรวมพวกเขาเป็นพิเศษใน 

วันเยาวชนโลก พระองค์ตรัสว่า พระองค์รู้สึกเป็นหนุ่ม

ในหมู่พวกเขา ‘ถ้าลูกมีชีวิตกับพวกเยาวชน ลูกจะกลับ

เป็นหนุ่มด้วย’

l ตลอดระยะเวลา 27 ปีแห่งสมณสมัยของพระองค์  

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเอาชนะอุปสรรคมากมาย

และบรรลุ เป้าหมายหลายประการแต่ เหนืออื่นใด 

พระองค์ทรงเข้าถึงคริสตชนนับล้านๆ นำาพวกเขาไปเป็น 

หนึ่งเดียว จากใจ ถึง ใจ

ประกาศกในโลกปัจจุบัน  (ต่อจ�กหน้�	5)

ทรงทำ�ง�นจนว�ระสุดท�้ยของชีวิต	 ทรงไปง�นเย�วชน

แม้ทรงยืนไม่ได้แล้ว

บทภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย

 ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

 พระองค์คือพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ความรัก และสันติ

 พวกลูกขอน้อมถวายประเทศไทย

 และสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้แด่พระองค์ 

 พวกลูกวอนขอพระเมตตา

 สำาหรับทุกส่วนของปัญหาภายในประเทศ

 พวกลูกวอนขอโดยอาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า

 โปรดทอดพระเนตรด้วยพระทัยอารีต่อประเทศไทย

 และโปรดโน้มนำาจิตใจของบรรดาผู้เกี่ยวข้อง 

 ให้เกิดความรัก ความปรองดอง และสันติภาพ 

 เพื่อความดีและเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในประเทศ 

 อันเป็นที่รักของพวกลูก 

 ลูกวอนขอทั้งนี้อาศัยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า 

 พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ไถ่ของลูกทั้งหลาย 

 อาแมน

 มารวมพลังกันสวดภาวนา
เพื่อความสงบสุขในประเทศไทยของเรากันเถอะ

Let’s Pray For Our Country

  



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 21 ประจำาวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2014

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในสภาพระสังฆราชฯ เปิด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการเล่นอิเล็กโทน 

ขอเชิญผู้เล่นอิเล็กโทนตามวัดที่มีคุณสมบัติดังต่อไป

นี้ เป็นผู้เล่นอิเล็กโทนในวัดหรือบ้านนักบวชไม่น้อย

กว่า 2 ปี อายุระหว่าง 15-55 ปี ได้รับการรับรองจาก 

คุณพ่อเจ้าอาวาสหรืออธิการเจ้าคณะ ร่วมการอบรม

เชิงปฏิบัติการเล่นอิเล็กโทนโดยอาจารย์เรมีย์  นามเทพ 

ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2014 เวลา 09.00-17.00 น. 

ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน ค่าอบรม 2,800 บาท 

(รวมอาหารกลางวันและเอกสารประกอบการเรียน)

รับจำานวน 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 มิถุนายน จัดที่โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด 

ถนนศรีนครินทร์ใกล้แยกอ่อนนุช / วันพุธท่ี 4 ถึง

วันเสาร์ท่ี 7 มิถุนายน เข้าเงียบประจำาปี ที่ศูนย์

คามิลเลียนลาดกระบัง / วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 

สังฆมณฑลราชบุรี

หน้า 15

  วัดพระแม่สกล

สงเคราะห์ บางบัวทอง 

จ.นนทบุรี ฉลองวัดวัน  

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภา- 

คม เวลา 10.30 น.  

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน เวลา 

19.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดประจำาสำานักงาน 

ซาเลเซียน) ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 

เวลา 19.00 น. พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธาน

 วัดนักบุญลูกา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด 

และเปิดเสกอาคารเรียนหลังใหม่ วันเสาร์ที่ 31 พฤษ- 

ภาคม เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.30 น.  

(สอบถ�มคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร	 โทร.	 08-1820-

8681)

 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว ซอย 

124 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 

กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

  

 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.

 วดัพระหฤทยัแหง่พระเยซเูจา้ ศรรีาชา จ.ชล- 

บุรี 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. 

 

 วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่า- 

มะกา จ.กาญจนบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 25 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลนครสวรรค์

ที่นี่มีนัด
/  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม / วันเสาร์ที่ 6 กันยายน /  

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม / วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน /  

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม สอบถามคุณวันดี  เจริญ- 

พงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

]คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการธรรมทูตของ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ

คณะธรรมทูตไทย TMS เปิดอบรม “โครงการอบรม 

พระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี”   (Priests 

Religious Missionary Program)  PRMP. รุ่นที่ 

6   ประจำาปี  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 เชิด- 

ชัย เลิศจิตรเลขา   อธิการเจ้าคณะ   คุณพ่อยอห์น   

สัมพันธ์  วาปีโส  และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์ของ

คณะ สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย    บุญบรรลุ สังฆานุกร 

เปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว สังฆานุกรแอนโทนี  จิญ์ 

วัน เซิน ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   อ.สามพราน   

จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014   เวลา   

10.00  น. (ขอเชิญศิษย์เก่าคามิลเลียน ร่วมฉลองด้วย

นะครับ)

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณท่ี 

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, 08-

9117-9100

] 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

พฤษภาคม เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น  

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดพระเมตตา ไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ 

จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 

10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง  

โทร.	08-1942-0259	คุณวุฒิพงษ์ จำ�ลองฤทธิ์ โทร.	

08-9614-2122)	

 วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำาเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 

เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา 

กฤษเจริญ เป็นประธาน

 วัดน้อยมารีย์สมภพ จ.นครราชสีมา ฉลองวัด 

และฉลอง 40 ปีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันเสาร์ที่ 31 

พฤษภาคม เวลา 09.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น. 

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ผู้ที่ดื่มน้ำาซึ่งเราจะให้นั้น จะไม่กระหายอีก 

น้ำาที่เราจะให้เขา จะกลายเป็นธารน้ำาในตัวเขา 

ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร (ยอห์น 4:14)



ปีที่ 38 ฉบับที่ 21 ประจำ�วันที่ 18-24 พฤษภ�คม 2014 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คือผู้แทนองค์พระคริสต์

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 

แสงจันทร์ แฟมิลี่

15 มิ.ย. 57      ฉลองวัดนักบุญอันตน 
       ดอนมดตะนอย
19-23 ก.ค. 57      ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซีย 
       ท่องเที่ยวพม่า (ชุดแรก)
25-28 ก.ค. 57      ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซีย 
       ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ลังกาวี 
       หาดใหญ่ (ชุดสอง) 

081-3725674 , 02-2869771

คิดเห็นตรงกันในทุกเรื่อง แต่มีเสียงของโอบามาว่าโลก 

ควรได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระสันตะปาปา พระองค์

ทรงท้าทายเรา “พระองค์ทรงขอร้องให้เราจดจำาประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู้ได้รับผลกระทบจากการ 

ตัดสินใจของเราทั้งสอง พระองค์ทรงเตือนใจเราให้คิดถึง 

ศักดิ์ศรีของมนุษย์

โอบามายอมรับว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สามารถเรียกร้องความสนใจของชาวโลก ในหัวข้อที่ทำา 

ให้โลกหยุดและคำานึงถึง

สิ่งท่ีท่านผู้นำาทั้งสองมอบให้เป็นของขวัญแก่

กันและกัน สะท้อนถึงความประทับใจที่ท่านทั้งสองมี

ต่อกันและกัน

โอบามาถวายเมล็ดผัก พันธุ์ไม้ ให้แก่สวนของ

วาติกัน ซึ่งโอบามาเองสังเกตเห็นว่าได้เปิดให้เป็นสวน

สาธารณะแล้ว

โอบามาแสดงออกซึ่งความประทับใจที่เขามี

ต่อการเปิดใจกับพระสันตะปาปา เขากล่าวว่า เมล็ดพันธ์ุ

ที่ เขาเลือกมาจากสวนของทำาเนียบขาวที่วอชิงตัน 

เป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนของเขาต่อการตั้งใจ

ของพระสันตะปาปาที่จะหล่อเลี้ยงผู้ยากจนทั่วโลก

เมล็ดพืชท่ีเขาถวายแด่พระสันตะปาปาบรรจุ

กลอ่งไวใ้นหนงัซึง่มาจากอเมรกิา ทำาดว้ยไมท้ีข่ดุพบจาก 

อาสนวิหารการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระนางมารีย์ท่ี

เมืองบัลติมอร์ อันนับว่าเป็นอาสนวิหารแห่งแรกที่สร้าง

ขึ้นในอเมริกา

คุณพ่อยอห์น แครอล, SJ พระสังฆราชองค์แรก

ของอเมริกา เป็นผู้วางศิลาฤกษ์นี้

เอกสารมอบของขวัญอย่างเป็นทางการเขียน

ไว้ว่า “ของขวัญนี้ขอมอบให้เป็นเกียรติแด่พระองค์ เพื่อ

หว่านเมล็ดแห่งสันติภาพในโลก เพื่อยุคต่อไป”

ในการมอบของขวัญนี้ โอบามากล่าวเชิญพระ

สันตะปาปาให้เสด็จเยี่ยมสวนในทำาเนียบขาว โดยพระ

สันตะปาปาตรัสตอบเป็นภาษาสเปน ซึ่งแปลว่า “ทำาไม

จะไม่ได้”

เพื่อเป็นการตอบแทน สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงมอบเหรียญทองแดงสองเหรียญ เหรียญแรก 

ออกแบบโดย กวีโด แวโรอี มีชื่อว่า “เหรียญพร้อม

เทวทูตความเป็นหน่ึงเดียวกันและสันติภาพ” 

เป็นการท้าทายให้นำาเขตเหนือและใต้ของโลกมารวมกัน 

เพื่อความสามัคคี โดยไม่ใช้ความรุนแรง

วิทยุวาติกันเสริมเรื่อง การเอารัดเอาเปรียบ 

การต่อต้าน การไม่ยอมรับการประนีประนอม การ

แสวงหาอาณาเขต อาณานิคม ความเย็นเฉย ความไว้

วางใจ และการมีอคติรวมอยู่ในรายชื่อของพลังต่อต้าน

เหรียญที่สองซึ่งทำาด้วยทองแดงเช่นเดียวกัน 

เป็นภาพของการค้นพบภาพระเบียงของมหาวิหาร 

นักบุญเปโตร โดยสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซาน-

เดอร์ ที่ 7 ทรงเป็นผู้ริเริ่ม (ค.ศ. 1599-1667)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงมอบ 

ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งให้โอบามา ได้อ่านบนเครื่องบิน

กลับบ้าน เป็นเอกสารที่เย็บเป็นเล่มของพระสมณสาส์น

ล่าสุดของพระองค์เอง ท่ีมีช่ือว่า “ความช่ืนชมยินดีแห่ง

พระวรสาร” (Evangelii Gaudium) ซึ่งโอบามาสัญญา

ว่าจะอ่านในห้องทำางานของเขา เมื่อเขารู้สึกหมดหวัง

แล้วโอบามากล่าวเสริมว่า “ข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะ

ให้กำาลังใจและความสงบแก่ข้าพเจ้า” วิทยุวาติกันแถลง

ข่าวว่า โอบามายังเสริมว่า “ข้าพเจ้าแน่ใจว่าสาส์นฉบับน้ี

จะให้กำาลังใจแก่ข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู้สึกสงบจิตสงบใจ” 

แล้วพระสันตะปาปาทรงเสริมเป็นภาษาอังกฤษว่า “I 

hope so” (พ่อหวังอย่างนั้น) 

ต่อมาโอบามากล่าวกับหนังสือพิมพ์อิตาเลียน 

Carriere della Sera ว่า เขาเชื่อว่าสมเด็จพระสันตะ

ปาปาฟรังซิสเป็นแรงบันดาลใจให้แก่โลก รวมทั้งตัวเขา

เองด้วย

เขาระบุเป็นพิเศษเกี่ยวกับเร่ืองความยุติธรรม

ในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาส์นของพระองค์ท่ีเก่ียวกับ

ความเมตตากรุณา เพราะเป็นการเน้นเกี่ยวกับผู้ยากจน

และคนที่อาจตกเป็นเหยื่อ พระสันตะปาปาทรงดำาเนิน

ชีวิตตามน้ันด้วย ซ่ึงพระองค์สะท้อนเร่ืองน้ีด้วยการท้าทาย

ให้แต่ละคนพยายามดำาเนินชีวิตที่ดี

โอบามาเสริมต่อไปอีกว่า นี่คือเหตุผลที่ทำาให้

เขาอ้างอิงถึงพระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เมื่อท่านกล่าวถึงความไม่เสมอภาคของผู้มีรายได้น้อย

การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาของโอบามา ซึ่งนับ 

ว่าเป็นประธานาธิบดีคนท่ี 12 ท่ีได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา 

ท่านแรกคือประธานาธิบดีวูดโดร วิลสัน เมื่อปี ค.ศ. 

1919 ท่านเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  

ที่ 15

หลังจากนั้นก็ว่างเว้นเป็นเวลานาน จนกระทั่งปี 

ค.ศ. 1959 ประธานาธิบดีดไวท์ ไอเซนฮาวร์ และหลัง

จากนั้น ประธานาธิบดีของอเมริกาทุกท่านได้เข้าเฝ้า 

พระสันตะปาปาอย่างต่อเนื่อง

โอบามาสรุปการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสว่า “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์มอบให้แก่โลกคือ 

พระดำารัสอย่างต่อเนื่อง อย่าให้นิ่งนอนใจ หรือทำาตนให้

สิ่งที่พระสันตะปาปาตรัส  (ต่อจ�กหน้�	3)
คุ้นเคยกับความไม่เสมอภาคในสังคม”

“หากเราคุ้นเคยกับความไม่เสมอภาคเหล่านี้ 

เราก็จะเร่ิมยอมรับว่า น่ีคือมาตรฐานและเราต้องไม่กระทำา

ผิดในเรื่องนี้” โอบามากล่าว

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801
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ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถงึ

“จงอยาตอบโตคนชัว่” (มธ 5:39)

มารีอา ดาลนิ หาญพัฒนากิจ
เกดิใหมในพระเจา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คณะสงฆ คณะเซอร คณะผบูริหารและพนักงานโรงพยาบาลเซนตเมร่ี
มคีวามยินดีขอเชญิทานรวมโมทนาคุณพระเจาในพธิบีชูาขอบพระคณุ

โอกาสฉลอง 40 ป โรงพยาบาลเซนตเมรี่
และฉลองวัดนอยมารียสมภพ

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธ์ิ
เปนประธานในพิธี

ที่วัดนอยมารียสมภพ
วันเสารที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2014

เวลา 09.30 น.
หลังพิธ ีขอเชิญสตับุรษุรับประทานอาหารท่ีอาคารเปโตร เปาโล ไมใชเลือดเน้ือ ถาเอ้ือเฟอ กเ็หมือนเปนเลือดเน้ือ

เปโตร เฟอง
วัชรกิตตานนท

เกิดใหมในพระเจา
30 เมษายน 2553

ครบ 4 ป

มารอีา นภิา
วัชรกิตตานนท

เกิดใหมในพระเจา
6 มถินุายน 2523

ครบ 34 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ถาเรา
วอนขอส่ิงใด
ทีเ่ปนไปตาม
พระประสงค
ของพระองค
พระองค

จะทรงฟงเรา
และถาเรา

รูวา
พระองค
ทรงฟง

สิง่ท่ีเราวอนขอ
เรายอม
รูวา
เรามี

สิง่ท่ีเราวอนขอ
นัน้แลว

 (1 ยอหน
5:14-15)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน
ขอเขียนแตละอาทิตยจากใจเจาอาวาสถึงพ่ีนองสัตบุรุษ

โดย คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรพีนัธุ
เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต

ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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Mary is Happy
	 เพื่อน	ๆ	 ในแวดวงน้ำ�หมึกเล่�ให้ฟังว่�	 หนังสือในง�นสัปด�ห์หนังสือ

แห่งช�ติ	 เป็นต้นหนังสือของสำ�นักพิมพ์เล็ก	 ๆ	 ข�ยเองพิมพ์เอง	 จัดว�่ข�ยด	ี

ร�ยได้เป็นกอบเป็นกำ�ปลุกใจให้พร้อมสู้ต่อกับยอดร�ยได้ตกของร้�นหนังสือ

ทั่วไป	 ผมพบในบทคว�มตอกย้ำ�อีกครั้งว่�เรื่องนี้น่�จะจริง	 สัปด�ห์หนังสือแห่ง

ช�ติในปีนี้ผมแวะไปที่บูธ	2-3	ครั้ง	ทุกครั้งเวล�เหลือบไปเห็นถุงที่คนเดินในง�น 

หอบหิ้วเอ�หนังสือกลับไปบ�้น	แอบเห็นหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง	มีหน้�ปกคล้�ย	ๆ	

ภ�พยนตร์อินดี้แต่สร้�งกระแสได้เช่นกัน	 ภ�พยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่�	 “Mary	 is	

Happy	Mary	is	Happy”	

	 ภ�พยนตร์เรื่อง	Mary	is	Happy	Mary	is	Happy	(ของแท้ต้องพูด	

2	รอบ	ฮ�...)	ได้ผู้กำ�กับที่ชื่อนวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์ คนหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ถือว�่

มีไอเดีย	เคยร่วมง�นกับสื่อมวลชนค�ทอลิกฯ	คร�เมื่อจัดประกวดภ�พยนตร์สั้น

ร่วมกับสม�ชิกวุฒิสภ�ฯ	และนวพล	ได้ม�ช่วยเป็นวิทย�กรในก�รอบรมเขียนบท 

ก�รทำ�ภ�พยนตร์สั้น	 ภ�พยนตร์นำ�เอ�ข้อคว�มทวิตเตอร์ของ	 @marylony	

จำ�นวน	 410	 ทวีตติดต่อกันม�สร้�งเป็นเรื่องร�ว	 โดยดำ�เนินไปต�มชีวิตของ

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแมรี่ สุข	 เศร้�	 เหง�	 หงอย	 คิดแปลก	 แตกต่�ง	 มี 

คว�มรัก	 มีเพื่อนรัก	 มีกิจกรรมในชีวิต	 มีครู	 มีกรอบ	 มีสังคม	 มีก�รถูกบังคับ	

มีชีวิตประจำ�วัน	 มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	 มีคว�มสับสน	 ฯลฯ	 ผมชอบเทคนิค 

ก�รเล่�เรื่องที่นำ�สื่อสมัยใหม่ม�ผสมผส�น	ทุกครั้งที่ข้อคว�มสั้น	ๆ	ขึ้นม�	มัน

ทำ�ให้ผมสนุกไปกับวิธีคิด	 และมุมมองประหล�ดที่เร�ผ่�นเลยไป	 ภ�พยนตร์มี

กลิ่นของสังคมในยุคนี	้ จ�กชื่อเรื่องผมค�ดเด�ว�่แมรี่คงมีคว�มสุขกับชีวิต	แต่

ชื่อเรื่องกลับไปปร�กฏในช่วงที่แมรี่สติแตก	 และหมอจิตวิทย�ให้คำ�แนะนำ�แมรี่

สะกดคำ�นี้	จะสอน	จะเยียวย�	หรือจะรักษ�อ�ก�รก็ไม่เชิง	หมอจิตฯ	แนะนำ�ให้

แมรี่พูดว่�	“แมรี	่มีคว�มสุข	แมรี่	มีคว�มสุข	 ...”	 (นั่นแหละของแท้ต้องพูด	2	

รอบ	ฮ�...)

	 ภ�วะทุกวันของชีวิตคนเร�อยู่บนคว�มสุขหรือคว�มกดดันม�กกว่�

กัน	เร�ต้องบอกตัวเองว่�เร�มีคว�มสุข	หรือแท้จริงแล้วเร�มีคว�มสุขจริง	ๆ

	 มีข่�วเล็ก	 ๆ	 ที่เร�อ�จผ่�นต�ไปอย�่งง่�ยด�ย	 แต่สำ�หรับค�ทอลิกดู 

น่�สนใจทีเดียว	 เม่ือรัฐบ�ลจีนกำ�ลังมีคว�มพย�ย�มกีดกันคนต่�งศ�สน�	 เน้ือข่�ว

เล่�ว่�	“ไม่เพียงแต่ช�วมุสลิมเท่�นั้นที่ตกเป็นเป�้	แต่ช�วคริสต์ก็หนีไม่พ้น	เพร�ะ 

เมื่อไม่กี่วันก่อน	ท�งก�รท้องถิ่นของเมืองเหวินโจว	ในมณฑลเจ้อเจียง	ได้ออก

คำ�สั่งทุบทำ�ล�ยโบสถ์ซ�นเจียง	 โบสถ์ขน�ดใหญ่ที่ใช้เวล�ในก�รก่อสร�้งน�นถึง	

12	 ปี	 ด้วยงบประม�ณกว�่	 4	 ล้�น	 7	 แสนดอลล�ร	์ หรือร�ว	 152	 ล�้นบ�ท	

โดยให้เหตุผลว่�	 โบสถ์แห่งนี้สร้�งขึ้นอย่�งผิดกฎหม�ย	 เพร�ะมีขน�ดใหญ่กว�่

โครงสร้�งที่ท�งก�รกำ�หนดไว้ถึง	 4	 เท่�	 แต่กลุ่มช�วคริสต์เชื่อว่�	 ก�รทำ�ล�ย

โบสถ์ที่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของช�วคริสต์ในเมืองเหวินโจวนี้	 ไม่ต่�ง

อะไรกับคว�มพย�ย�มต่อต้�นผู้ที่นับถือศ�สน�อื่น”	

	 คว�มน่�สนใจของข่�วสำ�หรับผมคือบรรทัดถัดไปจ�กน้ีครับ	 “ซ่ึงในช่วง

ไม่กี่เดือนที่ผ่�นม�	 ช�วบ้�นได้พย�ย�มต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ท�งก�รระงับก�ร

รื้อถอนโบสถ์ซ�นเจียง	 จนถึงขั้นใช้ตัวเองเป็นโล่มนุษย	์ เพื่อกันไม่ให้เจ้�หน้�ที่

เข้�ไปรื้อทำ�ล�ยโบสถ์ดังกล่�ว	แต่ดูเหมือนว่�ไม่เป็นผล	....ช�วจีนที่นับถือคริสต- 

ศ�สน�ในประเทศเพิ่มขึ้นอย�่งเห็นได้ชัด	 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ�่นม�	 โดย	 Pew	

Research	 Center	 เปิดเผยว่�	 ช�วคริสต์ในจีนเพิ่มขึ้นเป็น	 67	 ล้�นคน	 เมื่อ	

4	 ปีก่อน”	 เมื่ออ�่นม�ถึงบรรทัดนี้แล้วเร�จะรู้สึกดีใจ	 หรือเสียใจ	 ชื่นชมไปกับ 

คว�มเชื่อที่พัฒน�และเติบโต	 หรือหวั่นไหว	 หว�ดกลัว	 และเป็นห่วงพี่น้อง 

คริสตชนที่นั่น	Catholic	is	Happy	Catholic	is	Happy

	 ข่�วแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงร�ย	 ข�่วระเบิดที่ห�ดใหญ่	 ข่�วคว�ม

วุ่นว�ยของก�รเมืองไทย	ฯลฯ	จะสงบนิ่งหรืออุดมไปด้วยปัญห�	ชีวิตก็พ�เร�ม�

ถึงเดือนพฤษภ�คม	พระศ�สนจักรก็มีเรื่องชื่นชมให้เร�	ผ่�นท�งพระสันตะป�ป�	

ผ่�นท�งก�รสถ�ปน�นักบุญ	ผ่�นท�งกิจกรรมเพื่อส่วนรวม	ผ่�นท�งคว�มหวัง 

ทีพ่งึจะม	ีผ�่นท�งคว�มศรทัธ�และคว�มเชือ่ทีจ่ะเปน็ห�งเสอืนำ�น�ว�ชวีติ	พรอ้ม 

กับเดือนแห่งแม่พระส�ยประคำ�ที่เป็นที่พึ่งแห่งคริสตชน	 พระน�งม�รีย์	 Mary	

is	Happy	พระน�งคือแบบอย่�งแห่งผู้มีสุขแท	้ เพร�ะแม่พระไม่ส�ละวนอยู่กับ

คว�มสุขในแบบของโลก	 แต่แม่พระแสวงห�น้ำ�พระทัยของพระเจ้�	 และติดต�ม

เส้นท�งนั้นด้วยใจสงบ

	 เด็กวัยรุ่นที่ชื่อแมรี่ในภ�พยนตร์	Mary	is	Happy	Mary	is	Happy	ต้อง

คอยสะกดจิตตัวเองให้มีคว�มสุข	 เพร�ะชีวิตจริงล้วนแล้วแต่เจอสภ�พกดดัน 

เหมือนกับคำ�ที่วัยรุ่นชอบพูดกันว่�	 “เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย”	 แต่พระน�งม�รีย	์

พระม�รด�ของพระเยซูคริสตเจ้�และเป็นม�รด�ของคริสตชน	ไม่ต้องสะกดคำ�ใด 

มีคำ�ง�่ยที่เร�จดจำ�ได้	 “พระน�งได้แต่รำ�พึงอยู่แต่ในใจ”	 และตอกย้ำ�สิ่งในใจด้วย

ก�รเป็นพย�นชีวิต	 ผมนึกถึงบทเทศน์ของพระสันตะป�ป�ในเดือนแม่พระนี้

เหมือนกัน	“ศ�สน�คริสต์เป็นม�กกว่�มห�วิทย�ลัย	หรือสถ�บัน	คริสตชนต้อง

เป็นประจักษ์พย�นชีวิตด้วย”	 ....แม่พระมีคว�มสุข	 เพร�ะได้ทำ�ต�มน้ำ�พระทัย

ของพระเป็นเจ้�	Mary	is	Happiest

บรรณ�ธิก�รบริห�ร          
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(ภาพซ้าย) วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

(ภาพขวา) วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว

 พระอัครสั งฆราชฟรังซิ ส เซ เวี ย ร์

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชา 

ขอบพระคุณ พัชรสมโภช เซอร์เมลานี เดอ มารี 

ธำารงธรรมวงศ์ สุวรรณสมโภช เซอร์โอดีล กว้าน- 

เจริญ เซอร์เจมมา ศิริธนานนท์ เซอร์เอมมา 

ผิวเกลี้ยง เซอร์ไอรีน ชำานาญธรรม เซอร์มารี- 

ซาเวียร์ โรซาร์พิทักษ์ เซอร์เมรี่ กอแรตตี  

ไผ่ทอง ระลึกถึงเซอร์อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ 

หิรัญสมโภช เซอร์ชานแนต กาญจนทรางกูร 

เซอร์คริสตอฟ เภกะนันท์ เซอร์เดชีเร มูลถวิล 

เซอร์เอเวอลีน โพธี เซอร์ปาตริส ปรัชญา-

คุณ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่หอ 

ประชุมทรินีตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วันที่ 

5 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 
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