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ประกาศบุญราศีเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา
จัดพิธีพร้อมปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก

19 ตุลาคม 2014
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พิธีแห่พระธาตุและเสกอนุสาวรีย์นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2014 ณ บริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ปีที่ 38 ฉบับที่ 23 ประจำ�วันที่ 1-7 มิถุนายน 2014

หน้า 3

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมตั คิ �ำ ประกาศกฤษฎีกาเพือ่ การแต่งตัง้
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศี โดยจะมีพิธีสถาปนาในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.
2014 ซึ่งเป็นวันปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกเรื่องครอบครัว
มีแถลงการณ์จากวิทยุวาติกันเมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ว่า สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิสทรงอนุมัติให้ออกกฤษฎีกาเพื่อดำ�เนินการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล
ที่ 6 เป็นบุญราศี ซึ่งจะมีกำ�หนดการทำ�พิธีในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2014 หลังจบการประชุม
สมัชชาพระสังฆราชสมัยวิสามัญเรื่อง “ครอบครัว”
พระคาร์ดินัลอันเยโล อมาโต, ซ.ด.บ. ประธานสมณกระทรวงเพื่อแต่งตั้งนักบุญ ได้รับ
เรียกเข้าเฝ้าวันศุกร์ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงอนุญาตให้ท�ำ การประกาศกฤษฎีกาดังต่อไปนี้
- อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอาศัยการวิงวอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงมีพระนาม
เดิมว่าโจวันนี แบตติสตา มอนตินี พระสันตะปาปาข้ารับใช้พระเจ้า ซึ่งประสูติวันที่ 26 กันยายน
ค.ศ. 1897 ที่คอนเชสซิโอ ใกล้เมืองเบรสเชีย ประเทศอิตาลี และสิ้นพระชนม์วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.
1978 ที่พระราชวังกัสแตล กันดอลโฟ ประเทศอิตาลี
- อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอาศัยการวิงวอนของลุยจี กาบูร์ล๊อตโต ข้ารับใช้พระเจ้า พระสงฆ์
พื้นเมืองและผู้ตั้งคณะธิดาแห่งนักบุญโยเซฟ ซึ่งประสูติที่เวนิส ประเทศอิตาลี วันที่ 7 มิถุนายน
ค.ศ. 1817 และมรณะวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 ให้มีการเผยแผ่ฤทธิ์กุศลขั้นวีรชนของ
ยีอาโกโม อับบอนโด พระสงฆ์พื้นเมือง ข้ารับใช้ของพระเจ้า ซึ่งประสูติที่ซาโลมีโน ประเทศอิตาลี
วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1720 และมรณะทีโ่ ตรนซาโน ประเทศอิตาลี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1788
- ฤทธิก์ ศุ ลขัน้ วีรชนของยีอาชินโต อาเลโกร
ปูจาลส์ สงฆ์เยสุอิตข้ารับใช้ของพระเจ้า ประสูติที่
แตร์รัสซา ประเทศสเปน วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.
1874 และมรณะที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน วันที่
10 ธันวาคม ค.ศ. 1930 ฤทธิ์กุศลขั้นวีรชนของการ์ลา
บาร์บารา โกลเชน การ์เร เด มัลเบิรก์ มารดาของครอบครัว
และผู้ตั้งคณะธิดาแห่งนักบุญฟรังซิส เด ซาเลส ท่าน
ประสูติที่เมตว์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 8 เมษายน 1829
และมรณะที่ลอรีเลส เมตซ์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 28
มกราคม ค.ศ. 1891

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
จะสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
เป็นบุญราศีหลังสิ้นการประชุม
สมัชชาพระสังฆราชเรื่องครอบครัว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศีระหว่าง
พิธบี ชู าขอบพระคุณปิดประชุมสมัยวิสามัญเรือ่ งครอบครัว
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงออก
กฤษฎีกาเมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2014
ยอมรับอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอาศัยการวอนขอของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโล ผู้นำ�พระศาสนจักรตั้งแต่ ค.ศ.
1963-1978 และพระองค์ทรงอนุญาตให้ประกาศว่า
วันสถาปนาจะมีขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม
อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเกิดของทารกที่
แคลิฟอร์เนียใน ค.ศ. 1990 ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อ
มารดาและเมืองที่เกิดอัศจรรย์นี้ แต่มีข่าวว่าชีวิตของ
สตรีผู้ตั้งครรภ์และทารกของเธออยู่ในขีดอันตรายมาก
ซึ่งแพทย์เสนอแนะให้ทำ�แท้ง แต่สตรีผู้นั้นไม่เชื่อแพทย์

เธอไปขอคำ�ภาวนาจากซิสเตอร์ชาวอิตาเลียนท่านหนึ่ง
ที่เป็นเพื่อนกับครอบครัวของเธอ ซิสเตอร์ผู้นั้นเอารูป
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 พร้อมเศษผ้า
ชิ้นหนึ่งจากเสื้อของพระสันตะปาปาไปทาบไว้ที่ครรภ์
ของสตรีผู้นั้น
ปรากฏว่าทารกเกิดมามีสุขภาพดี เพื่อนำ�มา
เป็นเหตุสำ�หรับการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโลเป็นบุญราศี บรรดาแพทย์เฝ้าติดตามดูสุขภาพ
ของเด็กนั้นจนกระทั่งเขามีอายุได้ 12 ขวบ ปรากฏว่า
เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ดีเป็นปกติทุกประการ
เรื่ อ งราวที่ จ ะหยิ บ ยกมาเป็ น ประเด็ น ในการ
ประชุมสมัชชาของพระสังฆราชเกี่ยวกับครอบครัวใน
วันที่ 5-19 ตุลาคมนั้นคงหนีไม่พ้นพระสมณสาส์นของ
พระองค์ที่มีชื่อว่า Humanae Vitae หรือ “ชีวิตมนุษย์”
พระสมณสาส์นดังกล่าวที่ออกมาในปี 1968 นั้น
ปกติแล้วถือว่าเป็นเอกสารที่ยืนยันคำ�สอนของพระศาสนจั ก รที่ ห้ า มคุ ม กำ � เนิ ด แบบผิ ด ธรรมชาติ
พระศาสนจั ก รถื อ ว่ า การสมรสเป็ น สิ่ ง สวยงาม
เป้าหมายของการแต่งงานคือความรักระหว่างสามีภรรยา
และเป็นการให้กำ�เนิดกับชีวิต
เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23
สิ้นพระชนม์ในปี 1963 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล
ทรงดำ�เนินการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และ
ทรงเป็นประธานสามในสี่วาระ และทรงเป็นผู้ประกาศ
พระสมณสาส์นต่างๆ ของสังคายนา นอกจากนี้แล้ว
พระองค์ ยั ง ทรงเป็ น ผู้ นำ � ในการปฏิ รู ป การประชุ ม
สังคายนาอีกด้วย
เปาโล ที่ 6 เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก
ในยุคสมัยใหม่ที่เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น ประเทศ
จอร์แดนและอิสราเอลในเดือนมกราคม 1964 เลบานอน

และอินเดียในเดือนธันวาคม 1964 สหประชาชาติและ
นิวยอร์กในเดือนตุลาคม 1965 อาสนวิหารแม่พระ
ฟาติมาประเทศโปรตุเกสในเดือนพฤษภาคม 1967 ตุรกี
ในเดือนกรกฎาคม 1967 โคลอมเบียและเบอร์มิวดา
ในเดือนสิงหาคม 1968 สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน 1969 อูกันดาในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 1969
ส่วนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 1970 นัน้ พระองค์
เสด็จไปเยือนประเทศอิหร่าน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
เกาะซามัว ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และ
ศรีลังกา
โจวันนี แบตติสตา มอนตินี ได้รับศีลบวชเป็น
พระสงฆ์ในปี 1920 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นพระอัครสังฆราช
แห่งมิลานในปี 1954 ได้รับการเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปาในปี 1963 พระองค์สิ้นพระชนม์ที่พระราชวัง
กัสแตล กันดอลโฟ วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1978
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เฉลิมฉลองสองบิดา (ต่อจากหน้า 20)
ทีผ่ า่ นมา มีเหตุการณ์ส�ำ คัญทีค่ วรจารึกในประวัตศิ าสตร์
คือการเฉลิมฉลองการสถาปนานักบุญยอห์น ที่ 23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
เป็นนักบุญ และโอกาสครบ 30 การเสด็จเยือน
ประเทศไทยของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ จึงจัดการอภิปราย หัวข้อ “สองบิดา พระสันตะปาปา
ผู้ศักดิ์สิทธิ์” โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ซึ่งร่วมสมัย และ
ใกล้ชิดกับทั้ง 2 พระองค์ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู พระคาร์ดินัลเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน
และพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ดำ�เนินรายการโดยมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ และอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
การอภิปรายดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม
2014 ณ ศาลาเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน
จ.นครปฐม พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และคณะภราดาน้อยกาปูชิน ในวันเสาร์ที่
10 พฤษภาคม 2014 ที่อาคารนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
การอภิปราย “สองบิดา พระสันตะปาปาผู้
ศักดิ์สิทธิ์” เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการอภิปราย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน พระคุณเจ้าได้ให้ขอ้ คิดแบบ “ฟันธง”
ว่า “เราทุกคนต้องเป็นนักบุญให้ได้” มิฉะนัน้ พินาศแน่ๆ
เพราะนักบุญคือผูท้ เ่ี อาตัวรอดไปสวรรค์ และเป็นแบบอย่าง
สำ�หรับการดำ�เนินชีวติ สำ�หรับพวกเรา นักบุญมี 2 รูปแบบ
คือ รูปแบบที่พระศาสนจักรรับรอง และแบบที่สอง พระ
ศาสนจักรอาจจะไม่ได้ประกาศ แต่อยู่ในสวรรค์เพราะ
คุ ณ ลั ก ษณะของการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของท่ า นเหล่ า นั้ น มี
ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความดี และเราอาจมีหวังทีจ่ ะเข้าสวรรค์
แบบเงียบๆ แบบหลังนี้ก็ได้” พระคุณเจ้ายังย้�ำ อีกว่า
“เราต้องตั้งเป้าหมายในการเป็นนักบุญให้ได้ เราต้องตั้ง
เป้าหมายที่จะไปสวรรค์”
จากนั้นมงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ และ
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้ด�ำ เนินรายการ
ได้เชิญวิทยากรกิตติมศักดิ์ขึ้นมาบนเวที และเริ่มการ
อภิปราย ด้วยคำ�ถามว่า “ความทรงจำ�ของท่านกับ
สองบิดา พระสันตะปาปาผู้ศักดิ์สิทธิ์”
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กล่าว
ถึงนักบุญยอห์น ที่ 23 ว่า ในขณะที่พระคาร์ดินัลมีชัย
ศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ช่วงนั้นอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการ
เลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ ก็มีการกล่าวถึงว่า
ใครจะได้เป็นพระสันตะปาปา มีการพนันกันว่าใครจะได้
เป็นพระสันตะปาปา ถ้าตอบถูกจะได้รับเงิน 1,000 ลี
พระคาร์ดินัลมีชัย ก็เลือกได้อย่างถูกต้อง ... แต่ที่จริงก็
เป็นที่น่าสังเกตจากการที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น
ที่ 23 เมื่อครั้งที่ท่านเป็นพระคาร์ดินัล ท่านเป็นผู้แทน
ของพระสันตะปาปาเสด็จไปที่ลูร์ด และพระสันตะปาปา
ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กก่ อ นหน้ า พระองค์ ก็ ล้ ว นแต่ เ คยเป็ น
ผู้แทนในลักษณะเดียวกัน... พระคาร์ดินัลมีชัย ยังเล่า
ความทรงจำ�เกี่ยวกับนักบุญยอห์น ที่ 23 อีกว่า “เมื่อได้
รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาใหม่ๆ ท่านเสด็จเยือน
บ้านเณร สามเณรตื่นเต้นยินดีมาก พระสันตะปาปาทรง

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
ใกล้ชิดพวกเรา เป็นคุณลุงที่เป็นกันเอง พระองค์เคยถาม
พวกเราว่า มีทวี ไี หม พระองค์สง่ ทีวมี าให้ทบ่ี า้ นเณร และ
ในปี ค.ศ. 1959 เป็นปีสุดท้ายที่พระคาร์ดินัลมีชัย ศึกษา
อบรมที่กรุงโรม และได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่นั่น ใน
ช่วงเวลาที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ ก็ไม่มีอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์
กาลิกส์ ซึ่งก็ไม่รู้จะทำ�อย่างไร จึงเขียนจดหมายไปขอ
พระสันตะปาปา พระองค์ก็ใจดี ส่งให้ทั้งหมดตามที่ได้
ขอไป
พระคาร์ดินัลเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน
กล่าวถึงความทรงจำ�ที่ท่านมีต่อสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 เพราะท่านเป็นผู้แทนของสันตะสำ�นัก
ประจำ�ประเทศไทยในขณะนั้น ท่านกล่าวถึงเหตุการณ์
ที่ลืมไม่ลง และเชื่อว่าคริสตชนไทยก็ยังคิดถึงเหตุการณ์
นี้ ใ นการเสด็ จ เยื อ นประเทศไทยของพระสั น ตะปาปา
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัลมาร์ติโน กล่าว
แสดงความดีใจที่ได้รับเชิญมาร่วมอภิปรายในครั้งนี้ ซึ่ง
ทำ�ให้ได้ร�ำ พึงชีวิตของท่านนักบุญ ในคุณลักษณะของ
นักบุญทั้งสองที่เน้นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และคำ�สอนด้านสังคม พระคุณเจ้าได้กล่าวถึงเหตุการณ์
สำ � คั ญ ในการเสด็ จ เยื อ นประเทศไทยของนั ก บุ ญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างราช
อาณาจักรไทย กับพระศาสนจักรสากล พระคาร์ดินัล
เรนาโตยังคิดถึงบทเทศน์ของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
เมื่อครั้งที่เสด็จเยือนประเทศไทย และเป็นประธานพิธี
มิสซาบวชพระสงฆ์ใหม่ 23 องค์ ที่ให้ตระหนักถึง
หน้าที่ของการเป็นผู้แพร่ธรรม พระคาร์ดินัลยังกล่าวถึง
นักบุญทั้งสองว่า “ทั้งสองนักบุญนำ�ความเชื่อลงมาเป็น
ภาคปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ในชีวิตครอบครัว สถานการณ์ที่โลกมีความเปลี่ยนแปลง
มากมาย เพราะผลพวงจากการเมือง เศรษฐกิจ คำ�สอน
จากทั้งสองนักบุญยังเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน ปัญหา
ความยากจนในสังคม นอกจากนั้นพระคุณเจ้ายังกล่าว
ว่า นักบุญยอห์น ที่ 23 เป็นสถาปนิก ที่ริเริ่มสังคายนา
วาติกันที่ 2 ... พระองค์สร้างวัฒนธรรมแห่งความเชื่อ
ออกมาเป็นความรักสิ่งนี้มาจากพื้นฐานของอิสรภาพ
มาจากความเชื่อที่ไม่ขัดแย้งกับเหตุผล ปัญหาสังคม
ปัญหาศีลธรรม ต้องเป็นแผนงานที่สำ�คัญเสมอ เพราะ
เสี่ยงกับชีวิตทางความเชื่อ สังคมจะไม่มีสันติและความ
ยุติธรรมหากไม่มีคำ�สอนของสองนักบุญ
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ กล่าวถึงความทรงจำ�ในนักบุญยอห์น ที่ 23
ว่าเป็นพระสันตะปาปาทีแ่ สนดี เมือ่ ครัง้ ทีท่ า่ นเป็นสามเณร
อยู่ที่บ้านเณรโปรปากันดาฟีเด ท่านเป็นเด็กช่วยมิสซา
โอกาสที่พระสันตะปาปาเสด็จเยือนบ้านเณร นอกจาก
นั้นพระคุณเจ้าสังวาลย์ ได้เล่าความทรงจำ�น่ารักๆ ที่
ครั้งหนึ่งเคยเขียนจดหมายขออะไรสักอย่างให้คุณแม่ที่
กำ�ลังป่วยหนักอยู่ที่เมืองไทย พระสันตะปาปาผู้น่ารัก
ตอบกลับจดหมายนั้นผ่านทางเลขานุการส่วนพระองค์
และได้มอบรูปภาพพร้อมลายเซ็นแด่คุณแม่ของท่าน
จากนั้นพระคุณเจ้าได้เล่าความทรงจำ�ดีๆ ที่มีต่อนักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 ในช่วงที่พระคุณเจ้าสังวาลย์พร้อมทั้ง
บรรดาพระสังฆราชเข้าเฝ้าถวายรายงาน (Ad Limina)
และโอกาสอื่นๆ ที่ท่านมองเห็นถึงความเป็นกันเองของ
พระสันตะปาปาพระองค์นี้

นอกจากนั้นแล้ว พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู ได้เล่าเรื่องราวความทรงจำ�เมื่อครั้งที่นักบุญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย ตั้งแต่เรื่อง
การติดต่อประสานงานทัง้ ทางวาติกนั และทางฝ่ายบ้านเมือง
ฝ่ายพระราชวังของไทย ทั้งเรื่องราวต่างๆ เมื่อพระองค์
เสด็จเยือนประเทศไทย การเสด็จไปพนัสนิคม เพื่อ
เยี่ยมเยียนผู้ลี้ภัยสงคราม การบวชพระสงฆ์ใหม่ 23 องค์
ฯลฯ
ผมประทับใจคำ�กล่าวทิ้งท้ายของพระคาร์ดินัล
เรนาโต ราฟาแอล มาร์ตโิ น ทีก่ ล่าวไว้วา่ “พระคาร์ดนิ ลั
ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู สามารถเล่าเรื่องเมื่อ 30 ปีที่แล้ว
อั น เป็ น เรื่ อ งราวของการเสด็ จ เยื อ นประเทศไทยของ
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 เหมือนกับเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้” ผมเชื่อตามที่พระคาร์ดินัลเรนาโต ได้
กล่าวไว้ และใครทีไ่ ด้ฟงั การอภิปรายในวันนัน้ ก็คงจะปฏิเสธ
ไม่ได้เลยถึงความจริงข้อนี้ และนี่แหละ เรื่องราวความ
ประทับใจทีต่ ดิ ตราตรึงใจของพระคาร์ดนิ ลั มีชยั และพวกเรา
คริสตชนไทยไม่รู้เลือนจริงๆ
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 .... พิธีบูชา
ขอบพระคุณโอกาสบวชพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 3 องค์ และจากคณะภราดาน้อย กาปูชิน 1
องค์ ได้แก่ คุณพ่อยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา
คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ คุณพ่อ
สเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย และคุณพ่ออันตน
สุปิติ รวมอร่าม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระคาร์ดินัล
เรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน และบรรดาพระสังฆราช ได้
เข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการบวชพระสงฆ์
ใหม่แล้ว ยังเฉลิมฉลองครบ 30 ปี ของการเสด็จเยือน
ประเทศไทยของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ดังนั้นจึง
ร่วมแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับพระสงฆ์ที่ได้รับการ
บวชโดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ที่ครบ 30 ปีการบวช
เป็นพระสงฆ์ด้วย จึงเป็นความปีติยินดีของเราทุกคน
นอกจากนั้นแล้วก่อนพิธีมิสซาขอบพระคุณยังมีการเสก
อนุสาวรีย์นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23
และมีการแห่พระธาตุ ในบริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
และเสกแผ่นศิลาฤกษ์อาคารใหม่นักบุญยอห์น ที่ 23
อีกทั้งในช่วงหลังพิธีมิสซามีการเคารพพระธาตุสองบิดา
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย
วั น นี้ จึ ง เป็ น วั น สำ � คั ญ ที่ ไ ม่ เ ฉพาะเพี ย งแต่
ครอบครัวของสงฆ์ใหม่ หรือเพียงแค่เฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่เป็นความชื่นชมยินดีของ
คริสตชนไทยที่เราคิดถึงนักบุญองค์ใหม่ทั้งสอง เป็น
พิเศษนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ที่บอกเรากับหัวใจของเรา
(อ่านต่อหน้า 7)
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ปีที่ 38 ฉบับที่ 23 ประจำ�วันที่ 1-7 มิถุนายน 2014

หน้า 5

ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน
ตอนที่ 21

เด็กๆ ปาเลสไตน์ซ้อมเดินแถวต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

โปสเตอร์ต้อนรับพระสันตะปาปาในเมืองเบธเลเฮ็ม

เหลียวมองการเสด็จเยือน
แผ่นดินปาเลสไตน์
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
15 พฤษภาคม 2014 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)
l การเสด็จเยือน
3 วัน ยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มี
กำ�หนดการกะทัดรัด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะ
ทรงใช้เวลาเพียง 9 ชั่วโมง บนแผ่นดินปาเลสไตน์ ถึง
กระนั้นการเสด็จเยือนเมืองเบธเลเฮ็ม ในวันอาทิตย์ที่
25 พฤษภาคมนี้ ก็เต็มไปด้วยการสื่อความหมายอัน
สำ�คัญ นายอันโตนีโอ บอร์โรมิโอ (ผู้ดูแลทั่วไปของ
กลุ่มทหารม้าแห่งพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ เยรูซาเล็ม) หนึ่งใน
กรรมการผู้เตรียมต้อนรับกล่าวว่า
“การเสด็ จ เยื อ นของพระสั น ตะปาปาจะช่ ว ย
เตือนความคิดของสาธารณชนอย่างกว้างขวางว่าใน
ท่ามกลางวิกฤตที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ในประเทศยูเครนหรือ
แม้แต่ใกล้เคียง เช่น ประเทศซีเรีย พวกเราก็ยังคงตั้ง
คำ�ถามสงสัยต่อชาวปาเลสไตน์” (แต่พระองค์ทรงทำ�ให้
เราหายแคลงใจ...ผู้แปล)
l
ในการเริ่มต้นการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการของ
พระองค์ ด้ ว ยการพบปะกั บ ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง
ปาเลสไตน์ พระศาสนจักรคาทอลิกกำ�ลังมีบทบาทสำ�คัญ
ในการก่อสร้างชาติ จัดหาบริการจำ�เป็นแก่ชุมชนด้าน
การเอาใจใส่ต่อสุขภาพ และการศึกษาในพื้นที่นั้น
l แท้จริงพระศาสนจักรได้ช่วยก่อตั้งมหาวิทยาลัยเบธเลเฮ็ม สถาบันการศึกษาระดับสูงสุดแห่งแรกในฝั่งเวสต์แบงก์ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือนักศึกษาส่วนใหญ่เป็น
ชาวมุสลิมและเป็นผู้หญิง
นายอันโตนีโอกล่าวต่อว่า “ในมหาวิทยาลัย
คาทอลิกนี้ เรากำ�ลังจะสร้างผู้นำ�ในประเทศปาเลสไตน์

โปสเตอร์ ต้ อ นรั บ พระสั น ตะปาปาตามถนนแผ่ น ดิ น
ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์จะเสด็จเยือนวันที่ 24-25-26
พฤษภาคม นี้

โปสเตอร์ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในกรุง
เยรูซาเล็ม
ทัง้ ชายและหญิง พวกเขาจะได้เรียนรูค้ ณ
ุ ค่าจากวัฒนธรรม
คริสตชน คุณค่าแห่งความยุติธรรม สันติและเหนืออื่นใด
คือ การให้อภัย”
l ในการเสด็จเยือนสั้นๆ ยังเมืองเบธเลเฮ็ม เมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ของคริสตชนพระสันตะปาปาจะทรงเป็น
ประธานในพิธีมิสซา ณ จัตุรัสรางหญ้า พระองค์จะทรง
รับประทานอาหารเที่ยงกับครอบครัวชาวปาเลสไตน์
แล้ ว จะเสด็ จ ไปยั ง ถ้ำ � ที่ พ ระเยซู เ จ้ า ประสู ติ เ ป็ น การ
ส่วนพระองค์ ช่วงสำ�คัญจะมีการต้อนรับทักทายกับเด็กๆ
ในค่ายผู้ลี้ภัยจำ�นวนมากในฝั่งเวสต์แบงก์
นายอันโตนีโอ บอร์โรมิโอ เล่าอีกว่า “ในค่าย
อพยพ ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ดังนั้นสิ่งนี้จะเป็น
การบ่งชี้ถึงการเอาพระทัยใส่และการร่วมเห็นอกเห็นใจ
ผู้ที่ต้องทุกข์ทน ลองจินตนาการดูว่า พระสันตะปาปา
เสด็จเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว นี่

หน้าร้านค้าของชาวปาเลสไตน์มีโปสเตอร์พร้อมต้อนรับ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
หมายความว่า ต้องมีผู้คนสืบต่อกันมา 2 ชั่วคนแล้ว
ที่เกิดที่นี่และไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเลย”
l แม้ว่าจะไม่มีใครคาดหวังถึงกับให้พระองค์ทรงแก้ไข
ปัญหาที่มีมายาวนานได้ในช่วงเวลาเพียงแค่ 2-3 วัน แต่
ผู้เชี่ยวชาญก็กล่าวว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ของพระองค์
จะเป็นการจุดไฟเริ่มต้นของกำ�ลังใจ เฉพาะอย่างยิ่งใน
หมู่คริสตชน การเดินทางครั้งนี้ยังสามารถกระตุ้นให้เกิด
การยื ด เวลาพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ ภ าพระหว่ า งประเทศ
อิสราเอลและประเทศปาเลสไตน์ได้อีกด้วย.
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เกลียดได้ถึงขนาดนี้
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คุยกันเจ็ดวันหน

บุหรี่ ๑ มวนทำ�ให้อายุสั้นลง ๗ นาที
พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการวันที่ ๑๖ เดือนนี้
ก่อนจะโยงเนื้อหาไปวันที่ ๓๑ เดือนเดียวกัน
วันงดสูบบุหรี่โลก
พร้อมขยายความผลร้ายของบุหรี่
“เท่ากับจะทำ�ให้อายุสั้นลง ๑๒ ปี
บ.สันติสุข
และช่วงสองปีสุดท้ายจะเป็นช่วงที่ทรมานมากที่จะสุด...
www.salit.org
ในแต่ละปีมีคนตายจากบุหรี่ ๖ ล้านคนทั่วโลก
ซึ่งในจำ�นวนนี้รวมทั้งคนเสียชีวิตทั้งที่ไม่สูบบุหรี่
แต่ได้รับผลกระทบ
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยปีละ ๕๐,๗๑๐ คน
และเป็นสาเหตุของภาวะโรคของคนไทย
ทำ�ให้เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรรวมกัน ๖๒๘,๐๖๑ ปีสุขภาวะ...”
ข้อมูลดูน่าเป็นห่วง
ถึงจะมีการเตือนการเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่
พร้อมกับมีการกำ�หนดให้ใส่รูปโรคร้ายจากภัยบุหรี่ไว้รอบซอง
แต่ก็ไร้ผล
คนติดบุหรี่ทั้งรู้ถึงผลร้ายทั้งสำ�นึกในอันตราย
แต่ก็ยอมฆ่าตัวตายผ่อนส่ง
แค่คิดว่ากว่าจะตายก็อีกนาน
ความอยากเดี๋ยวนี้จึงแรงกว่าผลที่อีกนานกว่าจะตามมา
ยังไงตอนนี้มวนนี้แน่นอนกว่า
ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว
ไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้อยู่แล้ว
ปากสัมผัสควันช่องคอรู้สึกรสชาติปอดเสมือนโล่ง
ได้เพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวพิษร้ายก็เยือนมาให้รับรู้ทันทีทันควัน
หมดมวนนี้แล้วจะเลิกหมดซองนี้แล้วจะหยุดเด็ดขาด
แต่ก็ได้แค่คิดแค่ตั้งใจแค่พยายาม
ไม่ทันไรก็อดใจไม่ไหวแล้ว
อย่างกับที่พูดทีเล่นทีจริงกัน
“เลิกสูบบุหรี่ไม่เห็นยากเย็นอะไร...
นี่ก็เลิกมาเป็นร้อยเป็นพันนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว”
แค่คิดจะเลิกจะไม่สูบจะไม่ติด...ไม่พอ
ตราบใดที่ความพยายามอยู่แค่สูบไม่สูบ
และยังไปไม่ถึงความรักตนเองแท้จริง
หากรักตนรักชีวิตรักสุขภาพ
นอกจากดูแลเอาใจใส่อาหารการกินออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอแล้ว
อะไรก็ตามที่ท�ำ ลายบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพใจ
พึงต้องงดเว้นหลีกเลี่ยงห่างไกลให้เด็ดขาด
ที่สำ�คัญต้องรักให้ครบถ้วนให้ครบองค์ครบบูรณาการ
ไม่ใช่รักอย่างขณะเดียวกันก็ทำ�ร้ายทำ�ลายอย่างอื่นๆ
อบายมุขแต่ละอย่างความผิดความชั่วแต่ละอย่าง
ล้วนชี้บอกให้เห็นได้ชัดแจ้งว่า
คนที่หมกมุ่นอยู่กับมันนั้นยังรักตัวเองไม่เป็นไม่ครบ
รักแท้ต้องนำ�ไปสู่ความดีแท้ดีครบองค์
นอกจากไม่รักตนเองอย่างแท้จริงแล้ว
คนสูบบุหรี่ยังไม่รักไม่เมตตาคนรอบข้างด้วย
รักคนรอบข้างเริ่มต้นด้วยการเคารพสิทธิของแต่ละคน
สิทธิในสุขภาพสมบูรณ์ในความดีฝ่ายกายฝ่ายจิตใจ
ควันบุหรี่นอกจากจะทำ�ลายสุขภาพคนสูบแล้ว
ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพคนรอบข้าง
ถึงจะไม่สูบบุหรี่ไม่พ่นควันออกมารอบด้าน
แต่เชื้อร้ายจากปอดที่ถูกทำ�ลายก็ส่งผลออกมาทางลมหายใจ
แม้อยู่ในบ้านในที่ทำ�งานในห้องอาหาร
ก็ไม่ต่างกับคลุกคลีอยู่กับกองขยะเน่าเสีย...อย่างไรอย่างนั้น

ขนมปัง

“เราสงสารประชาชน” (มาระโก 8:2)
ยอห์นเป็นช่างทำ�ขนมปังมืออาชีพ เขาชอบการทำ�ขนมปัง และ
ปัจจุบันก็มีอาชีพทำ�ขนมปัง เมื่อจบการศึกษาเขาก็มุ่งหน้าเป็นช่างทำ�ขนมปัง
และเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำ�งานในร้านอาหารหลายแห่ง เขาชอบกลิ่น
ของขนมปัง จนในที่สุดเขามั่นใจว่าเขามีกระแสเรียกให้เป็นช่างทำ�ขนมปัง
ปัจจุบันเขามีธุรกิจเป็นช่างทำ�ขนมปัง เขาเข้านอนแต่หัวค่ำ�และตื่นขึ้นมา
ก่อนเที่ยงคืนเพื่อทำ�ขนมปัง ซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นจะปรากฏบนโต๊ะอาหารเช้าของ
ผู้มีชื่อเสียงมากมายหลายท่าน
ขนมปังก็มีบทบาทในชีวิตของพระเยซูเจ้า การที่พระองค์ทรงเลี้ยงคน
เป็นจำ�นวนมากจากปังสองสามก้อน อันเป็นเครือ่ งหมายว่าพระองค์ทรงสามารถ
เลีย้ งโลกทัง้ โลก ปังดังกล่าวคือพระองค์เอง เป็นปังบันดาลชีวติ สิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้า
ทรงเป็นห่วงก็คือ พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ประชาชนต้องหิวโหย มิใช่
หิวโหยอาหารด้านฝ่ายกาย แต่เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์เองทรงเป็นอาหารประจำ�วันของเรา “ผู้ที่เข้ามาหาเราจะไม่หิวโหยเมื่อ
จากเราไป”
อาศัยพระศาสนจักรของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาทีจ่ ะหล่อเลีย้ ง
โลกที่หิวโหยและปังที่เราแบ่งปันเป็นอาหารฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ
ทีใ่ ดทีม่ คี นร้องขออาหาร เป็นหน้าทีข่ องพระศาสนจักรทีจ่ ะพยายามตอบสนอง
กระแสเรียกของเราคือการเป็นช่างทำ�ขนมปัง เพื่อหล่อเลี้ยงบรรดาผู้หิวโหยใน
โลกนี้ ในศีลมหาสนิทองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้นั่งลง เพื่อจะได้รับ
การหล่อเลีย้ งจากพระองค์ แล้วออกจากทีน่ ไ่ี ปแบ่งปันปังนีแ้ ก่บรรดาผูท้ อ่ี ดอยาก
บทอธิษฐานภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ องค์พระบิดาและพระเจ้าแห่งชีวติ ลูกทัง้ หลาย
โมทนาคุณพระองค์สำ�หรับการหล่อเลี้ยงที่ข้าพเจ้าได้รับปังอันบันดาลชีวิต
ในองค์พระบุตร จากพลังที่ลูกได้จากอาหารนี้ โปรดบันดาลให้ลูกแต่ละคน
มีจิตใจกว้างขวางในการแบ่งปันอาหารของลูกทั้งหลายกับทุกคนที่แสวงหา
พระองค์ ทั้งนี้ เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลาย อาแมน
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หน้า 7

เฉลิมฉลองสองบิดา (ต่อจากหน้า 4)

คนไทยเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว
ว่า “พ่อรักเมืองไทย”
ทิ้งท้าย ก่อนที่สังฆานุกรในพิธีจะกล่าวจบพิธี
บูชาขอบพระคุณ ตัวแทนพระสงฆ์ใหม่กล่าวขอบคุณ
พระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และพี่น้องสัตบุรุษ
พระสงฆ์ ใ หม่ เชื่ อ มโยงชี วิ ต ของพวกเขากั บ นั ก บุ ญ
พระองค์ใหม่ที่เสด็จเยือนประเทศไทย อย่างน้อยพวก
เขาสองในสี่องค์ก็เกิดวันเดียวกันกับนักบุญยอห์น ปอล
ที่ 2 คือวันที่ 18 พฤษภาคม ที่จริงเราทุกคนก็มีบางสิ่ง
บางอย่างในชีวิตที่จะเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตของบรรดาผู้
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อในพระเจ้าให้กับ
เรา และสำ�คัญกว่าการเชื่อมโยงชีวิตเข้ากับผู้ศักดิ์สิทธิ์
ก็คือการพยายามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนบรรดานักบุญ
เหล่านั้นด้วย
ข้าแต่ท่านนักบุญยอห์น ที่ 23 และยอห์น ปอล
ที่ 2 พระสันตะปาปา ... ช่วยวิงวอนเพื่อพระศาสนจักร
และคริสตชนไทยด้วยเทอญ
รายงานโดย ณ สวรรค์
บันทึกภาพโดยคุณนิพัทธ์ สิริพรรณยศ / กองบก.

3E แห่งความสุข

ราฟาแอล
กิจการอัครสาวก 4:32-37
.......กลุ่มผู้มีความเชื่อดำ�เนินชีวิตเป็นน้ำ�หนึ่ง
ใจเดียวกัน ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่
ทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม บรรดาอัครสาวกยังคงเป็น
พยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ และ
ทุกคนได้รับความเคารพนับถืออย่างสูง ในกลุ่มของเขา
ไม่มีใครขัดสน ผู้ใดมีที่ดินหรือบ้านก็ขายและมอบเงิน
ที่ได้ให้บรรดาอัครสาวก เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อ
แต่ละคนตามความต้องการ ชายคนหนึง่ ชือ่ โยเซฟ บรรดา
อัครสาวกเรียกเขาว่า บารนาบัส ซึ่งแปลว่า บุตรแห่ง
การให้ก�ำ ลังใจ เขาเป็นคนเผ่าเลวีชาวเกาะไซปรัส เขามี
ที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเขาขาย นำ�เงินมามอบให้บรรดาอัครสาวกด้วย

เฮฮา มีความคิดสร้างสรรค์ มีกำ�ลังใจ มีความกล้าหาญ
มีความมุมานะอดทน สูท้ นต่ออุปสรรคอย่างไม่หวาดหวัน่

ความสุขในชีวิตเป็นทางเลือกของคนเราทุกคน E ทีส่ ามคือ Empathy : ความมีน�ำ้ ใจ เอือ้ อาทร เมตตา
เราแต่ละคนมีทางเลือกมากมายที่จะทำ�ให้ชีวิตประจำ�วัน อารี เผื่อแผ่แก่ผู้อื่น
ของเราเต็มเปี่ยมด้วยความสุข แต่ ณ ที่นี้ ขอเสนอ 3
E คำ�นี้มาจาก คำ�กรีก em + pathos ที่
หนทางแห่งชีวิตสู่ความสุข Happiness ดังนี้.ให้ความหมายการสวมกอดความรู้สึก ความไวต่อความ
รูส้ กึ ของผูอ้ น่ื การเข้าใจคนอืน่ empathy นำ�จิตวิญญาณ
E แรกคือ Exercise : การออกกำ�ลังกายเป็นการ ของพระเจ้าให้มาสวมกอดจิตวิญญาณของเรา เพื่อเราจะ
ช่วยเสริมสุขภาพของเราให้แข็งแรง การออกกำ�ลังกาย ได้สวมกอดจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ด้วย ทำ�ให้เรา
เป็นการกระตุ้นสาร endorphin ในระบบสรีระของเรา เข้าใจคนอื่น ทำ�ให้เราไวต่อความรู้สึกของคนอื่น ทำ�ให้
ที่น่าอัศจรรย์ใจ ทำ�ให้สุขภาพชีวิตกายและสุขภาพจิตดี เราสัมผัสจิตใจของคนอื่น ทำ�ให้เราเข้าถึงสภาพจิตใจ
ขึ้นโดยธรรมชาติ การเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ของเรา และความเป็นอยู่ของคนอื่น เสมือนกับการนำ�ชีวิตของ
โดยการออกกำ�ลังกายทุกวัน เป็นการทำ�ให้สุขภาพเรา เราอยู่ในสภาพของเขา สวมกอด (embrace) ร่วมชีวิต
แข็งแรง คลายความเครียด จิตใจแจ่มใส สมองปลอด (immerse) กับเขา เมือ่ เรามีจติ วิญญาณแห่ง empathy
โปร่ง....... และอย่าลืมการออกกำ�ลังทางจิตวิญญาณ นี้แล้ว เราก็จะสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยบริสุทธิ์ใจ ด้วยใจ
ด้วยการภาวนา รำ�พึง อ่านพระวาจาพระเจ้าด้วย
กว้าง สามารถพูดคุย เข้าใจกับคนอื่นโดยไม่มีการตัดสิน
คนอืน่ ล่วงหน้า (pre judgment) เรารับคนอืน่ ได้ทกุ คน
E ที่สองคือ Enthusiastic : หมายถึงการมีชีวิต และคนอื่นทุกคนก็รับเราได้เช่นกัน และนี่ก็เป็นความ
ชีวา enthusiasm มาจากคำ�ละตินสองคำ�คือ en แปล สัมพันธ์ เป็นมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ สำ�หรับคนเราทุกคน
ว่า “ใน” Theos แปลว่า “พระเจ้า” คำ�นี้จึงหมายถึง
“การอยู่ในพระเจ้า”..... เมื่ออยู่ในพระเจ้าแล้ว จะมีอะไร
ดีไปกว่านี้อีกคงไม่มีแล้ว เมื่อเรามีพระเจ้าในตัวเรา ชีวิต
ของเราก็ย่อมเต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น
มีกำ�ลังวังชา มีความกระปรี้กระเปร่า มีความสนุกสนาน
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จงอธิษฐานภาวนา
ในพระจิตเจ้า - II
โดย  ผศ.อารมณ์ พูลโภคผล
พระวาจาของพระเจ้า : พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือ
เราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนา
ขอสิง่ ใดทีเ่ หมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนา
วอนขอแทนเราด้วยคำ�ที่ไม่อาจบรรยาย (รม 8:26)
พระจิตเจ้าทรงสอนเราให้รู้ว่า สิ่งสำ�คัญในการ
อธิษฐานภาวนาของเราคริสตชนนัน้ มิได้ตดิ อยูท่ ร่ี ปู แบบ
วิธีการ คำ�พูดสวยหรู หรือสูตรสำ�เร็จใด ๆ แต่อยู่ที่ตัว
บุคคลผู้เป็น “บุตร (ลูก)” เป็นการอธิษฐานภาวนา
ของบุตร ซึ่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงพอพระทัย และมี
ค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ประดุจลูกน้อยที่อยู่ในอ้อม
แขนของพ่อแม่ แม้จะพูดอ้อ ๆ แอ้ ๆ คุยกับพ่อแม่ด้วย
คำ�ที่ไม่มีความหมาย แต่พ่อแม่กลับชื่นชอบ ดีอกดีใจที่
ได้ยินเสียงคุยของลูกน้อย จนลืมความเหน็ดเหนื่อยจาก
ภาระและหน้าที่การงานทั้งหมดได้ฉันใด คำ�อธิษฐาน
ภาวนาของเราต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์ก็เปรียบได้ฉันนั้น
พระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ทรงเป็น
ผู้ ส อนเราให้ รู้ จั ก การอธิ ษ ฐานภาวนาด้ ว ยจิ ต ตารมณ์
การเป็นบุตร เป็นพระจิตเจ้าที่ทรงส่องสว่างในจิตใจเรา
ทรงอธิษฐานภาวนาในเรา ทรงสร้างหัวใจใหม่ให้เราใช้
อธิษฐานภาวนา และทรงทำ�ให้การอธิษฐานภาวนาของเรา
เป็นการอธิษฐานภาวนาของพระบุตรเยซูคริสตเจ้า จึง
เป็นการอธิษฐานภาวนาตามความจริง อย่างเรียบๆ ซือ่ ๆ
เหมือนลูกน้อยพูดคุยกับพ่อแม่ และพ่อแม่จะเอาใจใส่
มองดวงตาและใบหน้าลูกอย่างชื่นชอบ มากกว่าจะไป
เสียเวลาเปิดดูจาก “กูเกิล” ว่าคำ�ที่ลูกเปล่งออกมานั้นมี
ความหมายว่าอะไร
ในการอธิษฐานภาวนา พระจิตเจ้ามิได้เพียงสอน
ให้เรารูจ้ กั การอธิษฐานภาวนาเท่านัน้ แต่พระองค์ประทาน
พระหรรษทานของการอธิษฐานภาวนาให้เรา ทำ�ให้เรา
อธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อ เป็นความเชื่อที่เปี่ยมล้น
ด้วยความปีติยินดีในความรักของพระเจ้า ในพระเมตตา
อันหาขอบเขตมิได้ของพระองค์ เราจึงอดใจไม่พูดตาม
พระจิตเจ้าไม่ได้ เพราะในความปีติยินดีของความเชื่อนี้
พระจิตเจ้าทรงเรียกพระนามของพระบุตรสุดที่รักของ

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์
พระบิดาเจ้าในเรา ทรงสอนเราและพร้อมกับเราทำ�ให้เรา
สามารถเรียกพระนาม “เยซู” เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ (1คร 12:3) พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ทรงปฏิสนธิใน
ครรภ์ของพระนางมารีย์ด้วยฤทธิ์อำ�นาจของพระจิตเจ้า
พระจิตเจ้าก็ทรงใช้ฤทธิ์อำ�นาจเดียวกัน บันดาลให้พระ
เยซูเจ้าบังเกิดในหัวใจเราและประทับอยู่กับเรา เมื่อพระ
เยซูเจ้าอยู่กับเรา พระองค์ก็จะอธิษฐานภาวนาต่อพระ
บิดาเจ้าสวรรค์ในฐานะพระบุตรสุดที่รัก ผู้มีสิทธิเต็มที่
ที่สามารถเรียกพระบิดาเจ้าได้อย่างเต็มปากเต็มคำ�ว่า
“อับบา” จึงไม่ใช่เราที่อธิษฐานภาวนา แต่เป็นพระเยซู
เจ้าทรงอธิษฐานภาวนาในเรา ดังนั้น เมื่อเราอธิษฐาน
ภาวนาในพระจิตเจ้า จึงมิใช่เป็นเราที่เรียกพระบิดาเจ้า
สวรรค์ว่า “อับบา” แต่เป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักเรา
ประทับอยู่กับเรา ทรงเรียกพระบิดาเจ้าสวรรค์ว่า “อับบา” ทั้งนี้เพราะพระจิตเจ้ามิได้สอนการอธิษฐานภาวนา
ใหม่ที่แตกต่างไปจากการอธิษฐานภาวนาของพระเยซู
เจ้าเลย แต่พระจิตเจ้าทรงทำ�ให้การอธิษฐานภาวนาของ
พระเยซูเจ้าใหม่สด มีชีวิตชีวา เป็นปัจจุบันในหัวใจ
ของเรา เมื่อเราอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้า จึงมิใช่
เราที่อธิษฐานภาวนา แต่เป็นพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐาน
ภาวนาในเรา (เทียบ กท 2:20) และเมื่อเป็นพระเยซูเจ้า
อธิษฐานภาวนา ก็เป็นการอธิษฐานภาวนาของพระบุตร
สุดที่รักเพียงพระองค์เดียวของพระบิดา
พระคั ม ภี ร์ เ ผยแสดงให้ เราทราบถึ ง แก่ น แท้
ของการอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้า เราจึงรู้ว่า การ
อธิษฐานภาวนาเป็น “ของขวัญล้�ำ ค่า” ที่พระเจ้า
ประทานให้เรา พระองค์ประทานพระจิตเจ้ามาปกคลุม
เราไว้ ทำ�ให้เราอธิษฐานภาวนาได้ในพระองค์และพร้อม
กับพระองค์ พระจิตเจ้าทรงเป็นต้นเหตุของการอธิษฐาน
ภาวนา นักบุญยูดาจึงเตือนคริสตชนตั้งแต่สมัยแรกเลย
ทีเดียวว่า “จงอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้า” (ยด
20) นักบุญเปาโลก็ย้ำ�เตือนคริสตชนตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น
เดียวกันว่า “จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ ขอพระจิต
เจ้าทรงดลใจคำ�อธิษฐานภาวนาวอนขอต่าง ๆ ทุก
โอกาส” (อฟ 6:18) เรามีตัวอย่างมากมายในพระคัมภีร์
ถึงการอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้า เช่น การอธิษฐาน
ภาวนาของอับราฮัม ของโมเสส ของเยเรมีย์ และของ
บุคคลต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทอธิษฐาน
ภาวนาที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งคือ บทเพลงสดุดี และ
บทเพลงต่าง ๆ และที่สุด พระเยซูเจ้า พระองค์เองที่
ทรงเผยแสดงความสมบูรณ์ข องการอธิษฐานภาวนา
ทรงมอบทั้งการอธิษฐานภาวนาและบทอธิษฐานภาวนา
“ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ให้เราเป็น
ของขวัญล้ำ�ค่าที่สุด
ดังนั้น เมื่อเรายอมมอบจิตใจของเราให้พระจิต
เจ้าทำ�งานของพระองค์ได้ในเรา พระเยซูเจ้าก็เสด็จมา
ประทับอยู่ในเราและอธิษฐานภาวนาด้วยพระองค์เอง
เป็นพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาในเรา นี่แหละคือ
ข่าวดีของการอธิษฐานภาวนาของคริสตชน ที่พระเยซู
เจ้าประทานให้เราด้วยชีวิตของพระองค์เอง ซึ่งตลอด
พระชนมชีพบนแผ่นดินนี้ พระองค์ทรงอธิษฐาน ทูลขอ
คร่ำ�ครวญและร่ำ�ไห้ต่อพระเจ้า (ฮบ 5:7)
เมื่อเรายอมมอบจิตใจเราให้พระจิตเจ้าทำ�งาน
ของพระองค์ได้ในเรา พระองค์จะทรงค่อย ๆ สอนเราให้

หัดเรียกพระนาม “เยซู” ตามพระองค์ เมือ่ เราตัง้ อกตั้งใจ
ฟังเสียงและคำ�พูดของพระจิตเจ้า และค่อย ๆ พูดตาม
พระองค์ พูดไปพร้อมกับพระองค์ “พระนาม เยซู ก็จะ
ซึมซับเข้าครอบครองหัวใจเรา” เป็นเจ้าชีวิตของเรา
(1คร 12:3) ทุกครั้งที่เราร่วมมือกับพระจิตเจ้า พระองค์
จะหลั่งความรักของพระเจ้าเข้ามาในดวงใจเรา (รม 5:5)
ด้วยความอ่อนโยนและนำ�เราเข้าสู่พระธรรมล้ำ�ลึกของ
การเป็นบุตรของพระเจ้าในองค์พระบุตรเยซูคริสตเจ้า
แต่ตราบใดที่เรายังเดินทางอยู่บนโลกนี้ เราก็
ยังอยู่ภายใต้อำ�นาจของอนิจจัง (รม 8:20) ตราบใดที่
บาปยังแฝงอยู่ในตัวเรา (รม 7:20) เรายังร้องคร่ำ�ครวญ
อยู่ภายใน (รม 8:23) และเรายังขาดพลังที่จะกระทำ�
ความดี (รม 7:18) ความซาบซึ้งของการเป็นบุตรของ
พระบิดาเจ้าสวรรค์จึงเกิดขึ้นบ้าง และแห้งหายไปบ้าง
บางเวลาที่พระนาม “เยซู” ซึ่งเป็นดวงใจรักของพระ
บิ ด าเจ้ า สวรรค์ ที่ ล งมารั บ เอาเนื้ อ หนั ง เป็ น มนุ ษ ย์ แ ละ
ประทับอยู่กับเรา ดูสดใส เป็นความปีติยินดีของดวงใจ
เรา แต่ในบางเวลา พระนาม “เยซู” กลับไม่มพี ลังดึงดูด
เอาเสียเลย ดูไม่มีความหมายต่อเราเลย ดูเหมือนหัวใจ
ของเรากับหัวใจของพระเจ้าอยู่กันคนละฟากฟ้า เราเงียบ
เหงา จืดชืด เหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำ�พัง ทั้ง
โดดเดีย่ ว ทัง้ อ้างว้าง มีแต่ความมืดและความเงียบ (เทียบ
มธ 27:46)
แต่ดว้ ยความเชือ่ เรายืนหยัดมัน่ คงเรียกพระนาม
“เยซู” แม้จะอยู่ในช่วงเวลามืดและแห้งแล้ง เพราะเรา
มั่นใจเต็มร้อยว่า ในความเชื่อนี้แหละ ที่พระจิตเจ้าทรง
อธิษฐานภาวนาในเรา ขณะที่เรากำ�ลังอ่อนแอมาก ๆ
พระองค์จึงทรงอธิษฐานภาวนาแทนเราด้วยพระองค์
เอง ดังนั้นแม้จะเป็นเวลาที่แห้งแล้งมาก แม้จะเป็นการ
อธิษฐานภาวนาทีจ่ ดื ชืดมาก เป็นเวลาทีไ่ ม่มกี ะจิตกะใจ
อธิษฐานภาวนาเอาเสียเลย ทั้งดูเหมือนเป็นการกระทำ�
ที่ขัดต่อความรู้สึกและการรับรู้ของเราก็ตาม เวลาเช่นนี้
(อ่านต่อหน้า 11)

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ทัวรแสวงบุญ
1. เซนตแอนน-คาเมรอนไฮแลนด-กัวลา
2-4 สิงหาคม
2. เซนตแอนน-ปนงั
2-3 สิงหาคม
โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สุจติ รา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

บ.แอรคลับฯ

โทร.
0-2451-7341-2
โทรสาร 0-2451-8206
E-mail
: airclubinter@hotmail.com
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กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
2-5 ส.ค. 14

แสวงบุ ญ เซนต แ อนน - ป นั ง มาเลเซีย
12-18 ส.ค. 14 แสวงบุญฉลองแมพระลาวาง
เมืองกวางตรี (3 ป / ครัง้ )
(ลาวาง-เว-เวียดนามกลาง-ดาลัตทะเลทรายหมุยเน-เวียดนามใต)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

อูศักดิ์ชาย เซอรวิส
“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

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

ศักดิช์ าย กิจประเสริฐ

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

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

บริษทั เอเอ แทรเวิลเซอรวสิ จำกัด

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

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว เลขที่ 11/3316

* เที่ยวธรรมชาติทไี่ มซ้ำใคร คิวชู เกาะใตญปี่ นุ สายการบินไทย
z AWESOME KYUSHU 6 วัน 4 คืน 17-22 มิถุนายน 2557
ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-คาโกชิมา-นางาซากิ
z Brand New Kyushu 7 วัน 5 คืน 8-14 กรกฎาคม 2557

ฟุกุโอกะ-คุมาโมโต-มิยาซากิ-คาโกชิมา

สนใจติดตอ บริษทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกัด ผแู ทนจำหนายแตผเู ดียวในประเทศไทย
โทร. 08-6822-7979 รับประกันเครือ่ ง 2 ป
มีการอบรมการเลนใหฟรีถงึ สถานที่

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

ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

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

ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ

เกิดใหมในพระเจา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอคำภาวนาเพือ่ ระลึกถึง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
   

   
    
  
⌫  
 
 

อยาตัดสินเขา และทานจะไมถกู พระเจาตัดสิน (มัทธิว 7:1)

เทเรซา ประไพ จำปาถิน่
เกิดใหมในพระเจา

3 มิถนุ ายน ค.ศ. 2013 ครบ 1 ป
...ใหทำทุกอยางดวยความพากเพียร และ
ดวยความรัก... นักบุญอัญจลา เมริชี

“จงอยาตอบโตคนชัว่ ” (มธ 5:39)

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป ตออายุสมาชิก
ติดตอฝายทะเบียนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
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การภาวนาคือออหน
หนาาาทีทีทีท่ ท่ ท่ สี่ สี่ สี่ ำคั
ำคัญ
การภาวนาคื
การภาวนาคื
หน
การภาวนาคื
อหน
าทีท่ สี่ ำคัำคัญญญ

  

ขณะนี้สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
กำลังรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำ
ปฏิทินคาทอลิกประจำป
วัด คณะนักบวช องคกร
หนวยงานใด มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู
โปรดแจงไดที่ โทร.
0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2014

หนังสือ
เปนหนึง่ เดียว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น
ใหขอมูลความเปนมาของงาน
ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย ราคา 170 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

  


ใหบริการนวดรักษา บรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ รวมกับ
การรักษาทางการแพทย โดยทีมนักกายภาพบำบัดและ
พนักงานหัตถเวชที่มากดวยประสบการณ และมาตรฐาน
วิชาชีพ
ลงทะเบียนลวงหนาไดที่ :
เคานเตอร ชัน้ 23
อาคารรอยปบารมีบุญ
และรับการประเมิน
สุขภาพเบื้องตน
จากนักกายภาพบำบัด

คุณวิลาสินี ศุภลักษณ ทำบุญอุทิศให
เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ ครบ 33 ป 200 บาท
เปโตร มะลิ - อันนา สาหราย ศุภลักษณ 200 บาท
ยวง บัปติสตา เต็กคิม - อักแนส เช็ง แซลี้ 200 บาท
เปโตร ทองใบ - มารธา รจนา ศุภลักษณ 200 บาท
อมาดีอสู จิตรกวี ศุภลักษณ ยอหน บัปติสตา มนตรี ลีกติ ติรงั สรรค 200 บาท
ฟรังซิสอัสซีซี ฉิน เซีย่ งเจว - วิญญาณในไฟชำระ
200 บาท
วิญญาณญาติพนี่ อ ง - วิญญาณทีไ่ มมใี ครคิดถึง
200 บาท
สำหรั บ ท า นที่ ป ระสงค จ ะสมทบกองทุ น ฯ
เช็ค สั่ง จา ย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่ อ บั ญ ชี “กองทุ น การพิ ม พ
สร า งสรรค ” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 186-2-01976-5
หมายเหตุ : เมือ่ ทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร 0-2681-5401 เพือ่ จะไดจดั สงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

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



สอบถามขอมูลไดที่ : หัตถเวช ศูนยเวชศาสตรฟน ฟู
อาคารรอยปบารมีบญ
ุ ชัน้ 23 โรงพยาบาลเซนตหลุยส
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 12398, 12399 www.saintlouis.or.th

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

เป็น อยู่ คือ...

tanpanlop@gmail.com
แหละคือเวลาของความเชื่อจริง ๆ และประตูแห่งความ
เชื่อนี้ก็เปิดอยู่ตลอดเวลาสำ�หรับทุกคน เมื่อเราหันมาหา
ประตูนี้ และเดินเข้าประตูนี้ เราก็จะพบแสงสว่างแท้ซึ่ง
ช่วยเราให้สามารถอธิษฐานภาวนาได้ด้วยจิตและตาม
ความจริง (ยน 4:23) ซึ่งเป็นที่พอพระทัยของพระบิดา
เจ้า เพราะหัวใจของพระองค์คุกรุ่นอยู่ด้วยความเอ็นดู
เราผู้เป็นลูกของพระองค์ (ฮชย 11:8)
ยิ่งลูก ๆ เรียกหาพ่อด้วยความเชื่อมากเท่าใด
ความปีติยินดียิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ปกติความคิดของ
เรามิได้มองไกลจากตัวเรามากนัก เราจึงคิดว่าการอธิษฐานภาวนาทีเ่ รารูส้ กึ ร้อนรน จะเป็นทีพ่ อพระทัยของพระเจ้า
มากกว่าการอธิษฐานภาวนาที่เรารู้สึกแห้งแล้ง ไม่รู้สึก
ว่ากำ�ลังอธิษฐานภาวนาเลย แต่ในความเป็นจริง เรา
อธิ ษ ฐานภาวนามิ ใช่ เ พื่ อ เราจะรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใจในตั ว
เรา แต่เราอธิษฐานภาวนาเพื่อ “พระประสงค์ของพระ
บิดาจะสำ�เร็จไปในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์” การ
อธิษฐานภาวนาแท้ คือการอธิษฐานภาวนาที่มีพระเจ้า
เป็นศูนย์กลาง เราต้องไม่ลืมว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงฟังเรา
ภาวนา ดังนั้น เมื่อเราเรียกขานพระนามเยซูเจ้า ผู้เป็น
ดวงใจรักของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ซึ่งทรงประทานให้ลง
มาบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่กับเรามนุษย์ ย่อมนำ�ความ
ยินดีมาสู่พระบิดาเจ้าอย่างใหญ่หลวง พระนามเยซูสูงส่ง
และไพเราะกว่านามอื่นใด เป็นพระนามของพระบุตร
สุดที่รักของพระบิดาเจ้า เป็นที่โปรดปรานของพระองค์
(มธ 3:17) เมื่อลูกผมเกิดมา แม้เขาจะยังไม่รู้อะไร แต่
ผมก็จะเรียกชื่อเขาซึ่งผมเป็นผู้ตั้งชื่อให้ ผมจะเรียก
บ่อย ๆ ชื่อของลูกไพเราะสำ�หรับพ่อแม่ผู้ให้ก�ำ เนิดลูก
ในความรักเสมอ ประสบการณ์ปกติในครอบครัวเช่นนี้
นำ�ผมคิดถึงพระนาม “เยซู” พระนามที่พระบิดาเจ้า
สวรรค์ทรงตั้งเอง และมอบให้อัครเทวดาคาเบรียลนำ�มา
บอกกับพระนางมารีย์ และนักบุญโยเซฟ พระนามนี้
เป็นความปีติยินดีที่พระบิดาเจ้าปรารถนาได้ยินได้ฟัง
และพระนามนี้เป็นพระนามที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับมนุษย์
ทุกคน ใครอยู่กับพระเยซูเจ้าก็อยู่ในพระอาณาจักรของ
พระเจ้า เขาได้รับความรอดพ้นด้วยพระหรรษทานของ
พระเยซูเจ้าพระองค์นเ้ี ท่านัน้ แต่เราสามารถเรียกพระนาม
เยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ก็โดยพระจิตเจ้า
เท่านั้น (1คร 12:3) เราจึงเข้าใจได้ว่า ทำ�ไมคริสตชน
ตั้ ง แต่ ส มั ย แรกจึ ง พร่ำ � สอนกั น ให้ รู้ จั ก การอธิ ษ ฐาน
ภาวนาในพระจิตเจ้า อาแมน

การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความหมาย ควรใช้ชีวิต
อย่าง “เป็น... อยู่... คือ...”
คำ�สามคำ�ที่เราจำ�ได้ตั้งแต่เป็นเด็กสมัยที่เริ่มหัดอ่าน
เขียนภาษาอังกฤษ “is... am... are...”
เป็น... เรามีบทบาทในแต่ละวันมากมายที่เรา “เป็น”
ตั้งแต่บทบาทในครอบครัว บทบาททางสังคม และบทบาททาง

มายาคติในสิ่งที่เราอยากจะเป็น
เราเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นหลาน เป็นปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา ของอีกหลายชีวิตทั้งที่อยู่
เบื้องหน้าและเบื้องหลังชีวิตเรา
เราเป็นทั้งเจ้านายและลูกน้อง เป็นครูและนักเรียน เราเป็นนักบวช เป็นทนายความ เป็นหมอ เป็น
พยาบาล เป็นนักธุรกิจ เป็นนักการตลาด เป็นข้าราชการ เป็นทหาร เป็นตำ�รวจ เป็นนักการเมือง และเป็น
วิชาชีพอีกมากมายที่สังคมให้โอกาสแก่เรา และเราสามารถเลือกได้
เรายังมีสิ่งที่อยากจะเป็นอีก นอกเหนือจากสิ่งที่เราเป็น เหมือนกับนิทานที่เล่าขาน เมื่อเริ่มผ่าน
ประสบการณ์มาระยะหนึ่ง เราเริ่มเห็นความสำ�เร็จ ความล้มเหลวของคนรอบข้างและคนในสังคม เราเริ่มมี
ความฝันและแบบอย่างที่จะเป็นอย่างที่หลายคนเป็น
หลายคนมองคนที่ผลลัพธ์... มากกว่ากระบวนการและการเริ่มต้น
กว่าหมอจะเรียนจบมาและสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้คงไม่ใช่เรื่องง่าย กว่านักธุรกิจคนหนึ่งจะกลาย
มาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคงต้องผ่านขั้นตอนและการเรียนรู้มากมาย เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ
รองเท้าแต่ละคู่เหมาะสำ�หรับเท้าแต่ละคน ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเท้าที่เท่ากัน แต่เมื่อสวมรองเท้าและ
ใส่เดินสักระยะหนึ่งแล้ว เราจะรับรู้ว่ารองเท้าคู่ไหนเหมาะสำ�หรับเราแต่ละคน จงภูมิใจและทำ�ให้ดีที่สุดในสิ่ง
ที่เป็น
สิ่งที่เรา “เป็น” มาคู่กับ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ”
อยู่... เราอยู่กับกาลเวลาที่ผ่านไปทุกขณะที่เรามีลมหายใจ เราอยู่กับความอยาก กิเลส ตัณหาและ
ความต้องการมากมายในชีวิตประจำ�วัน
แต่ละวันเรายังอยู่กับความสุข ความท้าทายและความยากลำ�บาก แต่ละเหตุการณ์ผ่านไปตามช่วง
เวลา วนเวียนกันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป ซึ่งมีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และคราบน้ำ�ตา
บางช่วงเวลาเราอยู่กับความโลภ โกรธ หลง ขณะที่บางเวลา เรามีสติ มีความรอบคอบ และไม่วู่วาม
บางคนอยู่กับการโกหก หลอกลวงอย่างรู้ตัวและไม่รู้ตัว จนหาความจริงในชีวิตไม่เจอ สร้างความ
ปั่นป่วนให้กับสังคมโดยรวม
หากเราสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม อยู่อย่างพอเพียงและ
เพียงพอได้แล้ว ปัญหาหลายเรื่องคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ชีวิต “คือ...” อิสรภาพ สัจธรรมและความเป็นจริง
เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างที่เราเลือกอยากจะทำ� หากเราเลือกทำ�ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
สร้างสังคมของการมีน้ำ�ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สังคมนี้คงน่าอยู่ เพราะต้นทุนของสังคมไทยนั้น
มีกรอบของศาสนาเป็นที่ตั้ง เรามองเห็นความดีที่เกิดขึ้นในแต่ละคน และพร้อมจะให้อภัยหากมีการสำ�นึก
ผิด
กรรมดีหรือความดี ที่เราแต่ละคนมีอยู่ ย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน แม้จะเกิดขึ้นไม่ง่ายนัก
มีอุปสรรคต้องฟันฝ่า คล้ายกับเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกหย่อนลงไปในดินต้องผ่านการทดสอบจากกระบวนการ
ทางธรรมชาติไม่น้อยทีเดียว กว่าจะงอกงามแตกเป็นต้นอ่อนออกมายืนตระหง่านบนพื้นดิน
เรายังมีความเชื่อในแนวคำ�สอนที่ว่า “ทำ�ดีย่อมได้ดี” ความดีนั้นย่อมพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นความดี
คือสัจธรรมที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ของความดีคือความสงบภายใน ความสุขที่เกิดขึ้นทางใจ ไม่มีราคาทาง
โลก ไม่ได้ร่ำ�รวยด้วยทรัพย์สมบัติ ไม่มีเกียรติยศชื่อเสียง
กาลเวลาที่ผ่านไป ที่มีอยู่ และที่กำ�ลังจะมาถึง เป็นบทพิสูจน์และการทดสอบความแกร่งของชีวิต
อย่าท้อแท้หรือหมดหวัง
จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต เมื่อภารกิจสิ้นสุดลง กิจการที่เราเคยทำ�จะเป็นการเริ่มต้นของคน
รุ่นใหม่ รุ่นลูกและรุ่นหลาน
เพราะการเป็น... อยู่... คือ... มิใช่เป็นมายาคติ แต่เป็นการอยู่กับปัจจุบัน อย่างรู้ตัวและมีสติ...
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

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

ครูมัทเทว
แบบอย่างครูคำ�สอน
ผมตั้งใจแวะไปที่วัดพระนามกรเยซู บ้าน
แป้ง สิงห์บุรี ตั้งใจมานานแล้วที่จะพูดคุยกับลูกชาย
ของครู คำ � สอนตั ว อย่ า งของสั ง ฆมณฑลนครสวรรค์
ก็ว่าได้ ... คุณครูที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากพระ
สันตะปาปาในปี ค.ศ. 1977
ผมกำ�ลังพาพี่น้อง ชวนให้คิดถึงคุณครูคำ�สอน
และชีวิตมหัศจรรย์ในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า คุณครู
ท่านนี้ชื่อว่า “คุณครูมัทเทว ยวงอัครเรศ” ... ท่านเกิด

ครูคำ�สอน
โดย พระคุณเจ้าจำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์
ครูคำ�สอนเป็นตำ�แหน่งบ่งบอกว่าเป็นคน
ที่สอนคนอื่นในเรื่องความเชื่อ นักบุญยอห์น ปอล
ที่ 2 พระสันตะปาปา เน้นว่า “ครูค�ำ สอนจะเป็น
พระสงฆ์ นักบวช หรือฆราวาสก็ตาม ต้องแบ่งปัน
พระวาจาให้คนอื่นด้วยการเป็นพยานชีวิต และสอน
ข้อความเชื่อของพระศาสนจักร”
Catechesis (Katekhein แปลว่าสะท้อนกลับ)
การสอนคำ�สอน เป็นการใช้ค�ำ สอนที่เขียน
บันทึกและที่พูดกัน อีกทั้งใช้สื่อช่วย เพื่อส่งต่อพระ
วรสารของพระคริสตเจ้า ในหนังสือกิจการอัครสาวก
และนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่าสิ่งที่รับมาจากพระคริสต์
เพื่อสอนคนอื่นตามทางของพระคริสต์
การสอนคำ � สอนวางรากบนพระคั ม ภี ร์
ธรรมประเพณีและพิธกี รรม ข้อความคิดทีเ่ ฉลียวฉลาด
ของปัญญาจารย์ นักบุญ ฯลฯ เป็นกระบวนการ
ชั่วชีวิตเพื่อช่วยการกลับใจ Ccc 4-7, 426, 983,
1095, 2688
Catechetics การศึกษาวิชาคำ�สอน ที่ใช้
เทววิทยา การศึกษาพระคัมภีร์ การศึกษาเรื่องสังคม
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ เป้าหมาย กฎเกณฑ์์ ของ
การถ่ายทอดความเชื่อ ยอมรับว่า การสอนคำ�สอน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1888 ที่ฉะเชิงเทรา จากนั้น
ก็เข้าบ้านเณรบางนกแขวก เป็นสามเณรได้ 8 ปี พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ได้ส่งท่านให้ไปช่วยงาน ที่วัด
บางนกแขวกเป็นเวลา 4 ปี จากนั้นก็ส่งให้มาช่วยงาน
ที่วัดบ้านแป้ง 2 ปี ระหว่างนี้เองท่านป่วยจึงกลับมาพัก
รักษาตัวที่บ้าน เมื่อหายดีแล้วก็ถูกส่งมาวัดบ้านแป้ง
อีกครั้ง จนที่สุดก็แต่งงานกับคริสตังคนหนึ่งที่บ้านแป้ง
พระสังฆราชขอร้องให้ท่านช่วยเหลืองานวัดบ้านแป้ง
ท่านก็ทำ�อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เป็นทั้งครูสอน
เรียน สอนคำ�สอน สอนขับร้อง ตีระฆัง จัดวัด ฯลฯ
แม้กระทั่งช่วงที่มีการสร้างวัดหลังใหม่ ท่านก็เป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการช่วยเหลืองานของพระสงฆ์ในการสร้างวัด
ใหม่ .... ผมพิมพ์ข้อความก่อนหน้านี้จากชีทประวัติ
ที่ลูกชายของครูมัทเทวให้ผมมา ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรมาก
จากคำ�บอกเล่าจากปากของลูกชายของเขา ผมยังคิดถึง
เรื่องราวที่บอกถึงความเชือ่ ในพระเจ้าทีท่ า่ นมีในช่วงเวลา
ทีย่ งุ่ ยากของพระศาสนจักรไทย ในช่วงทีม่ กี ารเบียดเบียน
ในยุ ค สมั ย เดี ย วกั บ ที่ บ้ า นเมื อ งของเรามี ม รณสั ก ขี ที่
สองคอน และมีบุญราศีพระสงฆ์อย่างคุณพ่อนิโคลาส
บุญเกิด กฤษบำ�รุง... ที่บ้านแป้ง แม้วัดจะถูกปิด
พระสงฆ์และนักบวชต้องหลบไปยังสถานที่ปลอดภัย
แต่ครูมัทเทวยังคงยืนหยัด และยังอยู่ที่บ้านแป้ง ยัง
เป็นหลักในคริสตชนได้ยืนยันความเชื่อของตนเองจน
สถานการณ์สงบ ...
เป็นเรื่องยาวนานชั่วชีวิตเพื่อให้มีการกลับใจ ใช้สื่อ
ทันสมัยช่วยเพื่อถ่ายทอดให้น่าสนใจมากขึ้น
Catechism หนังสือตำ�ราคำ�สอนที่บรรจุความ
จริงเกี่ยวกับความเชื่อ เป็นต้นการอธิบายข้อความเชื่อ
ของอัครสาวก พระบัญญัติ 10 ประการ ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7
ประการ การภาวนา หลายครั้งเป็นหนังสือที่ใช้คำ�ถามตอบเพื่อสอนสัตบุรุษเข้าใจและจดจำ�
หนังสือคำ�สอน 2 เล่มที่ควรรู้คือ
1. The Roman Catechism ออกในสมัย
นักบุญปีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา ปี 1566 (440 ปี)
2. Catechism of the Catholic Church
ออกในสมัยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ใน
ปี 1992 (CCC 11-18)
ครูค�ำ สอนประสบความสำ�เร็จหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใดนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับการทำ�หน้าที่แต่อย่าง
เดียว แต่การเป็นตัวอย่างชีวิตต่างหากที่ทำ�ให้การ
สอนคำ�สอนมีความแตกต่างจากการทำ�หน้าที่ทั่วไป
(เหมือนนักบุญอัมโบรส พระสังฆราชแห่งมิลาน)
กล่าวไว้ว่า การเป็นครูแห่งความเชื่อ ไม่ใช่แค่ท�ำ งาน
ชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่แยกไม่ได้จากการดำ�รง
ชีวิตคริสตชน
พระสันตะปาปาตรัสกับผู้เข้าเฝ้า 3 หมื่นคน
ที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ว่า นักบุญอัมโบรส
ไม่พูดด้วยวาจา ท่านพูดด้วยพยานชีวิต

ผมพลิกชีทประวัติอีกด้าน อ่านเรื่องราวจนจบ
พับและส่งคืนเจ้าของอย่างเรียบร้อย ฟังเรื่องราวของครู
มัทเทวอย่างต่อเนื่อง ... ลูกชายเขาเล่าถึงกุศโลบายของ
ผู้เป็นพ่อที่บอกว่า “เวลาที่เราสวดขออะไรแล้วเราจะได้
รับ” และยังกระซิบบอกลูกชายทั้งสอง “เวลาสวดเสร็จ
แล้วให้เอามือล้วงไปในหิ้งพระ” ... ครูมัทเทว สร้าง
กุศโลบายให้เด็กชายสองพี่น้องเชื่อ แล้วก็ล้วงมือเข้าไป
ในหิ้งพระ หลังสวดเสร็จเสมอ สมัยเด็กๆ ก็คงอยากได้
สตางค์ไปกินขนม ครูมัทเทวก็จะวางสตางค์ไว้ที่หิ้งพระ
ทุกวัน .... นี่เป็นกุศโลบายเล็กๆ น้อยๆ ที่ครูมัทเทวสร้าง
ขึ้น ก็เพื่อให้ลูกชายสองพี่น้องไม่ลืมที่สวดภาวนาวอน
ขอ .... แม้จะไม่ได้รับเป็นเงินเป็นทองจริงๆ แต่เป็นพระ
หรรษทานที่เพิ่มพูนความเชื่อ ....
ผมขับรถกลับนครสวรรค์ พร้อมภารกิจหน้าที่
ใหม่ ทั้งงานด้านคำ�สอนและสื่อมวลชนของสังฆมณฑล
ผมกลับมาคิดอีกครั้งบางทีเราสวดเพื่อจะได้รับสิ่งโน้น
สิ่งนี้ที่มองเห็นได้ พอไม่ได้ก็ไม่ค่อยอยากเชื่อ แต่เรา
ลืมไปว่าเวลาที่เราสวดขอสิ่งที่เพิ่มเติมในชีวิตของเรา
เสมอคือความเชื่อศรัทธาที่มีในพระเจ้า ... ผมไม่สงสัย
แล้ว ทุกวันนี้ลูกชายครูมัทเทว ก็ยังสวดอยู่ทุกวัน
แม้ว่าวันนี้เขาจะปีนขึ้นไปคลำ�ที่หิ้งพระ แล้วอาจจะไม่
พบอะไรเลยก็ตาม แต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังสวดภาวนาเสมอ
เพราะสิ่ ง ที่ เขาได้ รั บ กลั บ มาเป็ น ความเชื่ อ ศรั ท ธาใน
พระเจ้า ที่ทำ�ให้เขาได้รับความรักจากพระเจ้า และเพื่อน
พี่น้อง ที่เขาได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นพ่อ...
ขอบคุณ ... คุณลุงมักนา ยวงอัครเรศ
(คุณลุงที่เป็นลูกชายครูมัทเทว) ผู้ให้สัมภาษณ์

นักบุญอัมโบรส มีชีวิตช่วงแรกที่เริ่มด้วย
การที่ ค รอบครั ว อยากให้ ท่ า นเรี ย นรู้ ก ฎหมายเพื่ อ
ทำ�งานบ้านเมือง และเมื่อเผชิญกับปัญหาท่านต้อง
เข้าหาพระคัมภีร์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ท่านจะใช้การ
อ่านพระคัมภีร์และรำ�พึงพระคัมภีร์ (ท่านฟังพระเจ้า
ผ่านทางพระคัมภีร)์ เพือ่ เขียนจดหมายถึงกลุม่ คริสตชน ในการสอนคำ�สอนของท่าน ท่านสอนด้วย
ตัวอย่างชีวิตมากกว่าด้วยคำ�พูด
การเป็นพยาน การเทศน์สอนของท่านมา
จากการที่คริสตชนเป็นหนึ่งเดียว ในการสวดภาวนา
การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน
นักบุญอัมโบรสและนักบุญออกัสตินอ่านหนังสือ
พระคัมภีร์สม่ำ�เสมอเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้เหมือนพระวาจาของพระเจ้า ครูคำ�สอนก็ควร
ทำ�เช่นเดียวกัน เพื่อว่าเมื่อเรามีการกลับใจแล้ว เรา
จะประกาศพระวาจาของพระเจ้า-สอนคำ�สอนได้ดี
การสอนคำ�สอนแยกจากการเป็นพยานชีวิตไม่ได้ ครู
คำ�สอนไม่ใช่นักแสดงที่เล่นบทบาทของตนเองแล้วก็
หมดหน้าที่
ดังนั้น ครูคำ�สอนน่าจะเป็นเหมือนนักบุญ
ยอห์น ศิษย์ทพ่ี ระเยซูเจ้ารัก ท่านเอนศีรษะแนบหัวใจ
ของพระอาจารย์เจ้า เพื่อเรียนรู้ที่จะคิด พูด หรือ
กระทำ�
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พระธาตุเยือนทั่วไทย
อยู่ชิดใกล้เคียงใจเรา
กำ�หนดการ การต้อนรับและแสดงความเคารพพระธาตุ
นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
พระสันตะปาปา
ทั้ง 6 เขตปกครอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 			
1 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 			
15 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 			
29 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 		
13 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 		
27 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 			

เขต 5
เขต 4
เขต 6
เขต 3
เขต 2
เขต 1

กำ�หนดการของวัดต่างๆ
ติดตามเพิ่มเติมจากการประชาสัมพันธ์ของแต่ละเขต

...พระธาตุเยือนทั่วไทย
รวมดวงใจอธิษฐาน
ขอความสุขสำ�ราญ
หว่านทั่วผืนแผ่นดินเรา
...ขอ “รักสมัครสมาน”
หวนคืนบ้านเหมือนวารเก่า
ทุกข์ภัยได้บรรเทา
ทั้ง “เสาหลัก” ยังยืนยง
...วิกฤตพบโอกาส
ความรักชาติช่วยเสริมส่ง
สร้างขวัญให้มั่นคง
เพื่อความดีที่แท้จริง
...พระธาตุเยือนทั่วไทย
พรน้อยใหญ่ทวียิ่ง
ร่มเงาเราพักพิง
ให้ร่มรื่นชื่นประชา.
			
ภัศม์
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อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
วัดนักบุญลูกา อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ฉลองวัด
และเปิ ด เสกอาคารเรี ย น
หลังใหม่ วันเสาร์ที่ 31
พฤษภาคม เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ อ.สามพราน
จ.นครปฐม ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน เวลา
10.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.30 น. หลัง
พิธีมีแห่พระรูปนักบุญอันตนและพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา ฉลองภายใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน เวลา
19.00 น. (ร้านค้าติดต่อโทร. 08-1689-1055)
วัดนักบุญยวง บัปติสตา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน เวลา
10.30 น. คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ เป็นประธาน
มิสซาตรีวารก่อนฉลองวัด วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน
เวลา 08.30 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน เวลา
08.30 น. วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 19.00 น. (แห่
พระรูปนักบุญยวง บัปติสตา รอบหมู่บ้าน วันศุกร์ที่ 20
มิถุนายน เวลา 19.00 น.)
วัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) จ.นครปฐม
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว ซอย
124 กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13

ที่นี่มีนัด

] 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

กรกฎาคม เวลา 17.00 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

วัดน้อยมารีย์สมภพ จ.นครราชสีมา ฉลองวัด
และฉลอง 40 ปีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันเสาร์ที่ 31
สังฆมณฑลจันทบุรี
พฤษภาคม เวลา 09.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันท- ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน
บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
สังฆมณฑลนครสวรรค์
วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา จ.ชลวัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี ฉลองวัด
บุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ฉลองวัด วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.30 น.
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วัดนักบุญคามิลโล โคกวัด จ.ปราจีนบุรี
วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมณ์
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ศรีสะเกษ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา
10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็น
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม อ.เมือง จ.สระแก้ว ประธาน
วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.30 น.
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว ราชธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน
ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.30 น.

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วัดพระเมตตา ไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน เวลา
10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง
โทร. 08-1942-0259 คุณวุฒิพงษ์ จำ�ลองฤทธิ์ โทร.
08-9614-2122)
วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย อ.ดำ�เนินสะดวก จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ เป็นประธาน

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า จ.ระนอง
ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น
ประธาน (ติดต่อคุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ โทร. 086176-7740)
วัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา ฉลองวัด
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 10.00 น. (ฉลอง 77 ปี
ของการตั้งกลุ่มคริสตชนที่เบตง 1937-2014) พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน
(สอบถามหรือติดต่อที่พักได้ที่คุณพ่อจาตุรงณ์ สาระคุณ โทร. 0-7323-0901, 08-6488-7200)

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”
ร่วมฉลองหิรัญสมโภช ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโล
เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจ้าคณะ คุณพ่อยอห์น
สัมพันธ์ วาปีโส และร่วมพิธีบวชสงฆ์ใหม่ 3 องค์
ของคณะ สังฆานุกรมีคาแอล วุฒิชัย บุญบรรลุ
สังฆานุกรเปาโล เหวียน หญือ เฮี้ยว สังฆานุกร
แอนโทนี จิญ์ วัน เซิน ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้น
สวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 12
กรกฎาคม 2014 เวลา 10.00 น. (ขอเชิญศิษย์เก่า
คามิลเลียน ร่วมฉลองด้วยนะครับ)
] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำ�หรับผู้สนใจ
ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง
วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่
(อ่านต่อหน้า 16)
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อัพเดทข่าวหนังสือพิมพ์คาทอลิก
และนิตยสารคาทอลิก
“อุดมสาร และอุดมศานต์” คลิก
www.udomsarn.com
เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ
ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์
E-mail : udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805
โทรสาร 0-2681-5401

หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

พระสมณสาส์น
เตือนใจ
เรื่อง
ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์
ราคา 90 บาท
ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
k อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญ

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชสังฆานุกร สามเณร
เปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล วันอาทิตย์ที่ 29
มิถุนายน 2014 เวลา 10.00 น. ที่วัดนักบุญ
ยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพมหานคร โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
k สังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเชิญ
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร วันเสาร์ท่ี 14 มิถนุ ายน 2014 เวลา 10.00 น.
ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทารมณ์ จ.ศรีสะเกษ สามเณรอันดูรว์ อาทิตย์ นิยมธรรม สังฆานุกรยออากิม นราธิป งามวงศ์
สังฆานุกรโทมัส สุพจน์ สายเสมา สังฆานุกร
ยอห์นยุรนันท์ พันธ์วิไล โดยพระสังฆราชฟิลิป
บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

“เมื่อเขาดูหมิ่นพระองค์
พระองค์ก็มิได้ทรงโต้ตอบ
เมื่อทรงรับทรมาน พระองค์
มิได้ทรงข่มขู่จะแก้แค้น แต่ทรง
มอบพระองค์ไว้แด่พระผู้ทรง
พิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม”
(1เปโตร 2:23)
ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
โทรหมายเลข 08-8377-4455
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

แสงจันทร์ แฟมิลี่
ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15)
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

15 มิ.ย. 57
		
19-23 ก.ค. 57
		
25-28 ก.ค. 57
		
		

ฉลองวัดนักบุญอันตน
ดอนมดตะนอย
ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซีย
ท่องเที่ยวพม่า (ชุดแรก)
ฉลองเซนต์แอนน์ มาเลเซีย
ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ลังกาวี
หาดใหญ่ (ชุดสอง)

081-3725674 , 02-2869771

หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห

ปที่ 38 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 1-7 มิถุนายน 2014

หนา 17

คณะสงฆ สภาอภิบาล
และสัตบุรุษ
มีความยินดี
ขอเรียนเชิญทาน
รวมฉลองชุมชนแหงความเชื่อ
ขอเรียนเชิญพี่นองทุกทานรวมฉลอง

วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา
จ. ระนอง

วันอาทิตยที่ 22 มิถุนายน 2014
เวลา 10.00 น.
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
เปนประธาน
ศูนยพฒ
ั นาบุคลากรอัสสัมชัญ
2 อาคารมูลนิธเิ ซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขมุ วิท 55 กรุงเทพฯ

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

เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธตี า งๆ

หองพัก...

พรอมเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทำน้ำอนุ โทรทัศนผา นดาวเทียม

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

วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา
(หอประชุมหลังใหม)
วันอาทิตยที่ 22 มิถนุ ายน ค.ศ.2014
เวลา 10.30 น.
โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ จรัสศรี
เปนประธาน

ปกปอง หมัน
้ ทรัพย

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

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

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

อักแนส รัชนี คงกิตติกลุ

เกิดใหมในพระเจา 8 มิถนุ ายน 2553 ครบ 4 ป

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ณ วันแหศลี เพือ่ ระลึกถึงการประทับอยขู องพระเยซู
กับบุคคลทีพ่ ระองคทรงรักบนโลกนี้

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน Ï

หนังสือ
ความเชื่อ
อันเปนชีวิต

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

Ï

Ï

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

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

5 กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ 5 ฝายโฆษณา สุพร เลาเรียนธรรม5 รายชือ่ ผปู ระสานงานสือ่ มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรูโน โรสซี สังฆมณฑลจันทบุรี
: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุ ณ พ 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
ชือ่ บัญชี การพิมพคาทอลิก เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดครอม สัง่ จาย การพิมพคาทอลิก / ธนาณัตใิ นนามซิสเตอรศกั ดิศ์ รี งามวงศ สัง่ จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 5 สำนักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
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หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ลงโทษทั้ง 2 คน

หนังสือ Life หนังสือฉบับพิเศษในเครือนิตยสาร Time ได้ทำ�ฉบับปก
Holy Lands : One Place Three Faiths (แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ : 3 ความเชื่อ
ในที่แห่งเดียวกัน) ผมหยิบขึ้นมาอ่านอีกครั้งในห้วงเวลาที่ทราบว่าสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนผืนแผ่นดินนี้
เนื้อหาในหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นแหล่ง
กำ�เนิดศาสนาใหญ่ของโลกถึง 3 ศาสนาด้วยกัน อันประกอบไปด้วยศาสนา
ยิว ศาสนาคริสต์ และอิสลาม แผ่นดินที่มีความเชื่อมโยงจากบรรดาประกาศก
และร่องรอยของการปกครองโดยกษัตริย์ ข้ามผ่านมาถึงชีวิตของพระเยซู และ
พระโมฮัมหมัด พูดถึงดินแดนแห่งการแสวงบุญ และตบท้ายด้วยความขัดแย้ง
สงครามศาสนา รวมทั้งการลุกฮือขึ้นมาเรียกร้องอำ�นาจของประชาชนในแบบ
อาหรับสปริง ก่อนปิดปกผมมีค�ำ ถามในใจ “นี่หรือคือชะตากรรมของแผ่นดิน
ที่เราเรียกว่าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์”
คุณลุงมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง พูดกับผมในชัว่ โมงเร่งด่วนขณะทีผ่ มซ้อนท้าย
ในวันที่ประกาศกฎอัยการศึก
“พี่” (ผมคิดว่าคุณลุงคงใช้คำ�นี้จนชิน นึกหน้าคุณลุงอีกครั้ง ก่อนคิด
เข้าข้างตัวเองถึงความแสนดีของคนไทย ที่นับญาติกันได้ทั่วไป)
“ผมไม่ได้อยู่ฝ่ายใดเลย” (ครับ ผมตอบรับในใจและไม่ทราบว่ามีความ
จำ � เป็ น อั น ใดที่ เราถึ ง เปิ ด ประเด็ น นี้ ท่ า มกลางแดดร้ อ นระอุ ข องเย็ น เลิ ก งาน
วันอังคาร หรืออาจเป็นความคับข้องใจ)
“ผมอยู่ฝ่ายไม่มีจะกิน” ก้อนแน่น ๆ จุกอยู่ที่อก สงครามชีวิตที่ทุกคน
ต้องประสบพบเจอและพาตัวเองให้ผ่านพ้นไปตลอดรอดฝั่ง แผ่นดินแม่ อู่ข้าว
อู่น้ำ�  ความสงบร่มเย็น ในน้ำ�มีปลาในนามีข้าว เกมการแก่งแย่งอำ�นาจ คำ�กล่าว
อ้างสวยหรู วาทกรรมแย่งชิงความชอบธรรม เราจะดำ�รงชีวิตกันอย่างไร เพื่อ
แผ่นดินไทยที่ต้องใช้ร่วมกัน
คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

(สวส.) เราเคยพบกันในเวทีเสวนาเรื่องสื่อสารมวลชนกันอยู่บ่อย ๆ เขา
ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแนะนำ�  10 ข้อที่ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ควร
ระมัดระวังในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยมีเนื้อหาสรุป ๆ
ดังนี้
“อย่าโพสต์ข่าวลือ อย่าโพสต์ข้อความเท็จ อย่าโพสต์สร้าง
ความเกลียดชัง อย่าโพสต์ยุยงปลุกปั่น อย่าโพสต์ข่าวความลับ อย่าโพสต์
หมิน่ ประมาท อย่าโพสต์เพือ่ สร้างความตืน่ ตระหนก” และปิดท้ายคำ�แนะนำ�
ของเขาว่า “ช่วย ๆ กันครับ ผมคิดว่าชาวเน็ตยังคงมีสิทธิเสรีภาพ
ภายใต้ความรับผิดชอบด้วยตัวเราเองครับ” คำ�ถามก็คือว่า ถ้าสถานการณ์
ปกติเราสามารถโพสต์อะไรก็ได้ตามใจหรือ ไม่ว่าสถานการณ์ใดหลักการ
ชีวิต และความเคารพในบุคคลก็น่าจะเป็นดังข้อสรุปนี้อยู่ดี การเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำ�คัญในการทำ�ให้แผ่นดินผืนที่เราอยู่นั้นสงบ
หรือรุกร้อนเป็นไฟ
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้ให้บริษัท GFK Market Wise
ทำ�การวิจัยในประเด็น “บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย” (ซึ่งอุดมสาร/อุดมศานต์ คงได้น�ำ เสนอข้อมูลในเชิงลึกกว่านี้
ในอนาคตอันใกล้) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1. บทบาทหน้าที่
ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยที่มีต่อนักเรียน ครอบครัว ชุมชน
และระบบการศึกษาของไทย โดยนำ�เสนอจุดเด่นและข้อได้เปรียบ จาก
การศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิก และการรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์จาก
การศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิก 2. เพื่อที่จะระบุบทบาทและศักยภาพของ
โรงเรียนคาทอลิก ทีส่ ามารถช่วยนำ�พาระบบการศึกษาไทยให้ผา่ นพ้นวิกฤติ
ด้านการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผมชอบตัวอย่างหนึ่งที่พูดถึงการสอน
คุณธรรมในโรงเรียน เขายกตัวอย่างเรื่องการทำ�โทษเด็ก
การทำ�โทษเด็กที่ว่านี้คือวิธี “การลงโทษทั้ง 2 คน” เช่นเมื่อมีความผิด
พลาดเกิดขึ้น คุณครู หรือทางโรงเรียนจะใช้วิธีทำ�โทษทั้ง 2 คน โดยให้ข้อคิด
ว่า “ผลของการกระทำ�ของคน ๆ หนึ่ง ส่งผลต่อส่วนรวม” ผมมาคิดต่อว่า มัน
ยุติธรรมไหม? แต่เมื่อมองในมุมบทสอนเรื่องผลกระทบ ผมคิดว่าค่านิยมนี้ควร
ปลูกฝัง “เราแต่ละคน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม”
ถ้านักมนุษยวิทยาสอนเราว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม และนักสังคมศาสตร์
ก็อาจจะบอกเราว่า แต่ในสังคมนั้น ๆ มักมีความหลากหลาย ให้นักสิทธิมนุษยชน
ได้ย�ำ้ ว่า เราจึงต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ้ น่ื ในขณะทีน่ กั ประชาธิปไตย อาจ
บอกว่า และเราต้องใช้สิทธิ์นั้น โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครบนโลกประชาธิปไตยนี้ ฯลฯ เอาเถอะครับ ไม่มีใครพูดผิด เพียงแต่ว่า ถ้าทุกคนรับรู้ได้ว่า
แผ่นดินที่เหยียบย่างอยู่ มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นของประทานจากพระ เพื่อใช้
ดำ�รงเผ่าพันธุ์ สืบทอดความรักของพระ และแบ่งปันความรักนี้ สู่ผู้อื่น เรายังคง
ต้องอยู่ร่วมกัน
เมื่อใครสักคนหนึ่งเริ่มเบียดเบียนและเอาเปรียบสังคมก็อยู่ไม่เป็นสุข
แต่ถ้าเราแต่ละคนคิดถึงคนอื่นมากขึ้น บางทีไม่ต้องคิดจะไปช่วยเขา คิดแค่ว่า
อย่าไปทำ�ให้ใครเดือดร้อน คิดแค่ว่ากิจการเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลยิ่งใหญ่
สู่กัน ปรับสายตา จูนเรดาร์ของความดี เพียงแค่นี้แผ่นดินทุกตารางนิ้วบนโลกก็
พร้อมที่จะปรับสู่โหมดแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ กันได้ถ้วนหน้า และก่อนที่เราจะบอก
ว่า “คุณพ่อครับมันเป็นไปไม่ได้” อาจจะต้องถามตัวเองด้วยว่า “คุณลองทำ�ดู
หรือยัง?”
บรรณาธิการบริหาร
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การอภิปราย “สองบิดา พระสันตะปาปาผู้ศักดิ์สิทธิ์”
วันที่ 9 พฤษภาคม 2014 ณ ศาลาเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
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เหตุเกิดในครอบครัว
โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ตอนที่ 39 เงิน เงิน

เฉลิมฉลองสองบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
บวชพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2014

(อ่านต่อหน้า 4)

ความกังวลว่าจะมีเงินพอในการดำ�รงชีวิต และใช้จ่าย
ในครอบครัว พระเป็นเจ้าเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างไร?
“พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทน โดยประทาน
ทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของ
พระองค์ในพระคริสตเยซู” (ฟิลิปปี 4:19)
“พระเจ้ า ประทานพระหรรษทานทุ ก ประการแก่
ท่านได้อย่างอุดมเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ” (2 โครินธ์
9:8)
พระเป็นเจ้าให้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ นั่นคือความหวัง
ความมั่นใจ ความเชื่อ และแน่นอนว่าพระเป็นเจ้ามาทันเวลา
เสมอ

